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چکیذُ
هسف این تحقیق ثطضؾی ػنبنط نمبیكی زض قهم قطآنی اؾت .زض ؾبذتبض اغلبت زاؾبتب هببی
قطآ  ،ػنبنط هنطی قنبذته قسه زض ازثیبت نوین زاؾتبنی ،تبب دبس زی قبثب تحلیب

اضظیببثی

اؾت .زض ازثیبت زاؾتبنی امط ظ ،ػنبنطی مبننس َطح پیضنب ،،دبزحبه ،قرهبیت ،گفبت گبو،
ض ایت ،نحنه ،ظا یه زیس زض مبیه روز زاضزکه هم اظ نظط ؾبذتبض هم اظ نظط محتبوا مقبو
زاؾتب هؿتنس .ػنهط قرهیت نقف مهمی زض زاؾتب هبی قطآ زاضز یکی اظ محوضهبی مهم
زاؾتب ثه قمبض می ض ز .این قرهیت هب ثب توره ثه پیبب

هبسف ؾبوضه زاؾبتب مبوضز نظبط،

ثه گونه ای همبهن ،ثب زیگط ػنبنط زاؾتبنی نقف ذوز ضا ایفب می کننس" .نحنه" ظبطف ظمببنی
مکبنی قوع دوازث زاؾتب اؾت.
کلیذٍاصگاى :قهم قطآ  ،قرهیتپطزاظی ،نحنهپطزاظی ،ػنهط ظمب

* گط ه مؼبضف اؾالمی ،ادس ثطزؾیط ،زانكگبه آظاز اؾالمی ،ثطزؾیط ،ایطا .
** گط ه مؼبضف اؾالمی ،ادس ثبفت ،زانكگبه آظاز اؾالمی ،ثبفت ،ایطا .
*** ػًو هیأت ػلمی زانكگبه قهیس ثبهنط(اؾتبزیبض) ،کطمب  ،ایطا .
نویؿنسه مؿئول :ؾیسضيب موؾوی
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هقذهِ
قطآ کطیم دوازث ض یسازهبی اقؼی ضا «قهم» نبمیسه اؾت.
﴿ن َْحوُنَقصُعمَ ْيكُ َأ ْحس ُ ْ
كُ َ
هذاُ ْالق ْرآىُ﴾ (یوؾفُ )3/
و اُ لق ََصصُبماُ َأ ْو َح ْيهاُإ َل ْي َ
َ َ َ َ
قَهَم(قهه) زض انُالح ثه ؾرنی گفته میقوز که زض قبلت هنطی ،چنب ثیبب قبوز کبه
مربَت آ ضا پیگیطی کنس ،چطاکه قطآ  ،دوازث ؾطگصقتهبی تبضیری ضا ثب اؾلوةهبی ثیبنی،
تکنیکهبی زاؾتبنی تهویطگطیهبی نمبیكی دؿی ذبوز ،ز ثببضه ادیببء کبطزه ،ثبه َوضیکبه
مربَت ،همبننس یک ثیننسه ،ثه نظبضه دوازث نحنههبی زاؾتب مینكینس ثه پیگیبطی آ هبب
میپطزاظز.
اغه «قَهَم» مفطز اؾت ثه مؼنى قهه مىثبقس زض ان اظ مبزه «قَمّ»(ثط ظ نَفّ) ثه
مؼنى زض رؿت روى چیعى ثوز اؾت ،مخالً زض زاؾتب موؾى ثن ػمطا مىذوانیم:
﴿ َوُقا َل ْتُلأ ْختهُق ِّصيهُ﴾ ُ
« (مبببزض موؾببى) ثببهذببواهط ا گفببت( :نببنس

دبمبب موؾببى ضا) زنجبببل

کن»(قهم.)11/
زض «فطهن ،فبضؾی مؼین» میذوانیم« :قِهَم( ِ لَ) رمغ قهه اؾت»(مؼین ،1386 ،شیب
اغه قهه).
«قهه» اظ مبزه « ل ل» ثه مؼنبى زاؾتب اؾت .این مبزه زض لغت ،ثه مؼنبى ذجطزاز ،
تجؼیت ،پیط ى دکبیت ثه کبض ضفته اؾت(اثن منظوض ،1414 ،د .)73 :7کلمه «قَهَم» اظ همبین
مبزه ،زض آیبتى مبننس:
وى﴾ُ(اػطافُ )176/
﴿ َف ْاقصصُ ْالق ََص َصُ َل َعم َّه ْمُيَ َتفَ كَّر َ ُ
ثه نوضت مهسض زض قبلت مفؼول مُلق نوػى ثه کبض ضفته اؾت ،یؼنى «دکبیت کن دکبیتى
ظیجب»؛ همچنین ممکن اؾت «قَهَم» زض این آیه ،اؾم مهسض مفؼولٌ ثه ثبقس ،یؼنى «پؽ ایبن
ؾطگصقت ضا [ثط آنب ] ثبظگو ،قبیس ثینسیكنس»(َجبَجبئى ،1417 ،د.)349 :8
زض ؾبذتبض اغلت زاؾتب هبی قطآ  ،ػنبنط زاؾتبنی موروز زض ازثیبت نبوین ،تبب دبس زی قبثب
تحلی

ثطضؾی اؾت .زاؾبتب زض ازثیببت امبط ظ ،اظ ػنبنبطی مبننبس َبطح پبیضنب ،،دبزحبه،
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قرهیت ،گفت گو ،ض ایت ،نحنه ،ظا یه زیس زض مبیه تكبکی قبسه اؾبت؛ کبه هبم اظ نظبط
ؾبذتبض هم اظ نظط محتوا ،مقوّ زاؾتب هؿتنس(پط ینی ،1378 ،ـ.)1 ،13
الجته ثبیس زانؿت که پطزاظـ تهویطگطی ،یػگیهبی هنطی ،اهساف ،ؾبذتبض ،محتوا مفببهیم
زاؾتب هبی مؼبنط ،ثه هیچ ره زض ظطف زاؾتب هبی قطآ نمیگنزس تحلی اقکبل ،قبلبتهبب،
قنبذت ظیجبییهبی زاؾتب هبیی که ؾرن ؾرنآفطین اؾت ثب مقیبؼ تطاظ ی ازثیببت زاؾبتبنی
که آفطیسه شهن ثكط اؾت ،زض دقیقت ثه منعله کكیس آة اقیبنوؼ هبب ثبب ظطفبی محبس ز کبم
دزم اؾت؛ ظیطا قطآ  ،کال نوضانی ذسا نس اؾت که ثطای تخجیت زل پیبمجط(فطقبب  )23/هبسایت
ثكط ثب ظثب ػطثی مجین نبظل قسه اؾت .ثسیهی اؾت مربَجب ظمینی ایبن کتببة آؾبمبنی ثبطای
زضک ثیفتط قنبذت ػمیق تط ،چبضه ای رع این نساضنس که ثب مؼیبضهبی نببقم ػقب محبس ز
نبتوا ذوز ثه تحلی  ،اؾتنجبٌ تفؿیط آ ثپطزاظنس(نظطی ضيبیی ،1386 ،ـ.)62 ،95
زاؾتب هبی قطآ زض ضزیف زاؾتب هبی اقؼی تبضیری قطاض زاضنس ،امب ثبب زاؾبتب هببی اقؼبی
تبضیری که مؼموالً آحبض ذیبل مجبلغه زض آ هب مكبهسه میقوز فط زاضز ،چطاکه ثه تهبطیح ذبوز
قطآ  ،هم ؾطگصقتهبی قطآ «ثبلحق» هؿتنس ،هم گعاضـ نق آ هب کبه اظ َبطف ذسا نبس
نوضت گطفته «ثبلحق» اؾت .اینگونبه ؾطگصقبتهببی اقؼبی دقیقبی ضا ذسا نبس «قَهَبم»
مینبمس(آل ػمطا  .62/کهف .13/یوؾف .3/اؾطاء .)105/اظ این ض زضک فهم رنجههبی ازثبی
هنطی ثیب ػنبنط زاؾتبنی زض زاؾتب هبی قطآ  ،زض فهم هط چبه ثهتبط ػظمبت قبطآ

اثبالؽ

اهساف زینی انؿب ؾبظ این کتبة ،کبضی ثؿیبض ؾبظنسه يط ضی اؾت.
زض گصقته زاؾتب هبی قطآنی ،زض کنبض ؾببیط مويبوػبت مبننبس ادکبب

انبول اػتقببزات ،اظ

رنجههبی نطف نحو ثالغت اؾبترطاد پیبب هببی تطثیتبی اػتقببزی مبوضز ثطضؾبی قبطاض
میگطفت؛ امب امط ظه ،ػال ه ثط رنجههبی یبزقسه ،ػنبنط زیگطی که زض ؾبذتبض زاؾتب
موضز تحلی

روز زاضز،

ثطضؾی قطاض میگیطنس.

