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 مقدمه
 اهداف از یکی. دهد یم لیتشک قصص را آن چهارمکی حدود یعنی قرآن از یعیوس بخش
 آن آشکارا تا درآورد ریتصوبه انسان برابر در ينحوبه را یزندگ مسائل که است نیا میکر قرآن

 داستان رایز هاست؛ روش نیبهتر از یکی داستان نقل راستا نیهم در. کند مجسم را مسائل
 يها تیشخص که است ینقش برعالوه نیا و سازد یم آماده سندهینو فکر شینما يبرا را نهیزم

 ست،ین ییسرا داستان قرآن، هدف که داشت دینبا يدیتفکر دارند. ترد نیداستان در تبلور ا
به فساد يها یکیتار از نجات یکل طوربه و معاد نبوت، ،يدار نید يسوانسان به تیبلکه هدا

 .است نور ویی روشنا يسو
 همچـون ( یمختلفـ  یداسـتان از عناصـر   يمنـد  بهـره  با قرآن يها داستان راستا نیهم در
حادثـه،   ت،یحـوادث داسـتان)، شخصـ    یو معلـول  یعلـ  ۀ(رابطـ  رنگیپ ،يپردازصحنهمقدمه، 

عناصـر   نیـ ا نیتـر  مهم از یکی. سازد یم رهنمون فوق اهداف به را اننده) خوجهیو نت گو و گفت
بـه  دهـد  یم نشان سطح نیباالتر در را داستان بودن زنده و ییایپو آن، وجود که گوست و گفت
 يزیـ چ همـان  گـران ید ای خود با يگو و گفت رایز د؛یرا روح داستان نام آن توان یم کهيا گونه
 کهآن تر مهم. دهد یم نشان را او يها آرامش و ها کشمکش شخص، التیتما ها، زهیانگ که است

 کـه  اسـت  سـتوار ا گـو  و گفتمختلف عنصر  واعبر ان ت،یموقع يبه اقتضا بنا ،یقرآن يها داستان
 شـود  یم میتقس یو درون یرونیب کردیکه به دو رو دانست انواع نیا از یکی توان یم را ییگو تک

احساسـات،   بازتـاب  بـر  عـالوه  روش، نیا بر هیتک با. ستمدنظر یدرون کردیمجال، رو نیو در ا
 گـر، ید یانی. به بشود یم آشکار زیناسرار  نیتر ینهانداستان،  تیشخص ذهن يها یافکار و تداع

 شکل که مطلوب ییبایز نشیآفر و سوکی از اقناع عنصر درآوردن تحققبه و جادیا يدر راستا
 ایـ  خـود  بـا  تـا  شده داده اجازه داستان قهرمان به  گر،ید يسو از کند یم جابیا را آن داستان

ـ  ییگـو  مختلـف تـک   يها گونه یبررس باتا  میبرآن مقاله نیا در. دیسخن بگو گرانید  در یدرون
 تیروا شبردیپ در ینقش چه یدرون ییگو تک که میبپرداز سؤال نیا به میقرآن کر يها داستان
 بـوده  ؤثرقـرآن، مـ   تیروا يروش، چگونه در اثرگذار نیو ا رد؟یگ یم عهدهبه قرآن يها داستان
 یدرون ییگو تک يریکارگبه یچگونگ ،یلیتحل ـی  فیتوص روش از استفاده با لهیوسنیبد است؟

 يهـا  کیـ تکن یتمام که فرضشیپ نیا با. شود یم لیو تحل هیانواع آن تجز يریگشکل نحوة و
 يبـرا  هـا  روش نیبهتـر  از یکـ ی وقرار دارند،  ینیدر قرآن در خدمت اهدف د يپرداز قصه ناب
 نظـر  مـورد  يایقضـا  در ییگو تک صورت به ها آن انیب) يرمادیغ(  ییماورا مسائلي رسازیتصو
 میحکـ  قـادر  لـذا . شـد  یغرض قرآن حاصل نمـ  شد، یم برده کاربه روش نیا از ریغ اگر و بوده

 مسائل استفاده کرده است. یبرخ انیب يبرا ییگو از تک ده،ید مناسب که هرجا
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 قیتحق نۀیشیپ
 یف یالفن ریالتصو«چون یمختلف آثار در آن به وابسته عناصر و يپرداز اسلوب داستان  

 يهنر یمبان« ،یفرخ نیحس از »قرآن يها قصه یشینما ساختار« قطب، دیس از »القرآن
 از »قرآن يها داستان ییروا يها مؤلفه ییواکاو«(ژرفا)،  ینیحس ابوالقاسم از »قرآن يها قصه

 ابوالفضل از »یقرآن قصص در ییروا مکان و زمان يهامؤلفه« ،و همکاران یبیحب اصغریعل
 مورد يآبادنیبزم ياکبر هیاز عط »یقرآن) الوگید( يها گفتمان یبررس و لیتحل« و يحرّ

 افتهی یقرآن يها ییگو تک یمستقل تحت عنوان بررس يتاکنون اثر اما ،اند  گرفته قرار یبررس
 .است هنشد

قرآن  يها در داستان یدرون ییگو تکانواع  یتا با بررس است شده کوشش مقاله نیا در
قرآن،  يها داستان تیروا ياثرگذار و شبردیآن در پ نقش  ،مختلف ریبا الهام گرفتن از تفاس

 .ردیقرارگ يواکاو مورد یوح درکالم آن یتیو نکات ترب ها امیپ اهداف،
 ينظر میمفاه
 ییگو تک) الف
به(سخن)  logos(تنها) و   Monos یونانی ةبرآمده از دو واژ Monologue ای ییگو تک
کیصحبت  ییگو تک گر،ید انیب). به 43: 1382 ،ی(فلک است گفتن سخن خود با یمعن
 ،ییگو در تک ،معمولطور  نداشته باشد. به ایاست که ممکن است مخاطب داشته  يا نفره

نفس،  ثیحددارد و از آن جمله است:  یانواع گوناگون ییگو خواننده است. تک ،مخاطب
که دو نوع اول مخاطب دارد و نوع سوم ندارد  یدرون ییگو و تک یشینما ییگو تک
به  است یدرون ییگو مقاله مختص تک نیکه بحث مورد نظر اآنجا). از67: 1377،یرصادقی(م

 .شود یپرداخته نم گریانواع د
 یدرون ییگو تک) ب
 در آنچه یعنی شود؛ یم بازگو داستان تیشخص احساسات و ها شهیاند ،یدرون ییگو تک در

 ای سندهی. نوشود یگفته م يتوسط راو شود، آورده زبان بر آنکه یب ،گذرد یم تیشخص ذهن
). 43: 1382،یفلک( است داستان تیشخص ذهن کاتب ،حالت نیا در يراو مییبهتر است بگو

به  طور مستقیم بهکه خواننده با آن  داند یم يرا شگرد یدرون ییگو تک 1دوژاردن، ادوارد
 مداخله کار نیا در سندهیاظهارنظر نو ای فیتوص آنکه یب ابد،ی یراه م تیشخص یدرون زندگ

 ).258: 1382وارن، و(ولک  کند

1. E.Dujardin 
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آن نوع  يکه مبنا شود یو مختلط ارائه م میمستق ریغ م،یمستق وةیبه سه ش یدرون ییگو تک   
 چۀیدر از داستان که است نیا دهندهنشان تیروا ۀیزاو ای دید ۀیزاو درواقع،. است دید ۀیزاو
از  یکی ندهیگو ،باشد یدرون دید ۀیزاو اگر. شود یم انیب یچه کسان ای یچه کس دید

که  ی،رونیب دید ۀیزاو در. شود یم تیاول شخص روا وةیداستان است که به ش يها تیشخص
 و رود یم ها تیشخص قلب به سندهینو شود، یسوم شخص نقل م وةیشداستان به

 ).303: 1382،یرصادقی(م کند یم حیتشر خواننده يبرا را آنها یخلق و یروح يها تیخصوص
  میمستق یدرون ییگو تک -1

 نیفرض بر ا شود، یم تیاول شخص روا وةیش به که ،میمستق یدرون ییگو تک در
 عرضه میمستق طوربه یداستان تیشخص یدرون تجربۀ و است بیغا سندهیاست که نو

