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 چکیده

هـا  پیشـینیان   بخش فراوانـی ا  آیـات قـرآن مـریم را بیـان داسـ ان      
هـا   هـا و اسـلو   ها ا  روشدهد. خداوند در این داس انتشکیل می

خاصی برا  بیان رویـدادها  تـاریخی و سرشتشـت پیشـینیان بهـره      
آفریند و حـواد  و  برده است مه در سایه آنها تصاویر  یبایی را می

نماید، و ا  این طریـ   ه به رین شکل بیان میرویدادها  تاریخی را ب
منـد. ایـن پـژوهش بـا     ها  قرآن در دل و جان مخاطب نفوذ میپیام

                                                 
 molavi@isr.ikiu.ac.irاس ادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین )نویسنده مسئول( . 1

 dastan89@yahoo.com دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین     یو تمدن ملل اسالم خیمارشناس ارشد تار. 2

 y.fathi94@gmail.com    واحد مرج یدانشگاه آ اد اسالم یمرب. 3



 قرآن یهادر داستان یخیتار یدادهایرو انیب یهاروش   110

 

هـا   ها در داسـ ان روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه علمی این روش
ــد ا  هــا  پــژوهش نشــان مــی پــردا د. یاف ــهقــرآن مــی دهــد خداون

ده اسـت، برخـی ا    هـا بهـره بـر   ها  م عدد  برا  بیان داسـ ان روش
هـا،  ها عبارتند ا : تکرار برخـی فرا هـا  داسـ ان   ترین این روشمهم

شیـر  ا  روش  ها  قرآن، بهرهها در داس انمعرفی و شناساندن اسوه
در  پــردا  شیــر  ا  روش شخصــیت تبلیــغ ریــر مســ قیم، بهــره   

چـه به ـر   ر ارائـه هر شیـر  ا  روش شف گـو د  ها  قرآن، بهرهداس ان

شیر  ا  اسلو  اس فهام، بار  مردن نقـش تـوده مـردم    ، بهرهمقصود
دهی به جامعه ا  طری  داس ان و برخـی مـوارد   در سا ندشی و جهت

 .دیگر

 

 ،یخیارقـرآن، اسـلو  تـ    خیقرآن، تـار  قصصهای كلیدی: واژه

 .  در داس ان ینیرآفریتصو ،یخیتار  دادهایرو

 

 مقدمه

 ووجود دارد: روش نقلـی، روش تحلیلـی   برا  شزارش رویدادها  تاریخی سه روش 

شـود بـدون   یفلسفه تاریخ. در روش نقلی تنها به شزارش آنچه اتفاق اف اده است پرداخ ه مـ 

لـی   اینکه به شـرای  فرهنگـی، عقیـدتی و اج مـاعی و فرهنگـی توجـه شـود. در روش تحلی       

شیرند. یمرار اسناد، آثار و مدارکِ حواد  به منظور مشف حقیقت، مورد تحلیل و مداقه ق

قـوع  ودر این روش اوضاع و احوال اج ماعی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و چگونگی  مـان  

شیـرد. در فلسـفه تـاریخ نیـز ضـمن      فعل برا  دس یابی بـه حقیقـت، مـورد بررسـی قـرار مـی      

ور  ا  تــاریخ نقلــی و تحلیلــی، بحــث ا  قــوانین و ضــواب  حــامم بــر جامعــه اســت.  بهــره

 (63ش، ص 1383)مطهر ، 
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هـا   در قرآن مریم نیز آیات فراوانی درباره حـواد  و جریانـات تـاریخی و داسـ ان    

ا  مـه برخـی محققـین بـر ایـن باورنـد مـه بـیش ا  نصـف قـرآن           به شونه 1انبیاء وجود دارد

مربوط به تاریخ و تبیین جریانات تاریخی است  ح ى بخش عظیمى ا  آیات در موضـوعات  

ا  نظر شأن نزول و تطبی  و تعیین مصداق با تاریخ درآمیخ ـه   فقهى، مالمى و اج ماعى و ...

 ( 24ش، ص 1382است. )وفا، 

هـا  دیگـر   هباید توجه داشت مه بیان قرآن در ایـن  مینـه ماننـد بسـیار  ا   مینـ      الب ه

ا   (، و10ش، ص 1387منحصر به فرد و با اهداف خاص تربی ـی و هـدای ی اسـت )حسـنی،     

ا  هـا  تـاریخی را بـه شونـه    ه برده و با اسلو  ویژه خود واقعیـت ها  پیشین بهرهمه روش

هـا  هنـر  و تصـویرهایی    بدیع انعکاس داده است. قرآن، تاریخ واقعی شتش ه را در قالـب 

هـا  نظـر  و   منـد و ضـمن دور بـودن ا  بسـیار  پیچیـدشی      یبا برا  عبرت مردم بیان می

ی احکـام عملـی را بـه تصـویر      مـاعی و ح ـ  اج ترین مفاهیم اع قاد ، اخالقـی، لفظی، عمی 

هـا  انسـانی و تربی ـی    شویی در قرآن در خدمت هدفمشد و به شف ه سید قطب داس انمی

نگار  نیسـت، بلکـه شـرف ن درس عبـرت ا      نویسی و وقایعدین است و منظور قرآن، تاریخ

 (143ق، ص 1415قطب، )هایی ا  آن است. یک داس ان و یا بخش

ه بت و مخاطب را تاریخ در قرآن، نقل روایت نیست بلکه تحلیل تاریخ اس بینیملتا می

ان خواند تا قوانین حامم بر  ندشی بشر را مشف مند. تجربه شتشـ گ تفقه در تاریخ فرا می

لمـه  دهد تا در راه اعـ ال  م چنان در مک ب اسالم اهمیت دارد مه به پیامبر )ص( فرمان می

قـت در  د( 5ابـراهیم:  ر.ک: شان ا  تـاریخ اسـ فاده منـد. )   توحید و رس گار  و هدایت بنـد 

یر ، مند  تاریخ ا  نظر اسالم است )نصـ رویکرد تاریخی قرآن بیانگر اهمیت، اع بار، فایده

 (.21ش، ص1385

                                                 

( مل آیات  . درباره تعداد داس ان ها  تاریخی قرآن اقوال شوناشونی وجود دارد. بعضی تعداد آن را یک چهارم ) 1

( و برخی چون ابو 98ش، ص1376( رسانده اند. )ملبونی،  ( و برخی آن را به  یک ششم ) 10م، ص1992)عباس، 

داس ان تاریخی  268( و برخی اخیراً ا  آنها را 102ش، ص1382مورد دانس ه اند. )شیرا  ، 116اسحاق شیرا   حدود 

 (.137ش، ص 1382ار  بیدشلی، قرآنی می دانند )دی
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هـا  شتشـ ه، آینـده را    اشر تـاریخ شتشـ ه، قابـل اسـ فاده بـرا  آینـده نبـود و سـنت        

شرفت، این همه نقل تاریخ در قرآن معنا نداشت. ا  همین روست مـه خداونـد نیـز    دربرنمی

دهد مه در تاریخ شتش گان نظـر و تأمـل منیـد: )آل عمـران:     به مخاطبان همواره دس ور می

  2  الحشـــر: 111  یوســـف: 73، 39  یـــون : 103، 86راف:   االعـــ11  االنعـــام: 137، 13

   و ...(. 26النا عات: 

به شف ه ابوعلی مسکویه تاریخ همواره تکرار شدنی است،  یرا حواد  امرو  و آینـده  

شبیه به حوادثی است مه در شتش ه به وقوع پیوس ه، و هدف و فایده تاریخ، عرضه تجربه و 

هـا  درسـت، توجـه بـه     امور اسـت  ماننـد اتخـاذ سیاسـت     آمو   ا  آن برا  اصالحعبرت

شـ رین فایـده را ا     ندشی توده مردم، و ... ، به همین خـاطر بایـد فرمانروایـان و حاممـان بی    

 (2-1، ص 1ش، ج1361ابن مسکویه، تاریخ ببرند. )

ا  درصدد پاسخ به این سـوال اسـت   پژوهش حاضر با روش توصیفی و ابزار م ابخانه

هـا  تـاریخی قـرآن    ها و اسالیبی برا  بیان شزارهمشخص نماید قرآن ا  چه روشمه دقیقا 

بهره برده است؟ آیا صرفاً به نقل تاریخی وقایع بسنده نموده و یا به تحلیل حـواد  تـاریخی   

نیز پرداخ ه است؟ بعالوه در این پژوهش تالش می شود مه اهداف تربی ی ـ هدای ی مـه در   

را تبیین نماید و مشخص نماید مه هر اسلو  در رَسـانِش پیـام و    ورا  هر روش نهف ه است

 معنا و هدف تربی ی چه مارمرد  دارد؟

 

 . پیشینه پژوهش1

درباره پیشینه پژوهش نیز باید شفت مفسران در تفاسـیر قـرآن ذیـل آیـات مربـوط بـه       

لبی هـا  بیـان قصـص مطـا    ها  قرآن، مم و بیش و به طور پرامنـده دربـاره اسـلو    داس ان

هـا  انبیـاء بـه    عمومـاً داسـ ان  « قصص القـرآن »ها  تک نگار  با عنوان اند. در م ا نوش ه

انـد ولـی بـه    ترتیب تاریخی نوش ه شده و ا  روایات نیز بـرا  تفصـیل جزئیـات بهـره شرف ـه     

 ها  تاریخی پرداخ ه شده است.ها و شیوه ها  بیان شزارهندرت به تبیین اسلو 

و مقاالت نیز مه بیش رین ارتباط با موضوع مـورد پـژوهش را دارنـد     هانامهبرخی پایان

(: سـلیمی  ابعـاد   1394وشوهـا  داسـ انی قصـص قـرآن مـریم، )     عبارتند ا : ساخ ار شفـت  
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(: بهـرو ، روش قصـه شـویی قـرآن و تـأثیرات آن در تربیـت       1389تربی ی قصـص قـرآن، )  

(: رضـایی   1394قصص در قرآن، ) (: عزیز  آ اد  بررسی جایگاه تاریخ و1393اخالقی، )

ــه 1394هــا  قــرآن، )هــا  ادبــی در داســ انبررســی و تحلیــل ســبک (: همــامی  نگــاهی ب

(: صادق پور  نگرشی بر داس ان ها  قـرآن  1376ها  قرآن، )ها  ساخ ار  داس انویژشی

دهـد مـه هـی     ( و برخی موارد دیگر مه بررسـی آنهـا نشـان مـی    1382و ویژشی ها  آن، )

هـا  بیـان رویـدادها     هـا و شـیوه  به طور مامل درصدد تحقیـ  دربـاره همـه اسـلو      مدام