زاؾتب هبی قطآنی ثه قکلی کبمالً هنطمنسانبه زض قبلبت تکنیبکهببی زاؾبتب پبطزاظی ثبب
ثطذوضزاضی اظ ػنبنط رسیس زاؾتبنی ثه قیوه ذبل منحهط ثه فطز نق

گعاضـ قسه انس .ؾبذتبض

هنسؾی زاؾتب هبی کبمالً اقؼی قطآ چنب َطادی اضائه قسه اؾت که اکخبط ػنبنبط زاؾبتبنی
قنبذته قسه زض ازثیبت رسیس زاؾتبنی مبننس ػنهط پیضنَ( ،طح) ،قرهیت ،گفت گبو ،نبحنه
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ظا یه زیس ضا می توا تحلی

ثطضؾی کطز .ػنبنط زاؾتبنی یبزقسه زض ؾبذتبض زاؾتب هبی قطآ  ،ثه

تنبؾت روّ دبکم ثط هسف فکطی تطثیتی ؾوضه موضز نظط ،گبه کم ضن ،گبه پطضن ،اؾت .قبطآ
کطیم ،قج اظ هطچیع ،کتبة هسایت تطثیت اؾت(موؾبوی تلبوکالیی ،اقبطفی ،1391 ،ل 67بب
.)84
زض این مقبله پؽ اظ شکط اهساف نق زاؾتب (تبضید) زض قطآ  ،ثبه ثطذبی اظ رلبوههببی ػنبنبط
زاؾببتبنی قهببم قببطآ اقبببضه مببیگببطزز .زض ایببن پببػ هف ،چهبببض ػنهببط نببحنهپببطزاظی،
قرهیتپطزاظی ،ػنهط ظمب

مکب

ػنهط مؼمب تحلی قسه اؾت ،که ارمبالً تؼطیف میقونس.

پیطیٌِ تحقیق
محققب ػلو قطآنی ثط این ثب ضنس کبه َبطاح انبلی نظطیبه آفبطینف هنطی(التهبویط الفنبی)
ؾیسقُت مفؿط قطآ کطیم ازةپػ ه مكهوض مهطی اؾت ،کؿی که مکتجی ضا ثب ػنوا «مكتبة
القرآن الجدیدة /مکتت نوین قطآنی» مؼطفی کبطز کبه اظ ایبن ز ضا اظ ظنبسگی ی ،ثبه ػنبوا
«مطدله ض یکطز ازثی ب اؾالمی» یبز میکننس(ػظم ،1387 ،ل .)149ی نرؿبتین ثببض زض ؾببل
 1939میالزی مقبلهای ضا ثب ػنوا «التهویط الفنّی فی القطآ الکبطیم /آفبطینف هنبطی زض قبطآ
کطیم» زض مزله «المقتُف» نوقت ،زض مقسمه این مقبله ثیب کطز کبه هبط چنبس اظ رنجبههببی
مرتلف ازثی ب ثیبنی پیطامو قطآ کطیم پػ هفهبی ثؿیبضی انزب گطفته ،امبب اظ منظبط هنبطی،
هنوظ ثه قک مؿتق

دقیقی ،پػ هف ثبیؿتهای انزب نكسه اؾت اثطاظ زاقت که مبیثبیبس اظ

این دیج یؼنی اظ نگبه ازثی ب هنطی نیع ،آیبت قطآنی ،موضز زقت نظط تحقیق قبطاض گیطنبس ،تبب اظ
این َطیق ،ظیجبیی تهویطی(آفطینكی) آیبت ،یػگیهبی هنطی ،ؾبجک ثیببنی ،ض ـ فبو الؼببزه
ض حافعا ض یکطز ض دبنی آ ثه زؾت آیس(انهبضی ،1388 ،ـ.)50 :37
ؾیس محمسثبقط دکیم زض کتبة ػلو قطآنی« ،قهم قطآنى» ضا ثه ػنبوا مويبوػى مؿبتق
موضز ثحج قطاض زازه قهه ضا یکى اظ مهمتطین قیوههبى ثیبنى قطآ کطیم می زاننبس(دکیم.)37 :
زض کتبةهببیى هبمچبو «قهبم قبطآ » اظ ؾبیس نبسضالسین ثالغبى« ،قهبم االنجیببء» اظ
قُتالسین ضا نسى «قهم األنجیبء» ؾیس نؼمت اللّه رعائطى زاؾتب هبى انجیبء شکط قسه ،لی اظ
ثطضؾی هنطی ظیجبقنبؾی قِهم قطآنی غنی نیؿتنس.
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سؤال ٍ فزضیِ تحقیق
ؾؤال :زض ؾبذتبض زاؾتب هبی قطآ کطیم ،چه ػنبنط هنطی قبث قنبؾبیی تحلی اؾت؟
فطيیه :زض ؾبذتبض اغلت زاؾتب هببی قبطآ  ،ػنبنبط هنبطی قبنبذته قبسه زض ازثیببت نبوین
زاؾتبنی ،تب دس زی قبث قنبؾبیی اضظیبثی اؾت.
هفاّین تحقیق
 .1نحنه« :زض انُالح زاؾتب نویؿی ،نحنه ػجبضت اؾت اظ موقؼیبت مکببنی ظمببنی کبه
ػم زاؾتب زض آ تحقق می یبثس(زاز .)199 :1380 ،نحنه ثه ػنوا ػنهطی مهم مبیتوانبس زض
پیف ثطز َطح نكب زاز قرهیتهبی زاؾتب ثؿیبض مؤحط ثبقس .آنؿن زیج زضثببضه اهمیبت
نحنه مینویؿس« :یک نحنه میتوانس نکبت ظیبزی ضا ثه ذواننسه انتقبل زهس .دبالت ،نگطـهبب،
ادؿبؾی اظ ظمب  ،پیف ثینی قج اظ قوع ثبظتبثی اظ آنچه که گصقت ،امب مهمتبط اظ همبه اینکبه
یک نحنه ثبیس َطح ضا ثه پیف ثطز قرهیتهبی زاؾتب ضا نكب زهس»(فطز.)67 :1377 ،
 .2اضکب نحنه :ػوام
الف) مکب

ارعای ؾبظنسه هط نحنه ضا ثه چهبض زؾته تقؿیم کطزهانس:

مح رغطافیبیی زاؾتب ؛ ة) کبض دطفه قیوه ظنسگی قرهیتهبی زاؾبتب ؛

د)ظمب یب ز ضه قبیغ دوازث زاؾبتب ؛ ز)محبیٍ کلبی ػمبومی اقبربل زاؾبتب  ،کبه هبم
یػگیهبی اذالقی قرهیتهب ضا زض ثطمیگیطز هم قطایٍ فکطی ض انی آ هب ضا(میطنببزقی،
453 :1376ب.)454
زض «ػنبنببط زاؾببتب » ظبببیف انببلی نببحنه ،ثببه ؾببه زؾببته کلببی تقؿببیم قببسه اؾببت:
الف)فطاهم آ ضز محلی ثطای ظنسگی قرهیتهب

