
اشاره
در اين مقاله، بعد از بحث لغوی معنای قصه از کتاب های گوناگون، به بيان مس�ئله 
و اهميت ش�يوة داستان س�رايی ق�رآن می پردازي�م. همچنين، اهداف قص�ه در قرآن، 
ويژگی ه�ای قصه ه�ای قرآنی، علل گرايش ق�رآن به قصه به صورت اجمالی اما بس�يار 
کاربردی و تأثير انتقال مفاهيم از قرآن به طور خاص را بررس�ی می کنيم. با اين اميد که 

اين اثر به مربيانی که در تربيت اخالقی و قرآنی می کوشند، ياری برساند.

مقدمه
طراح قصه های قرآن، خداوند حکيم اس�ت و بيان آن ها به وس�يلة کتاب با عظمت 
قرآن صورت گرفته اس�ت. اين موضوع بس�ياری از محققان را بر آن داشته است که از 

زاويه های گوناگون به تحقيق و بررسی قصه های قرآنی بپردازند.
يکی از روش هايی که خداوند در قرآن برای بيان و تفهيم سخنان خود به کار برده، 
قصه گويی است. امتياز قصه های قرآن اين است که قصه گوی آن خداوند است، خدايی 
که حکيم اس�ت و همة امورش )از جمله خلقت و امر و نهی اش( حکيمانه اس�ت و قطعًا 

هدف های متعالی الهی را دنبال می کند.

کليدواژه ها: قرآن، قصه، کودک، مفاهيم قصه و تربيت
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بحث لغوی
قص��ه در لغت: واژة »قص��ه« مفرد »قص��ص«، کلمه ای 
عربی اس��ت که هم به صورت مصدر و هم به صورت اسم آمده 
است. لغوّیون این معانی را برای آن برشمرده اند: پی گرفتن1، 
روایت کردن2، خبر و سرگذش��ت3 )نحن نقص علیک أحسن 

القصص...( )یوسف/ 3(.
قصه در اصطالح: »قصص« جمع قصه اس��ت. گزاره هایی 
از پیشینیان است که با زبان وحی بر پیامبر اسالم)ص( بازگو 
شده است تا برای بازماندگان مایة عبرت و پندآموزی باشد.4

مفاهيم قرآنی
واژه ه��ای کلیدی ق��رآن همچ��ون »ایم��ان«، زیربنای 
مس��لمانی هس��تند و مقوله هایی چون کفر، نف��اق، توحید، 
ش��رک، هدایت و ضاللت، والیت و برائت، خیر و شر، ثواب و 
عقاب، ع��ذاب و... دیدگاهی از کلیت مکتب و تفکر قرآنی به 

خواننده می دهند.5

انواع قصه های قرآنی
é قصه هاي پیامبران: مانند قصه های نوح، ابراهیم، موس��ی، 
هارون، عیسی )علیهم السالم(، محمد )صلی اهلل علیه و آله( و 
انبیای دیگر که شامل دعوت به توحید توسط انبیا، معجزات 

انبیا، موضع مخالفان آن ها و مراحل دعوت است.
é قصه هاي حوادث گذشته: مانند طالوت و جالوت، فرزندان 

آدم، اصحاب کهف، ذی القرنین و...
é قصه هاي حوادث زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(.

تنها قص��ه ای که در قرآن به صورت منس��جم، هماهنگ 
و پیوس��ته آمده، قصة یوسف است که به فرمودة خود قرآن، 
»احس��ن القصص« اس��ت. این موضوع موجب شده است که 
پژوهش��گران وقرآن شناس��ان اهتمام خاصی به تفس��یر این 

سوره داشته باشند.

