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  دهيچك

كه ز هست ين يت ادبيبه غا يسعادت انسان است، كتاب يبرا يين حال كه راهنمايم در عيقرآن كر
 ياز عناصر ادب يكيالوگ يدا يگفتگو . روشن بر اعجاز آن است يلياسرار ادب و بالغتش دالها و نهيزم

، يژه داستانيو بو يك متن ادبيدر  گفتگو. بكار گرفته استآن را  ياكنندهرهياست كه قرآن به صورت خ
كامل و  توجهشود تا خواننده با ين عنصر در قرآن باعث ميكاربست ا. را بر عهده دارد ينيآفر اتينقش ح

كه سعادت و  ياتيح ييهاموضوعبر سر  افراددر آنها د كه يايب يدسترس ييهابه صحنه، به صورت زنده
 يخيتار يهاالوگ را به داستانيقرآن نه تنها د. پردازنديزند به بحث و گفتگو ميشقاوت آنها را رقم م

. ده استز راه داينعالم پس از مرگ  يهاز عبور داده و به صحنهيخ نيتار ي، بلكه آن را از مرزهاوارد كرده

ن فرشتگان و يب ايان و يان و بهشتين دوزخينشاند كه بيم ييگفتگوها يما را به پاگاه،  ين كتاب آسمانيا
 باحثم ةدر هممختلف خود  يبا كاركردهاان گفتگو يجر. ابدييان ميان جريس و دوزخيابل ايان و يدوزخ

 ادبيعنصر  يهاهيماها و درونگونه يپژوهش كه به بررسن يا. است يقرآن جار ياساس يهاو آموزه
تا چه اندازه و ، يات وحيدر آآن است تا معلوم كند كه  يدر پم اختصاص دارد يدر قرآن كرديالوگ 

ات قرآن نشان يآ يبررس. است شدهمورد نظر استفاده  يهاهيما انتقال درون يعنصر برااين چگونه از 
ن مسائل يترمهم، آن يدر طو الوگ عرضه شده يات قرآن در قالب ديك پنجم از محتويدهد كه  يم

  . ابدييبه ذهن و جان مخاطب انتقال م، الوگيبا انواع گوناگون د يتيو ترب ي، اخالقياعتقاد

   .يقرآن يهاهيمادرونالوگ، قصص قرآن، يد، ات قرآنيادبگفتمان و : واژگان كليدي
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  لهأطرح مس .1

خل ل مديذ، 1351، دهخدا(است  يونانيو مأخوذ از زبان  يفرانسو ياواژه» الوگيد«
مكالمه و صحبت كردن با هم  به يشيو نما يات داستانيژه ادبيبو يكه در اصطالح ادب) الوگيد
، 1376، يرصادقيم( شوديا چند نفر اطالق ميان دو يها مشهياحساسات و اند ةمبادل و

ن شرح يبرشمرد بد يداستان ن عنصر مهميا يتوان برايكه م يفيها و وظايژگيو. )1179ص
  :است

 ؛ بخشديسرعت م) action(به عمل داستان ) الف

احساسات و ، داستان آشنا ساخته يهاشخصيتگوناگون  يهايژگيخواننده را با و) ب
  ؛ )231، ص1377، يرصادقيم( دهديآنها را به خواننده نشان م ةشياند

  ؛ كنديف ميط آن را توصيو مح سازديمو زنده  يعيداستان را طب يفضا  )ج

  ؛ كنديل ميده بپردازد، تعديچين و پيكه به مباحث سنگ يان را، درصورتمتن داست  )د

  سازد؛ يآنها م توجهو خواننده را م كنديمحوادث را وارد داستان   )ه

  ). 1180، ص1376انوشه، ( دهديآن را نشان م ةيماداستان را گسترش و درون 1رنگيپ  )ز

از  يقسمت مهم، شوديها محسوب مسانان ير زندگيناپذ ييگفتگو همانگونه كه بخش جدا
را در مخاطب  واقعيتن است كه پندار يسنده اينو ةدهد و كار عمديل ميز تشكيهر داستان را ن

خود  يواقع ياز زندگ يكوتاه ةا دورينشان دهد كه گو يجاد كند و داستان را طوريخود ا
 تنها به، قهرمانان داستان) character( شخصيتانتقال ، ن عنصر مهميبا حذف ا. هاستانسان

 . )252ص، 1366، رادفر( ار دشوار و بلكه ناممكن استيبس، مدد نقل و گزارش ساده

ت يبه غا ياست، كتاب يسعادت انسان يراهنماكتاب هدايت و ن حال كه يم در عيقرآن كر
الوگ و يد .كند يتي خود را در قالب داستان بيان مياهاي هد ز هست كه بسياري از پيامين يادب

از  يم به كار رفته و بخش مهمياست كه در قرآن كر يو هنر يادب يهاگفتگو از اسلوب
توان يم، قرآن يهاالوگيت در دبا دقّ. را بر عهده دارد يم قرآنيو مفاه يانتقال معانة فيوظ

ها الوگين ديهمچن. هر داستان را به طور كامل شناخت و از آنها الگو گرفت يهاشخصيت
  . شونديها متيشدن موقع رتريعث باور پذبا

                                                           
. می کندم يان حوادث و داستان را به طور عقالنی تنظيع است و وابستگی موجود ميبندی وقاکالبد و استخوان نگريپ. ١

  . )۶۶ – ۶۴صص، ۱۳۷۶، صادقیريم(
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 نة موضوعيشيپ .2

 توجهار مهم و جالب يقرآن بس يادب يهايژگياز و يكيالوگ به عنوان ين كه ديبا وجود ا
به نگارش در ، يدر زبان فارسقرآن  يهاالوگيد يبا عنوان بررس يتاكنون اثر مستقلاما  ،است