 ندارد يازین سندهینو ییراهنما و ییآرا صحنه به خواننده نیبنابرا. شود یم
 و دهیچیپ شکل در ای روشن و ساده شکل در وهیش نیا). 370: 1382،یرصادقی(م

 گذرد، یم مخاطب ذهن از که يافکارکه در شکل روشن  شود ی(گنگ) ارائه م ناروشن
در  اما، است فهمقابل خواننده يبرا کهيا گونهانسجام است به يساده و روشن و دارا

 شود یم انیب رمنسجمیغ و گنگ صورتبه تیشخص احساسات و افکار ده،یچیشکل پ
 گنگ میمستق یدرون ییگوتک. است دشوار خواننده يبرا آن فهم و ها جمله درك و

 ).10: 1388 ،یل (حسن است شده معروف زیذهن ن النیس ایذهن  الیس انیبه جر
  میرمستقیغ یدرون ییگو تک -2

 ارائه ها داستان تیشخص يها شهیضمن آنکه اند میرمستقیغ یدرون ییگو تک در
: 1382،یرصادقیم( کند یم حرکت یداستان تیشخص يپا پابه هم سندهینو گردد، یم

 ذهن یعنی شود؛ یم ارائهسوم شخص  دید ۀیزاو از وهیش نیا در داستان پس). 370
 را داستان »او«  دید ۀیاز زاو بپردازد، ماجرا شرح به »من« قالب در نکهیا يجابه يراو
 .کند یم فیتعر

 ) میرمستقیغ ای میمستق یدرون ییگو کل+ تک يمختلط (دانا وةیش -3
 ۀیدر آن ممکن است دو حالت از زاو که هاست  تیروا انواع از یکی زینمختلط  وةیش
 کننده نییتع نجایا در آنچه. شوند ختهیدر هم آم یدرون ییگو کل و تک يدانا د،ید

 ،ی(فلک است یدرون يها ییگو تک انیم در کل يدانا عنوانبه يراو حضور است،
1382 :56 ( 
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 میکر قرآن در يپردازداستان
 بخش چهار به را قرآن ،یقرآن علوم محققان«. دارد يا ژهیو گاهیجا قرآن در يپرداز داستان

 و احکام د،یعقا( گرید بخش سه کنار در که است قصص آن بخش کی که اند کرده میتقس
 يبرا یمناسب قالب کی داستان که ستین یشک). 120: 1385 ،ی(اشرف »ردیگ یم قرار) اخالق
 لذا. باشد برخوردار الزم ریتأث از تواند ینم احتماالً ها آن میمستق انیب که است یمسائل طرح
 دربارة میکر قرآن که گونه همان« است نیهم میکر قرآن در داستان همه آن وجود رمز
: دیگو یم دارد، مردم رفتار اصالح و ارشاد در که يریتأثاز لحاظ  ،و مقام بلند داستان تیاهم

: 1386 ،یبستان)» (111/وسفی( است نهفته ياندرز خردمندان يبرا آنان ییگو قصه در همانا
 : شود ی). داستان در قرآن با دو روش نقل م11

. روش 2برسد.  انیتا به پا شود یم نقل مرحلهبهمرحله داستان :. روش گزارش حوادث1
(فضل شود انیب روشن طورابعاد داستان به همۀ شود یم یسع روش نیا در: گو و گفت

از آنها  یکیکه  خورد یم چشمدر قرآن به گو و گفتاز  یمختلف انواع ).232: 1380اهللا،
 است.  ییگو تک
 قرآن در یدرون ییگوتک گاهیجا

تا خود  شود یبه شخص اجازه داده م ی. وقتدهد  یبه قصه متانت م گو و گفت یو رنگارنگ تنوع
. دارد يتر زنده حالت گر،ید یشخص جانب از شیها حالت نسبت به نقل گفته نیا د،یسخن بگو

به مهم نیا ست؛ین ممکن او خود زبان از جز شخص، یدرون اسرار به بردن یپ نکهیا ضمن
 مورد 15 حدود ،شدهانجام يها یبررس طبقگذاشته شده است.  یدرون ییگو تک عهدة
. میپرداز یم آنها نیترشاخص یبررس به که دارد وجود قرآن يها داستان در یدرون ییگو تک
 نقش ،یدرون ییگو تک کاربرد يها وهیش یبر آن است که ضمن بررس یسع هاداستان نیدر ا

 روشن يتاحدود روش نیا يریکارگبه اهداف و قرآن يها داستان بردشیپ در تیروا گونه نیا
 .گردد

 (ع)ینب ریعزَ داستان
است که نام  لیاسرائ یبن مهم امبرانیپ از یکی ایارم ای عزراء)، ینب يای(ارم امبریپ ریعزَ

 الْیهود قالَت و﴿: میخوان یمتوبه  سورة 30 ۀیآ در که آنجا آمده، قرآن در بار کیمبارکش تنها 
 هم یداستان. دانستند یم خدا پسر را (ع)ریعزَ ،هودیاز  یگروه ه،یآ نیا طبق .﴾اللَّه ابنُ عزَیرٌ

و زنده شدن او بعد از  یبقره راجع به مرگ شخص سورة 259 ۀیآ در فشرده طوربه قرآن در
 داستان نیا در. است بوده امبریپ ریعزَشخص همان  نیمتعدد ا اتیصد سال آمده که طبق روا

از آن در  يریگ بهره جهتکه  ي،ا همراه با توشه و االغش بر سوار ریعزَ يروز که آمده نیچن
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 رانیو و ختهیر درهم یوحشتناک شکلافتاد که به  يآباد کیگذرش بر  بود،سفر برداشته 
 نیا که یهنگام. خورد یم چشمساکنان آن به دةیپوس يها استخوان و اجساد و است شده

هذه اللَّه   یحیی أَنَّى﴿به فکر معاد و زنده شدن مردگان افتاد و گفت:  د،ید را زاوحشت صحنۀ
 ،سخن را نیا »!کند؟ مى زنده مرگ، از پس را اینها خدا چگونه: گفت خود با(او « ﴾بعد موتها

جمله خواست عظمت امر را  نیبا آوردن ا درواقع،تعجب گفت.  يانکار، بلکه از رو ينه از رو
 يامر را) مردگان کردنآن (زنده  نکهینشان دهد نه ا میبرساند و قدرت خداوند سبحان را عظ

 »أَنَّى« واژة از »فیک«  واژة يجابه جهت، نیهم بهجلوه دهد که باعث انکار معاد باشد.  دیبع
 که بود فکر نیا در يو. برساند را امر یچگونگ هم و دیترد عدم يمعنا هم تا کرد استفاده
از  شیسالم ماندن غذا دنیاز د بعد کرد، زنده را او سال صد از بعد و گرفت را جانش خداوند

 مشاهده چشمش با را معاد قتیحق ش،یرو شیپ االغش شدن زنده کردن مشاهدهفساد و 
» دانم خدا بر هر کارى تواناست مى« :﴾قَدیرٌ ء شَی کُلِّ  على اللَّه أَنَّ أَعلَم﴿: گفت و کرد

 آلنَاَ«نگفت  نکهیتوجه ا و قابل دیشهود رس لۀمن کامل شد و به مرح یعلم و آگاه یعنی
متلق الْآنَ﴿ وسفیدر مورد  خایمانند گفتار زل .»عالْح صحصیعنی ؛دانم یبلکه گفت م ،﴾ ح 
 و ثبوت بر »أعلم«فعل مضارع  اوالً ،گرید یانیب به. کنم یم خود یآگاه و علم به اعتراف

 و اند گفته مى سخن او با غیب از که بوده پیامبرى برده نام شخص« اًیثان دارد، داللت استمرار
 خود که ـمعصوم ممکن نیست در امر معاد يانبیا از این و مردم، سوى به مبعوث بوده آیتى
 ).553: 2 ج ،1374،یی(طباطبا» شک و تردید شوند دچار ـ است دین اصول از یکى

امر مبهم معاد  انیب يبرا یدرون ییگو مختلط تک ةویکل، از ش يدانا يداستان راو نیا در
 نیا در دهایترد تمام بردن نیازب و معاد امر حیتشر يبرا سبحان خداوندکرده است.  استفاده