 اند.تاریخی قصص قرآن نیس ند، بلکه به صورت مورد  به برخی موارد اشاره مرده

 

 . مبانی نظری پژوهش2

ا  اسـت مـه پـژوهش بـر     مبانی نظر  یا ادبیات نظر  تحقی  به مثابه چارچو  و پایه

شود. ا  مهم ـرین مبـانی نظـر  در پـژوهش حاضـر مسـأله حقیقـی و        میرو  آن قرار داده 

هـا و رویـدادها  شتشـ ه را آنچنـان     ها  قرآن است، یعنی قرآن داس انواقعی بودن داس ان

آورد. تاریخ در قـرآن هماننـد یـک علـم در قـرآن بررسـی       داور  میمه هست بدون پیش

ش، 1368و ... م فـاوت اسـت. )رادمـنش،     شود و مر  آن با افسانه، اسطوره، قصه و  مانمی

نگـار  و  در روش و اندیشـه تـاریخ   1منـد. ( قرآن خود نیز به این واقعیـت اشـاره مـی   93ص 

شرایی رمن بزرشی است و هر چیز باید ا  راه عینیـت مشـخص و   شرایی قرآن، تجربهتاریخ

ر.ک: منـد. ) بات میردیابی شود  برا  نمونه، قرآن در سوره بقره معاد را با روش تجربی اث

 (258البقره: 

ا  اسـت مـه   در مک ب تاریخی قرآن، اصالت با عمل است و ار ش هر چیز به انـدا ه 

در  و مش قات آن در قرآن به مار رف ـه « عمل»بار مه واژه  313شود. ا  میان ا  آن ح  می

خـود، نشـانه   ها  قرآن تکرار شده اسـت مـه   در داس ان« عمل»بار واژه  90سوره، تقریباً  13

 ( 44ش، ص 1382اصالت عمل در بیانات تاریخی قرآن است. )حضرتی، 

                                                 
ُوه اْلقهصهُص اْلْهق  »برخی ا  این آیات عبارتند ا :  .1 (  13)مهف: « أهُهْم بِاْلْهق  َنهُْن ن هُقص  عهلهْيکه ن هبه »(  62)آل عمران: « ِإنَّ هذا َله

ُلوا عهلهْيکه ِمْن ن هبهِإ ُموسي»  (3)القصص:  «وه ِفْرعهْونه بِاْلْهق  ِلقهْوٍم يُ ْؤِمُنونه  ن هت ْ
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در حقیقت قـرآن عصـاره تجـار  واقعـی شتشـ گان را در قالـب قصـص، در اخ یـار         

  موســو  342ش، ص 1382هــا نهــاده اســت. )بــرا  مطالعــه بیشــ ر ر.ک: حســینی،  انســان

 ...(   و بسیار  تفاسیر قرآن و14و  13ش، ص1375شرمارود ، 

در مقابل این دیدشاه ـ مه دیـدشاه مشـهور مسـلمانان و اندیشـمندان اسـالمی اسـت ـ          

هـا  قـرآن مطـرح اسـت. در اینجـا بـه مناسـبت        دیدشاه تخیلی و فولکلوریک بودن داس ان

 پردا یم:اشاره موتاهی به این دو دیدشاه و نقد آنها می

 

 های قرآنتخیلی بودن داستان. 2-1

بر ایـن  « الفن القصصی فی القرآن الکریم»مانند خلف اهلل در م ا   صاحبان این نظریه

هـا  قـرآن حالـت تخیلـی دارد.     باورند مه این فن در قرآن واقع شده، و بسـیار  ا  داسـ ان  

 یرا قرآن یک م ا  تربی ی و اخالقی اسـت مـه مـی توانـد ا  طریـ  ترسـیم و تجسـید در        

( ایـن در حـالی اسـت مـه اوالً بیشـ ر      182م، ص 1999ان قال معانی بهره بگیرد. )خلف اهلل، 

شرایـی را در  نظران و دانشمندان اسالمی مع قدند مه قـرآن، تنهـا همـان شـیوه واقـع     صاحب

ها  تاریخی بهره نگرف ه ها  خود دنبال مرده و هرشز ا  نیرو  تخیل در نقل داس انشزاره

 است.

عی قـرآن مربـوط بـه نحـوه بیـان و      ها  واقانگیز بودن برخی ا  داس اندوم آنکه خیال

( مه همچون پرده سینما عـین  141ق، ص 1410تصویرشر  و شکل ارائه آنهاست، )حافظ، 

هـا   ها، عالوه بر ارائه عینی حواد ، صحنهدهد. چرا مه برخی ا  داس انصحنه را نشان می

تخـیالت   دهـد، تصـورات و  واقعی عجیبی نیز دارد مه مخاطب را شدیداً تحت تاثیر قرارمی

( مانند داسـ ان  13م، ص1998  عاطف الزین، 257م، ص 1994اندا د. )ع ر، او را به مار می

شیـرد و بـرا  شـردش بـه مـوه طـور       حضرت موسی مه شویی قرآن دست مخاطب را مـی 

( فرا 12)طه: « ِس طُ و   ِإِّن  أهنها رهب که فهاْخلهْع ن هْعلهْيکه ِإنَّکه بِاْلواِد اْلُمقه  َّ »برد و او را به شنیدن ندا  می

 خواند.  می

ها  قرآن با اینکه بر حقـای  و واقعیـات تـاریخی اسـ وار اسـت و اثـر  ا        پ  داس ان

انگیز  و تشوی  بسیار  یاد  دارد و عواطف مخاطـب  خیال در آنها راه ندارد، قدرت خیال
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شـتارد،  خاطـب نمـی  ها  خیالی تاثیر عمیقی در مانگیزد. دیگر آنکه داس انرا شدیداً بر می

 شیرد.برد به طور حقیقی تحت تاثیر قرار نمی یرا وق ی مخاطب به خیالی بودن آن پی می

 

 تاثیرپذیری از باورهای عامیانه. 2-2

توان محمد عزت درو ه و حسین عبدالکریم دانست. )خلف دار این نظریه را میپرچم

ی  شونه تعهد  نسبت به صـحت و  ( صاحبان این نظریه مع قدند مه ه182م، ص 1999اهلل، 

ها  موسی و فرعون ها  تاریخی قرآن در میان نیست. برا  مثال درباره داس انسقم داس ان

( و خـروج بنـی   63  الشعراء: 107، 106  االعراف: 12  النمل: 60شانه )البقره: ها  نهو نشانه

ا  مصـریان چنـین   هـ اسرائیل و بسیار  آیات دیگر مع قدنـد چـون در هـی  یـک ا  نوشـ ه     

هایی نیامده، و این مطلب ا  باورها  عر  اخت شده مه چنین اع قاد  داش ند، قرآن شزاره

 نیز ا  آن برا  رسیدن به اهداف تربی ی خود بهره شرف ه است.

هـا  سـخن   ولی باید شفت این سخن درست نیست  یرا قرآن در موارد  تنها ا  شیوه

اس فاده مرده و ایـن ریـر ا  تاثیرپـتیر  ا  فرهنـ  و      ها  بالری آنهاشف ن عر  و صنعت

باورها  قوم عر  است. چرا مه قرآن براى ارتباط با مخاطبان در مرحلـه اول بایـد ا   بـان    

وشو ـ اس فاده منـد و در ریـر ایـن صـورت  امکـان تفهـیم و        ترین ابزار شفتها ـ اساسى آن

هاى بیگانه، در  بـان قـومى   اى مثال اشر واژهشود.  بان قوم لوا مى دارد، برافهام فراهم نمی

 نفوذ مرد و مصطلح و مشهور شد، براى سخنور، ضرورت دارد مـه بـراى فهمانـدن مطالـب    

 مند. خود، ا  آن اصطالحات اس فاده

هـاى آنـان نیسـت. دربـاره     مردم، نشانه تأثیرپتیرى ا  فرهن  بنابراین، اس فاده ا   بان

است مه مطالب وحـى الهـى و قـوانین و عقایـد قرآنـى را بـه مـردم        اى قرآن نیز  بان وسیله

دهـد و  بـان، تشـبیهات، تمثـیالت، منایـات، مجـا  و ... در ماهیـت وحـى الهـى،          ان قال مى

 (. 137ش، ص 1388دخال ى ندارند. )رضایی، 

خداوند عقول بشریت را به طور عام مخاطب قرار داده نه اوهام عربیت خـاص را، لـتا   

ها درباره قـرآن بـه دور ا  روش تحقیـ  علمـی و بـرخالف هـدف جهـانی        این شونه اندیشه
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اسالم و قرآن است و نباید قرآن را تنها بر عر  و یک پدیده عربـی محـد دانسـت، بلکـه     

 ن و هر مکان است.مخاطب قرآن همه مردم در هر  ما

هـا  قـرآن اشـاره    شرایـی داسـ ان  بینی و عینیهایی ا  واقعیتحال برا  مثال، به بخش

ا  باشد برآنچه شف ه شد. مثالً در داس ان نـوح، حقیقـت و واقعیـت    شود تا شاهد و نمونهمی

ها ـ بدون مم و ها و ضعفمحد آمده و قرآن صحنه واقعی  ندشی نوح را ـ اعم ا  قدرت 

 (47ـ42، 31هود: ر.ک: )را بزرگ جلوه دهد ارائه مرده است. یاد و بی آنکه او  

نگـار  در بیـان داسـ ان اسـت،     نگر  و حقیقتداس ان یون  نمونه دیگر  ا  واقعیت

سـوره   148تـا   139سرایی باشد. خداوند در آیات توانست محلی برا  افسانهداس انی مه می

صافات به داس ان رضب مردن حضرت یون  بـه قـومش و وارد شـدن او در دهـان نهنـ       

نمایـد. ا  همـین قبیـل    و ماست و مطاب  با واقع بیان مـی  مند و داس ان را بدون مماشاره می

انبیاء بـه آن اشـاره شـده     78است داس ان داور  نمودن حضرت سلیمان و داوود مه در آیه 

 است.  