آثار  ـ الوگ داردينسبت به د يترعام يكه معنا ـ يقرآن يگفتگوها ةنيدر زم ،هالبتّ. امده استين
ت آنها در يفيت و كيكم رسديبه نظر نماند كه ر مستقل نوشته شدهيبه طور مستقل و غ يمختلف

 . طلبديرا م يتركيو نگاه نزد شتريب توجهن موضوع يرا ايز، حد مطلوب باشد

به موضوع گفتگو در قرآن  ياز كتب به صورت اختصاص يبرخ، اما در جهان عرب
»القرآن يالحوار ف«هاي  كتابتوان از ين قسمت مين اثر در ايتربه عنوان شاخص. اند پرداخته

1
 

  . دياد كر 2»ميالقرآن الكر يف ةاسلوب المحاور« و

از  ياند قسمتپرداخته يقصص قرآن يل و بررسيقان كه به طور عام به تحلاز محقّ يبرخ
 مانند كتاب؛ اندم اختصاص دادهيدر قرآن كر يداستان يگفتگوها يبررسقات خود را به يتحق

»منطوقه و مفهومه يالقصص القرآن ف«
القرآن  يف يالقصص الفنّ« ب ويم خطيعبدالكر ةنوشت، 3

»قرآن يهاداستان يو هنر يل عناصر ادبيتحل«كتاب  .احمد خلف اهللا محمداثر  4»ميالكر
ز ين 5

 ين اسلوب ادبيسنده نقش اينو، عنصر گفتگو در قرآن است كه در آن به نام يبخش ةدربردارند
  . كنديم يرا در قرآن بررس يو هنر

مستنصر  ةنوشت )Dialogue in the Qur’an(» گفتگو در قرآن«توان به يز ميان مقاالت نياز م
ون راميپ يبحث نظر ةضمن ارائ، ن مقالهيسنده در اينو. )135ص، 1387، ريم( ر اشاره كرديم
 يقرآن يگفتگوها يبندو به دسته كنديمآن اشاره  يبه كاركردها، الوگ و گفتگو در قرآنيد
تا  16ات يآ و فرعون كه در) ع( يموس ياز گفتگورا  يليتحل، سپس به طور خاص. پردازديم

م با ينقش گفتگو در قرآن كرسة يبه مقاز يان نيدر پا. كنديارائه م، شعراء آمده استة سور 37
سنده ياست و نو يمحدوداما  ،ن مقاله اثر ارزشمنديا. پردازد يم مقدسو كتاب  ير جاهلشع

.دارد زين يشتريب يهات پژوهشيالوگ در قرآن ظرفيح كرده است كه بحث گفتگو و ديتصر
6
   

                                                           
  .ش ۱۳۸۰ ،هرمس :ران ،دامادیري منيدحسيس: ترمجه ؛ ... فتگو و تفاهم در قرآن کرميگ ؛نيد حسد حمميس ،فضل اهللا .١

  .م ۱۹۹۵، للکتاب ةالعام يةاملصر يئةاهل :مصر ،۳ چ ؛اسلوب احملاورة فی القرآن الکرمي ؛ميعبداحلل ،حفنی .٢

  . م ۱۹۶۴، دارالفکر العربی: قاهره ؛القصص القرآن فی منطوقه و مفهومه ؛ميعبدالکر ،بيخط .٣

 .م ۱۹۹۹ ،انتشار العربی :وتريب ،۴ چ، ميل عبدالکريخل :ليحتل ؛الفن القصصی فی القرآن الکرمي؛ د امحدحمم ،خلف اهللا. ٤

  .ش ۱۳۷۹، گستر فرهنگ :ران ؛های قرآن حتليل عناصر ادبی و هنری داستان؛ لينی، خليپرو .٥

  .ش ۱۳۸۷، ان و مذاهبيانتشارات دانشگاه اد :قم. دی مظفردحسن حممحمم :ترمجه؛ »ات قرآنادبي«؛ ، مستنصرريم .٦
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  آنها يهاو موضوع يقرآن يهاالوگيحجم د .3

مجموع . اندمنتقل شدهالوگ و گفتگو يها به زبان داز آموزه ياريبس، ميدر قرآن كر
. را به خود اختصاص داده است ين كتاب آسمانيك پنجم ايحدود  يقرآن حجم يها الوگيد

 يهاموضوع باو  يمختلف يمتفاوت و در فضاها يهام با اسلوبيگفتگوها در قرآن كر
كه  است يو اقوام آنها از مواضع يامبران الهيمربوط به پ يها داستان. اندداده يگوناگون رو

زده يسرگذشت س، اد شده در قرآنيامبران يان پياز م. ميابييرا در آنها م يتوجهقابل  يگفتگوها
گر يد يهاز به داستانياز گفتگوها ن يشمار. الوگ استيعنصر د ةتن از آنها دربردارند

م يا را ترسيها در دنانسان يزندگ واقعيتاز  يليا تمثي يخيتار يافته كه گزارشياختصاص 
چشمان  يپس از مرگ را به صورت زنده جلو يهاز صحنهيها نالوگياز د يبخش. دنكن يم

. دهدياش مات جاودانهيبه انسان در ارتباط با ح يجد يهسازد و تنبيمخاطبان قرآن مجسم م

 سور ش ازيب يمكّ يدهد وحينشان م كه اندآمده يمدن ةسور 5و  يمكة سور 34ها در الوگيد
  .كنديدنبال م يسه با سور مدنيدر مقارا  يو اهداف متفاوت هستند يعناصر ادب يحاو يمدن

 كلمات شمارش امكان از، آنها سةيمقا و هاالوگيد حجم و آمار نيا آوردن دست به يبرا

 و ترجمه بدون را گفتگو شامل اتيآ كه بيترت نيبد ،است شده استفاده word برنامة در
 با آنها نسبت احتساب با و نموده شمارش را كلمات و، ثبت جداگانه يهاليفا در يحيتوض