علل گرایش قرآن به قصه
مقص��ود از بی��ان قص��ه در ق��رآن کریم، فراهم ش��دن 
زمینه های سؤال )آیات للس��ائلین(6 و عبرت گیری از جریان 
قصه برای خردمندان اس��ت.7 خداوند در ق��رآن، با توجه به 
ویژگی ه��ای روحی و روانی انس��ان و خصایص قصه، معرفت 
دین��ی و تبیین حقایق هس��تی را که هدف و فلس��فة بعثت 
انبیاس��ت، از طریق قصه ه��ای حقیقی و ج��ذاب بیان کرده 
اس��ت. )حقیقت آفرینش در داستان حضرت آدم، توحید در 
داس��تان ابراهیم، و س��نت های الهی در داستان موسی)ع( و 

اقوام نوح، لوط، عاد و ثمود تبیین می شوند.(

ویژگی های قصه های قرآن
واقع گرایی: این گونه نیست که قصه های قرآنی تصویرگر 
تخی��الت، آرزوها و امیالی باش��ند که انس��ان ه��ا درپی آن ها 
هستند. قرآن از راه قصه، در پی سامان بخشی به زندگی انسان، 
حوادث��ی را بیان می کند که با واقعیت های معمول همة اعصار 

هم خوانی دارند.
حقیقت گوی�ی: آنچه در قرآن بازگو ش��ده، حقایق عینی 
است که هیچ گونه وهم و اشتباهی در آن ها نیست. قرآن حتی 
آنجا که مثلی هم می زند، بر واقعیت های سپری ش��دة زندگی 

انگشت می نهد تا از آن ها درس آموزی شود.8
پرورش صفات واالی انسانی: حرکت در مسیر تکامل، پس 
از عقیده به خدا و فرستادگان او و باور داشتن به جهان آخرت، 
بر پایة اخالق استوار است. بر این اساس، داستان های قرآن دارای 
گرایشی اخالقی � تربیتی و در پی رشد و پرورش ایمان به خدا، 

عمل صالح و رفتار نیک در منش فرد و جامعه هستند.
حکمت آموزی: قرآن با هدف پرورش انسان، از تجربه های 
تاریخ��ی و واقعیت های زندگی او به��ره می گیرد و از حقایقی 
که انس��ان را به سوی حکمت و کمال رهنمون می شود، پرده 
برمی دارد. این گونه است که قصه های قرآن، حکایت زندگان و 
پر از آموزه های زندگی س��ازند، نه حکایت رفتگان و آشنایی با 

زندگی های سپری شده؛ و از این رو برترین سخن است.
گزینشی بودن و رعایت اجمال: در قصص قرآن، خداوند 
حکیم با ظرافت خاصی تنها نکاتی را که برای هدایت و تربیت 
خواننده مؤثر دانس��ته، گلچی��ن نموده و ب��ه زیبایی در کنار 
هم قرار داده اس��ت. مثاًل در داس��تان هابیل و قابیل، حسد از 
زبان قابیل یا هابیل مطرح نش��ده، بلکه خواننده به حال خود 
واگذاش��ته ش��ده اس��ت تا این مفهوم را درک کند که حسد، 
شخص را به کجا می کشاند. سپس به اشاره ای، نشان می دهد 

که ضروری است انسان تقوا پیشه کند.
پیام داری: وقتی حضرت یوس��ف وارد زندان می شود و دو 
مصاحب زندانی او، خواب های خود را با وی درمیان می گذارند 
و از او تعبی��ر می خواهند، درحالی که خواننده منتظر اس��ت 
حضرت به تعبیر خواب بپردازد، ایش��ان ترجیح می دهند اول 
از آیی��ن توحید و خداپرس��تی خود و پدرانش پ��رده بردارند. 
سرانجام سؤالی مطرح می فرمایند: »یا صاحَبِی الّسجن أ أرباب 
متفّرقون خیر أم اهلل الواحد القّهار« نظیر این مطلب در »سورة  
نمل« نیز دیده می شود. هدهد از میان تمام صفات پروردگار، 
روی عالِ��م بودن خداوند تکیه کرد. ممکن اس��ت این انتخاب 
برای آن باشد که نشان دهد، حضرت سلیمان با همة توانایی و 

قدرتش از وجود کشور »سبأ« بی خبر بود.
شخصیت پردازی: در داستان پردازی مراد از شخصیت، در 

خداوند معماری 
نيست كه هر 
چيزی را بيافریند 
و در جای خودش 
بگذارد و آن گاه 
دست بشوید. به 
همين دليل، موضوع 
ربوبيت خداوند در 
همۀ قصه های قرآن 
حضور دارد