شرایــی تــاریخی قــرآن در داســ ان بلقــی  و هدهــد و ایمــان آوردن بلقــی  بــه عینــی

ه نمل خداوند بـه بیـان مراحـل و    سور 44تا  20شود. در آیات حضرت سلیمان نیز اثبات می

آنکـه در آن  یـادتی اتفـاق    پردا د و اقعیت را بدون مم و ماسـت و بـی  جزئیات داس ان می

 دهد.اف د شرح می

هـا مم ـا    ها  اساسی قصص قرآن مه آن را نسـبت بـه دیگـر داسـ ان    ا  دیگر ویژشی

آن نیـز بـه شـمار     نظر  تاریخی قرآن است مه مالک علمـی بـودن  ررضی و بیسا د بیمی

توان شفـت: قـرآن در مـوارد     ررضی بیان تاریخ در قرآن میآید. برا  نمونه درباره بیمی

ـ    22ش، ص 1382پردا د. )حضرتی، به بیان نقاط مثبت مخالفان، مشرمان و مافران نیز می

هـا نمـود پیـدا مـرده اسـت،      هـا  تـاریخی قـرآن مـه در بیـان داسـ ان      ( ا  دیگر ویژشی59

محور ، توجه به اصـالت عمـل و بسـیار  مـوارد     شر ، انساننگر ، ان خا یت، ملیجامع

 دیگر است. )همان(
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 رآنهای بیان رویدادهای تاریخی در ق. روش3

هـا و  شونه مـه پیشـ ر شتشـت قـرآن در شـزارش رویـدادها  تـاریخی ا  روش       همان

مم ا  نمـوده اسـت. در    هتا  مه آن را ا  همه جبرده است، به شونه ها  خاصی بهرهشیوه

 شود:ن پرداخ ه میها  تاریخی قرآها و اسلو ترین روشادامه به توضیح برخی ا  مهم

 

 های قرآنتانگیری از روش تکرار در داس. بهره3-1

هـا  شونـاشون   ها  مخ لف و به مناسبتها  قرآن در سورهبرخی ا  فرا ها  داس ان

حاسن مـالم اسـت و بـرخالف تصـور،     ملیب فصاحت و ا  شوند. تکرارِ بجا ا  اساتکرار می

افزایـد.   ند، بلکه بر  یبایى و م انـت آن مـی  این نوع تکرار، نه تنها هی  ضررى به مالم نمی

 هاى عادى نیست. در قرآن، تکرار قصه ها، مانند تکرار در نوش ه

یـرات  قرآن یک موضـوع را در مـوارد م عـدد بـه تعب    »شوید: مصطفى صادق رافعى می

 یـک معنـى   مخ لف بیان مرده تا عجز عر  را ا  آوردن مانند هر مدام ا  تعبیـرات دربـاره  

نى بـه  ( به عبارت دیگر، وارد مردن یک مع161ش، ص 1361)صادق رافعی، « ثابت نماید.

هـا، حالـت تحـدى    هاى م عدد و عاجز بودن عر  ا  آوردن حداقل یکى ا  صورتصورت

 هاى قرآن، تکمیل تصویرها و افزودن به قدرت تجسـم ا  ر قصهاست. انگیزه اصلى تکرار د

 یـن مـورد،  طری  آوردن عناصر نو به تناسب فضاى با شویى هر قصه است. برترین مثال در ا

سـت.  داس ان حضرت موسى )ع( است مه تقریبا صد و بیست بار در قرآن مریم ذمرشـده ا 

 (45ش، ص 1390)اشرفی، 

سـوره   105و  65، 46اس ناد به برخی آیـات ماننـد آیـات    پژوهان با دانشمندان و قرآن

بـه  « تصـریف » 1مننـد. یـاد مـی  « تصـریف القـول  »سوره اعراف ا  تکرار بـا عنـوان    58انعام و 

معنا  برشرداندن چیز  ا  حال ی به حالت دیگر یا تبدیل مردن آن بـه ریـر خـودش اسـت     

( و آن 482ق، ص 1412انی، رود )رارب اصفه  آن تصریف مالم به شمار میمه ا  جمله

تـا، ج  ها  مخ لف بیان شود. ) رقـانی، بـی  عبارت است ا  این مه یک معنا با الفاظ و روش

                                                 
سوره انعام می فرماید:  65یاد مرده است. برا  نمونه در آیه « تصریف». در این آیات خداوند ا  پدیده تکرار با واژه  1

 «اْنظُْر كهْيفه ُنصهر ُف اْْلياِت لهعهلَُّهْم ي هْفقهُهون»... 
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( یعنی مالم ا  نوعی به نوع دیگـر و ا  مثـالی بـه مثـال دیگـر شردانـده شـود تـا         219، ص 2

ی در شود مه اشـر مطلبـ  توضیحات مامل شردد  شوناشونی سخن و تنوّع بیانی آن باعث می

شـردد تـأثیر منـد یـا     دوم مه با اسلو  جدید مطرح مـی  یک مرتبه تأثیر  نکرد، در مرحله

دوم و سوم بـه   اوّل در دل و جان اثر شتاشت و فکر را احاطه مرد، در مرحله اشر در مرحله

 عم  نشیند و تأثیر  دوچندان را موجب شردد.

هـا  قـرآن، فوائـد     ان داسـ ان دانشمندان علوم قرآن و تفسیر مع قدند تصریف در بیـ 

 شود:دارد مه به برخی ا  آنها اشاره می

 

 تنوع بخشیدن به بیان داستان. 3-1-1

هـا  مخ لـف بیـان    ها  قرآن این است مه یـک معنـا بـه شونـه    ا  خصوصیات داس ان

شود. داس ان مکرر در هر مورد با اسلوبی م فاوت ا  موارد دیگر و در قالبی ریر ا  قالـب  می

شود و در هر بـار تکـرار نیـز    دیگر وارد می شود، به طور  مه انسان ا  تکرار آن خس ه نمی

شود. در این بـاره بـه خـاطر وضـوح مطلـب، ا       مفاهیم و معانی جدید  به خواننده القاء می

 منیم.توضیح بیش ر خوددار  می

 

 های متعددهای مختلف در صحنهمتجلی نمودن قهرمانان به شکل. 3-1-2

اشر داس انی چند حلقه داش ه باشد، رالباً این شخصیت قهرمانـان اصـلی داسـ ان اسـت     

منـد.  شـر  مـی  ها  شوناشون جلوهها  مخ لف به شکلها  تکرار  ا  سورهمه در حلقه

داس ان حضرت موسی )ع( در سوره طه، ریر ا  داس ان ایشان در سوره قصـص اسـت   یـرا    

ا  خـاص ا  شخصـیت   ماجرا نگریس ه شده است و چهـره ا  خاص به در هر سوره ا   اویه

 نماید.اصلی داس ان جلوه می

نمونه دیگر درباره داس ان حضرت نوح )ع( است. نام ایشان بیش ا  چهل بار و داس ان 

هـا عبارتنـد ا :   هاى قرآنى بطور تفصیل آمده اسـت. ایـن سـوره   و  در شش سوره ا  سوره

و نوح. ا  این میان، داسـ ان حضـرت نـوح )ع( در سـوره      اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر
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 25ا  مه بیست و پـن  آیـه )ا  آیـه    تر یاد شده، به شونهها به طور تفصیلیهود ا  همه سوره

 ( را به خود اخ صاص داده است. 49تا 

هـا  م عـدد هـاهر    در هر بار تکرار قصه، شخصیت و قهرمان اصلی داسـ ان در صـحنه  

نیسـت مـه حادثـه و     مـارمرد  ریـر ا  حالـت پیشـین دارد. یعنـی چنـین      شود و هـر بـار   می

ا  دیگر تکرار شود بلکه قهرمانان داس ان خـود را  ا  بدون هی  مم وماس ی در سورهواقعه

 شتارد.در مواضع مخ لف به نمایش می

دهـد  ها   مانی را با اسلو  منحصر به فرد خود چنان به هم رب  میقرآن مریم برش

ها، در یک  مان پیوس ه انجام یاف ـه اسـت   ها و پارهرسد این بخشنگاه اول به نظر میمه در 

ها  م عـدد بـه   ها  قوم او مه در سورهها  حضرت نوح )ع( و جوا در حالی مه اح جاج

هـا   صورت شف گو بیان شده است هرف نهصـد سـال انجـام شرف ـه اسـت. بنـابراین، پـاره       

ر پـاره  هـ حامل یک پیام جداشانه و شخصیت داس ان نیز در داس ان در هر سوره در حقیقت 

ها  قرآن است مه راو  آنهـا  با دیگر  م فاوت است و این ویژشی ا  خصوصیات داس ان

 باشد.ها است میها و مکانخداوند مه عالِم به همه  مان

 شایس ه به ذمر است مه در برخی موارد عین حادثه و تقریباً بـا الفـاظ نزدیـک بـه هـم     

تکرار شده است  مانند رف ن حضرت موسی )ع( به موه طور مه در چنـد سـوره ذمـر شـده     

است. این نوع تکرار نیز نه تنها خالی ا  فائده نیست، بلکه با توجه به سـیاق آیـات در تفهـیم    

آتـش و شف گـو  موسـی بـا همسـر       مطلب نقش اساسی دارد. برا  مثال درباره دیدن شعله

، 10ها  طه آیـه  دین با اخ الف ممی در الفاظ اصل حادثه در سورهخود بعد ا  خروج ا  م

 1تکرار شده است. 29و قصص آیه  7نمل آیه 

 

 نآتبیین بخشی از داستان در هر حلقه از . 3-1-3

هـا  بـه اصـطالح    شـود، ایـن آیـه   نگـر  در قـرآن مشـاهده مـی    با ممی دقت و ژرف

مشـد، بلکـه بخشـی ا     ت را به تصویر نمیتکرار ، هر مدام به تنهایی تمام جوانب و جزئیا

                                                 
سوره ا  سوره ها  قرآن مریم به نحو  ا  ماجرا  حضرت موسی و فرعون سخن رف ه ولی تنها   34. اشرچه ا  1

 .(7، ص1383قرائ ی، )سوره قصص، به تمام  اوایا   ندشی او توجه شده است. 
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هـایی مـه داسـ ان در آن    مند. بنابراین، تصویر مامل آن در مجموع سـوره آن را تصویر می

 شود و هر قسم ی مطلبی دربردارد مه دیگر  ندارد.آمده بیان می

هـا  مخ لفـی   برا  نمونه خداوند ا  معرفی خودش به موسی )ع( درموه طور، عبارت

.   مخاطب سا شار اسـت ها  م عدد آورده، مه با بالرت رفیع قرآن و با روحیهرا در سوره

تـا   12ات ر سوره طـه آیـ  د« ْلعهلهِم ناأهنها اللَُّه رهب    نُوِدىه ... يها ُموسىه ِإنى »قصص آمده:  30در آیه 

ُو »فرماید: به تفصیل بیش ر  می 14 ْلوهاِد لهْع ن هْعلهْي  ه ِإنَّ  ه بِ اأهنه ا رهب   ه فه اخْ ِِ سىه * ِإنى ف هلهمَّا أهتهئهها نُوِدىه َيه
هه ِإ َّ أهنه  ا فه نه  ا اللَّ  ُه  ه ىِن أه اْلُمقه   َِّس طُ  و ى * وه أهنه  ا اْخ ْتُ   ه فهاْس  تهِمْع ِلمه  ا يُ  و هى * ِإنَّ   اْعبُ  ْ ِن وه أهمِ  ِم الصَّ  لهو ه  ِإ ه