 ها میترسمخاطبان استفاده کرده است.  ۀهم فهم با متناسب آن میترس و يرسازیتصو از مورد،
 امر کی مضمون گاه بلکه اند،  نرفته کار به کالم به دنیبخش نتیز يبرا تنها یقرآن يرهایتصو و
 را آن توان یم که است لیدل نیهم به و کند ینم دایپ نمود يرگریتصو با جز آن قتیحق و

 دانست مخاطب بر يرگذاریتاث و مقصود نمودن آشکار در روش نیتر مناسب
 یکی که است یمعان یتداع یدرون ییگو تک اساس نکهیا ضمن). 11ـ 8: 1390،ی(محمدقاسم

 امر يرسازیتصو در روش نیا از توان یم نیبنابرا ابد،ی یم نمود يرسازیتصو در آن يها جلوه از
 شدن آشکار براينماند.  یباق  مخاطب يبرا یبهره گرفت تا ابهام یحس ة مشاهد صورت به معاد
 ۀیزاو از ، پس از سؤال عزیر مبنی برچگونگی زنده شدن مردگان، ادامۀ قصهداستان قتیحق
صورت  ، زاویۀ دید به اول شخص و به259در انتهاي آیۀ  و شود روایت می شخص سوم دید

حالت  دهد، خبر رشیضم از خود ،شخص یوقت چون، گردد برمی میرمستقیغ یدرونگویی  تک
اعتراف خود شخص  ،حالت نیتر شود و صادقانه انیب يگریکه از زبان د یدارد تا زمان يتر زنده

 



 1399بهار، 40، شمارة 11سال  پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛             56

 يبرا يدیترد چیه است، محض صدق قرآن يها داستان تمام مانند که ،ماجرا نیااست. 
 .گذارد ینم یباق معاد معقول امر رشیپذ

 (ع)عقوبی حضرت داستان
است و نامش در قرآن  میابراه ة نو و اسحاق فرزند)، وسفی حضرت(پدر  لیاسرائ ای (ع)عقوبی

 در طورکامل است که داستان دعوتشان به یامبرانیاز جمله پ (ع)عقوبی بار ذکر شده است. 16
 است شده مطرح ياندوز عبرت و يآموز درس جهت آن از یمواضع تنها و امدهین قرآن
 .)68/ وسفی. 47ـ 45/ ص( است آمده يو شیستا در هم یاتیآ). 285: 1386 مقدم، ی(عباس

 دایپ نۀبه بها وسفیآذوقه به مصر رفتند،  یۀته جهت برادرانش که یزمان وسف،ی داستان در
 او بدون برادران ریسا و داشته نگه خود نزد راي و ن،یامیبن برادرش بار،پادشاه در نۀمایشدن پ

» آورد بیرون برادرش بارِ ازآن را  سپس«﴾أَخیهاستَخْرَجها منْ وِعاء  ثُم﴿ :بازگشتند مصر به
 از بنیامین که یحالدر عقوبی. دادند شرح شیبرارا  هیپدر آمده و قض نزد آنها). 76 /وسفی(

 که تر، هنگامى و پیش ﴾فَصبرٌ جمیلٌ﴿فقط گفت:  یتیشکا چیه بدون بود، پنهان او دید
 این و »خواست باید یارى او از باره اینو خداست که در «یوسف غایب بود، نیز چنین گفت: 

کنند.  شوند، لکن در تمام حاالت به خدا توکّل مى آنان اندوهگین مى است؛ صالحانشعار 
شود و ما جز آنچه  گرید و دل اندوهگین مى چشم مى«فرمود:  (ص)مکه پیامبر اسال چنان

 لیدل نیبه هم قاًیدق). 546: 4 ج ،1378 ه،ی(مغن» گوییم ما بدان خشنود است نمى ارپروردگ
شده است،  ارائه روشن میمستق یدرون ییگو تک صورت هب ،)عقوبی جواب یعنی( جمله نیا

 نیدتریرا هنگام مواجه شدن با شد عقوبیبزرگوار حضرت  تیشخص ۀچون خداوند خواست
 و برادران بازگشت يرسازیداستان، تصو ۀادام در باشد. هیبق يبرا ییحاالت نشان دهد تا الگو

 کند یم انیب را عقوبی سخن ماًیمستق خداوند و شود یم سپرده مخاطب به پدر با گفتارشان
  على  أَسفى یا قالَ و عنْهم تَولَّى و﴿ .شود یم داستان تیروا ییبایز هم و جازیا سبب هم که

فوسی و ضَّتیاب ناهینَ عزْنِ مالْح وفَه اسفا بر  ای’’از آنها روى برگرداند و گفت:  و«﴾کَظیم
 »کرد نمى کفران هرگز(و  برد مىو چشمان او از اندوه سفید شد، اما خشم خود را فرو ‘‘یوسف!

 ).84/وسفی(
بلْ سولَت ﴿این است که یعقوب بعد از اینکه فرزندان را خطاب کرد و گفت:  ،معناى آیه 

 کُمأَنْفُس راًلَکُمفى یا﴿: گفت و کرد که اى ناله آن از بعد و ﴾أَملى  أَسع  فوسبعد نیز و ﴾ی 
 خشم و برگردانید روى ایشان از ناگزیر داد، دست از را خود دیدگان یوسف بر اندوه در آنکه از

 یۀزاو از داستان پس ).318: 11 ج، 1374،یی(طباطبا نشد فرزندان متعرض و فروبرد، را خود
 پاسخ در عقوبی حضرت العمل عکس یعنی ابد،ی یم رییاول شخص به سوم شخص تغ دید
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 عیجم ریتعب به »أسف«ةواژ. شود یم ارائه میرمستقیغ یدرون ییگو تک صورت هب فرزندانش
 ج ،1336 ،یکاشان / 182: 6 ج ،1409 ،ی(طوس است   حسرت و اندوه شدت يمعنا به مفسران

 عدم و یوسف بر سفأت حصر). 250: 1 ج ،1363 ،یقم. 241: 3 ج ،1375 ،یطبرس/ 70: 5
 ،ی(کاشان مجامع قلب او را احاطه کرده بود یوسف مصیبت که بود آن جهت به اخوان ذکر

خود  ۀغص که بود شده اندوه و غم از آکنده یعنى زین ﴾کَظیم فَهو﴿ ۀجمل ).70: 5، ج 1336
 ).281: 12 ج، 1375 ،ی(طبرس آورد نمی زبان به و کرد نمی اظهار کسى به و خورد میرا فرو

 داللت »یفروبرندگ« صفت استمرار و ثبوت بر ،»میکظ« ۀاستفاده از صفت مشبه نکهیضمن ا
 .دارد

 آیات در عقوبیحضرت  تیدر شخص يصبور يو نشان دادن الگو تیابعاد شخص حیتشر در
 کل يدانا يراو یعنی ؛است شده استفاده ییگو مختلط تک ةویاز ش وسف،ی ةسور 84و  83

 تیدر قالب شخص يصبور يالگو ئۀراو ا تیشخص ابعاد حیتشر در و کرده انیب را داستان ابتدا
 رییتغ نیا ازهدفش  ،واقع. دراست گرفته بهره میرمستقیغ یدرون ییگو از تک عقوبیحضرت 

نسبت به پروردگار خود است  ایانب ادب دادن نشان ژه،یو يالگو کی یمعرف بر عالوه د،ید یۀزاو
او انجام داده و هرگز  يحرکاتشان را برا عیاحوال متوجه پروردگارشان بوده، جم عیکه در جم

و  ّحب غضب، شهوت، یعنی شانیباطن الیام و یانسان عواطف. کنند ینم يروینفس را پ يهوا
 برده کار به خدا راه در را همه ستی ازندگ مظاهر به مربوط که گرشانید تیبغض و هر نفسان

 .ندارند خدا يرضا جز یغرض آنها از و

 (س)میمر حضرت داستان
از  ي. واست لیاسرائ یبن يرؤسا و بزرگان از داود بن مانیسل فرزند عمران، دختر میمر حضرت