18
دورۀ  دهـــــــــم 
شـمــــــــــارۀ 4  
تابستان   1392  



درجة اول قهرمان داس��تان است که نقش های دیگر به تبع او 
اجرا می شوند و یا حتی حوادث حول محور او به وجود می آیند. 
قرآن در شناسایی شخصیت داستان ها، نهایت عنایت را به کار 

برده و به شیوه های متفاوت از عهدة این مهم برآمده است.
توصیفی بودن: باید گفت قسمت بیشتری از شخصیت های 
قرآنی، اعم از ش��خصیت های مثبت یا منفی، به طرز زیبا و به 
شکل تجسمی و با بیانی غیرمستقیم معرفی شده اند. خداوند 
در معرفی ش��خصیت های مثبت داس��تان، در مقام تجلیل از 
ش��خصیت آنان اس��ت. برای مثال، مواعظ لقم��ان، دعوت به 
مس��ائلی اس��ت که خداوند بارها از زبان خود، بندگانش را به 

آن ها سفارش کرده است.
ش��خصیت های منفی نیز در قرآن به طرز زیبایی توصیف 
شده اند. مثاًل از خصوصیات بارزی که نشان داده شده، یکی این 
است که آن ها خود را در عرض ارادة الهی می پنداشتند و صریحًا 
ادعای خدایی می کردن��د: »انا ربکم االعلی« )نازعات/ 24(. و یا 
برای خود استقالل قائل می شدند و ثروت را حاصل دانش خود 

می دانستند: »إنما اوتیته علی علم عندی« )قصص/ 78(.

فواید قصه های قرآن 
é بیان بنیان های دعوت و اصول ش��ریعت های پیش��ین. )و ما 
پی��ش از تو هیچ پیامبری نفرس��تادیم، مگر آنک��ه به او وحی 

می فرستادیم که خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید.9(
éتقوی��ت روحیة پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و امت ایش��ان تا 
دی��ن او را حق بدانند و نیز اطمینان بخش��ی به مؤمنان دربارة 

شکستن باطل و استعالی حق.
é تصدیق نبوت پیامبران پیشین و زنده کردن نام و یاد آن ها.

é تصدیق ادعای محم��د )صلی اهلل علیه و آله( مبنی بر اینکه 
آنچه آورده، سخن قاطع است و هزل نیست.

é تح��ت تأثیر قرار دادن اهل کت��اب و بیان تحریف در کتب 
آسمانی شان.

é به کارگی��ری بهترین قالب ادبی برای نفوذ در نفوس مؤمنان 
همة اعصار.

اهداف قصه در قرآن
هدف اصلی قرآن از نقل قصه ها و داس��تان ها، عبور دادن 
انسان از گذرگاه های تاریک و ترسناک و رساندن او به سرزمین 
روشنایی ها و هدایت اس��ت؛ منتها نه براساس خیال پردازی و 
قصه آفرینی، بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنری در چگونگی 
گزارش و با اتکا به واقعیت های قاطع و تردیدناپذیر. قرآن قصه 
را برای اثبات یگانگی خدا، وحی و نبوت، نشان دادن نمودهای 
قدرت الهی، و معرفی س��نت های تاریخ��ی و اجتماعی به کار 

می برد که در ادامه به بررسی مهم ترین آن ها می پردازیم:
اثب�ات نب�وت: یک��ی از اه��داف قصه های قرآن��ی اثبات 
پیامبری حض��رت محمد)صلی اهلل علیه و آله( و وحیانی بودن 
قرآن است. زیرا کسی که نمی خوانده و نمی نوشته و هیچ کس 
او را با عالمان یهودی و مسیحی هم نشین ندیده است، این گونه 
دقیق و نیکو سرگذش��ت پیشینیان را بازگو می کند. این خود 
دلیلی استوار است بر اینکه آنچه می گوید، سروش غیبی است 
و از جهان ملکوت بر او وحی شده است و نمی تواند برگرفته از 

کتاب های تحریف شده و داستان های ساخته شده باشد.
نش�ان دادن یکپارچگی ادیان آس�مانی: داس��تان های 
قرآن، از گروهی از انبیا به دنبال هم و با شیوه ای خاص و تقریبًا 
یکسان یاد می کنند و این حقیقت را آشکار می سازند که میان 
اسالم و دیگر شریعت های آسمانی پیوندی استوار برقرار است 
و اس��الم ادامة راه آن هاست؛ با این تفاوت که اسالم آخرین و 