  . مينمود ارائه را آمار نيا ميكر قرآن كلمات كلّ حجم با نيهمچن و گريكدي

  قرآن يهاالوگيد يبندطبقه .4

ـ آنها  يبرا يبند دسته ةو ارائ ييو محتوا يها از نظر شكلالوگين ديا يل و بررسيتحل
از  يالگوبردار، دكن يم را روشن ميو بالغت قرآن كر يشناخت ييبايز يهاكه جنبه نيبر ا  عالوه

قرآن  يهاالوگيد. سازدير مسيمز ينت به نكات نهفته در آنها را و دقّ يقرآن يروش گفتگوها
 . اندميقابل تقس يط به انواعيموضوع و مح، نياز نظر طرف

  ن گفتگويطرف براساسها الوگيانواع د .1- 4

ها در الوگين دينام طرفبه خورد آن است كه يقرآن به چشم م يهاالوگيكه در د يانكته
 انمخاطب يكنندگان را برا گفتگو ياسام، از موارد ياريو خداوند در بس داده نشدهت يقرآن اهم
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ات يتا جزئ ان كنديات را بيشه و خصوصيدر صدد است اندشتر يبكند و ينم مشخّصقرآن 
 : م كردين آنها به پنج نوع تقسيتوان براساس طرفيقرآن را م يهاالوگيد، يكلّ طوربه . مخاطب

  ها خداوند با انسانگفتگوي  - 1-1- 4

در دو ظرف  ،هها وجود دارد كه البتّخداوند و انسان ياز گفتگو ييهام نمونهيدر قرآن كر
فرعون با خداوند  يك مورد كه گفتگويبجز  ـ رنديپذيا و آخرت صورت ميمتفاوت دن يزمان

 يقرآن يها خطاب گفتگو، و الوگيد از مقصود .)92-90/ 10: ونسي(است ش شده گزار
 سخنرا مورد خطاب قرار داده و با آنها  يمختلف جوامع و اقشار ميكر قرآن در خداوند. ستين

 مورد را هايي و يا گروه ها انسان طرفه، كي صورت به بلكه گفتگو، صورت به نهاما  ،ديگو يم

امبران اختصاص يا به پيها در دنخداوند با انساندو طرفة  يها الوگيدولي  ،دهد يم قرار خطاب
تا  45ات يپسر كافرش كه در آة دربار) ع( خداوند با نوح ير گفتگوينظ ييگفتگوها. افته استي

ات يو خداوند كه در چند مورد از جمله آ) ع( يموس يگوتا گفيهود آمده است و ة سور 48
را به رسالت ) ع( ين گفتگو موسيدر اخداوند . اشاره شده است سوره طه به آن 46تا  11

او  ةرا بر عهد يكتاپرستيل به ياسرائ يبنقوم ت دعوت فرعون و يمبعوث فرموده و مأمور
  . گذارد يم

يهاخداوند با انسان، امتيا در قام ديگويسخن م، يو دوزخ ياعم از بهشت، يعاد .

ن يا. مؤمنون مطالعه كردة سور 114تا  106ات يتوان در آين نوع گفتگو را مياز ا يا نمونه
 . دهديان رخ مين خداوند و دوزخيگفتگو ب

  خداوند با فرشتگان گفتگوي - 1-2- 4

نش يرامون آفريپ، لاو. خداوند با فرشتگان آمده است يم دو مورد از گفتگويدر قرآن كر
 40ات يدر آ، دهديم يت رواميكه در ق دومبقره آمده است و ة سور 33تا  30ات يآ آدم كه در

 . سبأ به آن اشاره شده استة سور 41و 

 هافرشتگان با انسان گفتگوي - 1-3- 4

ند و يگويسخن م) س( ميو مر يامبران الهيبا پ، ايفرشتگان در دن، ميكر ات قرآنيمطابق آ
ـ  يالهة فرشت يتوان به گفتگويم، ن قسمتيدر ا. كننديفا مين خداوند و آنها را اينقش رابط ب

ن يهمچن .)21-18/ 19: ميمر( اشاره كرد ميمرحضرت با  ـ ممثَّل شده بود يكه در قالب بشر
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تواند باشد يمانسان و فرشته  يوگگر از گفتيد يانمونه) ع(فرشتگان عذاب با لوط  يگفتگو
 . )34-31/ 15: حجرال(

 37ه يآ. م آمده استيز در قرآن كريدر حال مرگ ن يهافرشتگان مرگ با انسان يگوتگف
 اهل آنهابا  هم جهنّمبهشت و  ةخزن، نيعالوه بر ا. كندين گفتگو را گزارش مياعراف ا ةسور

 اتين آيا. زمر مشاهده كردة سور 74و  73ات يتوان در آيآن را م ةنمون كه كننديگفتگو م
 . دنكنيم گزارش، به بهشت آنان در حال ورودرا ان يبهشت و بهشتة ن خزنيالوگ بيد

  گريكديها با انسان گويگفت - 1-4- 4

آنها  ياست كه به سو يتامبر و اميك پين يب يگفتگو، ن انواع گفتگو در قرآنيترجياز را
اعراف  ةسور 93تا  59ات يآ، ن قسميا يهااز نمونه. )149ص، 1387، ريم( مبعوث شده است

را به  )بيلوط و شع، صالح، هود، نوح( يامبران بزرگ الهيپنج تن از پ ياست كه گفتگو
 . گزارش كرده است، يصورت متوال

 واناتيها و حانسان گفتگوي - 1-5- 4

و ) ع( مانيسل ةمكالم، داده است يرو يوانين انسان و حيكه ب ييم تنها گفتگويدر قرآن كر
از  ين گفتگو اخباريهدهد در ا. سوره نمل آمده است 28تا  22ات يهدهد است كه در آ