قبیغ زاؾتب ؛ ة)ایزبز فًب ضن ،یب دببل

هوای زاؾتب  ،دبلت قبزمبنی یب غمانگیعی ،قومی ،تطؾنبکی قبػطانهای که ذواننسه ثه محبى
ض ز ثه زنیبی زاؾتب دؽ می کنس؛ د)ثوروز آ ضز محیُی که اگط ثط ضفتبض قرهیتهب

قبوع

دوازث ،تأحیطی ػمیق تؼیین کننبسه ثبه ربب نگبصاضز ،زؾبت کبم ثبط نتیزبه آ هبب مبؤحط اقبغ
قوز(همب  451 :ب .)452
«مکب ػنهطى ظائس زض زاؾتب نیؿت ،ثلکه قک هب مًبمو هببى متؼبسزى زاضز کبه گببه
ممکن اؾت هسف نهبیى احط زاؾتبنى ،همب قک هب مًمو هب ثبقس»(ثحطا ى.)33 :1990،
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 .3قرهیتپطزاظی« :اقبربل ؾببذتهقبسهای کبه زض زاؾبتب

نمبیكبنبمه غیبطه ظببهط

می قونس ،قرهیت نب زاضنس .قرهیت زض یک احط نمبیكی یب ض ایتبی ،فبطزی اؾبت کبه کیفیبت
ض انببی اذالقببی ا زض ػمب

آنچببه مببیگویببس مببیکنببس رببوز زاقببته ثبقببس .ذلببق چنببین

قرهیت هبیی ضا که ثطای ذواننبسه زض دبوظه زاؾبتب تقطیجببً مخب افبطاز اقؼبی رلبوه مبی کنبس
قرهیتپطزاظی میذواننس»(میطنبزقی.)48 :1376 ،
چگونگی ػکؽالؼم قرهیتهبب ؾبطانزب کببض آ هبب اظ ظثبب

دبی پیبب هببی مفیبس

اضظقمنسی اظ ظنسگی ایمبنی افطاز اضائه میکنبس ثبب تهویطؾببظی هنبطی آ ثبس

پبطزاذتن ثبه

دواقی ظ ائس ،پیب زاؾتب ثه َوض ملموؼتط قفبفتط ثه ذواننسه منتق میقوز.
اّذاف قصص در قزآى
ثیتطزیس زاؾتب

ض یسازهبی تبضیری ،نقف ؾبظنسهای زض تطثیت قک گیطی قرهیت ؾبلم

ایفب میکنس ،اظ این ض قطآ کطیم رهت تؼبلی ضقس ػقالنی ،ػبَفی ضفتبضی ثكط ،اظ این قبلبت
هنطی ثه ثهتطین ره ممکن اؾتفبزه نموزه اؾت ،ثهتطین ربصاةتبطین قهبههبب ضا زض نؿبره
رب یس ذوز ربی زازه اؾت.
قهه اظ زیطثبظ اظ مؤحطتطین اثعاضهب ثطای انتقبل ایسههب افکببض ثبه زیگبطا ثبوزه اؾبت ،قهبه
توانؿته اؾت هم ثه زنیبی کوزکب ضاه یبثس ثب ضهبی آ هب ضا ثؿبظز هم ثه زنیببی ثعضگؿببال

نفوش کطزه ایسههبی آ هب ضا متحول ؾبظز؛ ثه ػجبضتی قهه همعاز انؿب اؾت .دًبطت ػلبی(ع)
ثه فطظنسـ میگویس« :فطظنس ! من هط چنس ػمط پیكینیب ضا یکزب نساقتها  ،لی زض اػمببل آ هبب
نظط افکنس

زض اذجبضقب انسیكیس

زض آحبضقب ثه ؾیط ؾیبدت پطزاذتم ،آ چنب کبه گبویی

مببن ثببه ذبببَط آنچببه اظ تزطثیبببت تبببضید آنببب زضیبفتببها  ،ثببب ا لببین آذببطین آ هببب ػمببط
کطزها »(نهذالجالغه :نبمه.)31
«قههگویی ػمطی ثه زضاظی ػمط کلمه کبال زاضز ،قببیس اگبط ثگبوییم زض ایبن ظمبب زضاظ،
کمتطین انگیعه آ ؾطگطمی محى ثوزه ثیهوزه نگفتهایم .ثؿیبضنس کؿبنی که قهههببی ذبوة ضا،
تبضید دقیقتهبی ذبموـمبنسه گبط ههببی ؾببزه روامبغ َجقببت محبط اظ زانبف قبسضت،
تمخی هبیی ثطای قبزیهبی نبیبفته آضظ هبی ثطنیبمسه نموزگبههبیی ثطای مفهو متؼبلی انؿبب
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میزاننس .اگط چنین تؼجیطهبیی ضا ثپصیطیم ،زیگط نمیتوانیم اػتجبض قهههب ضا تنهب زض ؾبطگط کبطز
آ هب ثسانیم ،چطاکه قهههب همواضه منؼکؽ کننسه زیبسگبههبب ،زضثببضه رهبب
پیطامو آ

ػوامب نبقبنبذته

ؾیلهای ثطای انتقبل آموظـ آزاة ؾبنن اػتقببزات تببضید یبک نؿب ثبه

نؿ هبی زیگط ثوزه اؾت»(چمجطظ.)25 :1366 ،
زض ثین کتبةهبیی که مكتم ثط زاؾتب هبب قهبههببیی زض قبلبت مويبوػبت مرتلبف اظ
ظنسگی ثكطی میثبقنس ،قطآ

يؼیت یػهای زاضز ،چطاکه ذسا نس متؼببل ،قبطآ مزیبس ضا کتببة

هسایت مؼطفی کطزه اؾت ،همه آیبت ،زض قبلتهبی متفب ت(زاؾتبنی غیطزاؾتبنی) ثطگطز همین
نقُه محوضی میچطذنس.
﴿إ َّىُ َ
هذاُ ْالق ْر َآىُيَهْديُلمَّتيُه َيُ َأ ْق َومُ﴾ ُ
«ثىتطزیس این قطآ ثه اؾتواضتطین ضاههب هسایت مىکنس»(اؾطاء ،9/ثقطه.)2/
«ؾبزهتطین مُبلت قطآ  ،زاؾتب هبی آ اؾت که ثب کتبةهبی زاؾتب تفبب ت ثؿبیبض زاضز .اظ
رمله :الف) قهههبی قطآ  ،یبفتنی اؾت نه ثبفتنی ،ة) ػجطتآموظ اؾت نه ؾطگطمی ،د) دق اؾت
نه ثبَ  ،ز) آموظنسه اؾت نه ثسآموظ»(قطائتی.)30 -29 :1386 ،
همواضه آنچه اظ قهه زاؾتب ثه اقؼیت نعزیکتط ثبقس ،پیبمف مبنسگبضتط تأحیطـ ثط ػمبق
ض ح ض ا آزمی ثیفتط اؾت قهههبی قطآنی اظ این قجی اؾت ،چبو اظ یبک َبطف ،کبال
دی اؾت اظ ؾوی زیگط تمبمی ظطافتهب

یػگبیهببی هنبطی ،زض آ ثبه کببض ضفتبه اؾبت.