بار در سور مختلف آمده و  31. نامش است یسیع حضرت مادرو  یقرآن تۀبرجس يها تیشخص
 شده انیب ها سوره گرید اوست و ِخود نام به که يا سورهدر  هیآ 30یط آموزش داستان عبرت

و معتقدات  یخیباز هم از نظر تار ندارد، یعنوان نبوت و یوح جهت از میمر نکهیا با« است
 ). 586: 1389 ،ی(خزائل» است یتیمقام بااهم يدارا ینید

آغاز  يونقص بر  و بیع یب يبشر صورت  بهروح  شتۀفر نزول با میحضرت مر داستان
هنگام حضرت  نیدر ا .)17 /می(مر ﴾سوِیا بشَراً لَها فَتَمثَّلَ روحنا إِلَیها فَأَرسلْنا﴿ شود یم

). داستان 18 /میمر( ﴾تَقیا کُنْت إِنْ منْک بِالرَّحمنِ أَعوذُ إِنِّی﴿ :دیگو یو م ترسد میسخت 
 از تعجببا  حضرت .ابدی یم ادامه يو شدن باردار و میمر به شدن فرزنددار امیپبا رساندن 

 با) 20/میمر( ﴾بغیا أَك لَم و بشَرٌ  یمسسنی لَم و غُالم  لی یکُونُ أَنَّى﴿ :پرسد یم فرشته
 :شود یم میتسل کامالً یاعتراض چیحضرت بدون ه ،خداست خواست کار نیا که فرشته پاسخ
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منَّا و کانَ أَمراً  رحمۀًللنَّاسِ و  آیۀًکَذلک قالَ ربک هو علَی هینٌ و لنَجعلَه  قالَ﴿
و  کشاند یدور م یاو را به مکان دنییزا درد و شود میباردار  میمر سرانجام )21/میمر( ﴾مقْضیا

 یا﴿ :دیگو یم یو جسم یاز شدت درد روح ،داده هیتک ییخرما درخت ۀتن به که یحال در
کلّى  اى کاش پیش از این مرده بودم، و به« ﴾منْسیا نَسیاً کُنْت و هذا قَبلَ مت  لَیتَنی

 )23 /می(مر» شدم! فراموش مى
 یدلتنگ فرط از«حساس و مراقب بود.  اریبس ایعفت و ح میدر رابطه با حفظ حر میمر حضرت

نه به جهت کراهت حکم  بشر، عادت حکم بر قیناال سخنان دنیشن و مردمان از خجالت و
 ،یطوس ؛395: 5 ج ،1336 ،ی(کاشان »جمله را به زبان آورد نیبر او، ا فیخدا و شدت تکل

 وشده استفاده  میرمستقیغ یدرون ییگو مهم از تک نینشان دادن ا ي). برا117: 7 ج ،1409
 کرده است: تیبا چند روش آن را تقو

 عتوج و رتحس يمعنا در و شده خارج خود یاصل یمعن از که »یتَنیالَی« يمناد از استفادهـ 1 
 است.  رفته کار به )نمودن يدردمند و خوردن(افسوس 

 ،»مردم یم يجا«به  »بودم مرده«به آن. گفت  »ذاه قَبلَ« دیو افزودن ق »مت«یماض فعلـ 2
 نیا ،برد یم کار به مضارع فعل اگر چون. شد ینم من متوجه تهمت نیا یکل به نکهیا یعنی

 . شد ینم دهیعمق معنا از آن فهم
 دور دیبا که شود یم استعمال زیناچ و ریحق ءیش در و است مصدر اصل در »یسنَ«ـ 3

 است تیاهم کم که يزیچ به »ینس« ،گرید یانی. به بردیقرار نگ اعتنا مورد و شود انداخته
 باشد.  نشده فراموش و شود يادآوری چهاگر ،شود یم گفته

 میجمله ادب حضرت مر نیبه آن افزود. از ا شتریب دیرا جهت تأک »ایمنس« ةواژ، رو نیا ازـ 4
 .اوردین زبان بر حق يرضا برخالف یسخن حالت نیتر در سخت یچون حت شود، یم انینما زین

 تشیترب طیمح و خانواده وبا توجه به حال خود او  ،شد یم میکه متوجه مر یدرواقع تهمت«
دادند و او را از  يرا دلدار میلذا مر .نداشت وجود آن دفع يبرا یراه چیه و بود نیسنگ اریبس

 ربک جعلَ قَد  تَحزَنی أَالَّ تَحتها منْ فَناداها﴿» معاف داشتند شیخو تیدفاع از شخص
تَکا تَحرِی409: 1382(شریفانی،  )24/ می(مر ﴾س.( 

 ییگو تک مختلط ةویش از م،یمر ةسور 32تا 16 اتیدر آ زین میدر داستان حضرت مر نیبنابرا
عفت در قالب  صفت دیتأکجهت  ،)میرمستقیغ یدرون ییگو تکۀ اضاف کل به ي(دانای درون

 ،درواقعبهره گرفته است.  یقرآن فیعف يبانو يالگو ئۀارا عنوان به میحضرت مر تیشخص
اوج  نقطۀ در ایعفت و ح اوج یعنی ،میحضرت مر تینشان دادن عظمت شخص يبرا خداوند

  میرمستقیغ یدرون ییگو داده و از زبان خود او و در قالب تک رییرا تغ دید یۀزاو استان،د
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 دیکأت مورد زین ریتفاس در امر نیا که کرده، انیب را داستان امیپ ﴾...هذا قَبلَ مت  لَیتَنی یا﴿
 کند، یم احساس داستان يفضامخاطب خود را در  نکهیا بر عالوهروش  نیا با. است قرارگرفته

به مخاطب از  ییوایش نیا به یمعان نیا رساندن. ندینش یم جانش در قاًیعم هم داستان امیپ
 .دیآ یبرنم یو گزارش داستان يجمالت خبر ةعهد

 باغ دو صاحب
که  يکهف آمده است. و ةسور 42تا 32 اتیآ در او داستان که است یشخص باغ دو صاحب

 و مقام و وتاز ثر يزیاز موضع غرور با دوستش که چ ،است ياریاموال و فرزندان بس يدارا
 . او که ازپردازد یم گو و گفتبه خدا برخوردار است، به  مانیا ياز مقام واال یول ،ندارد اوالد

 أَنْ أَظُنُّ ما﴿: پندارد یم نیچن خود با و شده دچار ینیخودب و غرور بهخودش  يها شکوه باغ
تَبید هداً هذتا نیب نیا در). 35(کهف/ »!شود نابود باغ این هرگز کنم نمى گمان من« ﴾أَب 

وقوع  یو حت ندارد يریثتأ يو در هم مؤمنش دوست يها حتینص که رود یم شیپ ییجا
 »!گردد برپا قیامت کنم نمى باور و« ﴾قائمۀً الساعۀَأَظُنُّ  ما و﴿: شود یرا هم منکر م امتیق

 ینیمش را به زمسبز و خرّ يها باغ کفر، و یناسپاس نیا فریک به خداوند سرانجام). 36(کهف/
که در  شود یدر داستان کامل م  صحنه نیبا آخر ریتصو نی. اکند یم لیتبد رانیخشک و و

 ،کرده نهیهز باغش یآبادان راه در را ثروتش چون که مینیب یانسان مغرور را م نیا ،خودبرابر 
 کسى کاش اى« ﴾أَحداً بِرَبی أُشْرِك لَم  لَیتَنی یا﴿ :گفت یم و زند می هم به را شیها دست

 )42/کهف( »!بودم نداده قرار پروردگارم همتاى را
 ییگو از تک اما ،بوده است گو و گفت ئۀارا راه نیبهتر موضوع قیدق میتفه يبرا داستان، نیا در

 جدا آن از و طیمح گناهکار بر اشتباه و خطا« نکهیا دادننشان  يبرا م،یرمستقیغ یدرون
 نیباو را از تیدر نها نکهیاست تا ا یدرون آن زندان در و ابدی ینم ییرها آن دام از و گردد ینم
 مجرد یذهن انیب هر از شیب روان و حس در یذهن يمعنا تجسم از ریتصو نیا. برد یم