 . ردآويم) ع(مان يسل ين سبأ را برايسرزم

 موضوع گفتگو براساسها الوگيد يبندطبقه - 5

توان به عنوان يا مام ؛به كار رفته است يعار متنويبس يهاقرآن در موضوع يهاالوگيد
ر اشاره يز ن موارديابه ، هاز اسلوب گفتگو استفاده شد، كه در انتقال آنها يباحثن ميترياصل
  : كرد

  ديتوح - 1-1- 5

به . د و اثبات آن به مخاطب هستنديم اصل توحيتفه در صدد يقرآن ياز گفتگوها ياريبس
 ةسور 67تا  52ات يبا قومش كه در آ) ع( ميحضرت ابراه يتوان به گفتگويم، عنوان نمونه

كند يم يسع، گوناگون دعوت يهاوهيم با شين گفتگو ابراهيدر ا. اشاره كرد، اء آمده استيانب
  . ت كنديهدابه توحيد قومش را 
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 معاد - 1-2- 5

 يا در تمام گفتگوهاام، مطرح شده است يخيتار ياز گفتگوها يارياد در بسموضوع مع
م باور ير مستقيبه صورت غ) دهنديها رخ م كه پس از مرگ انسان ييگفتگوها( يخير تاريغ

  . شوديمعاد به مخاطبان القا م

ة رم دربايابراه، بقره آمده است ةسور 260ه يبا خداوند كه در آ) ع( ميابراه يدر گفتگو
 . ت زنده شدن مردگان را به او نشان دهديفيخواهد كيمعاد از خداوند متعال م

  نبوت - 1-3- 5

امبران با يپ نبوت يادعاصدق  ةاز موارد دربار ياريشان در بسيهاتو ام يامبران الهيپ
با ) ع( حضرت نوح ياز گفتگو يدر قسمت، به عنوان مثال. اندگر سخن گفته و بحث كردهيكدي

با  نبوت ةن گفتگو بر سر مسأليطرف، هود آمده استة سور 34تا  25ات ير آقومش كه د
  . كننديگر جدال ميكدي

 يفضائل و رذائل اخالق - 1-4- 5

 يمانند گفتگو؛ اندها به آن مبتال بودهتاست كه ام يرذائل اخالق ةاز گفتگوها دربار يبرخ
/ 11: هود( به آن مبتال بودندن يدت قوم ميكه اكثر يفساد اقتصاد ةبا قومش دربار) ع(ب يشع

است كه افراد ممكن است در روابط خود با  يالهيرذ ةز دربارياز گفتگوها ن يبرخ. )84-93
: مائدهال( فرزندان آدم اشاره كرد يتوان به گفتگويم، به عنوان نمونه. مبتال باشند گر بدانيكدي

از دو برادر نسبت  يكيدت در دل است كه در اثر حسا يانهين گفتگو در مورد كيا. )27-29/ 5
  . رديم به قتل برادرش بگيشكل گرفته و او را وادار ساخته تا تصم يگريبه د

  عاقبت اعمال - 1-5- 5

ك يعاقبت اعمال ن يهمگرند كه يگيعاقبت اعمال شكل م ةقرآن دربار ياز گفتگوها يبرخ
و برادرانش ) ع(وسف يحضرت  يتوان به گفتگويم، به عنوان نمونه. شونديو بد را شامل م

  . آمده است اشاره كرد، 93تا  88ات يآ، وسفي ةكه در سور

و ) ع( يموس يمانند گفتگو؛ شوديمطرح م يمختلف يهاك گفتگو موضوعيدر  يگاه
خداوند سخن  يهاو نشانه نبوت، ديتوح لياز قب يمباحثرامون يپآن ن يفرعون كه طرف

  . )33-16/ 26: شعراءال( نديگو يم
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رد و به يگينم يك از اقسام فوق جاي  چيز هستند كه موضوع آنها در هين ييگفتگوها ،هالبتّ
با ) ع(وسف يبرادران  يمانند گفتگو؛ كننديفا ميداستان را ا ةبرند  شيرسد تنها نقش پينظر م

  . استپادشاه ة مانيشدن پ  گمة كه دربار )75-70/ 12: وسفي( از نگهبانان قصر شاه مصر يكي

  دادهايط وقوع رويمح براساسها الوگيد يبنددسته - 6

 ييها الوگيد: م كرديتوان به سه قسم تقسيدادها ميط وقوع رويها را از لحاظ محالوگيد
كه در  ييهاالوگيد؛ دهنديا رخ ميدندر كه  ييهاالوگيد؛ دهنديم يكه در عالم ملكوت رو

  . افتنديها اتفاق مات پس از مرگ انسانيدوران ح

  يملكوت يهاالوگيد - 1-1- 6

ن خداوند و فرشتگان ينش آدم بيان آفريكه در جر ييتوان به گفتگوهاين عنوان ميل ايذ
  .داده است اشاره كرد يرو )43-32/ 15: حجرال( سيو خداوند و ابل) 33-30/ 2: بقرهال(

 يويدن يهاالوگيد - 1-2- 6

اد ي يخيتار يهاالوگيبه عنوان د ،دهنديا رخ ميكه در دن ييهاالوگيد از، پژوهشن يدر ا
خ بشر را ياز تار يو بخش هستند يواقع يها شخصيتن آنها يكه طرف ييهاالوگيد ؛ميا هكرد
توان به يم، آنها ةاز جمل كه اندط خانواده رخ دادهياز گفتگوها در مح يبرخ. دهنديل ميتشك

 )102/ 37: اتافصال( اشاره كرد او كردن يقربان ةل درباريبا پسرش اسماع) ع( ميابراه يگفتگو
امبران و ين پيب يمانند گفتگو ؛دهنديم يرو ياجتماع يهاطيز در محياز گفتگوها ن يقسمت

ت هم يگاه. شانيهاتاميمانند گفتگو؛ كننديگر گفتگو ميكديبا  ياسيط سيها در محشخصي 
/ 12: وسفي( رفتيوسف از زندان صورت پذي يو پادشاه مصر كه پس از آزاد) ع( وسفي