كه مه ن ءههها نُوِدىه أهن بُ ورِ ف هلهمَّا جها»است:  به شکل دیگر  آمده 9و  8، در سوره نمل آیات «ِلذِْكرِى
ــن تکر طـــرف دا« اْلعه   الهِمنه   ىِف النَّ   اِر وه مه   ْن  هْوَلهه   ا وه ُس   ْب هانه اللَّ   ِه رهبى  ــر، ایـ ــان ا  یگـ ــا، نشـ ارهـ

هـا  م عـدد اسـت. )عبدربـه،     دار  و صداقت در نقل ابعاد مخ لف داسـ ان در سـوره  امانت

 (55م، ص1972

شونـه  ها  قرآن در حقیقـت هـی   ور  است مه برخی مع قدند در داس انشایس ه یادآ

( و با نگـاهی ژرف بـه داسـ ان مربـوط بـه      120ش، ص 1378تکرار  وجود ندارد، )قطب، 

هـا  مخ لـف در بیـان    رسـیم مـه سـوره   ها  م عدد، بـه ایـن ن یجـه مـی    یک پیامبر در سوره

ات، و ... دارد. پـ  آنچـه هسـت    ها  مخ لفـی در آهنـ ، فواصـل آیـ    داس انی واحد، نظم

  1تصریف درمالم است، نه تکرار آن.

اِل ه أهنزهْلنهاُه مُ ْرءهان ا عهرهبِيًّا وه صهرَّف ْنها ِفيِه ِم نه »در خود قرآن به این مسئله تصریح شده است:  وه كهذه
هـا  بـه اصـطالح    ا  بخـش  ( پـ  هـی  یـک   113)طـه:  « اْلوهِعيِ  لهعهلَُّهْم ي هتَُّقونه أهْو حْيِ ُث َلُْم ذِْكر ا

ها  قرآن، ا  نظر شکل، حجـم، اسـلو ، شـیوه بیـان و  اویـه دیـد یکسـان        تکرار  داس ان

السـالم ا   نیست. مانند داس ان حضرت نوح، ابراهیم، عیسی، موسی و رالـب پیـامبران علـیهم   

                                                 
. در تصریف در مالم ممکن است الفاظ یک رویداد با هم مغایر یا نزدیک به هم و یا در برخى ا  موارد مثل هم 1

مند با همدیگر مخ لف باشند ولی در مجموع مقصود و معنا در همه ند و هر قسمت ا  نظر هدفی مه دنبال میباش

اجزاء یکی باشد مانند سرشتشت نوح، موسی و بسیار  ا  پیامبران علیهم السالم مه در قرآن در موارد مخ لفى ذمر 

اوند ا  داس ان یک هدف خاص را دنبال شده و در هر جا هدف و درس خاصّى در نظر است ولی در مجموع خد

 (158ق، 1418مند. )ابو هره، می
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هـا   ها  مخ لف و در عین حـال، م ناسـب بـا جـو حـامم برسـوره      ها و سیاقاشکال، اندا ه

 (18م، ص 1992ده است.) عباس، مورد نظر بیان ش

ها  شود. درباره این داس ان در سورهبرا  نمونه به داس ان حضرت لوط )ع( اشاره می

، 176 - 160، الشعرا: 36 -26، العنکبوت: 85 - 77، هود: 59-54، النمل: 85 – 80االعراف:

هـا توصـیف   شود در این سـوره شونه مه مشاهده میاشاره شده است. همان 78 - 57الحجر: 

ها  اعراف و نمل هـر یـک   داس ان ا  بسی  به سو  تفصیل پیش رف ه است، یعنی در سوره

آیـه و در نهایـت در    15آیه، سوره شـعراء   10آیه، سوره عنکبوت  8پن  آیه، در سوره هود 

 آیه را به خود اخ صاص داده است. 20سوره حجر 

منـد، یـک بـار    در جامعه به یک اثر سوء اشاره مـی  هر بار ا  تبعات شیوع پدیده لواط

« م ه ْوٌم جهْههلُ ون»منـد، بـار دیگـر بـا عبـارت      ( معرفی مـی 81)االعراف: « أهنْ ُتْم م هْوٌم ُمْسرُِفون»آنها را 

بـه  ( 29)العنکبـوت:  « وه ت هْقطهُع ونه السَّ ِبي ه وه ته ْأتُونه ِن نه اِديُ ُم اْلُمن ه ره »( و یـا  55  النمـل:  29)هود: 

ها  قرآنـی تصـریف در   رو، به ر است شف ه شود در داس انمعرفی آنها پرداخ ه است. ا این

 (140ق، ص 1418، بیان وجود دارد نه تکرار در مالم. )ابو  هرة

 

 های قرآنها در داستان. معرفی و شناساندن اسوه3-2

شـر  ـ    ها  قرآن ـ صـرف نظـر ا  جنبـه تربی ـی و هـدایت     ها و اسلو ا  دیگر روش

ها  تـاریخی در قـرآن ا  نظـر جنسـیت، نـژاد، عمـر،       ها  قرآنی است. اسوهشناساندن اسوه

هس ند. شاهی  موقعیت فکر  و فرهنگی، شرای  اج ماعی، سیاسی، اق صاد  و ... شوناشون

نشـین،  مـانی چوپـان اسـت     ( و شـاهی مـوخ  39العنکبوت: نشین است )قهرمان داس ان ماخ

(، شـاهی الگـو  موفـ  و    32 - 17( و  مانی باربان و مشاور  )القلم: 18، طه: 23)القصص: 

به بعد( شاهی نمونه نـاموف  و بـرا  هشـدار ا  شکسـت و عـدم       10سا نده است، )الکهف: 

ان فرمانـده میـدان نبـرد اسـت     ( و در برخی ا  آیات، قهرمان داسـ  176موفقیت، )االعراف: 

( در جـایی  29( و در برخی دیگر و یر مارآمد، )طـه:  129 - 123  آل عمران: 247)البقره: 

بـه   13( و در جایی دیگر مرد فرهن  و روشنگر ، )لقمـان:  7مودک نیل است )القصص: 
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( و در جایی پسر  خوش فکر  40  طه: 23بعد( در جایی دخ ر  آ اده و پاک، )القصص: 

 (54ش، ص 1382( )مرمی،9شاهی مرد است، شاهی  ن )القصص: 

 مند، توجهی به شخصیت دنیـایی آنهـا  قرآن آنجا مه افراد  را به عنوان اسوه ذمر می

به نام  شیرد. آنچنان ا  رالم سیاهیندارد، بلکه شخصیت اخالقی و انسانی آنها را در نظر می

ت و نـه در شـمار پادشـاهان، بلکـه فـرد       اسـ مند مه نه در شـمار فیلسـوفان   یاد می« لقمان»

( و 20نامد. ا  این قبیل است مومن آل فرعون )القصـص:  بین است مه او را حکیم میروشن

( 65ش، ص1383  مطهـر ،  45ش، ص1380( )روحـانی،  130مومن آل یاسین. )الصافات: 

منـد تـا   یسه میشتارد و آنها را با همدیگر مقاشاهی دو نمونه خو  و بد را در منار هم می

دیگر، ها با یکشنونده یا خواننده، خود با اندیشیدن درباره آن دو نمونه و سنجش عملکرد آن

 ها  اخالقی بگیرد.درس

ها  هابیل مـه الگـو  انسـان خـو  و     برا  نمونه مثل دو پسر حضرت آدم )ع( به نام

هـا  تـاریخی   اسـوه ، بـرا  مشـاهده دیگـر    30-27قابیل مه نمونه انسان شر است، )المائده: 

( و دو  ن بد در آیـات  42و  41، مریم: 176 – 175، االعراف: 14 -6قرآن ر.ک به: الفجر: 

ْيِن ِم ْن ِعباِدن ا ص انهت ا حهْ  ه عه وٍط كالُ ضهرهبه اللَُّه مهثهال  لِلَّذينه كهفهُروا اْم رهأهته نُ وٍ  وه اْم رهأهته » « ْلِهْنِ فهخانهتاُُه اْب  ه

نه ِإْذ ماله ْ  رهب  أهته ِفْرعه وْ آمهنُ وا اْم ره  وه ضهرهبه اللَّ ُه مه ثهال  لِلَّ ذينه »دو  ن خو  در آیات ( با 10)ال حریم: 
لِ  هِ ِم  ْن ِفْرعه  ْونه وه عه  ِعْن   هكه ب هْيت  ا  ِن اَّْهنَّ  َِن وه  ه   ي ابْ  ِن ي * وه مه  ْرَهه ابْ نه   ه ِعْم  رانه  ِم  نه اْلقه  ْوِم الظَّ  اِلمنه  وه  ه   ي مه

 «ق    انِتنُتبِ   ِه وه كانه   ْ  ِم   نه الْ رهِّب    ا وه كُ  ِلم   اتِ أهْ صه   نهْ  ف هْرجهه   ا ف هنهفهْخن   ا في   ِه ِم   ْن ُروِ ن    ا وه صه    َّمهْ  ِب ه  لَّ   يا

 ( 12و  11)ال حریم: 

 ن  مند. در اینجا  نان بـد، در این آیات شریفه دو  ن بد را با دو  ن خو  مقایسه می

 ون فرعـون  مسر پیـامبر بودنـد و دو  ن خـو  عبارتنـد ا       نوح و  ن لوط هس ند با اینکه ه

 مریم مه نمونه پامی، ایمان و تقوا بودند.

ها  تاریخی در قصص قرآن، پیامبران هس ند هرچند تعـداد پیـامبران   ترین اسوها  مهم

   1تن ا  آنان در قرآن با نام یاد شده است. 25ولی تعداد  1دقیقاً مشخص نیست،

                                                 
می داند.  124000. عالمه طباطبایی بر اساس روایت ابوذر رفار  مه ا  پیامبر امرم )ص(  نقل مرده تعداد آنها را 1

 (147ش، 1383)طباطبایی، 
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وه لهقهْ  أهْرسه ْلنا ُرُس ال  ِم ْن م هْبلِ  ه ِم ْنُهْم مه ْن مهصهْص نا عهلهْي  ه »مند مه تصریح میخداوند در قرآن 
وه ُرُس ال  مه ْ  مهصهْص ناُهْم عهلهْي  ه ِم ْن »( و یا در آیه سوره نساءِ 78)رافر: « وه ِمْنُهْم مهْن َلْه ن هْقُصْص عهلهْي  

آیـد مـه خداونـد داسـ ان     ( ا  این آیـات بـر مـی   164)النساء: . «م هْبُ  وه ُرُسال  َلْه ن هْقُصْصُهْم عهلهْي ه 

 بسیار  ا  انبیا  پیشین را برا  پیامبر )ص( با شو نکرده است.