 مهم نیا دادن نشان از بعد) استفاده شده است. 149: 1387 (احمدالراغب، »است رگذارتریتأث
 به بردن یپ دیبا اکنون شخص، يبرا موضوع شدن ملموس و ینیع و یحس ریتصو قالب در

 نیهم به دنیرس يبرا ینیچ داستان مقدمه ّکل رایز ؛شد یم مطرح شخص خود زبان از اشتباه
(شرك در  شیخو اشتباه بر اعتراف به شخص تنخداوند با واداش ،درواقع. است همهم بود کتۀن

مطلق  تیکه وال را امور فقط به دست خودش ۀهم ریتدب که ،داستان امیپ خواسته)، تیربوب
: دیفرما یم هیآ ریدر تفس (ره)ییطباطبا عالمه که همچنان کند انیب يشتریب دیتأک با، دارد

 کردم ینم اعتماد بودم، کرده اعتماد آنچه به و پنداشتم ینم خداوند کیشر را ياحد کاش يا«
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 يبرا نیهمچن). 439: 13 ج ،1374،یی(طباطبا »خوردم ینم را يظاهر اسباب بیفر و
 : است گرفته کار عنصر مهم را به چند هدف نیا به دنیبخش تینیع
 نیا به دارد، استمرار از نشان که »قال«ی ماض فعل يجا به »قُولُی« مضارع فعل بردن کار بهـ 1

فقط  نکهینه ا کرد، یم تکرار ًدائما را اش دهیخود نسبت به عق یمانیاست که شخص پش یمعن
کالم را  ،کند انیب يشتریب دیتأک با را اشتباهش نکهیا يبراـ 2شده باشد.  مانیلحظه پش کی

آورده،  را» لم« ةواژ »لما« يجا به لیدل نیبه ا و است کرده) اشرك(لم ی به ادات نف دیمق
 به دیمق را کالمـ 3. رود ینم تحققش به انتظار که کند یم ینف را يزیچواژه  نیا نکهیا لیبدل

 را شخص طرف از) امور ری(تدب تیتا انکار ربوب کرده، مفعول بر ممقد »بیبر« جارومجرور
 نهایا همۀاست.  کرده »أحداً« ةنکر به مفعولٌ به دیمق را کالم شتر،یب تأکیدـ  جهت 4. برساند

تا  ،یقیحق مصداق عنوان به تا هو از زبان شخص مطرح کرد آورده یدرون ییگو تکرا در قالب 
 غرور آفت دچار یشخص نیهمچن و نماند یباق خداوند تیربوب در کس چیه يبرا يدیابد ترد

 بخورند را ایزرق و برق دن بیفر نکهیدهد و از ا یها هشدار م انسان ۀبه هم خداوند رایز ؛نشود
 ةوعد! ... مردم يا«: دیفرما یدارد، م یبرحذر م ،فتندیب طانیش دام در و شوند مغرور آن به و

 بیشما را فر طانیو مغرور سازد و مبادا ش بدیشما را بفر ایدن یمبادا زندگ .حق است یاله
 ﴾الْغَرُور بِاللَّه یغُرَّنَّکُم ولَا الدّنْیا الْحیاةُ تَغُرَّنَّکُم فَلَا حقٌّ اللَّه وعد إِنَّ... النَّاس أَیّها یا﴿»! دهد

 ).33(لقمان/
 فۀاضا کل به ي(دانا مختلط یدرون ییگو تک ةویش ازباغ،  دو صاحب داستان در نیبنابرا
متحرك  يریحق و باطل در قالب تصو ةمبارز يرسازی) جهت تصومیرمستقیغ یدرون ییگو تک
 نکهیا دادن نشان يبرا زین میرمستقیغ یدرون ییگو تک از. است گرفته بهره کننده رهیو خ

به  مانیا ،رو نیاوست. از ا ِآن از زیچ هر بر یواقع تیوال و« و است خداوند فقط یقیحق مالک
 یاست که به پاداش یحیاو اطاعت کردن تنها راه صح یخدا، پناه بردن به او، از اوامر و نواه

 نیااستفاده کرده است.  )369: 1380 اهللا، (فضل »خواهد شد یبهتر منته یبرتر و سرنوشت
را  یو جهان کند یرهنمون م يدیجاو قتیانسان را به حق ،ییگو فقط در قالب تک زنده ریتصو
 نخواهد بود.  ندهیکه جز ذات پروردگار در آن پا گذارد یم شیبه نما شیرو شیدر پ

 لیقاب و لیهاب داستان
 به يو دست به ل،یقاب برادرش حسادت خاطر هکه ب (ع)آدم حضرت فرزندان از یکی لیهاب

مائده آمده است. البته خداوند به  ةسور 31تا 27 اتیآ در برادر دو نیا داستان. دیرس شهادت
 .است کرده ادی آنها از)، آدم(فرزندان  »آدم یابن« عنوان با بلکه ،صراحت از آنها نام نبرده
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در موضع  یکیحق و باطل در قرآن در داستان فرزندان آدم که  انینبرد م ۀعرص نیتر مهم
تجاوز  ةزیکه انگازآنجا. شود یم میترس است) لی(قاب باطل موضع در يگرید و) لی(هاب حق

. دیگو ینم یسخن برادر، کی یقربان نشدن رفتهیپذ لیدلآن و  ۀشیرقرآن از  ،حسد است
 کند یم دیبرادر خود را به قتل تهد ،برجسته دیبا تأک ،است باطل يروهاین نماد که يبرادر
 مالطفت به او با است حق يروهاین نماد که يبرادر مقابل در و )27/مائده( ﴾ لَأَقْتُلَنَّک﴿

 ﴾لأَقْتُلَک إِلَیک یدي بِباسط أَنَا ما  لتَقْتُلَنی یدك إِلَی بسطْت لَئنْ﴿ دیگو یم سخن
 بزرگ یانتخاب به  نوبت که گاه آن و گذرد یدرنم ییخداپروا و ادب مرز از و  )28/مائده(
قتل  نی. سرانجام از پس اندیگز یمقتول بودن را برم ،باشد قاتل تواند یم که او ،رسد یم

 بنا يا قاعده خیتار مۀحق که در ه روزیپ ةچهر درنگ یو ب دینما یظالمانه ندامت ظالم رخ م
 سپس« ﴾أَخیه سوأَةَاللَّه غُراباً یبحثُ فی الْأَرضِ لیرِیه کَیف یواري  فَبعثَ﴿ :نهد یم

 چگونه دهد نشان او به تا کرد؛ مى) کندوکاو(و  جستجو زمین، در که فرستاد را زاغى خداوند
 خود يخبر یب و غفلت از لیقاب هنگام نیا در  )31(مائده/  .»کند دفن را خود برادر جسد

 سوأَةَأَعجزْت أَنْ أَکُونَ مثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِي   ویلَتى یا﴿ که برآورد ادیفر و شد ناراحت
 ).31/مائده( ﴾فَأَصبح منَ النَّادمینَ  أَخی

 یدرون ییگو تک فۀاضا کل به ي(دانا مختلط یدرون ییگو تک ةویش به زیداستان ن نیا
 میرمستقیغ یدرون ییگو داستان در قالب تک امیپ نیتر مهم. است) ارائه شده میرمستقیغ

. است رفته کار به یاخالق رذیلۀ کی عنوان به »حسادت« زشت يخو دنیکش ریتصو به جهت
اى است که حال انسان در استفاده از حس را  آیه شده، ارائه ییگو تک قالب در که هیآ نیا

حس خود درك  ۀوسیل کند که بشر خواص هر چیزى را به سازد و خاطر نشان مى مجسم مى
با دستگاه  دهد و قرار میخام دستگاه تفکر خود  ةکند و بعد از درك و احساس آن را ماد مى

و مقاصد زندگیش بخورد  سازد که به درد اهداف فکریش از آن مواد خام قضایایى مى
و از  میرمستقیغ یدرون ییگو امر مهم در قالب تک نیا انیب با). 503: 5 ج ،1374،یی(طباطبا

