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اشاره
واژه هاي «قصه» و «قرآن كريم» براي شما آشنا هستند. اغلب 
شما همه يا برخي قصه هاي قرآن را مي دانيد. جالب است بدانيد: 
حدود ١١٦ قصه و حكايت در قرآن وجود دارد و ٦٣ سوره از ١١٤ 
سوره ي قرآن كريم حاوي قصه و حكايتي است و اين يعني بيش 
از نيمي از سوره هاي قرآن كريم با هنر قصه پردازي به انتقال پيام 
پرداخته اند. به عبارت ديگر، ١٠٠٠ آيه در زمينه ي قصه و حكايت 

در قرآن كريم وجود دارد!
قصه و قصه گويي از مظاهر كهن فرهنگ و هنر بشــر به شمار 
مي رونــد و البته از ابزارهاي مؤثر ارتبــاط و آموزش. اين عنصر 
در انتقال تجارب پيشينيان به پسينيان و تبادل تجارب ملل به 

يكديگر بسيار مفيد بوده است.
به راســتي چرا قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، كه براي 
«هدايت معنوي» از جانب خدا فرستاده شده، به قصه و قصه گويي 
توجه كرده اســت؟ در صفحه ي «در ســاحل قرآن» شما ضمن 
شــناخت كلي از وضعيت قصه در قرآن كريم، در هر شــماره از 
مجله با نكته هاي تربيتي و آموزشي يكي از قصه هاي قرآن آشنا 
خواهيد شــد. البته آنچه خواهد آمد قطره اي در برابر درياست و 
آن نيز مرهون تالش هاي علمي و سترگ برخي از پژوهشگران و 
نويسندگاني است كه در حوزه ي قصه در قرآن و تفسير قصه هاي 

قرآن از منظر تربيتي و... كوشيده اند.

چرا قرآن كريم قصه مي گويد؟
قرآن كريم كتاب قصه نيست، بلكه كتاب «هدايت بشر» است 
و در صدد تعبير و تفســيري معنوي و قدسي از هستي، انسان، 
ارزش و معرفت. و نيز آدمي را به مســير خوشــبختي جاودانه 
رهنمون مي سازد. قرآن در اين مسير، در البه الي آياتش، «زبان 
عقل» و «زبان قلــب» دارد؛ چرا كه هم از قابليت هاي براهين و 
استدالل هاي عقلي براي اقناع و باورپذيري مخاطبانش استفاده 
مي كند و هم بــا بياني ظريف و هنرمندانه، براي تأثيرگذاري در 
اليه هاي دروني وجود مخاطبان تالش مي كند و قصه گويي يكي از 
اين روش هاست. به عبارت ديگر، قرآن مي خواهد عالوه بر تسخير 

دنياي ذهن بشر، به تار و پود احساس او نيز نقب بزند.

ناصر نادري

بررسي قصه  در قرآن كريم

خداونِد قصه گو
بر همين اســاس، ابعاد اعجاز و جاودانگي قرآن كريم، عالوه بر 
«جاذبه ي معنوي» (معنايي) ـ كه مفســران همچون غواصاني 
قرن هاســت در كند وكاو اعماق آن غوطه ورند ـ داراي جاذبه ي 

زباني (هنري) است.

اهداف قصه گويي در قرآن
قصه هاي قرآن براي سرگرمي و لذت  هنري محض نيامده اند، 
بلكه منظور از آن ها «هشدار» (انذار)، «عبرت گرفتن» (اعتبار) و 

بيان اصول و احكام و نكته هاي تربيتي و اخالقي است.
داليل قصه گويي در قرآن عبارت اند از:

 تربيت و آموزش و بيان حقايق براي هدايت بشر با شيوه ي 
مؤثر قصه گويي؛

 استفاده از بهترين روش ها براي تفهيم جذاب و بيان مفاهيم 
سنگين عقلي در قالب مثال هاي محسوس كه همانا  ذكر مثال و 

روايت سرگذشت است.
 ايجــاد جذابيت و كنش در مســير مبــارزه با تحريف هاي 

تاريخي، با استفاده از عنصر شيرين قصه گويي؛
 روايت حوادث تاريخي براي عبرت آموزي و انديشه ورزي و 
انتقال تجربه ها و تبيين آموزه هاي متقن و راهگشا و زندگي بخش 

در قالب قصه و حكايت. 

تفاوت قصه هاي قرآن با قصه هاي بشر
در يك تقسيم بندي، قصه ها سه گونه اند: واقعي محض، تخيلي 
محــض و واقعيـ  تخيلــي. قصه هاي قرآن از نــوع اول (واقعي 
محض) هســتند و حاصل تخيل (ســاختگي) نيست. در حالي 
كه قصه هاي بشــر عمدتاً  زاييده ي ذهن و تخيل او هســتند. در 
قصه هاي واقع  گرايانه (رئاليستي) نيز حوادث از كانال ذهن و خيال 
نويســنده، پردازش نو و خيالي مي شود. قصه هاي قرآن توالي و 
تسلســل ظاهري ندارند و به ندرت يك قصه از شروع تا پايان در 
يك ســوره آمده است. فقط داستان حضرت يوسف (ع) اين گونه 

نيست؛ يعني به شكل «تقطيع» (قسمت قسمت) آمده است.
قصه هــاي قرآن دقيقــًا بر مبناي مســتندات تاريخي و اصل 

«واقع گرايي» به روايت حوادث پرداخته اند.