قهههبی قطآنی ثطای لهو لؼت ؾطگطمی یب ثطای پطکطز ذأل ظمبنی شهن ذواننسه نیؿت ،ثلکه
ثطای ػجطت پنس گطفتن زضیبفت مفبهیم ػمیق زینی ،اػتقبزی تطثیتی اؾت ،ثه این منظبوض
ثه ثهتطین ره توانؿته اؾت ،ثبػج رصة مربَت تأحیطگصاضی گبطزز؛ چطاکبه زض زاؾبتب هببی
قطآ :
الف) قههگو ذسا نس اؾت:
«مب ثب دى این قطآ ثه تو ،ثهتطین قهه ضا ثب ثهتطین قیوه زاؾتب ؾبطایى ثبط تبو
مىذوانیم»(یوؾف.)3/
ة) «هسفساض اؾت:

ْ
ك﴾ُ(هوزُ ُ.)120/
ؤاد َ ُ
﴿ َوُكلاُنَقصُ َعمَ ْي َ
كُم ْوُ َأنباءُالرسنُماُنثَ بِّتُبهُف َ
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« هط ؾطگصقتى اظ ؾطگصقتهبى [پنسآموظ] پیببمجطا ضا کبه ثطایبت مبىذبوانیم،
دقیقتى اؾت که زل تو ضا ثه آ پبثطرب اؾتواض کنیم ،زض این ؾطگصقتهبب دبق
ثه تو ضؾیسه پنس تصکطى ثطاى گط نسگب آمسه اؾت».
د) دق اؾت نه ذیبل:
كُن ََب َأه ْمُب ْال َحق﴾ُ(کهفُ .)13/
﴿ن َْحوُنَقصُ َعمَ ْي َ
«مب ذجط [ػجطتآموظ] قب ضا ثبه دبق زضؾبتى ثبطاى تبو ثیبب مبىکنبیم :آنبب
روانمطزانى ثوزنس که ثه پط ضزگبضقب ایمب آ ضزنس ،مب ثط هسایتقب افع زیم».
ز) ؾیله تفکط اؾت نه ترسیط:
«پؽ این زاؾتب ضا [ثطاى مطز ] دکبیت کبن ،قببیس [نؿبجت ثبه امبوض ذبویف]
ثینسیكنس»(اػطاف.)176/
هب) ؾیله ػجطت اؾت نه تفطیح ؾطگطمی:
«ثه ضاؾتى زض ؾطگصقت آنب ػجطتى ثطاى ذطزمنسا اؾت»(یوؾف)111/
زض اینزب ثه ثطذی اظ اهساف قهم(تبضید) زض قطآ اقبضه میگطزز:
 .1اظ ذالل قهههبی قطآ  ،انول اػتقبزی همبننس تودیس ثه ظیجبیی قنبؾبنسه قسه مؼببز ،زض
ثطاثط زیسگب انؿب مزؿم قسه اؾت.
 .2زض قهم قطآنی ،ثط «امت ادسه» ثوز مؤمنب تأکیس قسه اؾت ،ثه این مؼنبب کبه اؾببؼ
همه ازیب الهی یکی اؾت ،یؼنی همه ازیب ضاؾتین ،اظ آز (ع) تب دًطت نوح(ع) نیبع تبب ذببتم
دًطت محمس(ل) اظ ربنت ذسا نس یکتب اؾت.
 .3زض زاؾتب هبی قطآ  ،ػوام ؾؼبزت ققب ت انؿب

نیع الگوپصیطی اظ قرهیت ثطرؿته

انجیبء ،ثطای نول ثه کمبل مُلوة ،ثه ذوثی مؼطفی قسه اؾت.
 .5تأکیس ثط پیط ظی پیط ا ذسا زض نهبیت کبض ،تهسیق ثكبضت هكساضهبی انجیبء ،آقکبضکطز
نؼمتهبی الهی ثط انجیبء ا نیبی آنب  ،توره زاز ثه انؿب  ،کبه زض زا فطیبت قبیُب گطفتببض
نگطزز(ؾیس قُت.)204-200 :1359 ،
 .6همچنین یکی اظ کبضکطزهبی قهه ،محؿوؼ نموز

قبث فهمتبط کبطز اؾبتساللهببی

ػقالنی مؿبئ زیطهًم میثبقس .اؾتبز مکبض قیطاظی میآ ضز:
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ثطذی اظ مويوػبت ،هطچنس اظ میسا دؽ ز ض قونس رنجه تزطز ػقالنبی ثبه ذبوز ثگیطنبس،
ؾنگینتط زیطهًمتط میقونس ،اظ این ض میثینیم همیكه ثطای رب افتبز اؾتساللهبی ػقلی ،اظ
مخبلهبی دؿی اؾتمساز میقوز گبهی شکط یک مخبل منبؾت ثزب تبأحیط اؾبتسالل ضا چنبسین
ثطاثط میکنس لصا زانكمنسا موفق آ هبیی هؿتنس که تؿلٍ ثیفتطی ثط انتربة ثهتطین مخبلهبب
زاضنس ظیطا زاؾتب

تبضید ثطای همه کؽ قبث فهم زضک اؾت ،ثط ذالف اؾتساللهببی ػقلبی

که همه زض آ یکؿب نیؿبتنس»(مکببض قبیطاظی ،1359 ،د .330 306 :9ض.ک :ایطانبی،1364 ،
.)30
عٌاصز داستاًی ٍ جلَُّای ٌّزی در قصص قزآى
قطآ کطیم ثطای تأمین اهساف ػبلی انؿب  ،اظ ػنبنط زاؾتبنی رلوههبی هنطی ثهبطه گطفتبه
اؾت .اظ نحوه قط ع زاؾتب  ،نق مؿتقیم یب گفت گوی ثین قرهیتهب ،ض ـ نقب ض یبسازهب
دوازث ،همگی اؾطاضی زاضنس که توره ثه آ هبب ثؿبیبض مبیتوانبس زض تأحیطگبصاضی ثبط مربَبت
هسایتپصیطی ا مؤحط ثبقس ،يمن اینکه مربَت اظ ذوانس یب زیس نمبیف ثؿیبض لصت میثطز .زض
تؼبثیط قطآنی ،همیكه میب غطوهبی زینی اؾلوةهبی هنطی اضتجبٌ ثطقبطاض مبیکنبس رمببل
فنی هنطی ضا ؾیله ض قنگطی قطاض میزهس تب رسا زینی ضا ثبه ربمؼبه ثچكببنس(ؾبیس قُبت،
 ،1359ل.)199
 .3ضخصیتپزداسی
قرهیت زض احط نمبیكی یب ض ایی ،فطزی اؾت زاضای یػگبی هببی اذالقبی شاتبی کبه ایبن
یػگی هب اظ َطیق آنچه انزب می زهس(ضفتبض) آنچه می گویس(گفتبض) نموز مبی یبثبس .ظمینبه چنبین
ضفتبض یب گفتبضی انگیعه هبی قرهیت ضا ثبظتبة مبیزهبس(مؿبتوض .)33 :1379 ،ػنهبط قرهبیت،
نقف مهمی زض زاؾتب هبی قطآ زاضز یکی اظ محوضهبی مهم زاؾتب ثه قمبض می ض ز .ثبیس گفت
مؼموالً الگوهبی ضفتبضی ،ثه ؾیله قرهیت هبی مخجت یب منفی اضائه می قوز .این قرهیت هب ثبب
توره ثه پیب

هسف ؾوضه زاؾتب موضز نظط ،ثه گونه ای همبهن ،ثب زیگط ػنبنط زاؾتبنی نقبف

ذوز ضا ایفب میکننبس .ثبب ایبن دببل پطزاذبت آ هبب ثبه نبوضتی اؾبت کبه اظ قهطمبب پطؾبتی
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قرهیت ثبظی رلوگیطی قسه اؾت .ثنبثطاین قرهیت هب همه زض رهت هسایت ثكط ایفببی نقبف
می کننس .آنب زض نقف هبی مخجت منفی ،زاؾتب هب ضا پیف می ثطنس .گط هی اظ این قرهیت هبب،
الگو گط هی آینه ػجطتی ثطای ذطز ضظا میقونس .زض قطآ تمب قرهیتهب اقؼی هؿبتنس زض
آفطینف دوازث ،دًوضی اقؼی زاضنس همچو زاؾتب هبی ثكبطی ،ؾببذته پطزاذتبه شهبن
ذیبل نیؿتنس .این امبط یکبی اظ تفبب ت هببی مهبم زاؾبتب هببی قطآنبی ثبب غیطقطآنبی ثبه قبمبض
میض ز(فط ضزین.)99 :1383 ،
ػنهط قرهیتپطزاظی اظ ػنبنط مهم نمبیكی اؾت که قهطمبنبب زاؾبتب چبه انبلی چبه
فطػی چه ثه ػنوا مکم  ،زض زاؾتب هب ایفبی نقف میکننس .زض همه قهم قطآ ایبن ػنهبط
نموز یػهای زاضز .قرهیتهب زض نمبیف ػمومبً ثب دطکبت گفتبض ذوز ،محتبوای پیبب