 روان يژرفا به تا است کرده لیتبد کننده رهیخ و متحرك يریتصوآن را به  ،خصزبان خود ش
 مهم موضوع نیا . ضمناًکند نفوذ  شیخو یو اعترافش به ناتوان یحس ةمشاهد قیطر از یآدم
 ابتدا انسان، يورز شهیاند یچگونگ یمعن به شهیاند ییشکوفا« که گنجانده ییگو تک قالب در را
 قیطر از مقصود به شهیاند یابی راه سپس. است رسیم ینفسان يهوا کنترل و يفطر سالمت با

 هیآ نیامر در ا نیا ).169: 1381 ،ي(مهدو» است سوریبا جهان علم، م يو نظر یحس جهۀموا
 يبرا یدرندگان نشود، ضمناً سرزنش ۀطعم ،راه خدا دیآن شه ،لیهاب پاك جسدشده تا  انیب
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و  ینادان نیاست و هم تر تر و نادان  زشت از زاغ هم پست يباشد که بر اثر جهل و خو لیقاب
 ).28: 1378 ،ي(اشتهارد است واداشته نفس قتل انتیخ به رازشت او  يخو

 يظاهر يروزیباطل با وجود پ ینشان دادن شکست دائم يراه برا نیبهتر دید یۀزاو دو تداخل
 .است

 سبا) ملکۀ( سیداستان بلق 
ة واژ با بلکه امده،ین يو نام صراحت به میکر قرآن در که سباست نیسرزم يفرمانروا »سیبلق«
 انینمل از زبان هدهد ب ةسور 23 آیۀ در يو مملکت عظمت شرح. است شده ادی او از »ةإمرأ«

 مانیسل حضرت به تیشده که در نها آوردهسوره  نیشده است. داستانش هم فقط در هم
 .آورد یم مانیا
. شود یشدن هدهد شروع م دیشده و با ناپد انینمل ب ةسور 44 تا 20 اتیآ در داستان نیا

 یکه زن ،سبا نیاز سرزم ظاهرشدنش با پرنده آن و برآمده هدهد يجوو جست در مانیسل
 مانی. سلآورد یم يخبر کند، یم ترا عباد دیآن است و با آن همه عظمت خورش يفرمانروا

 کند، یم دعوت یکتاپرستیحق و  نید به را او و فرستد می او يبرااي  نامه هدهد واسطۀ به
 آزمودن جهت يا هیپس از مشورت با مشاورانش با فرستادن هد ،است یکه زن باهوش ،سیبلق
 یتیعفربه دست  ،يو هدیۀ فرستادن پس با مانیسل. دیآ یبرم صداقتش افتیدر يبرا مانیسل

 که ،دوم بار يبرا و شود می زده شگفت امر نیا از ملکه. آورد یم کاخش به را ملکه تخت
 ،مانیبه قدرت سل بردن یو پ یبا شگفت ،کند یم دعوت شده يکار نهیآ یکاخ به را او مانیسل

 ظَلَمت إِنِّی رب﴿: دیگو یو م آورد می مانیکامل به او ا نانیبا اطم ،است یکه از معجزات اله
پروردگارا! من به خود ستم « ):44(نمل/ ﴾الْعالَمینَ رب للَّه سلَیمانَ مع أَسلَمت و  نَفْسی

 »کردم؛ و (اینک) با سلیمان براى خداوندى که پروردگار عالمیان است اسالم آوردم!
 روشن نورش به زیچ که همه ی،و نامرئ یقیحق نشان دادن نور يداستان برا نیدر ا ییگو تک از
 یانیب به. استاستفاده شده  است، ینامرئ است نور منشأ چون خودش یول شود، یم دهید و
سبا که تمام قدرت و عظمت خود را در تخت و تاج  ۀملک شدن میتسل يبرا مانیسل گر،ید
به او نشان دهد که تمام  يا صحنه ،دانست یم برق و پرزرق التیتشک و کاخ باشکوه و بایز

 ،رو نی). از ا482: 15 ج ،1380(مکارم، و کوچک شود ریدر نظر او حق اش یدستگاه تجمالت
ظواهر) از  ی(نف تیربوب در دیتوح به دنیرس ،ندیب یامور را در ظواهر آن م ۀکه هم ،ملکه يبرا
 رساند یم را مهم نیا خداوند عظمت به شخصتصرف در چشم اتفاق افتاده و اعتراف  قیطر
  ۀهم و ستین نفس به ظلم جز يزیچ شدن قائل يو يبرا کیشر و رخداوندیغ پرستشکه 

 يبرامغرور شد.  یو پوشال يبه قدرت ظاهر دیخداست و نبا يهمتا یعالم تحت تصرف ذات ب
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 به خطاب(از  التفات کاربردن بهـ 1:است گرفته بهره عنصر چند از ییگو تک مفهوم نیا دیکأت
 این التفات این وجه و ﴾للَّه سلَیمانَ مع أَسلَمت﴿ۀ در جمل یتعال ي) نسبت به خدابتیغ

 توحیدبه  ،﴾نَفْسی ظَلَمتإِنِّی  رب﴿  ۀجمل در خدا به اجمالى ایمان از خواست که است
اسالم سلیمان دانست، که  ۀبعدى، اسالم خود را بر طریق ۀجمل در چون یابد، انتقال صریح

کید کرد، یعنى أت» رب الْعالَمینَ«  ۀهمان توحید صریح باشد، و آنگاه تصریح خود را با جمل
اقرار دارم که جز خدا در هیچ جاى عالمیان ربى نیست و این همان توحید در ربوبیت است، 

 قائل آن به) پرستان آفتابست، که مشرکین (و از آن جمله که مستلزم توحید در عبادت ا
 ).523: 5 ج ،1374،یی(طباطبا نیستند

 سبا قبالً ملکۀ ،﴾مسلمینَ کُنَّا و﴿نمل  ةسور 42 یۀآ طبق: »إِنِّی« دیتأک ةواژ کاربردن بهـ 2
 نیآورده بود، اما ا مانیا يقبل از حضور خودش به و مانیبا حاضر شدن تختش در قصر سل

 . کند یرا اعالم م مانشیا شتریب دیبا تأک لیدل نیبه هم دهیبار اسالمش به اوج رس
 ییگو تک فۀاضا کل به ي(دانا یدرون ییگو مختلط تک ةویسبا به ش ملکۀداستان  نیبنابرا
سبا  ملکۀشدن  میتسل میرمستقیغ یدرون ییگو با تک است که ) ارائه شدهمیرمستقیغ یدرون

 آوردن مانیا ه ـ و نیزبود یتعال حق جانب از شک یکه بـ  مانیدر برابر عظمت و شکوه سل
 .دارد یم اعالم ي راو

  گر اطعام ةخانواد داستان
  ت،سنّ اهل و عهیش معتبر ثیاحاد بنابرو  ،شده انیانسان ب ةسور 10 تا 7 اتیداستان در آ نیا 
 شدند، ماریب نیحسن که یزمان. است دهیگرد نازل اش خانواده و)  ع(یامام عل حقّ در اتیآ نیا

 اول روز بیترت . موقع افطار بهرندینذر کردند سه روز روزه بگ (س)زهرا حضرت و(ع) یعل حضرت
 انیآن را ب میکه قران کر گونه همان ،دادند ریاس و میتی و نیمسک به را شانیغذا سوم، تا

سخن  نی) و ا8(انسان/ ﴾أَسیراً و یتیماً و مسکیناًحبه   یطْعمونَ الطَّعام على و﴿فرموده: 
 زبان به آنها را ،)9(انسان/ ﴾شُکُوراً ال و جزاء منْکُم نُرید ال اللَّه لوجه نُطْعمکُم إِنَّما﴿
 يرضا يبرا فقط و یتمنّ چیه بدون که دهد خبر آنها باطن از تا فرمود خداوند بلکه اوردند،ین

 .دادند انجام را کار نیا خدا
 ییگو تک ۀاضاف به کل يدانا(ی درون ییگو مختلط تک ةویش ازاطعامگر  ةخانواد داستان در

 میمستق یدرون ییگو تک قالب در آن امیپ نیتر روشن) ارائه شده است. مهم میمستق یدرون
ندارند.  یخدا هدف يکه جز رضا دهد خبر خانواده نیا باطن يصفا ازشده تا  بیانروشن 

تا « نمود شیستا خلوصشان يبرا را آنها گذشت، یآنچه در ذهن آنها م انیخداوند با ب ،واقعدر
ست که ا اینکه رغبت پیدا کند در انفاق و اطعام خالصانه هرکس که بخواهد و مقصودشان این
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 شما گویى سپاس توقّع و انتظار و کنیم نیا نمیتالفى و جبران در این د ۀمطالب اطعام اینه ما ب
: 3 ج ،1415 ،يزیحو ی(عروس» ایم بلکه ما براى خدا اطعام نموده ،نداریم مردم نزد هم را

147.( 
ـ 2» إِنَّما« ـ ادات حصر1کرده است:  استفاده عنصر چند از یدرون ییگو تک مفهوم دیکأت يبرا

اهل  ًدائما آنها نکهیا دادن نشان يبرا رساند، یم را استمرار و ثبوت که »نُطْعمکُم«فعل مضارع 
 دیتأک يبرا »شُکُوراً« و »جزاء« صفت دو به انفاق نیا کردن دیمقـ 3 انفاق خالصانه بودند.