 يمانند گفتگو، اندواقع شده يو معنو يروحان يز در فضايها نالوگياز د يبرخ. )54-55
با ) ع( ايزكر يا گفتگويو  )41-11/ 20: طه( در كوه طور) ع( يموسحضرت خداوند با 

  . )11-4/ 19: ميمر( يفرزند از درگاه اله يخداوند و تقاضا

 ياخرو يهاالوگيد  - 1-3- 6

 يها روقرآن پس از مرگ انسان يهاالوگياز د يبخش، يخيتار يهاالوگيدر مقابل د
 ييو برپا ين گفتگوها قبل از حسابرسياز ا يبرخ. افتديفاق مها اتّن گروهيشتر بيدهند كه ب يم
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داشتند  يكه در صف كفار جا يفرشتگان مرگ و مسلمانان يمانند گفتگو؛ دهند يم يامت رويق
  . )97/ 4: نساءال( دهديها رخ مكه در حال مرگ انسان

فاقات آن رخداد افتند و اتّيفاق مامت اتّيق ييبرپا ةها در محشر و صحنالوگياز د يقسمت
خداوند  يتوان به گفتگويم، به عنوان مثال. كنديم ميمختلف را ترس يهام و احوال گروهيعظ
ن يوگ بالين قسمت از ديدر ا، نيهمچن )109/ 5: مائدهال( امت اشاره كرديامبران در روز قيو پ

 هم از گفتگوها يبعض. )15-13/ 57: ديحدال( اد كرديتوان يز ميمؤمنان و منافقان در آن روز ن
ا ي، گريكديافته و با ياستقرار ) جهنّما يبهشت (گاه خود يها در جا دهد كه گروهيرخ م يزمان

 دوزخ دران كفر يشوايروان و پيپ يمانند گفتگو، نديگويا با فرشتگان سخن ميبا خداوند و 

ت گرفتار شدنشان در با مجرمان در مورد علّ و گفتگوي اصحاب يمين و )48-47/ 40: غافر(
  ).47-39/ 74: المدثر( جهنّم

  يو مدن يالوگ از نظر مكّيد يبندطبقه - 7

. دارد كه در كتب مربوط به آن پرداخته شده است ييهاتفاوت يبا مدن يات و سور مكّيآ

در  ينسبت به مدن يمكّ سور يهااز تفاوت يكيدهد كه ين منشا يقرآن يهاالوگيد يبررس
 يها الوگياز مجموع دو كار گرفته شده   شتر بهيالوگ بيعنصر د، يمكّ اتيآن است كه در يا

  . است يو تنها هفده درصد مدن يهشتاد و سه درصد مكّ، قرآن

» رسالت«به حد » انذار«ج از يه بتدردر مكّ) ص(امبر اكرم يمعتقدند مراحل دعوت پ يبرخ

 يانذار به معنا. ديمبدل گرد» رسالت«نه به طور كامل به يشان به مديبا هجرت ا، ديرس يم
 يت و رسالت به معنايجاهل يفكر يهاهيب پايهشدار نسبت به فساد موجود در جامعه و تخر

اند كه تههم گف يبرخ. )148ص، 1380، ديابوز(است  ير الهتفكّ براساسنو  يابنا نهادن جامعه
هاى ايمانى  ه دوران سازندگى مسلمانان از نظر زيربناى اعتقادات دينى و پايهدوران مكّ
خداوند با انواع  يدر دوران مكّ، به هر حال .)359ص، 19ج، 1374، مكارم( شوديمحسوب م

كوبنده به كالم  يات و عبارات كه آهنگيآ يكوتاه، ت فاصلهيهمچون رعا يادب ييها اسلوب
را يز ؛دهدير قرار ميمخاطب را تحت تأث، نيشيان سرگذشت ملل و اقوام پيز با بيشند و نبخيم

ساختن ، گر سويآنان است و از د يهاا مقابله با توطئهيت كافران و يهدا، ييهدف از سو
. مانده است يدر ذهنشان باق يافكار جاهل يايبقا ،كه احتماالً يناعتقادات تازه مسلمانا يربنايز

ى منعكس شده است هاى مكّ اعتقادات در سوره ةنيرترين بحثها در زمترين و مؤثّقوي، رونيازا
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غزوات و برخورد با ، شگرفش را در اوضاع مدينه آثارتوان يمحكم است كه م ةيو همين پا
  . دياى منافقان و پذيرش نظام اسالمى ده كارشكني، دشمن

ه را ر مكّهاى مؤثّ بايد آموزش، مدينه بدانيم اگر بخواهيم سرّ پيروزى سريع مسلمانان را در
رو به روست  يبا مشكالت فراوان، كه از آغاز يرا هر حركتيز ؛مورد مطالعه قرار دهيم

اهداف و مقاصد ، رين راه بكوشد و پس از آماده شدن مسيدر هموار كردن ا، ست ابتدايبا يم
   .)55ص، 1375، معرفت( ش بگذارديمختلفش را به نما يهاجنبه، خود را روشن كرده

  ليو تمث واقعيتن يب؛ يقرآن يهاالوگيد -1- 7

 يهاهن مسأله مطرح بوده است كه قصيهمواره ا، ان و صاحبنظران علوم قرآنمفسرن يدر ب
ز ين يليو تمث يخير تاريغ يهاداستان يتواند حاويا قرآن مياند يخيو تار يواقع يقرآن همگ

مانند  يبرخ: پردازان رواج دارد هين نظريب، شيش از پيب ن بحثيا، در دوران معاصر. باشد
دانند و  يم يو هنر يادب يهاگر داستانيقرآن را همانند د يهااهللا داستاناحمد خلف محمد