اهبساف

قهههب ضا ثه ذواننسه یب ثیننسه منتق میکننس ،هطچه زض نمبیف قرهیتهب ،نقفقب ضا ثه موقبغ
قوی ایفب نمبینس ،مربَبت ثبب قبوض نكببٌ ثبیفتبطی زاؾبتب ضا زنجببل مبینمبیبس نتیزبه
مُلوةتطی میگیطز .زض زاؾتب هب نمبیفهبی غیط قطآنی ،ثؼًبً کم کبؾبتیهببیی مخب ػبس
ض ز ثه موقغ قرهیتهب ،ذط د نبمنبؾت اظ نبحنه ،دطکببت نببمتواظ  ،اربطای نبزضؾبت گفبت
گوهب  ...اظ ظیجبیی زاؾتب میکبهس ،زض دبلی که زض قهم قطآ هیچیک اظ این نقمهب ربوز
نساضز .زض دقیقت قیوه قرهیتپطزاظی زض قطآ منحهط ثه فطز اؾت الگویی اؾت منبؾت ثطای
کؿبنی که زض ػطنه هنط نمبیف فؼبلیت مینمبینس .زض قهههبی قطآ  ،قرهبیتهبب غبلجببً انجیببء
ػظب الهی هؿتنس ،که ثه ظیجبیی تطؾیم قسهانس.
ابزاّین(ع)
اثطاهیم(ع) ثه ػنوا پیبمجطی ضاؾتگو مؼطفی قسه اؾت « .زض این کتبة[ ،ؾطگصقتِ] اثبطاهیم
ضا یبز کن ،ثه ضاؾتى ا ثؿیبض ضاؾتگو پیبمجط ثوز»(مطیم .)41/اثطاهیم قرهیتی اؾت نسیق کبه
هسف انلیاـ اػتالی کلمه تودیس مجبضظه ثب ثتپطؾتی ثتپطؾتب اؾت.
«امب اینکه اثطاهیم ثطای پسضـ آمطظـ ذواؾت تنهب ثه ذبَط ػسهای ثوز که ثه ا
زازه ثوز تب ثلکه ثه یکتبپطؾتی ض ی آ ضز ،امب همین که ثطای اثطاهیم ض قن قس کبه
ی زقمن ذساؾت اظ ا تجطی رؿت ثه ضاؾتی اثطاهیم اظ ذوف ذبسا ثؿبیبض نببال
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ثوز ثه همین ؾجت آمطظـ پسضـ ضا اظ ذسا می ذواؾت چنب که ثطزثبض نیع ثوز
رفبهبی ا ضا تحم کطز»(توثه.)114/
زض ػین دبل زض ثطذوضز ثب ػمویف آظض که ا ضا ثه پطؾتف ثبتهبب فبطا ذوانبس ثبب ذكبونت اظ
مؼجوزهبی زض غین تجطّی مبیرویبس« :اف ثبط قبمب ثبط آنچبه غیبط اظ ذبسا مبی پطؾبتیس ،مگبط
نمیانسیكیس»(انجیبء .)67/اظ ذسا نس میذواهبس کبه ا

فطظنبسا اـ ضا هبم اظ پطؾبتف ثبتهبب

ثبظزاضز « :یبز کن ظمبنی ضا که اثطاهیم گفت :پط ضزگبض این قبهط [مکبه] ضا تحبت مقطضاتبی یبػه
ایمن گطزا

مطا فطظنسا ا ضا اظ پطؾتف ثتهب ز ض زاض»(اثطاهیم.)35/

هَسی(ع)
قرهیت موؾی(ع) مبرطارو زاضای قوت نفؽ قزبػت زض ػین دببل متبین منُقبی
َطح قسه اؾت .آنزب که هنگب ذط د اظ قهط فطػو اظ ثنی اؾطائی

قجُیب ز نفبط ضا زض دببل

زضگیطی میثینس ،فطزی اظ ثنی اؾطائی  ،اظ موؾی(ع) کمک میَلجس موؾی ثب ظز مكتی ثط قجُی
ی ضا میکكس:
« زاذ قهط قس ثىآنکه مطز اـ متوره ثبقنس .پبؽ ز مبطز ضا ثبب هبم زض ظز
ذوضز یبفت :یکى ،اظ پیبط ا ا

زیگبطى اظ زقبمنب اـ [ثبوز] .آ کبؽ کبه اظ

پیط ا اـ ثوز ،ثط يس کؿى که زقمن ى ثوز ،اظ ا یبضى ذواؾبت .پبؽ موؾبى
مكتى ثس ظز ا ضا کكت .گفبت ایبن کببض قبیُب اؾبت ،چبطا کبه ا زقبمنى
گمطاهکننسه [ ] آقکبض اؾت»(قهم.)15/
امب موؾی فطزی نیؿت که ثه زنجبل تنف زض ربمؼبه ثبقبس ،چطاکبه ض ظ ثؼبس همبب نبحنه ضا
میثینس ثه کمک آ فطز نمیقتبثس[« .موؾی] گفت :پط ضزگبضا ،ثه پبؼ نؼمتی که ثط من اضظانبی
زاقتی هطگع پكتیجب مزطمب نرواهم ثوز»(قهم.)17/
قرهیت موؾی ضا زض ثبظگكت اظ کوه َوض ثؿیبض ثطآقفته میثینبیم آنزبب کبه گوؾببلهپطؾبتی

قو اـ ضا مكبهسه میکنس ثب ػتبة تنسی ثب ثطازضـ ثطذوضز میکنس تبب هببض
نمیآ ضز ا ضا ضهب نمیکنس.

ػبصض موربه
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«(موؾى) گفت :اى هبض ! چطا هنگبمى که زیسى آ هب گمطاه قسنس ،اظ من پیط ى
نکطزى؟! آیب فطمب مطا ػهبیب نمبوزى؟! (هببض ) گفبت :اى فطظنبس مببزض ! [اى
ثطازض!] ضیف ؾط مطا مگیط! من تطؾبیس ثگبویى تبو میبب ثنبى اؾبطائی تفطقبه
انساذتى ،ؾفبضـ مطا ثه کبض نجؿتى!»(َه.)94-92/
ّذّذ ٍ هَرچِ ٍ جي
قرهیتهب زض زاؾتب هبی قطآ منحهط ثه ػنبنط انؿبنی نیؿتنس ،ثلکبه پطنبسگب  ،دكبطات،
رن مالئکه هم ثه تنبؾت اهساف فکطی دًوض زاضنس.
«زض زاؾتب ؾلیمب زض کنبض قرهیت ی ،هسهس موضچه ضا میثینیم که ثبه رببی قبرم
ػبزی ایفبی نقف میکننس»(ؾیس قُت .)310 289 :1359 ،زض قؿبمتی اظ ایبن زاؾبتب زض نقبف
موضچگب میذوانیم(« :آ هب دطکت کطزنس) تب ثه ؾطظمین موضچگب ضؾیسنس .موضچهاى گفت« :ثه
النببههبببى ذببوز ثط یببس تببب ؾببلیمب

لكببکطـ قببمب ضا پبیمبببل نکننببس ،زض دبببلى کببه

نمىفهمنس!»(نم .)18/
« (ؾلیمب ) رویبى دبل پطنسگب قس (هسهس ضا نسیس )،گفت :مبطا چبه قبسه کبه هسهبس ضا
نمىثینم؟ (آیب دًوض زاضز من نمىثینم) یب اظ غبیجب اؾت ...پؽ زیطى نپبییس که [هسهبس آمبس ]
گفت :اظ چیعى آگبهى یبفتم که اظ آ آگببهى نیبفتبهاى ،ثبطاى تبو اظ «ؾبجب» گعاضقبى زضؾبت
آ ضزها »(نم .)22/
ثؼس اظ تقبيبی ؾلیمب ثطای آ ضز ترت ثلقیؽ رنیب