 .آنها عمل خلوص
با خبر  خواسته داستان نیا در روشن میمستق یدرون ییگو تک از  استفاده با خداوند نیبنابرا

 را آنها و بگنجاند خانواده نیا در را انفاق يالگو نیتر یعال ،(ع)تیاهل ب تیدادن از خلوص ن
از  یکه حاک دینما یمعرف خیدر تمام طول تار ها انسان همۀ يبرا اتباع قابل افراد عنوان به
زهد  يالگو هیآ نیگفت خداوند در ا دیبا نیباالتر از ا البته .است خداوندبلند آنها نزد  گاهیجا
 تمام از دائماً اش خانواده و یعل که یمعن نیا به است کرده یمعرف وهیش نیرساتر با را

 ،يمطهر دیشه ریتعب به. دندیپوش یخدا) چشم م ي(رضا واالتر یهدف خاطر هب يماد يها لذت
 یانسان هدف که است يزهد گونه نیا. است بشر روح یزندگ عالمت و دار زهد فلسفه کی نیا«
 ).156ـ 138: 1375 ،ي(مطهر» اسالم است یۀتوص مورد و دارد یمعقول و

 قصص ةدر سور (ع)یموس حضرت داستان
از آن دو که از  یکی .که دو نفر در حال نزاع هستند دید شد، شهر وارد یموس حضرت يروز

. دیطلب ياری یاز موس ،) بودی(قبط دشمنانش از که يگرید بر ضد ،) بودی(سبط روانشیپ
از  یبر او زد که در اثر آن مرد. فردا صبح ناصح یمشت ،دیرا د یمرد قبط ییکه زورگو یموس
 لیتشک مصر يسنا که کن فرار زودتر چههر ستیشهر آمد و به او گفت هنگام درنگ ن يباال

 به که دیند نیا جز يا چاره یموس. کنند یم صادر را تو قتل حکم يزود به و اند داده جلسه
از خداوند  ياو در امان باشد. و انیسپاه بیاز تعق و شودقلمرو فرعون خارج  از و زدیبگر نیمد

 امیدوارم« ﴾السبیلِ سواء  یهدینی أَنْ ربی  عسى﴿کمک خواست که راه خود را گم نکند: 
 )22(قصص/!» کند هدایت راست راه به مرا پروردگارم

 ییگو تکقصص، از  ةسور 22تا  15 اتیآ در یموس یدادرس و مرد دو يدعوا داستان در
نیز شده و  استفاده) میرمستقیغ یدرون ییگو تک ۀاضاف کل به ي(دانا مختلط ةویبه ش یدرون

 بهره گرفته میرمستقیغ یدرون ییگو تک از حال، در همه یحضرت موس يدواریام انیب يبرا
بزرگوار را نسبت به خداوند نشان  تیشخص نیا توکل و حسن ظنّ ،بعد جملۀ نیااست.  شده

خداوند در همه  ياریاو نسبت به  نیقینشان از اعتماد و  »یعس« ةواژ بردن کار به دهد، یم
 حال است.
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 یموس تیشخص يقو مانیا و اعتماد و توکل بعد بر دیتأک جهت هیآ نیا در ییگو تک نیبنابرا
 تیمسئول رشیپذ يبرا يو یآمادگ ۀمقدم یژگیو نیهم که دارد، تیحکا خداوند به نسبت

 .است رسالت نیسنگ
 قرآن يها داستان در یدرون ییگو تک يها یژگیو
 مخاطب نبودن ـ1
 مخاطب یکس که یمعن نیبد است؛ مخاطب نداشتن ،ییگو تک روشن يها یژگیو از یکی

 کنند، یم يباز خودشان با یوقت که کوچک يها بچه زدنِ حرف مانند درست ست،ین ندهیگو
 به صحبت ها بچه خالفبر یدرون ییگو تک ةویش در البته ندارند؛ یمخاطب یول زنند یم حرف
مانند  ).411: 1382ی، رصادقی(م است يجار داستان تیشخص ذهن در بلکه د،یآ ینم زبان
 ترس از ،یو جسم یتنها و تحت انواع فشار روح ابان،یدر آن ب (س)میکه حضرت مر یزمان

 فراموش یکل به و بودم مرده نیا از شیپ کاش: گفت خود با نااهل مردم تهمت و ییآبرو یب
 ...شدم یم
 تیشخص ذهنبه  یابی ـ راه2

 یزندگ درون به میمستق طور به آن با خواننده که است یروش یدرون ییگو تک ،قتیدرحق
که به ذهن راه  ابدی یدرم گونه همان را شهیاند و هاست شهیاند انگریب و ابدی یم راه تیشخص

 درون به توان یم داستان تیشخص ییگو تک با گر،ید یعبارت به). 72: 1367 دل،ی(ا ابدی یم
لَم أُشْرِك   لَیتَنی یا﴿ییگو تک نیدر داستان صاحب دو باغ  با ا ،مثال يبرا. کرد نفوذ او ذهن

که کرده و در  یکفران نعمت از تیشخص نیکه ا افتیبه ذهن او راه  توان یم يو ﴾بِرَبی أَحدا
 است. دیو حسرت شد یمانیدچار پش ،داده ازدست را اش ییآن تمام دارا نتیجۀ

 تیشخص ابعاد حیتشر ـ3
 یبرخ کردن برجسته به روش نیا از استفاده با خداوند قرآن يها داستان ییگو تک در
 ،گر اطعام ةمثال در داستان خانواد ي. برااست پرداخته افراد یمنف و مثبت شاخص يها یژگیو

 داستان در ای ؛است انفاق خالصانه و اخالص در عمل یژگیبرجسته کردن و یخداوند در پ
 .است یاخالق ۀلیرذ عنوان به حسادت اثر دادن نشان مهم دنبال به خداوند آدم حضرت فرزندان

 یمعان یتداع ـ4
 و عبارات کلمات، برخورد ما ،یمعان یتداع در ؛است یمعان یتداع یدرون ییگو تک اساس
 و). 324: 1375 ،ینی(براه میکن یم یبررس ها آن رتیمغا ای مشابهت روح براساس را ریتصاو

نشان دادن  يمثال آنجا که خداوند برا ي. براشود یم دهید زیقرآن ن يها مهم در داستان نیا
 شیزنده شدن مردگان در پ يرسازیاز تصو ریوقوع معاد در داستان حضرت عز یچگونگ

 کند.  یاز فساد بعد از گذشت صد سال استفاده م شیو سالم ماندن غذا شیرو
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 يریگ جهینت
 مختلط ةویش که میرس یم جهینت نیا به میکر قرآن يها داستان در یدرون ییگو تک یبررس از

 است، داده اختصاص خود به را حجم نیشتریب) میرمستقیغ یدرون ییگو کل+ تک ي(دانا
جالب  ۀنکت و خورد یم چشم به يروشن در موارد معدود میمستق یدرون ییگو تک نکهیضمن ا

) است معروف نیز ذهن الیس انیگنگ (که به جر ایناروشن  میمستق یدرون ییگو از تک نکهیا
از انسجام و  یحاک نکته، نیا. است نشده استفاده میکر قرآن در يبشر يها داستان برخالف