، يليتخ يهاقصهان مقصود خود از يب يست و برايخ نيان تاريم در صدد بيمعتقدند قرآن كر
مردم  يخير تارت و تصويها را مطابق ذهنتا داستانرد يگيز بهره مين يليو تمث يااسطوره

  . )32ص، 1999، خلف اهللا( عربستان گزارش كند

مطابق . كنديم ميتقس يليو تمث يواقع، يخيتار ةقرآن را به سه گون يهاقطب داستان محمد
 يهاداستان. رنديگيشكل م يها و اشخاص واقعمكان، با مقاصد يخيتار يهاداستان، دگاه اويد

 ةن نمونيخواه ا؛ دارنديرا عرضه م يبشر هاي ويژگياز حاالت و  يگوناگون يها نمونه يواقع
 يهاقصه. ش داده شده باشدينما يشخصيتنكه در وجود يا ايداشته باشد و  واقعيت يبشر
 رديها رخ داده و مورد استفاده قرار گانسان يا ممكن است در زندگام؛ ندارند واقعيت يليتمث

  . )210ص، 1375، قطب(

است كه باطل  يمحكمو ز يعز معتقد است قرآن كتابِ، ن خصوصيدر ا ييطباطبا ةامعلّ
چگونه ممكن . )42/ 41: لتصفُ( ات قرآن مطرح شده استين نكته در آيا. ابدييدر آن راه نم

  ؟دروغ استفاده كند يها از باطل و داستان، در راه دعوت مردم به حق يكتابچنين است 

ة ت شديكه ترب يو كسان ائمهغمبر و يپ، قرآن: ديگويمشابه م يريگدر موضع يرد مطهيشه
باطل و ، سك امر نامقدياز ) ت مردميهدا( مقدس يهدف ين مكتب هستند محال است برايا

م كه تمام قصص ين است كه ما شك نداريا ؟استفاده كنند، ليك تمثي ولو در حدـ دروغ 
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 يم برايد از قرآن كريخ باياست و توار واقعيتن يع، ه قرآن نقل كردههمانطور ك يقرآن
  . )125ص، 1376، يمطهر( رنديد بگييتأ، شانيهاادعا

ت يفيعت و كيكنند و طبيان ميها را ب شخصيت ةشيگفتگوها اند يگاه، يات داستانيدر ادب
مشابه در  شخصيت يز سون جمالت ايبازگو شدن ا«كه  ياگونهبه ؛ را ندارند يواقع يگفتگو

  . )475ص، 1376، يرصادقيم(» رسديد به نظر ميبع، اقلا حدير ممكن و يغ يواقع يايدن

ها را در قالب گفتگو و سخن به شخصيتخداوند زبان حال  يز گاهيم نيدر قرآن كر
ان شده يب »اهللا عباد«كه از زبان  »انسان« ةسور ي ازاتيآ، به عنوان مثال. كنديم ميمخاطبان تفه

ط و در يدر آن شرا ايشاننه آن كه  ،هاست از دانشمندان زبان حال آن يطبق نظر برخ، است
 ال اللَّه لوجه نطْعمكُم إِنما﴿: ازمندان آن را بر زبان آورده باشنديدن طعام خود به نيحال بخش

ريدن كُمنزاًء مج كُوراً ال وا شإِن خافن نن مبماً ارووساً يبطَريراً عو(«): 10-9/ 76: االنسان( ﴾قَم 
 ما! خواهيم نمى شما از سپاسى و پاداش هيچ و كنيم، مى اطعام خدا بخاطر را شما ما:) گويند مى

نيز به اين ) ع( امام صادق .»!است سخت و عبوس كه روزى آن در خائفيم پروردگارمان از
 بِإِضمارِهم اللَّه فَأَخبر أَنفُِسهِم في أَضمروه لَكنهم و لَهم هذَا قَالُوا ما واللَّه«: اند موضوع اشاره كرده

 بِوطَلَ اللَّه لوجه أَطْعمناكُم إِنما لَكنا و بِه علَينا تثْنونَ شكُوراً لَا و بِه تكَافُوننا جزاًء نرِيد لَا يقُولُونَ
اين  ،به خدا سوگند«؛ )147ص، 3ج، 1415، يزيحو يعروس/ 261ص، 1400، صدوق(»  ثَوابِه

ن را در دل خود پنهان نمودند و خداوند از باطن آنان خبر داده يا. سخن را به زبان نگفتند
و فقط به خاطر خداوند  يمندار رى تشكّند كه انتظار تالفى و حتّيگويم، قتيآنها در حق. است
  . »ايم هر را انجام دادين عمل خيخواست ثواب او او در

. آورديبه فرعون م يخود را در قالب سخنان ةز خداوند ارادين، ونسي ةمباركة در سور

ل ياسرائيبن يدارد كه به خداياظهار م، نديبيا گرفتار ميان امواج دريخود را م يفرعون وقت
: ديفرمايخداوند در پاسخ به او م. )90/ 10: ونسي( شوديم ميمان آورده و در برابر او تسليا

يةً و إِنَّ آو قَد عصيت قَبلُ و كُنت من الْمفِْسدين فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك  آلْآنَ﴿
ن سخن به فرعون يرسد اير مبه نظ. )92-91/ 10: ونسي( ﴾ياتنا لَغافلُونَآعن كَثريا من الناسِ 

خداوند بر نجات جسد ة اراد، بلكه در پاسخ به درخواست عاجزانه فرعون؛ نشده باشد يوح
  ژ.ان كرده استيالوگ بيك دين امر را در قالب يم ايقرآن كر. فرعون قرار گرفته است
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  ميالوگ در قرآن كريد يكاركردها - 8

ل يم را تشكيات قرآن كريپنجم حجم آ كيها حدود الوگيدكه قبالً، اشاره شد،  چنان
اين . بر عهده دارند ينيو د يقرآن يهاو آموزه يرا در انتقال معان يدهند و نقش مهم يم
  :سه كاركرد مهم هستند يها داراالوگيد