اضز زاؾتب میقونس« :ػفطیتى اظ رنّ

گفت« :من آ ضا پیف اظ آنکه اظ مزلؽ ذوز ثطذیعى ثطاى تو مىآ ض

ثط این [کبض] ؾرت توانب

موضز اػتمبز »(نم .)39/
قطآ زضثبضه مالئکه ثؼس اظ اینکه ثه ػنوا میهمب ثط اثطاهیم لوٌ اضز قس ،هط کبسا اظ ایبن
ز پیبمجط ضا نؿجت ثه آنچه فکط میکطز ثه ظیجبیی تطؾیم نموزه اؾت .اثطاهیم اظ آ هب پصیطایی کطز
چو زیس غصا نمیذوضنس تطؾیس لوٌ اظ ػبقجت کبض قو اـ نؿجت ثبه مالئکبه زض هبطاؼ ثبوز.
مالئکه زض اکنف ثه دبالت این ز پیبمجط ثط اثطاهیم ثه ؾالمتی ثكبضت آ ضزنس ا ضا ؾال گفته

جلوههای هنری در قصص قرآن کریم 121 /

اظ ا پبؾد قنیسنس ثه لبوٌ آضامبف ثركبیسنس(هوز .)77 69/زض رببیی زیگبط همبین نقبف
ثكبضتزهی مالئکه ضا نؿجت ثه دًطت مطیم(ع) میثینیم(آل ػمطا .)45 /
ضخصیت اصلی ٍ فزعی
زض اضتجبٌ ثب تقؿیمثنسی قرهیتهب زض زاؾتب هبی قطآ  ،ز نوع قرهیت انلی فطػبی ضا
مكبهسه میکنیم .ثطذی اظ قرهیتهبی انلی ،اظ ا ل تب پبیب زاؾتب  ،زض همه نحنههبب دًبوض
زاضنس ثطذی اظ قرهیتهب ،فقٍ زض ثطذی پال هب ثه تنبؾت نقف ایفب میکننس .ػلت این امط این
اؾت که مخالً زض زاؾتب آز  ،قرهیت انلی زاؾتب آز اؾت ثب کمبل ض قنی مبیتبوانیم پبی
ثجطیم که این قرهیت ثطای آزمیب زض نحنه تزطثه ،ثه ذالفت الهی ا زض ظمبین تزؿبم یبفتبه
اؾت ،اظ این ض قبیؿته اؾت کبه ثبه ػنبوا قرهبیت انبلی تطؾبیم قبوز قرهبیتی کبه زض
قؿمتهبی چهبضگبنه زاؾتب ایفبی نقف مبیکنبس :زض ثربف نرؿبت ،نقبف ذلیفه(ربنكبین) ضا
زاضز(ثقطه ،)30/زض ثرف ز  ،نقف آموظنسه زانف ضا ایفب میکنس که همه اؾبمبء موربوزات ضا فبطا
میگیطز(ثقطه ،)31/زض ثرف ؾو  ،ثه فطقتگب

اثلیؽ زؾتوض زازه میقوز که زض ثطاثط ا ؾبزسه

کننس(ثقطه ،)34/زض ثرف چهبض  ،ػملیبت اؾکب

ی زض ثهكت آنگبه فط زآمبس اـ زض ظمبین

انزب میقوز(ثقطه )35/این ثط ذالف قرهیتهبی زیگط (فطقتگب  ،اثلیؽ ،دوا) اؾت ،چطاکبه
اینب ثه ػنوا قرهیتهبی فطػی تطؾیم قسهانبس

ظببیفقبب ضا زض دبوظهای مؼبین انزبب

میزهنس پؽ اظ نمبیف يؼیت ذوز ،نحنه ضا تطک میکننس.
ثطای نمونه نقف فطقتگب زض دوظه پطؾتف ،اظ آغبظ ذالفت آز (زض ظمین) ؾزسه کبطز زض
ثطاثط ا پبیب مییبثس ،ظیطا فطقتگب

يؼیت ذوز ضا ثط ػس آگبهیقبب اظ اؾبطاض ذالفبت ،کببمالً

ض قن کطزهانس .قرهیت دوا ػنهط تع یذ ضا که ثطای ثقبی نؿ ثكبط يبط ضت زاضز ثبه نمببیف
میگصاضز ،اظ این ض ی تنهبب زض آذبطین ثربف زاؾبتب یؼنبی زض مطدلبه ؾبکونت زض ثهكبت
فط زآمببس اظ آ زض ػطنببه زاؾببتب گببب مببینهببس .اثلببیؽ ثببب چهببطهای کببه اظ آ نبفطمبببنی
گمطاهکننسگی میثبضز ،پؽ اظ ذلیفه قطاض زاز آز
میقوز(ثؿتبنی ،1386 ،د.)32 :1

نس ض فطمب ؾزسه زض ثطاثبط ا اضز زاؾبتب
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صحٌِپزداسی
نحنه ظطف ظمبنی مکبنی قوع دوازث زاؾتب اؾت .هط زاؾتب زض قلمط ی مؼین اظ مکب
زض محس زه ای مكرم اظ ظمب ضخ می زهس .این موقؼیت ظمبنی مکبنی قوع دوازث زاؾبتب ،
نحنه زاؾتب ضا تكکی می زهس(مؿتوض .)46 :1379 ،کبضثطز زضؾت هنطمنسانه ظمب
اػتجبض مقجول ثوز زاؾتب

نیع احطثركی آ می افعایس .ثنبثطاین ػنهط ظمب

مکب  ،ثط

مکب زض زاؾتب

اهمیت فطا انی زاضز؛ ظیطا نكب زهنسه ػنبنط زیگطی چو دبزحه قرهیت اؾت .قطآ کبطیم اظ
این ػنهط ،مبننس ػنبنط زیگط زاؾتب  ،ثه انساظه يط ضت ثه اقتًبی موقؼیت کال

زض ضاؾبتبی

تأمین هسف هسایتی ذویف اؾتفبزه کطزه اؾت .گبهی ثه ػنبنط ظمبنی مبننس «مِاْئَةةَ عَةاٍ ،یَوْمًةا
بَعْضَ یَوٍْ ،إِلی حِين ،الْقُرُونِ یَوٍِْ مِاْئَةِ ألْفٍ» زض زاؾتب هبی قطآ ثطمی ذوضیم که شکبط آ هبب
زض زاؾتب مؼنب ،مفهو

دکمتی زاضز اظ لحبِ هنطی نیع زض ضن،آمیعی زاؾبتب

زض تحلیب

اضظیبثی ثهتط دوازث قرهیتهب نقف تؼیینکننسهای ایفب میکنس.
.9عٌصز سهاى ٍ هکاى
اظ آنزب که قطآ کتبة هسایت اؾت قهه هبی آ هبم نقبف هبسایتگطی ػجبطت آمبوظی
زاضنس .اظ تمبمی ػنبنط نمبیكی ثطای این منظوض اظ اؾتفبزه قسه اؾبت .اظ رملبه ایبن نقبف هببی
نمبیكی ثطای انزب مأموضیت هبی الهی هسایت انؿبنهب ػنهط ظمب

مکب هبی مرتلفی اؾت

که دوازث زض آ ثه قوع می پیونسز .مخالً اثطاهیم (ع) ثطای ض قنگطی ذلق کنبض ذوضقیس پطؾتب
مبه پطؾتب