کامل ترین دین الهی است )معرفت، 1385: 524(.
ترس�یم ریش�ة تاریخی اسالم: آنچه اس��الم آورده است 
و م��ردم را به آن فرامی خواند، ن��وآوری و بدعت در امور دین 
نیست، بلکه اسالم ادامة ادیان توحیدی است و ریشه ای کهن 

و عمیق به درازای تاریخ بشر دارد )همان: 525(.
امیدآفرین�ی در دل پیامبر اس�الم: خداوند در قصه های 
ق��رآن به فرجام پیامبران که همراه با پیروزی اس��ت، اش��اره 
می کند و سرانجام تکذیب کنندگان دین خدا را نابود می خواند. 
این مطلب س��بب آرامش خاطر پیامبر و مؤمنان و اس��تحکام 

وضع آنان می شود.
بازگویی الطاف حق بر پیامبران: بیان نعمت های خداوند 
بر بندگان برگزیده و خالص او نیز از اهداف قصص قرآنی است. 
قرآن گاه به گوشه ای از داستان زندگی انبیا و امم آن ها اشاره 
می کند تا س��نت خداوند را بین بندگان خود روش��ن سازد و 
کس��انی که مش��مول عنایت الهی ش��ده و توفیق کرامت او را 
یافته اند، از آن پند گیرند و برای دیگران نیز اتمام حجت شود.
نشان دادن محور بودن قصه های قرآن: قصه های قرآن از 
مهم ترین قالب های بیان کنندة معارف الهی هستند؛ چنان که 
خداوند در »س��ورة یوسف« می فرماید: »لقد کان فی قصصهم 
عب��رئ الولی االلباب ما کان حدیثًا یفتری و لکن تصدیق الذی 
بین یدیه و تفصیل کل ش��یء و هدی و رحمه لقوم یومنون« 
)یوس��ف/ 111(. عالم��ه طباطبایی در »المی��زان« می گویند: 
»تفصیل کلی شی یعنی بیان هر چیزی که مردم در دین خود 

برای سعادت دنیا و آخرت، بدان نیاز دارند.«12

شيوۀ داستان سرایی قرآن
آزادی هن�ری در داستان س�رایی: قرآن کریم بیان خود 
را به بیان وقایع تاریخی و س��ایر عواملی که در قصه های دیگر 

هدهد از ميان تمام 
صفات پروردگار، 
روی عالِم بودن 

خداوند تکيه كرد. 
ممکن است این 
انتخاب برای آن 
باشد كه نشان 

دهد حضرت 
سليمان با همۀ 

توانایی و قدرتش 
از وجود كشور 

»سبأ« بی خبر بود
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مشاهده می شوند، محدود نمی کند، بلکه تنها چیزی که به آن 
توجه دارد، بیان مسائلی است که در هدایت و راهنمایی انسان 

مؤثرند و راهی را که درست است، به انسان نشان مي دهند.
نادیده انگاش�تن عناصر تاریخ�ی: هیچ قصه ای در قرآن 
وجود ندارد که در آن، زمان مورد توجه باشد. در این قصه ها به 
کلی به مکان نیز پرداخته نشده است )مگر مکان های پراکندة 
چندی که آن هم مورد توجه نیست(. شخصیت ها نیز مد نظر 
نیستند؛ مگر آنجا که شناخت آن ها نقش سازنده و آموزنده ای 
داشته باش��د. گزینش عناصری از حادثه که در راستای هدف 
دخالت مس��تقیم دارند، خود یک��ی از اصول و پایه های بالغت 

است.13
گزین�ش حادثه ها: ق��رآن همة حوادث��ی را که برای یک 
ش��خص یا در تاریخ یک امت روی داده است، بازگو نمی کند، 
بلکه تنه��ا به ذک��ر رویدادهایی که در راس��تای هدفش قرار 
می گیرد، بسنده می کند. به این ترتیب، ذهن مخاطب را درگیر 
اتفاقاتی می کند که زمین��ة پندآموزی و هدایتی در آن وجود 