در ساحل قرآن
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اين قصه ها با «گزينش حوادث و حذف جزئيات نقل مي شوند 
و با «تكرار» (مكررگويي) برخي فرازهاي تاريخي، درصدد القاي 
مفاهيم خاص و عميق هســتند. البته تكرار اين قصه ها با تعابير 
گوناگون، به شكلي خالق صورت گرفته است. در قصه هاي قرآن، 

 اصالت با «محتوا» (پيام) است. 
در ضمن، قــرآن گاهي با مخاطب قرار دادن شــخصيت هاي 

قصه هاي خود، آنان را زنده مي انگارد.
از ويژگي هاي ديگر قصه هاي قرآن «راست گويي محض» است؛ چرا 
كه راوي و قصه گو خداوند عليم و بصير است و روايت قصه با زاويه ي 
ديد علم و بصيرت مطلق حق تعالي، بدون هيچ  نادرستي، خواهد بود.
در البه الي قصه هاي قرآن، جمالت معترضه آمده اند كه هدف 
از آن ها «القاي گزاره هاي معنوي و هدايت بخش» است. و نكته ي 
آخر اينكه  در قصه هاي قرآن، در توصيف صحنه ها و موضوعات 
مربوط به مســائل جنسي، زباني پاك و كالمي عفيف و همراه با 

پرده پوشي به كار رفته است.

مفهوم «قصه» در قرآن
در قرآن كريم، كلمه ي «قصه» و جمع آن «ِقصص» نيامده ولي 
شكل مصدري آن،  يعني «َقَصص» هفت بار ذكر شده است. از اين 
هفت مورد كاربرد به شــكل اسم،  شش مورد به معناي داستان و 
حكايــت و تاريخ و قصه و فقط يك مــورد (كهف/ ٦٤) در معناي 
اصلي لغوي يعني «پي جويي و دنبال كردن» استفاده شده است.  
به شكل «فعل» هم، اين كلمه در قرآن كريم در ٩ صيغه و در كل 
٢٧ مــورد به كار رفته و در همه ي موارد همچنان به همان معني 
قصه  حكايت اســت؛ جز در يك مورد (قصص : ١١) كه به معناي 
اصلي «پي جويي» است. البته به جز واژه ي َقَصص، در قرآن كريم از 
واژه هاي زير نيز براي مفهوم «قصه  و حكايت» استفاده شده است:

«َنبــَاء» به معناي خبر؛ «حديث» يعني خبر، روايت، تازه و نو؛ 
«َمَثل» به معني عبرت و آگاهي از احوال گذشتگان و «اسطوره» 
به معناي افسانه و داســتان تخيلي كه بين اعراب جاهلي رواج 

داشته است. 
نكته ي مهم اين اســت كه مفهوم «قصــه» در قرآن كريم، با 
مفهوم «داستان» در حوزه ي ادبيات داستاني امروز (چه روايتي 

و چه نمايشــي) فرق دارد. قصه در قرآن يعني سرگذشــت ها و 
داستان هاي واقعي از پيامبران و شخصيت هاي حق و باطل دوران 
گذشــته و حوادث تاريخ اسالم. اينكه در قرآن عبارت «َفاقُصِص 
الَقَصص» به معني «اِقرا» (بخوان و برگو) آمده، مؤيد اين است كه 

در قرآن كريم «قصه گويي» وجود دارد نه «قصه نويسي».

قرآن چه قصه هايي گفته است؟
پژوهشگران حدود ١١٦ قصه و حكايت را در قرآن بر شمرده اند 
و برخي در طول قرن ها آن را به دو شــكل «ترتيب تاريخي» يا 
«ترتيب قرآني» در قالب كتاب هاي «قصص االنبياء» يا «قصص 
القرآن»، گــردآوري، بازنويســي، بازآفريني و برخــي همراه با 

تفسيرهاي ادبي، تربيتي، عرفاني، تاريخي و... ارائه داده اند.
در قرآن كريم، قصه ي ٢٥ پيامبر و اقوام آن ها بيان شده است: 
قصه ي حضرت آدم، حضرت ادريس، حضرت نوح، حضرت 
هود، حضرت صالح، حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، 
حضرت اســحاق، حضرت لوط، حضرت يعقوب، حضرت 
يوسف، حضرت ايوب، حضرت ذوالكفل، حضرت شعيب، 
حضرت  داوود،  حضرت  هارون،  حضرت  موسي،  حضرت 
ســليمان، حضرت يونس، حضرت الياس، حضرت يسع، 
حضرت  زكريا،  حضــرت  ِخضر،  حضرت  عزير،  حضرت 

يحيي و حضرت عيسي عليهم السالم.
بعضي از قصه هاي ديگر نيز عبارت اند از: قصه هاي اصحاب ُاخدود، 
اصحاب ايكه، اصحاب ِحجر، اصحاب رس، اصحاب رقيم، اصحاب 
َسبت، اصحاب فرعون، اصحاب فيل، اصحاب كهف، اصحاب َمدين، 
ذوالقرنين، ســپاه ابرهه، فرعون و هامان، قارون،  قوم الياس، قوم 
ُتبع،  قوم فرعون، مومن آل عمران، ياجوج و مأجوج، هابيل و قابيل.
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