ؾتبضه پطؾتب زض ظمب َلوع این پسیسه هب قطاض گطفت ثب آنهب ثه گفتگو پطزاذبت

«اثتسا اػتطاف ظبهطی ثه پطؾتف آنهب نموز امب قتی که غط ة کطزنس فطمبوز :ای گبط ه مكبطکب
من اظ آنچه قمب قطیک ذسا قطاض می زهیس ثیعاض » (انؼب  )76-78 :زض مأموضیتی زیگط ض ظ ػیس ثبه
ثتکسه ضفت همه ثتهبی آنهب ضا قکؿت چطا که ض ظ ػیس مطز زض قهط نجوزنس مبنؼی ثطای ػم
اثطاهیم نجوز( .انجیبء« )57-56 :زض قهه هبی قطآ ظمب همبننس زؾتی اؾت که ض یسازهب ضا دمب
می کنس آنهب ضا ثه دطکت زض می آ ضز اگط این زؾت نجبقس ض یسازهب ثی رب ثط ظمین می افتنس
اظ دطکت ثبظ میمبننس ثه این تطتیت دًبوض ظمبب دًبوضی ؾببظنسه ،آگبهبنبه مؼنببزاض اؾبت»
(دؿینی.)186 :1378 ،
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«مکب نیع همچو ظطفی اؾت که ض یسازهبی قهه زض آ ربی مبیگیطنبس نقبف مکبب زض
قهه ثه انساظه نقف ظمب نیؿت .قطآ انوالً اظ مکب قهه یبزآ ضی نمبیکنبس مگبط آنکبه نقبف
ذبنی زض ؾیط دوازث ػجطت زهی زاقته ثبقس مبننس مهط ،مسینَ ،وض ،ادقبف»« .اظ نمونه تبأحیط
ض قن مکب

ظمب

نقف آ  ،مؿزس الحطا

مؿزس االقهبی فبنبله میبب ایبن ز همبطاه

ػنهط ظمبنی قت اؾت که ض قنگط دس ز این قههانس»(همب ).
زض زاؾتب ػعیط یب اضمیب که اظ زهکسه ذبلی ػجوض میکنس میپطؾس که ایبن مطزگبب چگونبه
ظنسه ذواهنس قس؟ ذسا نس ا ضا نس ؾبل میمیطانس ثؼس ظنسه میکنس ؾؤال میکنس چه ظمبنی اینزب
توقف زاقتی؟ میگویس یک ض ظ یب نهف ض ظ «ػنهط ظمب ثه ػنوا یک مؼزعه یػگی انبلی ضا
زض این زاؾتب تكکی میزهس ظیطا قتی که قهطمب زاؾتب ادؿبؼ ذویف ضا نؿجت ثه ظمبب اظ
زؾت میزهس چنین میپنساضز که ی یبک ض ظ یبب قؿبمتی اظ ض ظ ضا زض آ محب اقبمبت زاقبته
ثنبثطاین اظ نظط ا گصقت چنسین ؾبل هیچگونه تغییطی زض ذهونبیبت محیُبی کبه زض ثطاثبطـ
قطاض زاقته ثه روز نیب ضزه اؾت .اظ همب لحظبت نرؿتین که آ قهطمب پبؽ اظ گصقبت نبس
ؾبل اظ مطگاـ ظنسه میقوز زاؾتب اظ ی میذواهس که ثه غصا نوقیسنیاـ زقت کنس هبسف
اظ این زضذواؾت (توره ثه غصا نوقیسنی) این اؾت که ی آگبه قوز که ثبب گصقبت نبس ؾببل
هیچگونه تغییطی زض توقهای که زض ؾفط همطاه ذوز آ ضزه ثوز ایزبز نكسه اؾت.
.1عٌصز هعوا در قصص قزآى
یکی اظ ػنبنط مهم نمبیكی زض زاؾتب هبی قطآ َطح مؼمب یب گطهافکنی اؾت که زض قؿبمتی
اظ زاؾتب مؼمب َطح زض ثركی زیگط اظ آ گطهگكبیی میقوز چه ثؿب اگط الظ نجبوزه ثبه آ
مؼمب پبؾد زازه نكسه اؾتَ .طح مؼمب مربَت ذواننسه ضا ثبه فکبط فبط ثبطزه ذیببل ا ضا ثبه
گمبنهظنیهب مرتلف متفب ت زضثبضه رواة ؾؤال امیزاضز.
زض اثتسای زاؾتب موؾی میذوانیم:
«مب ثه مبزض موؾی الهب کطزیم تب آنگبه که ثط رب ا نتطؾیسهای ا ضا قیط زه لبی
آنگبه که تطؾیسی ا ضا زض ض ز ثعضگ [ض ز نی ] ثیفکن نتطؼ که کكته نمیقبوز
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اظ ز ضی ی انس هگین مجبـ که مب ا ضا ثه تو ثبظ میگبطزانیم اظ پیببمجطا اـ
قطاض میزهیم»(قهم.)7/
ثه زنجبل این رطیب زض شهن مربَت ؾؤالی قک میگیطز که ثه ضاؾتی چگونه این نوظاز ثبه
مبزضـ ثبظ ذواهس گكت؟ زض دقیقت هول

الی زاؾتب اظ اینزب آغبظ میقوز مربَت زضثببضه

ؾطنوقت موؾی(ع) ادؿبؼ نگطانی میکنس نوظازی زض

ننس

ثه همطاه رطیب تنس آة دطکت

میکنس مبزضی که ایؿتبزه مبت مجهوت نظبضهگط فطظنسـ اؾبت تبب رببیی کبه زیگبط زیبسه
نمیقوز .این زض دبلی اؾت که فطػو هم تهمیم ثه قت این فطظنس گطفته اؾت که ایبن مؿبأله
نگطانی مربَت ضا اظ غط قس نوظاز یب ادتمبل قت ا ز چنسا میکنس ذیبل تمبقبگط ثب همبین
هول

ال ثه پیف میض ز تب آنزب که همؿط فطػو قفبػت کطزه فطػو اظ قت ا نطف نظبط

میکنس .اینزب مقساضی اظ نگطانی مربَت کبؾته قوز امب هنوظ چگونگی ثبظگكت نوظاز ثبه مببزضـ
شهناـ ضا مكغول کطزه اؾت .این هول

ال ضا قرهیت فطػی زاؾتب یؼنی مبزض موؾبی هبم

زاضز تب ربیی که نعزیک اؾت ثط ز ضاظ ذوز ضا فبـ کنس امب ذسا ثه ا اَمینب قلجی میزهس.
ً .4حَُ ضزٍع داستاىّا
قط ع زاؾتب هبی قطآ ثه این قک نیؿت که همیكه تطتیت ض یسازهب زض آ هبب اظ نرؿبتین
دبزحه تب دبزحه پبیبنی ضػبیت قسه ثبقس .زلی هنطی ثطای قط ع زاؾتب  ،ذواه اظ ض یبساز نرؿبتین
ثبقس یب میبنی پبیبنی آ  ،این اؾت که زاؾتب نویؽ میذواهس توربه ذواننبسه ضا ثبه اهمیبت آ
رلت کنس ثه ا ثفهمبنس که این قط ع زض ثطزاضنسه مؼنب مفهو یػهای اؾت که ثط ؾبیط مفبهیم
فطػی معیت ثطتطی زاضز.
زض ثطضؾی زاؾتب «گب ثنی اؾطائی » زض ؾوضه ثقطه زض مییبثیم که این زاؾتب اظ ض یبسازهبی
میبنی آغبظ قسه ،نه اظ نرؿتین یب آذطین آ .
«نرؿتین ض یساز ،زاؾتب ِ قت یک قرم اؾت ،ض یساز میبنی آ  ،اذتالف نظبط زض قنبؾببیی
قبت