دارد.14
آزادی در گزین�ش صحنه ه�ا: در داس��تان های قرآن��ی، 
حوادث و صحنه ها به ترتیب زمانی و مکانی روایت نش��ده اند و 
سخن به گونه ای  آراسته شده است که انسان را مجذوب داستان 

می سازد و او را به اندیشیدن و درس آموزی وامی دارد.15
ترس�یم حقایق در قالب داستان: بسیاری از داستان های 
قرآن کریم ترس��یم کنندة حالت های واقع��ی و حکایتگر امور 
عینی در جهان هستی هستند؛ چرا که قرآن نازل شده است تا 
همه چیز را روشن سازد و مایة هدایت و رحمت برای جهانیان 

باشد.
رعای�ت کوتاهی و ایج�از: از ویژگی های قصه های قرآن، 
کوتاهی و ایجاز آن هاس��ت. قرآن کریم مس��تقیم س��راغ قلب 
داس��تان می رود و نقطة اصلی، حساس و حیاتی آن را گزارش 

می کند.
قرآن در بیشتر موارد هنگام نقل قصه، حقایق و موضوعات 
اعتقادی و اخالقی، س��نت های حاکم بر جهان، و یا تش��ریع و 
قانون گ��ذاری را ذکر می کند. به عالوه، احکام ش��رعی، موعظه 
و ارش��اد، و بیم و امی��د، همه را با هم می آمی��زد و از عاطفه، 
احس��اس، عقل و ادراک به یک ان��دازه بهره می گیرد. از این رو 
قصه های قرآن س��بک ویژة خود را دارند و این سبك خارج از 

شیوه های مرسوم در قصة ادبی است.
نکات تربیتی قصه های قرآن کریم: در قصه های قرآن پند 
و اندرزهای فراوانی نهفته اس��ت. هر کدام از قصه ها نیز شامل 
نکات تربیتی ظریفی هس��تند که با دقت در آن ها می توان به 
برخی پیام های آن ها دس��ت یافت. در این قسمت به بعضی از 

آن ها اشاره می کنیم:

ربوبیت الهی: انبیای الهی همواره کوش��یده و بر این پای 
فش��رده اند که »خالقیت« و »ربوبیت« جدانش��دنی هس��تند. 
خداوند معماری نیست که هرچه را بیافریند و در جای خودش 
بگذارد و آن گاه دست بش��وید. به همین دلیل، مسئلة ربوبیت 
خداوند در همة قصه های قرآن حضور دارد.16 آنجا که در قصة 
حضرت موسی، فرعون می پرسد: »رّب همة هستی که تو از آن 
سخن می گویی کیست؟« حضرت موسی پاسخ می دهد: »رب 

السماوات و األرض و ما بینهما« )شعرا/ 42(.
در جای دیگری حضرت در برابر سؤال فرعون که پرسید: 
پروردگار تو کیس��ت؟ می گوید: »ربنا الذی أعطی کل ش��یء 
خلق��ه ثم هدی«: پروردگار من کس��ی اس��ت ک��ه وجود هر 
موج��ودی را )با تجهیزات مخص��وص و قوای الزم به خودش( 

آفرید و سپس او را به سوی هدفش هدایت كرد.
ت�وکل بر خ�دا: هیچ کس را قدرتی نیس��ت، مگر قدرتی 
که خداوند به او داده اس��ت. کس��ی که این اعتقاد را داش��ته 
باش��د، به غیر از خ��دا توجهی ندارد. این موض��وع به بهترین 
صورت در قصه های قرآنی به تصویر کش��یده شده است. مادر 
حضرت موس��ی به اله��ام الهی اعتماد و به خ��دا توکل کرد و 
فرزند شیرخواره اش را به دریا سپرد. حضرت ابراهیم)ع( نیز به 
خداوند اعتماد کرد و با توکل به خدا، پسرش اسماعیل را برای 