 

 های قرآنگیری از روش تبلیغ غیر مستقیم در داستان. بهره3-3

ها  آن به دلیل اینکه نقـش و  معرفی ریر مس قیم قهرمانان داس ان و یا مطالب و آمو ه

ش، 1385شـتارد. )میرصـادقی،   هنر در آن بیش ر است، در مخاطب تـاثیر بیشـ ر  مـی    نمود

 (162م، ص 1992  عباس، 85ص

شود. برا  نمونه قرآن مـریم ا   ها ا  آن اس فاده میدر قرآن نیز برا  معرفی شخصیت

معرفی شخصیت خواهر موسی )ع( مه مسئولیت و نقش اندمی در داسـ ان دارد، شخصـیت   

( شخصـی ی مـه بـه امـر مـادرش و      11منـد، )القصـص:   روش ریرمس قیم معرفی مـی او را به 

دلسو   نسبت به برادرش پی او را شرفت و در نهایت با جرأت و جسارت باعـث شـد مـه    

حضرت موسی )ع( به مادرش برشردد. یا درباره داس ان لوط، قرآن بـه طـور ریـر مسـ قیم و     

توان فهمید مـه قـوم   ل یا حادثه ا  بکند میبدون اینکه بحث ا  چگونگی و  مان وقوع عم

( و خداوند نیز 80اند)االعراف: لوط اولین قومی در تاریخ بودند مه به عمل لواط دست  ده

 به خاطر این شناه آنها را نابود مرد. 

این امر نشان دهنده عظمت شناه لواط و مسـاحقه اسـت مـه شرچـه خداونـد بـه طـور        

لواط صحبت نکرده ولـی نـابود  قـوم لـوط بـه خـاطر لـواط        مس قیم درباره مضرات و شناه 

حکایت ا  بزرشی این شناه و اثرات مخر  فرد  و اج ماعی آن دارد. در داس ان سلیمان و 

ترین معارف را در قالـب  ( نیز ریر مس قیم حقایقی را تشریح و عمی 44 - 22بلقی  )النمل: 

 مند. داس ان بیان می

                                                                                                                   
عقو ، یوسف، ایو ، شعیب، عیسی، موسی، آدم، نوح، ادری ، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، ی .1

 هارون، ذوالکفل، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، یون ،  مریا، یحیی، محمد)ص(.
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برخی ا  نکات تربی ی داس ان چنین است: فریف ه نشدن حضرت سلیمان )ع( بـه دنیـا و   

تمام ثروتی مه در اخ یار داشت  عدم تکیه بر قدرت خـود و دسـت مـم شـمردن دیگـران       

هـا  ریـر الهـی  آفـت حکومـت و قـدرت،       ایجاد فساد و خونریز  در جامعه در حکومـت 

، تقاضـا ا  خداونـد بـرا  ورود در  مـره     سـلطه طلبـی، جنـ  افـرو   و ویرانگـر  اسـت      

صالحان ح ی برا  مسی مانـد سـلیمان بـه آن همـه مـال و ثـروت، شکسـ ن رـرور و تکبـر          

 م کبران برا  پتیرش هدایت الهی و موارد فراوان دیگر. 

شود مه به طـور ریرمسـ قیم ا   بـان    در سوره یوسف نیز به تاثیر نیرن   نان اشاره می

( و نیز در شف گو حضرت یوسـف  28)یوسف: « ِان كي ُكن عهظيم»است:  شوهر  لیخا نقل شده

مند به طور ریر )ع( با  ندانیان، حضرت یوسف )ع( ضمن اینکه خوا   ندانیان را تعبیر می

(. در این آیات به همه اصول دیـن ـ    42 - 36نماید)یوسف: مس قیم آنها را تبلیغ و ارشاد می

یر مس قیم اشاره شده اسـت و ایـن مـه مشـرمان هـی  شونـه       توحید، نبوت و معاد ـ به طور ر 

شیـرد و  برهانی بر اع قادات خود ندارد، همه چیز ا  فضل و رحمت خداونـد سرچشـمه مـی   

ها  قرآن نهف ه است و خود پژوهشی مسـ قل  ها  سا نده دیگر مه در داس انبسیار  درس

 طلبد.می

 

 های قرآننپردازی در داستاگیری از روش شخصیت. بهره3-4

نویسنده برا  معرفـی و شـناخت بـه     ها  خاص به وسیلههایی با ویژشیخل  شخصیت

پـردا   یکـی ا  ارمـان    شوینـد. شخصـیت  پردا   میخواننده در حیطه داس ان را شخصیت

منـد.  مهم داسـ ان اسـت و جـتابیت داسـ ان را بـاال بـرده و خواننـده را بـا خـود همـراه مـی           

 (  85ش، ص 1385)میرصادقی، 

دهـد. بـه عبـارت    پردا   در داس ان، به مخاطب امکان شناخت بیشـ ر را مـی  شخصیت

هـا   هـا  موجـود در داسـ ان ممکـن اسـت به ـرین درس      دیگر، بررسی و تحلیل شخصیت

ــر ،      ــد، )جعف ــ ه باش ــر داش ــی را درب ــان شناس ــرا درون انســان  144ش، ص1376انس (  ی

بسا در  ندشی عاد ، مشـکل و ح ـی نـاممکن    هایی است مه راه بردن به آنها چه پیچیدشی
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تواند آنها را در خالل داس ان مه  بان هنر  و ریرمس قیم اسـت، بفهمـد.   باشد، اما انسان می

  (68ش، ص1368)رادمنش، 

نگار  در قرآن مه بسیار قابـل تامـل اسـت و در عـین     ها  اسلو  تاریخیکی ا  شیوه

هـا   سـا د و الیـه  نگـاران سـن ی جـدا مـی    اریخنگار  خود را ا  شکل و شیوه تـ حال تاریخ

دهـد، ایـن   تر مردن تدوین تاریخ در معرض دید پژوهشگران قـرار مـی  جدید  را در عمی 

پـردا د. در حقیقـت   هـا، مـی  است مه در مسیر نقل و تحلیل تاریخ، بـه با شناسـی شخصـیت   

نهایت دقت و اس وار   سا د. )همانجا( این امر باها را آشکار میبیانات تاریخی قرآن درون

اسـت. )بسـ انی،    و در عین حال، با رعایـت اصـل ایجـا  و اع ـدال بـه تصـویر مشـیده شـده        

 ( 77ش، ص1371

برا  نمونه در داس ان حضرت موسی )ع( شخصیت یکـی ا  دخ ـران شـعیب بـا چنـد      

 ْس ِتْ ياٍء ماله ْ  ِإنَّ أهيعهلهى ا فهجاءهْتُه ِإْ  اُُها َتهْشي»ملمه به شکل مامالً شویایی معرفی شده است: 
ْوِم يه   ْ ُعوكه لِيهْجزِيه    ه أهْج   ره م   ا سه   قهْي ه لهن   ا ف هلهمَّ   ا ج   اءهُه وه مه   صَّ عهلهْي   ِه اْلقهصه   صه م   ا ه    هه   ْف  هه   ْوته ِم   نه اْلقه   

 ( 25)القصص:  «.الظَّاِلمنه 

آمـد  نـزد وى   -داشـت در حالى مه به آ رم شام برمى -پ  یکى ا  آن دو  ن »یعنی 

[ براى ما، مـزد دهـد. و   دادن ]شوسفندانطلبد تا تو را به پاداش آ ]و[ شفت: پدرم تو را مى

[ شفت: م رس [ نزد او آمد و سرشتشت ]خود[ را بر شعیب حکایت مرد، ]وىچون ]موسى

نک ه جالب در این آیـه، راه رفـ ن و حـرف  دن دخ ـر     «. مه ا  شروه س مگران نجات یاف ى

 مشد مه در ممال حیا و وقار معرفی شده است.بیگانه، را به تصویر می شعیب با مرد 

ها  قرآن، نام بردن یا نبردن نام پردا   در داس انها  شخصیتیکی دیگر ا  ویژشی

ها  هنر  و تربی ی است. شاهی قـرآن  ها، به اق ضا  سیاق داس ان و هرافتاصلی شخصیت

بلکه شاهی به جا  نام اصلی، ا  صفات و القـا    مند،هر شخص را با نام اصلی معرفی نمی

نماید  مانند اصحا  مهف، اصحا  االخدود،  ن عزیز مصر،  ن حضرت نـوح  اس فاده می

مند مه شخصیت و قهرمان داس ان با نام ا  او یاد شود. ا  میـان  وشاهی نیز داس ان اق ضاء می

شـده اسـت.  یـرا شخصـیت     ها   ن، تنها نام اصلی مادر حضرت عیسی )ع( ذمر شخصیت

( در حـالی مـه در   16اصلی و مثبت و نماد عفت است و باید  یاد به شوش بخورد. )مـریم:  
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خـوریم،  شاه بـه نـام خضـر برنمـی    جریان سفر پر را  و رمز موسی )ع( با حضرت خضر هی 

 ( اس فاده شده است.65)الکهف: « عب ا  ِمن ِعبهاِدنها»بلکه به جا  نام او ا  وصف 

هـایش را مجـرد ا  هرشونـه مشخصـات     مریم شاهی اوقات بعضی ا  شخصـیت  قرآن

آورد، ماننـد آیـه:     محد ا  آنها نقل میمند و به صورت نکرهاسمی و وصفی معرفی می

 ( 29)الزمر: «. ضهرهبه اللَُّه مهثهال  رهُجال  فيِه ُشرهكاُء ُمتهشاِكُسونه وه رهُجال  سهلهما  ِلرهُجٍ  ههْ  يهْستهِويانِ »

ها  نکره، مثال عامی هس ند برا  تمام افراد  مه شایسـ ه بـا   مـردن    این شخصیت

توانـد در طـول تـاریخ مصـداق داشـ ه باشـد. قـرآن در داسـ ان         در چنین نقشی هس ند و مـی 

پـردا د، )قرائ ـی،   یوسف )ع( بیش ر به بیان شخصیت خود او درشتر ا  موران حـواد  مـی  

داس ان پیامبران دیگر، بیش ر به سرنوشت مخالفـان لجـوج    ( در حالی مه در10ش، ص1383