  ؛يقرآن يهاشتر در داستانيب يگذارريتأثجاد يا) الف

  ؛ديهمچون معاد و توح ييهام آموزهيتفه) ب

  . نيغ ديگفتگو و تبل يو براالگ ةارائ) ج

 . شودين كاركردها پرداخته ميا يبه بررس، در ادامه به طور جداگانه

   يقرآن يهاشتر در داستانيب يرگذاريتأث -1- 8

به ؛ اندآمده ياديبه اهداف و مقاصد ز يابيم به منظور دستيها و قصص در قرآن كرداستان
 يالقا، مان و كفرياز عاقبت ا يواقع يهانمونه الگو و نشان دادن ةتوان به ارائيم، عنوان مثال

جاد ترس در دل يدن به قلب مؤمنان و ايآرامش بخش ،رگذاريتأث ياوهيمورد نظر به ش يهاآموزه
  . گناهكاران و مجرمان و هشدار به آنها اشاره كرد

ا و هقصهرگذارتر شدن يقرآن موجب تأث يهاالوگ و گفتگو در داستانياستفاده از اسلوب د
را با استفاده از يز؛ شوديقصص در جان مخاطبان م يهااميتر اهداف و پ قينفوذ عم، جهيدر نت

 يدر فضاز ينخود را ، ابدييدرم ين كه روند داستان را به خوبيمخاطب عالوه بر ا، الوگيد
  . شوديبا قهرمانان آشنا م ،ماًيداستان احساس كرده و مستق

ا حركت از يكه خواننده گو يبه طور؛ ديبه صورت زنده درآ شود تا داستانيگفتگو باعث م
، فضل اهللا( كنديرا با تمام وجود احساس م موقعيتحاكم بر  گر و جوِّيد ةبه نقط يا نقطه

با  ييها به طور واضح و روشن و آشناداستان يم فضايگفتگو باعث ترس. )232ص، 1380
 أسب ةملك يجو ر و صلحيبا تدب شخصيت، لبه عنوان مثا. شوديها مشخصيتمختلف  يايزوا

، يحفن( شوديص ممشخّ) ع( مانيسلحضرت ن با يسخنان او با مشاورانش و همچن ياز ورا
واكنش نشان ، مشاورانش ياز سو) ع( مانيشنهاد جنگ با سليبرابر پ او در .)132ص، 1995

و كَذَلك  فْسدوها و جعلُواْ أَعزةَ أَهلها أَذلَّةًإِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُواْ قَريةً أَ﴿: ديگو يدهد و ميم
از  أن سبيكند كه بزرگان سرزميم ارائه يابه گونهنظر خود را  وي .)34/ 27: نملال( ﴾يفْعلُونَ

 . كننديز درك ميم او را نيبلكه حكمت تصم؛ شوند ينمده خاطر يشنهاد خود رنجيرد پ
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. هود استة و قومش در سور) ع(صالح  يگوتگف، اد كردين از آن توايكه م يگريمثال د

ن جمله يآنها پاسخ خود را با ا، كنديكه صالح قومش را به پرستش خداوند دعوت م يهنگام
 اين، از پيش تو! صالح اى«: )62/ 11: هود( »قَد كُنت فينا مرجوا قَبلَ هذَا ا صالحي﴿: كننديآغاز م

 يف برااحساس تأس، ياز طرف: دهديرا انتقال م ياديز ين جمله معنايا؛ »!بودى ما اميد ةماي
تالش ، گريندگان به راه خطا رفته است و از طرف ديو استعدادش از نظر گو ييكه توانا يمرد
ق يهرگز از طر ين معانيا. يعاطفة ن جملياو به جامعه با استفاده از اة جذب دوبار يبرا

  . )146ص، 1387، ريم( ستنديرش داستان قابل انتقال نو گزا يجمالت خبر

الوگ كه يد موقعيتحاكم بر  تواند جوِّيز مخاطب ميو فرعون ن ين موسيب يدر گفتگو
ه زده و يگاه مخصوص خود بر تخت تكيفرعون در جا. درك كند، همان قصر فرعون است

 ياز آنها عصا يكيساده كه  يند و دو مرد با ظاهرا ستادهياطرافش ا در بزرگان و اشراف مصر
. نديگويسخن م» نيالعالم رب«ب و قدرتمند از ين افراد مهيا يدر دست دارد روبرو يچوپان

و از  يمعمول يامبران خدا كه در ظاهر افراديداند با پيمردم م ةفرعون كه خود را برتر از هم
 يموس يضرب گفتگو يقتو يحتّ ؛ديگوير و تمسخر سخن من جامعه هستند با تكبييپا ةطبق

 يو اندك يز با نگرانيمخاطب ن، شوديشعراء تند مة سور 33تا  23ات يو فرعون در آ) ع(
 ينها نكاتيا ةهم. دهديت به جدال آنها گوش فرا مده و با دقّين آن دو دياضطراب خود را ب

  . شوديم ميات قرآن تفهياست كه در قالب گفتگو به مخاطب آ

 يشود كه طيوسف و برادرانش نقل مين يب ييز گفتگويوسف ني ةسور 93تا  88ات يدر آ
ن يا اام ـ  كننديدستور پدر به مصر سفر م يبرادران در پ. شناسنديرا م يوسف ويآن برادران 

شدند و  يفرا در سفر گذشته به عنوان دزد معرّيز؛ شرمسار ين و حالتياندوهگ يبار با قلب
 . كننديو با او گفتگو م رسنديموسف يبه حضور ، در هر حال. ز مصر نداشتنديش عزيپ ييآبرو

ن يسخن آغازاما  ؛مصر كردة وسف و برادرش رواني يجستجو يعقوب پسرانش را براي
ا الْعزِيز مسنا و هقَالُواْ يأَي﴿: )59ص، 10ج، 1374، مكارم( ه بوددرخواست غلّ، ز مصريآنها با عز