 .است میکتاب عظ نیبودن ا يبشر مافوق
 از یبخش نکهیا يسوا ها ییگو تک از کیهر در خداوند که است يضرور نکته نیا ذکر

 يبشر یستیز ییالگوها ،شکل نیباتریز به کشد، یم ریتصو به را داستان تیشخص يها یژگیو
 که ییالگوها. کند یم ارائه اند، ستهیز خیتار از يا که در برهه یقیحق يها تیدر قالب شخص

صبر و توکل بر خداوند،  يالگو (ع)عقوبی. رندیگ  یبرمرا در رآنهایو غ شوند ینم ایانب به محدود
 انفاق و اخالص و... ةاطعامگر اسو ةخانواد ف،یزن عف يالگو (ع)میمر
شجاعت،  ثار،یاز ا یسینف يتابلوها ،در قرآن ها ییگو گفت تک توان یم گرید انیبه ب  

 نیتر عیرا در بد یاخالق لیو عفت، صبر و استقامت و باالخره تمام فضا رتیغ ،يجوانمرد
برحذر  يبرا گرید يانسان گردد؛ و از سو يداریعبرت و ب یۀما تا گذارند یم شینما به ریتصاو

که گرفتار هوا و هوس  نیشیپ يها زنده از افراد و امت يریتصاو ها، یداشتن انسان از زشت
 همان در شدن گرفتار از گرید افراد تا گذارد یم شینما به یاخالق لیرذا عنوان به ،شدند

 بسترقرآن،  يها داستان در یدرون ییگو تکاستفاده از  با. خداوند بمانند مصون ها منجالب
 آوردهها فراهم  اعمال آن وداستان  يها تیشخص تیماه در ينگر ژرف و تعمق يبرا یمناسب
 است.

 قالب در لیرذا و لیفضا از يبلند میمفاه ها، ییگو تک در يبشر کالم برخالف نکهیجالب ا  
 نیبنابرا. همتاست یب و میحک و آگاه يا ندهیگو از یحاک که شده گنجانده اندك یجمالت
 یدرون ییگو تک مختلف يها وهیش از مذکور، اهداف با متناسب شیها داستان در میکر قرآن
 .است گرفته بهره
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 و مآخذ منابع
  یۀ.دارالکتب االسالم :تهران. 10ي. چ رازیناصر مکارم ش ۀترجم ).1371( .میکر قرآن

 نیحس جمۀتر .میدر قرآن کر يهنر ریتصو کارکرد). 1387( .عبدالسالم احمدالراغب،
 .سخن :تهران .1 چ ،يدیس

 .ينبو :تهران .1 چ .روان قلم به قرآن يها قصه). 1378( .محمد ،ياشتهارد

عهد سۀیمقا). 1385( .عباس ،یاشرف  .ریرکبیام :تهران .1 چ. نیقصص در قرآن و 
. »یقرآن) الوگی(د يها گفتمان یبررس و لیتحل). «1390( .هیعط ،يآباد نیبزم  ياکبر

 دانشگاه قم. .ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس مۀنا انیپا
 .زیشباو :تهران .1 چ .سرمد دیناه ترجمۀ  .نو یشناختروان قصۀ). 1367( .اون له دل،یا

 .ستاریو :تهران .حافظ رسالۀ در یادب نقد بحران). 1375( .رضا ،ینیبراه

ش). 1386( .محمود ،یبستان ستان يهنر يها جلوه در یپژوه  .4 چ .1 ج .قرآن يها دا
 .يرضو قدس آستان یاسالم يها پژوهش ادیبن :مشهد

 ییروا يها مؤلفه ییواکاو«). 1390( .میابراه فه،یخلی و مجتب ،يبهروز و اصغر یعل ،یبیحب
 ،2سال  .میکر قرآن يا رشتهانیم يها پژوهش یتخصص فصلنامۀدو  .»قرآن يها داستان

 .49ـ 37صص  ،5ة شمار

 ،یپژوهادب ،»یدر قصص قرآن ییمکان روا و زمان يها مؤلفه« ).1388( .ابوالفضل ،يحرّ
 .141ـ 125 صفحات ،8ـ 7ة شمار ،3 ةدور

 شازده"در رمان  ییروا يها کیتکن یبررس« ).1388( .بایز ،يقالوند و کاووس ،یل حسن
      ، 1388، 8و  7 ةشمار، 3 ةدور ،یپژوه ادب ،»يریهوشنگ گلش "احتجاب
 .25ـ 7صفحات 
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 مرکز :قم. 1 چ .قرآن يها قصه يهنر یمبان). 1377( .ابوالقاسم دیس(ژرفا)، ی نیحس
 .مایس و صدا یاسالم يها پژوهش

عالم  ).1389( .محمد ،یخزائل  .ریرکبیام :تهران .8 چ. قرآن ا

 .(ع)نیرالمومنیام مهر :قم .1 چ .قصص لیتحل). 1382( .محمد ،یفانیشر
 :قم .5 چي. محمدباقر موسو ۀترجم. زانیالم ریتفس). 1374( .نیحس محمد  دیس ،ییطباطبا

 .هیعلم ةحوز نیمدرسۀ جامع راتدفتر انتشا
و اکبر  يریاحمد ام ،یروحان بیحب ۀترجم .الجامع جوامع). 1375( .حسن بن فضل ،یطبرس

 .يرضو قدس آستان یاسالم يها پژوهش ادیبن :مشهد .1 چ ي.غفور
 .1 چ ی.عامل ریقص احمد قیتحق .القرآن ریتفس یف انیالتب). تا ی. (بحسن محمدبن ،یطوس
 .یالعرب التراث اءیاح دار :روتیب
 بوستان: قم .2 چ .آنان یغیتبل يهاوهیش و یقرآن يهااسوه). 1386( .یمصطف مقدم،یعباس

 .کتاب
ی محالت یرسول هاشم دیس .نینورالثقل ریتفسق). 1415( .جمعه بن یعبدالعل ،يزیحو یعروس

 .انیلیاسماع :قم .4 چ. (محقق)

 مهر. ةسور :تهران .1چ  .قرآن يها قصه یشینما ساختار). 1396( .نیحس ،یفرخ

 نیحس ۀترجم .میو تفاهم در قرآن کر گو و گفت). 1380( .نیمحمدحس اهللا، فضل
 .هرمس :تهران. 1 چ ي.ردامادیم

ستان تیروا). 1382( .محمود ،یفلک  بازتاب نگار. :تهران .1 چ .دا
 .دارالشروق :روتیب. 1 چ .القرآن یف یالفن ریالتصو). ق 1415( .دیالس قطب،

 . قم: دارالکتاب.1چ  .یالقم ریتفس). 1363. (میابراه بنیعل ،یقم
 یکتابفروش :تهران .1 چ .نیالمخالف الزام یف نیالصادق منهج). 1363( .هللا فتح ،یکاشان

 .هیاسالم
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 :تهران. 2 چ .قرآن در ینیرآفریتصو هنر از ییها جلوه). 1390( .دیحم ،یمحمدقاسم
 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت

کر اسالم يایاح مۀیضم به باطل و حق). 1375( .یمرتض ،يمطهر  :تهران .16 چ .یتف
 .صدرا

س). 1380( .ناصر ،يرازیش مکارم  .هیاالسالم الکتب دار: تهران. 32 چ .نمونه ریتف

کات و قصه). 1381( .دیسع دیس ،يمهدو  .کتاب بوستان: قم. 1 چ .قرآن در آن یتیترب ن

س). 1378( .محمدجواد ه،یمغن  .کتاب بوستان :قم .1 چ. دانش یموسۀ ترجم .کاشف ریتف

ستان اتیادب). 1382( .جمال ،یرصادقیم ستان کوتاه). ،(قصه، رمان یدا  :تهران .4 چ دا
 .یعلم

ستان نامۀواژه). 1377( .یرصادقیم منتیم و جمال ،یرصادقیم  :هران. ت1چ  .یسینوهنر دا
 کتاب مهناز.

 .2 چ .مهاجر زیموحد و پرو اءیض ۀترجم. اتیادب ۀینظر). 1382( .آوستن وارن، رنه؛ ولک،
 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم :تهران

 