 نماید و حاو  نکات هنر  و تربی ی است. و هالمت آنان اشاره می

( 30 - 25 ن عزیز مصر نیز نماد  ن اشـرافی، خـود معـرف خـویش اسـت. )یوسـف:       

 توان شفت: این طبیعت و سیاق داس ان و هـدف تربی ـی مـه در ورا  آن اسـت    بنابراین، می

ها  داس ان به شـکل مـبهم و یـا مشـخص آورده شـود. بـرا        مند مه شخصیتمشخص می

شـود  نمونه رالب جاهایی مه سخن ا  انبیاء و تبلیغ است، شخصیت یا نام اصـلی معرفـی مـی   

 (54ش، ص 1382چرا مه نقش اصلی بر عهده پیامبران است. )حضرتی، 

 

 های قرآنگیری از روش گفتگو در داستان. بهره3-5

شود، خواه این م کلم خـدا باشـد، خـواه    شخصیت هر م کلمی، در مالم او م جلی می

، «تَکَلّموا تُعرَفوا  فإنّ المَرءَ مَخبوءٌ تَحـتَ لِسـانِهِ  »فرمایند: انسان. امام علی )ع( در این باره می

)نهـ   « صحبت منید تا شناخ ه شوید،  یرا شخصـیت هـر انسـانی  یـر  بـانش نهف ـه اسـت       »

 (392ه، حکمت البالر

 سعد  شیرا   نیز در شلس ان با  اول در با  سیرت پادشاهان آورده است:

 «.عیب و هنرش نهف ه باشد   تا مرد سخن نگف ه باشد »

دهد، رود  داس ان را شس رش میشف گو در داس ان نیز یکی ا  عناصر مهم به شمار می

مند و باالخره حـواد   را معرفی میها شتارد، شخصیتمایه و اندیشه را به نمایش میدرون
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هـا  تـاریخی قـرآن بـه عنصـر      ( در داسـ ان 319ش، ص 1375بـرد. )بهشـ ی،   را به پیش می

 شف گو اهمیت  یاد  داده شده است. 

م نک ه لطیفی مه در اسلو  شف گوها  قرآنـی وجـود دارد ایـن اسـت مـه قـرآن تمـا       

دهـد و تصـور جاهـا     اطب قرار مـی صحنه را همراه تمام افکار و عواطف در مقابل دید مخ

 (124-123ق، ص 1410شتارد. )حافظ، خالی و جزئیات مربوط را به عهده مخاطب می

توان به داس ان شف گو  موسی و فرعون در سوره طه اشاره مـرد. )طـه:   برا  نمونه می

( در این بخش ا  شف گوها، سخنان فرعون ـ مه بـا شخصـیت م کبـر و سـرمش او      52 - 49

 سا شار است ـ بسـیار مـوجز و در عـین حـال مضـطر  بیـان شـده اسـت، در مقابـل            مامالً

ها  موسی )ع( و هارون، در لحـن و آهنـ ، آرام و بـا طمأنینـه و بـا جمـالت نسـب اً        جوا 

( بیـان شـده   218، ص13ش، ج 1361طوالنی مه حالت ارشاد  دارنـد، )مکـارم شـیرا  ،    

 1است.

( آرـا ، و  10)الشـعراء:  « رهب   ه ُموس ى وه ِإْذ ن ادى»ت در سوره شعراء عنصر شف گو با عبار

ن سـس  مکالمـه بـین خداونـد و موسـی )ع( شـروع و حقـای  فـراوان تـاریخی ا  خـالل ایـ           

خواهد مه به سو  فرعون رود و او را شود. خداوند ا  حضرت موسی میشف گوها ارائه می

 کتیب منند ود مه مبادا و  را تمنبه توحید دعوت مند، ولی موسی )ع( اههار نگرانی می

 خواهد مه هارون را نیز به ممک او بفرس د. خداوند ضمن اشاره بـه حمایـت  ا  خداوند می

خواهد مه نهراسد و بـا هـارون بـه سـو  فرعـون روانـه شـوند.        مردن موسی )ع( ا  و  می

 منند.  رود و خودشان را رسوالن الهی معرفی میموسی به طرف فرعون می

آورد. موسـی نیـز ا    فرعون خاطرات مودمی و مشـ ن آن فـرد را بـه یـاد موسـی مـی      

ا  میـان فرعـون و آن   شوید، سـس  منـاهره  بخشش خداوند و ان خا  شدنش به رسالت می

مند. سـس  موسـی را   نماید و فرعون انکار میدهد. موسی دعوت به توحید میدو رو  می

دهد، فرعون او را ساحر خوانده خود را نشان می مند ولی موسی به فرعون معجزهتهدید می

شـوند آنگـاه   طلبد، در رو  موعود همه جمـع مـی  و ساحران شهر را به مبار ه علیه موسی می

                                                 
ْلقهُه ثُ  شىه    ك ُ   * مها ه رهب  نها الَِّذى أهْعطهى مها ه فهمهن رَّب ُ مها يهاُموسىه » . آیات مورد بحث ا  این قرار هس ند:  1 مها ه فهمها  * هه هى   ٍء خه

 (52 - 49)طه: «. وه  ه يهنسى  ىِف ِكتهاٍب   َّ يهِض   رهبى   * مها ه ِعْلُمهها ِعن ه رهبى بهاُ  اْلُقُروِن اْْلُوله 
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خواهد مـه آنهـا   دهد، موسی ا  ساحران میشف گویی دیگر میان موسی و ساحران رو  می

منـد مـه در   را باطـل مـی   اندا د و سحر همه آنهـا اول شروع منند، سس  موسی عصا را می

 آورند. ن یجه همه ساحران به موسی و خدا  واحد ایمان می

شود و اندا  میپ  ا  این جریان، این بار شف گویی دیگر میان فرعون و ساحران طنین

شوینـد مـا   انـد و مـی  ترساند، ولی آنها تصمیم خود را شرف ـه آنها را ا  عتا  وحش ناک می

دهـد مـه   ر شناهان ما را ببخشاید. سس  خداوند به موسی دس ور میامید داریم مه پروردشا

مؤمنــان را ا  شــهر خــارج مــن مــه فرعــون آنهــا را تعقیــب خواهــد مــرد. پــ  ا  رســیدن  

فرعونیان، خداوند به موسی امر مرد مه عصا  خود را به دریا بزن و در ن یجه شکاف ه شـدن  

 یابـد. این حلقه ا  داس ان همین جا خاتمه میدریا آنها نجات یاف ند و فرعونیان ررق شدند و 

 ( 67 - 10)الشعراء: 

سوره شعراء شف گوها شـروع شـده و تـا آیـه      10شود ا  آیه شونه مه مشاهده میهمان

یابـد. در خـالل ایـن شف گوهـا بسـیار  ا معـارف نـا  اع قـاد ،         همین سوره ادامه مـی  67

شود. نظیر ایـن شف گوهـا در   ... بیان می دار ، مدیریت، تبلیغ واخالقی، اج ماعی، حکومت

 ها  قرآن فراوان است.داس ان

مند مه قهرمانان داس ان با خود سـخن بگوینـد مـه ایـن     در برخی شف گوها ایجا  می

شاهی اندیشه درونی و شاهی نیز واقعاً سخن شف ن اسـت. بـرا  نمونـه در داسـ ان حضـرت      

سه واءه  رهي  أهْن ي هْه ِ يهي وهجَّ هه تِْلق اءه مه ْ يهنه م ا ه عهس ىلهمَّ ا ت ه »موسی )ع( در سوره قصـص آمـده اسـت:    
( مه آر و و امید درونی حضرت موسی )ع( است. در داس ان حضرت 22)القصص: « السَّ بي 

 عَلـى  وَ تَـوَلىى عَـنُهْمو وَ قـالَ یـا أَسَـفى     »یوسف )ع( ا   بان یعقـو  )ع( چنـین آمـده اسـت:     

 (84)یوسف: «. یْوسْف

ــه خــوبی ا  حــدیث نفــ  اســت.  « قــال»ا  نظــر عالمــه طباطبــایی جملــه بعــد ا    نمون

( نوع دیگر شف گـو، شف گـو  ویـژه بـا خداونـد اسـت        23، ص16ش، ج1381)طباطبایی، 

خـوانیم مـه ایشـان ن ـای      مانند آنچه در داس ان حضرت نوح )ع( و ا   بان آن حضرت مـی 

دارد  ماننـد  هایش را به خداوند عرضه مـی شن یجه ماندن تالشف گوها  خود با قومش و بی

ارا * ف هلهْم يه زِْدُهْم ُدع ا ي ما ه رهب  ِإِّن  دهعهْوُت م هْومي»دو آیه  ( مه پاسـخ  6و  5)نوح: « ِإ َّ فِ رارا   لهْيال  وه َنه
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خداوند نیز در این داس ان در قالب عمل و در شکل فرس ادن عـتا  بـر آنهـا تجلـی ششـ ه      

ُ  ْم ِم  ْن ُدوِن اللَّ  ِه أهْنص ارا ِمَّ  ا»اســت:  ِِِْم أُْررِمُ  وا فه ُأْدِخُلوا ن  ارا  ف هله  ْم هِه  ُ وا َله ( )عبدربــه، 25)نــوح: «. خهطيئ  ا

توان شفت نوع ملمـات، جمـالت، سـاخ ار و بافـت هنرمندانـه      ( بنابراین، می78م، ص1972

ــر شف گوهــا  داســ انی ا  مهــم   ــی و جــو حــامم ب ــرین روشمــالم قرآن ــی در هــا  تربت ی 

 هاست.ها  داس انترین اسلو ها  قرآن و ا  شاخصداس ان

 

 های قرآنم در داستانگیری از اسلوب استفها. بهره3-6

نگار  وشزارشات تاریخی ا  آن اس فاده مرده ها، مه قرآن برا  تاریخا  دیگر روش

ع( در سـوره  است، اس فاده ا  روش اس فهامی در بیان تاریخ و قصص است. داس ان موسی )

(. ایـن اسـ فهام یـک نـوع     9)طـه:  « هه ْ  أهت اكه  ه  يُم ُموس ى»شـردد:  طه با این اس فهام آرا  می

شونـه مـه در  بـان رو مـره     مه مقدمه آن یک خبر مهم اسـت. همـان   1اس فهام تقریر  است

ا  مـه ... ؟ در ایـن صـورت    هنگام شروع به یک خبر مهم می شوییم: آیا این خبر را شنیده

، 13ش، ج1361شود با تمام وجود سراپا شوش منـد )مکـارم شـیرا  ،    خواننده ترریب می

 (.166ص

اكه وه هه ْ  أهت »مالم با جمله اس فهامی  ع(،در سوره )ص( هنگام معرفی شخصیت داوود )
شــود و خواننــده را بــه شــنیدن و خوانــدن ( آرــا  مــی21)ص: « ن هبه أُ اخْهْص  ِم ِإْذ تهسه وَُّروا اْلِمْ   راب