قربانی کردن در محضر الهی آماده کرد.17
توجه دادن به معاد: قرآن مجید در قصه ها قسمت مهمی 
از مس��ائل تربیتی را از طریق ایمان به معاد و توجه به حساب 
و کتاب قیامت تعقیب می کند. قصة عزیر، پیامبری که پس از 
100 سال مرد و س��پس حیات دوباره یافت، قصة ابراهیم)ع( 
و زنده ش��دن مرغ ه��ای چهارگانة او، و قص��ة اصحاب کهف، 

نمونه های بارزی از تصویرگری از معاد هستند.18
بیداری وج�دان: قرآن کریم از »وجدان«، با  عنوان نفس 
لوامه )مالمتگر( نام برده و به اهمیت آن در ارش��اد و راهنمایی 
رفتار انسان سوگند یاد کرده است: »و ال اقسم بالنفس اللوامئ« 
)قیامت/ 2(: )چنین نیس��ت که کافران پنداش��تند(! قسم به 
نف��س لوامه! در قصة »آدم و حوا«19 و قصة حضرت یونس)ع(: 
»فالتقم��ه الحوت و هو ملیم« )صافات/ 142(، بیداری وجدان 
انسان، توأم با ندامت و استغفار به درگاه خدا، به بهترین شکلی 

به تصویر کشیده شده است.20
امر به معروف و نهی از منکر: در دیدگاه اس��الم، بر همة 
مردم )چه زن و چه مرد( واجب است که با همة توان، یکدیگر 
را ب��ه نیکی ها ترغی��ب و از منکر نهی کنند. ای��ن موضوع در 
قصه های قرآنی به بهترین صورت هنری به تصویر کشیده شده 

است.21
حکم��ت تکرار در قصه های قرآن: برخی از قصه های قرآن 
مانند حضرت موس��ی)ع( در سوره های متفاوت تکرار شده اند. 

عالمه طباطبایی 
در »الميزان« 
می گویند: 
»تفصيل كلی 
شیء یعنی 
بيان هر چيزی 
كه مردم در 
دین خود برای 
سعادت دنيا و 
آخرت، بدان نياز 
دارند
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زیرا ممکن اس��ت با یک بار گفتن، پیام های هدایتی و تربیتی 
آن ها پای��ان نیابد. از این رو، در مناس��بت های متفاوت هر بار 
بخش��ي از آن تکرار می ش��ود و در هر موردی، یکی از اهداف 
مورد نظر مطرح می گردد. گویا خداوند در هر تکرار می خواهد 
نکته ای از زندگی این پیامبر بزرگ را بیان کند. عالوه بر این، 
دعوت اس��المی س��یری طوالنی داش��ته و مراحل متفاوتی را 
پشت سر گذاشته است. قرآن نیز هماهنگ با روند این دعوت، 
به ص��ورت تدریجی نازل ش��ده و درنتیجه بنا به ضرورت هایی 
برای رس��یدن به اهداف خود به ذکر قصه های متعدد و تکرار 
برخ��ی از آن ها پرداخته اس��ت. البته انگیزة اصل��ی تکرار در 
قصه های قرآن، تکمیل تصویرها و افزودن به قدرت تجس��م و 
عینیت، از طریق آوردن عناصر نو به تناسب ها فضای بازگویی 

هر قصه است.24
اثب�ات اعج�از ق�رآن در فصاح�ت و بالغ�ت: ش��یوة 
قصه پ��ردازی در قرآن کریم نمایانگ��ر فصاحت و بالغت آن، و 
نش��انة نیرومن��دی کالمی و هنر واالی ق��رآن در صحنة بیان 
اس��ت )صادق پور مقدم، 1379: 143 و 145(. قصه های قرآن 
در همان حال که واقعیت های تاریخی را بیان می کنند، بیش 
از یک قصیده یا رمان یا نمایش نامه بر مخاطب اثر می گذارند 

و او را برمی انگیزند.23

نتيجه گيری
قرآن کریم کتاب قصه گویی نیس��ت، اما در آن از قصه گویی 

برای رسیدن به اهداف الهی استفاده 
ش��ده که روش��ی کاماًل بی نقص 
است. خداوند با توجه به مخاطبان 

قرآن کریم که همة انس��ان ها هستند، از روش هایی در قصه های 
قرآن استفاده کرده است تا معانی و مفاهیم همه فهم باشند.
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