ض ی آ ضز ثه موؾی(ع) ثطای قنبذت قبت

نیع کكتن گب

آذطین ض یساز ،ظنسه کبطز

فطز مقتول اؾت؛ لی زاؾتب زض هنگب نمبیف ض یسازهب ،اثتسا اظ دبزحه میببنی یؼنبی کكبتن گبب
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قط ع میکنس ثؼس ثه ا ل ثبظ میگطزز ،ؾپؽ ض یساز میبنی ضا ثیب مبیکنبس ؾبطانزب اظ آذبطین
دبزحه ؾرن میگویس»(ثؿتبنی ،1386 ،د.)37 :1
دبل زلی هنطی این قط ع زض ؾوضه ثقطه چیؿت؟
«نرؿتین زلی این اؾت که این ؾطآغبظ ،مب ضا زض ثطاثط فطمب آؾمبنی قطاض میزهس« .ذبسا ثبه
قمب فطمب میزهس که گب ی ضا ثکكیس»(ثقطه .)67 /نس ض این فطمب نكب زهنسه اهمیت آ اؾت
مهمتط اظ همه ،زاؾتب میذواهس نظطهب ضا ثه کكتن گب که تزلیگبه پسیسه ادیبی مطزگب اؾت
رلت کنس این پسیسه ،محوض هسف انلی زاؾتب اؾت ...ثه ػبال ه ؾبطآغبظ زاؾبتب  ،دبزحبهای
اؾت که نرؿت يؼیت ثنی اؾطائی ضا زض مؿأله شثح آنگبه نؼمتهبی ذسا نس ضا کبه ثبب ربوز
نبفطمبنی ثه آ هب زازه قسه ثیب میزاضز»(همب .)39-38 :
 .5ضیَُ ًقل حَادث ٍ رٍیذادّا
نق

قبیغ زض زاؾتب هبی قطآ  ،گبه ثب شکط تمب رعئیبت گبهی ثب دبصف ثطذبی اظ رعئیببت،

نوضت پصیطفته اؾت .زض زاؾتب ثقطه ،زض پی زضذواؾت ثنی اؾطائی اظ یػگیهبی مرتلبف گبب ،
همه ذهونیبت اظ لحبِ ؾن ،ضن ،ؾبیط یػگیهبی رؿمبنی ثیبب مبیقبوز .ذواننبسه ؾبؤال
میکنس که چطا این رعئیبت زض زاؾتب ثیب مبیقبوز؟ زض پبؾبد ثبیبس گفبت« :شکبط ذهونبیبت
ثیط نی ،گبه ػال ه ثط زاقتن ظیجبیی زلپصیط ثب ؾیب فطمب شثح گب

نیع یػگی اؾطائیلی که تمطز،

تكکیک نفهمی نكبنگط آ اؾت پیونس زاضز همچنین ثب َطظ ثطذوضز آ هب ثب نؼمتهبی ثی دس
دهط ذسا نس که پبؾد ثه زضذواؾت آ هب ،مجنی ثط قنبؾبیی قبت که اظ رمله این نؼمتهب اؾت
ؾبظگبض اؾت»(ثؿتبنی ،1386 ،د.)41 :1
ثنبثطاین یکی اظ ػنبنط هنطی زاؾتب هبی قطآ این اؾت که ثه ذوز ذواننسه امکب میزهس تب
اضظـهبی هنطی زاؾتب ضا ثه ذوثی زضک کنس همین ذهیهه ،چگونگی ؾببذتبض زاؾبتب هببی
قطآ ضا ثطای مب توریه میکنس .این ؾبذتبض ثه گونهای اؾت که هم ض قن اؾت هم مجهم ،یؼنی
ثطذی اظ رعئیبت زض متن زاؾتب ثیب

اظ شکط ثطذی زیگط ذوززاضی قسه اؾت.

ػنهط تکطاض مؼموالً تکطاض هط چیع مالل آ ض اؾت امب آیب اقؼبً زض قهم قطآ اینگونه اؾت زض
زاؾتب هبی قطآ پؽ هط تکطاض قُؼبً دکمتی نهفته اؾت .قطح دبل ؾبلیمب (ع) زض ؾبوضههببی
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ل آمسه اؾت .زض ؾبوضه انجیببء ؾبجأ ،ذسا نبس اظ

متؼسزی همچو ثقطه ،انؼب  ،انجیبء ،ؾجأ ،نم

نؼمتهبیی که ثه ؾلیمب ػُب کطزه نب میثطز ،تب ی زض مقبث  ،ظیفه قکطگعاضی ضا انزبب زازه
این نؼمتهب ضا زض ضاه نحیح ثه کبض گیطز.
ًتیجِ بحج
زض ؾبذتبض اغلت زاؾتب هبی قطآ  ،ػنبنط زاؾتبنی موروز زض ازثیبت نبوین ،تبب دبس زی قبثب
تحلی

ثطضؾی اؾت .زاؾبتب زض ازثیببت امبط ظ اظ ػنبنبطی مبننبس َبطح پبیضنب ،،دبزحبه،

قرهیت ،گفت گو ،ض ایت ،نحنه ،ظا یه زیس زض مبیه تكبکی قبسه اؾبت؛ کبه هبم اظ نظبط
ؾبذتبض هم اظ نظط محتوا ،مقوّ یک زاؾتب هؿتنس.
ثیتطزیس ،زاؾتب

ض یسازهبی تبضیری ،نقف ؾبظنسهای زض تطثیبت قبک گیبطی قرهبیت

ؾبلم ایفب میکنس ،اظ این ض قطآ کطیم رهت تؼبلی ضقس ػقالنی ،ػبَفی ضفتبضی ثكط ،اظ ایبن
قبلت هنطی ثه ثهتطین ره ممکن اؾتفبزه نموزه اؾبت ،ثهتبطین ربصاةتبطین قهبههبب ضا زض
نؿره رب یس ذوز ربی زازه اؾت.
ػنهط قرهیت ،نقف مهمی زض زاؾتب هبی قبطآ زاضز یکبی اظ محوضهببی مهبم زاؾبتب
ثه قمبض می ض ز .ثبیس گفت مؼموالً الگوهبی ضفتبضی ،ثه ؾیله قرهیت هبی مخجت یبب منفبی اضائبه
میقوز .این قرهیتهب ثب توره ثه پیب

هسف ؾوضه زاؾتب موضز نظط ،ثهگونهای همبهن ،ثبب

زیگط ػنبنط زاؾتبنی نقف ذوز ضا ایفب میکننس.
نحنه ظطف ظمبنی مکبنی قوع دوازث زاؾتب اؾت .هط زاؾتب زض قلمط ی مؼین اظ مکب
زض محس زه ای مكرم اظ ظمب ضخ می زهس .این موقؼیت ظمبنی مکبنی قوع دوازث زاؾبتب ،
نحنه زاؾتب ضا تكکی می زهس .کبضثطز زضؾت هنطمنسانه ظمب
ثوز زاؾتب

مکبب  ،ثبط اػتجببض مقجبول

نیع احطثركی آ میافعایس.

یکی اظ ػنبنط مهم نمبیكی زض زاؾتب هبی قطآ َطح مؼمب یب گطهافکنی اؾت که زض قؿبمتی
اظ زاؾتب َطح زض ثركی زیگط اظ آ گطهگكبیی میقوز چه ثؿب اگط الظ نجوزه ثبه آ مؼمبب
پبؾد زازه نكسه اؾتَ .بطح مؼمبب مربَبت ذواننبسه ضا ثبه فکبط فبط ثبطزه ذیببل ا ضا ثبه
گمبنهظنیهب مرتلف متفب ت زضثبضه رواة ؾؤال امیزاضز.
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نق

قبیغ زض زاؾتب هبی قطآ  ،گبه ثب شکط تمب رعئیبت گبهی ثب دبصف ثطذبی اظ رعئیببت،

نوضت پصیطفته اؾت .زض زاؾتب ثقطه ،زض پی زضذواؾت ثنی اؾطائی اظ یػگیهبی مرتلبف گبب ،
همه ذهونیبت اظ لحبِ ؾن ،ضن ،ؾبیط یػگیهبی رؿمبنی ثیب میقبوز .شکبط ذهونبیبت
ثیط نی ،گبه ػال ه ثط زاقتن ظیجبیی زلپصیط ثب ؾیب فطمب شثح گب

نیع یػگی اؾطائیلی که تمطز،

تكکیک نفهمی نكبنگط آ اؾت پیونس زاضز همچنین ثب َطظ ثطذوضز آ هب ثب نؼمتهبی ثی دس
دهط ذسا نس که پبؾد ثه زضذواؾت آ هب ،مجنی ثط قنبؾبیی قبت که اظ رمله این نؼمتهب اؾت
ؾبظگبض اؾت.
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