بـرا  بـه   « هه ْ  أهت اكه »اس فهام »نویسد: مند. عالمه طباطبایی در این  مینه میداس ان ترریب می

 (29، ص17ش، ج 1381)طباطبایی، «. شنیدن داس ان استشگف ی واداش ن و تشوی  به 

در سوره ذاریات نیز داس ان مهمانان ابـراهیم )ع( را بـا یـک اسـ فهام و پرسـش آرـا        

( نک ـه قابـل تأمـل آیـه ایـن      24)الـتاریات:  « ههْ  أهتاكه  ه  يُم ضه ْيِف ِإبْ راهيمه اْلُمْ  رهمن»نماید:می

دانی و ا  آن خبر دار ؟ بلکه می فرماید: اهیم )ع( را میفرماید: آیا داس ان ابراست مه نمی

                                                 
نیز ا  اقسام اس فهام مجا   برا  واداش ن مخاطب به اقرار « اس فهام تقریر ». تقریر یعنی مسی را به اقرار واداش ن   1

، 2ق، ج 1410رود. ) رمشی، به حقی است مه نزد خودش آشکار است و به عل ی ا  اقرار به آن طفره می و اع راف

 (436ص 
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آیا داس ان مهمانان شرامی ابـراهیم )ع( بـه تـو رسـیده و ا  آن خبـردار ؟ در چنـین حـال ی        

 انگیزد مه ح ماً داس ان را بخواند.خواننده را برمی

: شودها  فرعون و ثمود است مه با یک اس فهام آرا  مینمونه دیگر، حکایت ارتش

ُ ود» ( ایـن بیـان خواننـده را هرچـه بیشـ ر      18و  17)البروج: « ههْ  أهتاكه  ه يُم اَُّْنُ ود * ِفْرعه ْونه وه ُه

( در سـوره فجـر بعـد ا     263، ص30ق، ج 1412انگیزد. )قطـب،  برا  خواندن داس ان برمی

را بـا یـک   پـردا د و داسـ ان   درپی، به بیان داس ان اقوام عاد، ثمود و فرعون مـی ها  پیقسم

 (6)الفجر: « أهَلْه ت هره كهْيفه ف هعه ه رهب  ه بِعاد»نماید: اس فهام آرا  می

ترمیب اس فهام در این چنـین سـیاقی ا  نظـر بـرانگیخ ن و شـوراندن بـرا  بیـدار  و        

( و همـین شونـه در مـل    543، ص30ق، ج 1412ال فات، شدیدتر و موثرتر اسـت. )قطـب،   

ها وجود دارد مه خداوند برا  تشوی  خواننده ا  اسلو  داس انها  فراوانی در قرآن نمونه

 اس فهام بهره برده است.

 

 . بارز كردن نقش توده مردم در سازندگی جامعه3-7

ها  قرآن، توجه ویژه به نقش توده مردم ها  خاص داس انها و اسلو ا  دیگر روش

ات جامعـه اسـت، بـه عبـارت     در ایجاد تحوالت و تطورات عظیم جوامع انسانی و تداوم حیـ 

دیگر موتور حرمت تاریخ و عامل تحوالت اساسی آن در قرآن انسان اسـت، و اراده او بـر   

تاریخ و سرنوشت خویش حامم است. الب ه توده مردم به خود  خود مقصـود نیسـت بلکـه    

  مانی توده مردم عامل تحوالت تاریخ هس ند مه پش یبان و حامی پیامبران و معماران بزرگ

 تاریخ باشند.

( بار در قرآن آمده، نام هـی   1800بر این اساس پ  ا  نام جالله خداوند مه بیش ا  )

( بار به لفظ قـوم و یـا م رادفـات    333م  به اندا ه مردم در قرآن نیامده است، در مجموع )

آن اشاره شده مه در این میان در هفت سوره قرآن ـ اعراف، یون ، هود، یوسـف، شـعراء،   

و یا م رادفات آن بـه مـار رف ـه اسـت. )حضـرتی،      « قوم»بار واژه  121قصص ـ بیش ا    نمل،

( این آمار معیار  برا  شناخت مْحرِّک تاریخ ا  نظر قرآن است، چرا 35-34ش، ص1382

ــه  ــود: « ُه  وه أهْنشه  أهُكْم ِم  نه اْْلهْرِا وه اْس  تهْعمهرهُكْم فيه  ا»م ــد آورد و  61)ه ــین پدی ــما را ا   م ( او ش
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 ندشى آن را به شما وا شتاشت. در حالی مه ا  نظر برخی مکاتب نه عموم مـردم، بلکـه   سا

 شوند.قشرها  خاصی مْحرِّک تاریخ محسو  می

و اسـاس   فیلسوف فرانسو ، تنها بعضـی نژادهـا را اصـل   « مُنت دو شوبینو»برا  نمونه 

 جامعـه « مْن سـکیو »( به نظر 73و  60، ص 1ش: ج1389دانند، )مطهر ، تغییرات تاریخی می

« تومـاس مارالیـل  »شناس فرانسـو  محـّرک تـاریخ اقلـیم خـاص و محـی  طبیعـی اسـت،         

( برخـی  233ش، ص 1385داند، )دورانـت،  فیلسوف انگلیسی قهرمانان را محرک تاریخ می

 اند. هریخ دانسدیگر نیز نه توده مردم و نه قشر  خاص بلکه عوامل ریر انسانی را مْحرّک تا

( و باالخره 109ش، ص 1357داند )مطهر ، اق صاد را محرک تاریخ می مثال مارم 

 1 (.23ش، ص 1385داند )نصیر ، فروید رریزه جنسی را محرّک اصلی تاریخ می

هـا، دیـن اسـالم محـرّک     شونه مه شف ه شد بر خالف این مکاتب و اندیشـه ولی همان

ها  قرآن س ان(، در دا196، ص تاتاریخ را انسان و توده مردم معرفی مرده است )صدر، بی

دارد، بـر  مند، و جوامع را به تحرک وا میها با   میانسان نقش اول را در انواع مشمکش

تـوان  ونـه مـی  همین اساس اسالم بر اراده آ اد انسان اس وار است اشر آدمی مخ ار نباشد چگ

ر ،   جعفـ 158ش، ص 1391او را امر یا نهی مـرد و پـاداش و میفـر داد. )مصـباح یـزد ،      

 (68ش، ص 1368

ک عالمه محمدتقی جعفر ، پ  ا  برشمردن بیست و سه دیدشاه درباره عامـل محـرّ  

تـرین عوامـل   سه عامل خدا، انسان و آنچه برا  انسان مفید است، اساسـی »نویسد: تاریخ می

شـوند  ها  اولیه و ثانویه و هویت اصلی رویدادها شـمرده مـی  محرک و ایجادمننده میفیت

 (. قــرآن مــریم ضــمن داســ ان فرعــون در ایــن  مینــه 223و  141: 16ش، 1376عفــر ، )ج

ا  نِْعمهَن  »فرماید: می ُوا ما بِأهنْ ُفِسهِ  م هْوٍم  هّتَّ   أهنْ عهمهها عهلىذِل ه بِأهنَّ اللَّهه َلْه يهُ  ُمغهِّي   (53نفال: )اال« مْ يُ غهِّي 

دهـد مگـر آنکـه جوامـع     غییـر نمـی  مطاب  این آیه خداوند نعم ی را مه به قومی داده ت

انسانی حاالت نفسانی خود را تغییر دهنـد، عـالوه بـر ایـن، مطـاب  برخـی آیـات مشـکالت         

                                                 
عبدالحسین  رین مو ، «: تاریخ در ترا و»ها  تاریخ ا  نظر دیگر مکاتب، بنگرید، . برا  اطالع بیش ر ا  محرک1

«: بینش تاریخی قرآن»محمدتقی مصباح یزد ، « آنجامعه و تاریخ ا  دیدشاه قر»مرتضی مطهر ، « فلسفه تاریخ»

 .یعقو  جعفر 
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وه م ا أهص ابهُ ْم ِم ْن ُمص يبهٍَن »فرمایـد:  هاست، خداوند میها همگی ن یجه انحراف خود انسانانسان
رسـد ن یجـه   هر مصیب ی مـه بـه شـما مـی    ( »30: )الشور «. فهِبما كهسهبهْ  أهْي يُ ْم وه ي هْعُف وا عه ْن كهث ِّي

و نیز در جـایی دیگـر در   « شتردها  شما درمیمردار شماست و خداوند ا  بسیار  ا  بد 

ظهههره الفهساُد ِن الَبهَّ والبه ر ِبا كهسهب  اي   النىاسِ ولهيُ ذيقهُهم بع ا اله ِذ  عهِمل ُو »فرماید: همین باره می
به واسطه مردار مردم در خشکی و دریا فساد هاهر شد تـا میفـر   » (41لروم: )ا«. لهعلَُّهم يرجُعون

 «.اند را بچشند تا شاید رجوع منندا  ا آنچه مردهپاره

بنابراین، ا  نظر قـرآن، حرمـت تـاریخ هدفمنـد اسـت و قـوانین تـاریخ و سـنن الهـی،          

د و تـاریخ را  هـا  تـاریخ نقـش دار   همیشگی و عامل محرّک تاریخ هس ند. انسان در صحنه

هـا و  آفریند و هم آرا شر جنـ  هایش هم تمدن میسا د  یعنی انسان با تکیه بر ویژشیمی

تواند تاریخ را بسـا د و هـم قـادر اسـت جامعـه را بـه       شود و به این ترتیب، هم مینبردها می

، همـــو، 219: 16ش، 1376  جعفـــر ، 67-6ش، ص 1361انحطــاط بکشـــاند. )مریمـــی،  

 (239ش، ص 1359

دهـد مـه هرجـا اقـوام بـا انبیـا  خـود همـراه و         هـا  قـرآن نشـان مـی    بررسی داسـ ان 

اند در مقابل اسـ کبار بایسـ ند و  مـانی مـه تـوده مـردم بـه        اند، آنان توانس همار بودهممک

، آنان نیز قادر به اصالح مردم نبوده و ن وانس ه آنگونـه مـه بایـد    مخالفت با پیامبران برخاس ه

ی در جامعه ایجاد نمایند. داس ان  ندشی نوح، ابراهیم، لوط، موسـی، شـعیب،   تغییرات اساس

هایی ا  انبیایی هس ند مه اقوامشان آنهـا را یـار  نکردنـد، در مقابـل     صالح، هود، و ... نمونه

تبعیت قوم پیامبر )ص( ا  او و پیرو   او بر مشرمان و در ن یجه جهـانی شـدن دیـن اسـالم،     

هـایی هسـ ند   یوسف و فائ  آمدن آنان بر قحطی و شرسنگی نمونـه تبعیت مردم ا  حضرت 

اند انقـال  ایجـاد مننـد و تحـولی در تـاریخ ایجـاد       مه پیامبران با پش وانه توده مردم توانس ه

ها  معنو  و تکتیب انبیاء و تعالیم آنـان ا  سـو  مـردم    نمایند. در مقابل دورافکنی ار ش

 سبب هالمت نهایی آنان شده است.

 

 گیرینتیجه
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ها  تاریخی همراه با جزئیات نیست بلکه هدف . بیان تاریخ در قرآن تنها نقل شزاره1

 تحلیل تاریخ و حواد  تاریخی و تبیین سنن الهی است.

هـایی بهـره شرف ـه مـه برخـی ا  آنهـا       . قرآن جهت تـأمین هـدف پیشـین ا  اسـلو     2

اس فاده بوده است. برخـی ا  ایـن   ها  تاریخی مورد منحصر به قرآن است و مم ر در م ا 

 موارد عبارتند ا : 

شرایی در بیان حقـای  تـاریخی، تکـرار برخـی فرا هـا  قصـص بـه        بینی و عینیتواقع

شیـر  ا  روش تبلیـغ ریـر    هـا  قرآنـی، بهـره   ا  تربی ی یا هدای ی، معرفـی اسـوه  جهت نک ه

شیـر  ا  روش  ، بهـره هـا  قـرآن  شیر  ا  روش شخصیت پردا   در داسـ ان مس قیم، بهره

شیر  ا  اسلو  اس فهام، بار  مردن نقش توده مردم در سـا ندشی جامعـه در   شف گو، بهره

 ها و موارد دیگر.بیان داس ان

ها  بیان داس ان در قصص قرآن نشان می دهد مه قرآن ا  و روش . توجه به اسلو 3

هـا   بیـان معـارف و داسـ ان    معیارها  بیان داس انی بشر تبعیت نکرده و خود روشـی نـو در  

 پیشینیان در انداخ ه است.

، دروغ، مبالغـه، و  ها  واقعی و تاریخی قرآن هی  اثر  ا  خیال آفریننده. در داس ان4

ها  نشأت شرف ه ا  باورها  عر  نیست، بلکه بـه تصـریح خـود قـرآن همـه اجـزا و       حرف

 .(62)آل عمران: « صَصْ الُحَ ُّإِنى هَتَا لَهْوَ الُقَ»عناصر داس انی آن واقعی است: 

 

 منابع
 .قرآن كریم

: ، ترجمه محمد پروین شنابـاد ، تهـران  مقدمه ابن خلدونش، 1374ابن خلدون، عبدالرحمان، 

 .ان شارات علمی فرهنگی

 سروش. :، تحقی : ابو القاسم امامی، تهرانتجارب االممش، 1361ابن مسکویه، ابوعلی، 

 دار صادر، چاپ سوم. :، بیروتلسان العربق، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم، 

 .دارالفکر العربى :، قاهرهالمعجزة الکبرى القرآنق، 1418ابو هرة، محمد، 

، سال بیس م، مجله معرفت، «ها  داس انی قرآناسلو »، 1390اشرفی، عباس  حیدر ، معصومه، 

 .56-45، صص 164شماره 
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، ترجمـه:  هتای قترآن  های هنری داستتان پژوهشی در جلوهش،  1371د، بس انی، محمـو 

 ها  اسالمی آس ان قدس رضو .بنیاد پژوهش :موسی دانش، مشهد

 ان شارات برگ. :، تهرانعوامل داستانش، 1375بهش ی، الهه، 

 حو ه هنر . :، تهرانبررسی هنری بهترین قصه های قرآنش،  1376جعفر ، حسینعلی، 

 بنیاد قرآن. :، تهرانحركت و تحول از دیدگاه قرآنش، 1359تقی، جعفر ، محمد 

 دف ر نشر فرهن  اسالمی. :، تهرانترجمه و تفسیر نهج البالغهش، 1376 ـــــــــــــــــــــ ،

 دف ر نشر فرهن  اسالمی. ، تهران:بینش تاریخی قرآنش، 1368 جعفر ، یعقو ،

 دارالقلم. دمش :، القصص القرآنیش،  1410یر، حافظ، عماد  ه

 دانشگاه پیام نور. ، تهران:تارخ تحلیلی صدر اسالمش،  1387حسنی، علی امبر، 

 ققنوس. :، تهرانهای قرآنریخت شناسی قصهش، 1382حسینی، محمد، 

 ان شارات بوس ان.: ، قمدانش تاریخ و تاریخ نگاری اسالمیش،  1382حضرتی، حسن، 

سـینا للنشـر و موسسـه     لنـدن:  ،فتی القترآن الکتریم   الفن القصصی م، 1999خلف اهلل، احمد، 

 االن شار العربی.

 المللی قرآن مریم.دهمین نمایشگاه بین ، تهران:گفتگوهای قرآنیش، 1382ی، دیار  بیدشل

ان شـارات   تهـران:  ، ترجمـه عبـاس  ریـا  خـویی،    لذات فلسفهش، 1385دورانت، ویلیام جیمز، 

 علمی و فرهنگی.

 ان شارات آس ان قدس رضو . ، مشهد:تاریخ در قرآنش، 1368هلل، رادمنش، عزت ا

تحقی : صفوان عـدنان داود ،  ، المفردات فی الفاظ القرآنق، 1412رارب اصفهانی، حسین، 

 دارالعلم و الدار الشامیة. بیروت:

دوفصتلنامه  ، «مس شـرقان و تأثیرپـتیر  قـرآن ا  فرهنـ   مانـه     »ش، 1388رضایی، حسن رضـا،  

 162تا 137، ص 6شماره  خاورشناسانقرآن پژوهی 

نشـر معـارف، چـاپ     ، تهـران: اسالم در آثار شهید مطهتری تاریخ ش، 1380روحانی، سـعید،  

 پنجم.

 ، بیروت: دار احیاء ال را  العربی.مناهل العرفان فی علوم القرآنتا،  رقانی، عبدالعظیم، بی

 دار المعرفه :بیروت ،البرهان فی علوم القرآنق، 1410 رمشی، محمد بن عبداهلل، 

ان شـارات علمـی و    ، تهـران: ترجمـه جعفـر شـهید    ، نهج البالغته ش،  1379سید رضی، محمـد،  

 فرهنگی.
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ان شارات علمـی و   ، تصحیح: حبیب یغمایی، تهران:بیاءقصص االنش، 1382شیرا  ، ابو اسحاق، 

 فرهنگی.

الحسین ابن الدین، رجمه عبد، تاعجاز قرآن و بالغت محمدش، 1361صادق رافعی، مصطفی، 

 بنیاد قرآن. تهران:

یـ : سـید جمـال الـدین     ، ترجمه و تحقهای تاریخ در قرآنسنتتا، صدر، سید محمد باقر، بی

 ان شارات تفاهم، چاپ پنجم. موسو ، تهران:

 دف ر ان شارات اسالمی، چاپ شانزدهم.قم: ، شیعه در اسالمش، 1383طباطبایی، محمد حسین، 

مـه: سـید محمـد بـاقر همـدانی،      ، ترجالمیزان فی تفسیر القترآن ش،  1381 ـــــــــــــــــــــ ،

 دف ر نشر فرهن  اسالمی. تهران:

 دارالک ا ، چاپ چهارم. ، بیروت:قصص االنبیاء فی القران، م 1998عاطف الزین، سمیع، 

 ار القرآن، چاپ دوم.د ، اردن:ص القرآنی ایحاؤه و نفحاتهالقصم،  1992عباس، فضل حسن، 

 دارالک ا  اللبنانی. ، لبنان:فی قصص القرآنبحوت م،  1972عبدربه، عبد الحافظ، 

ان شارات دانشگاه دمشـ ،   ، دمش :الکریم و الدراسات االدبیهالقران م،  1994ع ر، نورالدین، 

 چاپ ششم.

ایی ا  قـرآن،  هـ ان شـارات مرمـز فرهنگـی درس    ، تهران:یوسف قرآنش،  1383محسن،  قرائ ی،

 چاپ دوم.

 دار الشروق. ، بیروت:فی القرآنالتصویر الفنی ق، 1415قطب، سید، 

 رجمه: محمد مهد  فوالدوند، تهران:، تآفرینش هنری در قرآنش،  1378 ـــــــــــــــــــــ ،

 ان شارات بنیاد قرآن، چاپ دوم.

 دار الشروق. ، بیروت:فی ظالل القرآنق، 1412 ـــــــــــــــــــــ ،

 ان شارات شروه فرهنگی جهاد دانشگاه شریف. ، تهران:فلسفه تاریخش،  1361سین، مریمی، ح

 ان شارات دلیل. ، تهران:از پیام های تاریخی قرآن آموزه هاییش،  1382مرمی، علی، 

 ان شارات سساه پاسداران. ، تهران:هنر در قلمرو مکتبش،  1365محدثی، جواد، 

چاپ و نشر بین  ، تهران:ه و تاریخ از دیدگاه قرآنجامعش، 1391مد تقی، مصباح یزد ، مح

 الملل، چاپ هف م.

 ان شارات صدرا، چاپ اول. تهران: ،نقدی بر ماركسیسمش، 1357مطهر ، مرتضی، 

 ان شارات صدرا، چاپ هفدهم.، تهران: جامعه و تاریخش، 1383 ـــــــــــــــــــــ ،
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 صدرا، چاپ هفدهم.ان شارات ، جلد اول، تهران: فلسفه تاریخش، 1389 ـــــــــــــــــــــ ، 

 دارالک ب اسالمیه. ، تهران:نهتفسیر نموش،  1361مکارم شیرا  ، ناصر، 

 امیرمبیر. ، تهران:تحلیل نو از قصص قرآنش، 1376ملبوبی، محمد تقی، 

 قدیانی، چاپ پنجم. ، تهران:داستان پیامبرانش، 1375، موسو  شرمارود ، علی

 نشر سخن. ، تهران:عناصر داستانش، 1385مال، میرصادقی، ج

 دف ر نشر معارف. ، قم:المتاریخ تحلیلی صدر اسش،  1385نصیر ، محمد، 

موسسه نشر معـارف اهـل    ان:، تهرالبالغهتاریخ از دیدگاه قرآن و نهج ش، 1382وفا، جعفر، 

  بیت)ع(

 