و را الضلَنا أَهنلَيع قدصت لَ وا الْكَيلَن ففَأَو اةجزم ةاعا بِبِضجِئْن ي إِنَّ اللَّهيزِج نيقدصتالْم﴾ 
 يوسف خواستند كه به آنها لطف كرده و در ازاينها با كمال تواضع از آ .)88 /12: وسفي(

غرور آنها در اثر . افت كنديز خدا دركامل بدهد و اجر خود را ا ةمانياندكشان به آنها پ ةيسرما
شان رخ داد شكسته ين مدت برايكه در طول ا يهمچون غم پدر و گرسنگ يشامدها و حوادثيپ
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، 1419، يسمدر( ديرسيمناسب به نظر م ،قت كامالًيبرداشتن از حق پرده يبرا موقعيتبود و 
  . )255ص، 5ج

ز يشان را از عزا قبول خواستهيعتراض و وسف انتظار مخالفت و ايكه برادران  يموقعيتدر 
، 1419، فضل اهللا( دندين شنيش از ايان دراز پيفاقات سالرامون اتّيپ يسخنان يبا ناباور، داشتند

 يكند و خطاب به برادران سخنينم يت خود را مخفيهو، نيش از ايوسف بي. )260ص، 12ج
 يااو به گناه برادرانش تنها اشاره. دهدياش را نشان ميت و جوانمردت فتويد كه نهايگويم
و  او كه در حقّ يرا عامل ستم اناو جهل آن. اندينمايز به آنها ميرا ن يخواهكند و راه عذريم

قَالَ هلْ علمتم ما فَعلْتم بِيوسف و ﴿ :)146ص، 6ج، 1383، يقرائت(داند يبرادرش روا داشتند م
 كرديد، چه برادرش و يوسف با دانستيد آيا: گفت«: )89/ 12: وسفي( ﴾ونَأَخيه إِذْ أَنتم جاهلُ

  .»بوديد؟ جاهل كه گاه آن

شود از ياندك در برابر چشمانشان روشن م قت اندكيكه حق يبرادران بهت زده و درحال
. )12/90: وسفي( ﴾أَِءنك لَأَنت يوسفا قَالُو﴿: !؟يوسفيا تو همان يپرسند كه آيز مصر ميعز

جمله  يبه محتوا، دهد در دل خوديسازند كه نشان ميد همراه ميآنها سؤال خود را با تأك
 ياز مخاطب خود اعتراف ستندخوايدند و تنها ميديمبر صدق آن  يل كافيو دال ندنان داشتياطم

  .)236ص، 11ج، 1417، ييطباطبا( بشنوند

ة با جمل، آنگاه. شوديادآور ميرا  يو لطف اله كنديم يفز خود و برادرش را معرّيوسف ني
قَالَ أَنا ﴿: كنديصبر و احسان دعوت م، و همه برادران را به تقوا ذكرن لطف را يسبب ا؛ يانيپا

ذَا أَخه و فوسا يينلَيع اللَّه نم بِ قَدصي قِ وتن يم هإِنِسنِ رحالْم رأَج يعضلَا ي وسفي( ﴾َنيفَإِنَّ اللَّه :

 كس هر .گذارد منّت ما بر خداوند! است من برادر اين و يوسفم، من) آرى،: (گفت«: )90/ 12

 پاداش خداوند كه چرا) شود مى پيروز سرانجام( نمايد، استقامت و شكيبايى و كند، پيشه تقوا

  »!كند نمى ضايع را نيكوكاران

آنها ، شيسالها پ. كننديد اعتراف مخو يوسف و گناهكاري يبه برتر يبرادران با شرمندگ
ن كه از ياسبب وسف را به يدانستند و يبرتر م، شتريب يل قدرت جسميخودشان را به دل

و عذاب  يا اكنون پس از سالها رنج و سختام. در چاه انداختند، برديم يشتريب ةپدر بهر محبت
قَالُواْ تاللَّه لَقَد َءاثَرك اللَّه ﴿ :)149ص، 6ج، 1383، يقرائت( اندمجبور به اعتراف شده، وجدان
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ئاطا لَخإِن كُن ا ونلَيعبرترى ما بر را تو خداوند سوگند، خدا به«: گفتند: )91/ 12: وسفي(؛ ﴾ني 

  »!بوديم خطاكار ما و بخشيده

ا ترس ي ياحساس شرمندگ، در محضرش، يقيدقا يدهد كه برادرانش حتّيوسف اجازه نمي
ز از يدوار است كه خداوند نيخود گذشته و ام دهد كه از حقِّينان ميبه آنها اطم، فوراً كنند و

قَالَ لَا تثريب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّه لَكُم و هو ﴿: )64ص، 10ج، 1374، مكارم( گناه آنان درگذرد
نيماحالر محنيست شما بر توبيخى و مالمت امروز: گفت) يوسف(«: )92/ 12: وسفي( ﴾أَر !

ن لحظات يل ايتكم يبرا، سپس »!است مهربانان مهربانترين او و بخشد مى را شما خداوند
 به، همه با هم، نا گردد و سپسيدهد كه بر چشم پدر اندازند و او بيراهن خود را ميپ، خوش

 وجه أَىبِ يأْت بصريا و يقُوه علهذا فَأَلْ يِاذْهبواْ بِقَميص﴿: مصر نقل مكان كنند نزد يوسف در

نيعمأَج كُملوىنِ بِأَه93/ 12: وسفي( ﴾أْت(  

. شوند يو ستمكاران مجبور به اعتراف م گردديمقت آشكار و روشن يحق، بين ترتيبد

وسف هم قدرت را در ي. شوديص ممشخّ) ع( وسفي ينجاست كه ارزش حلم و بردباريا
سرزنش  يا به فكر انتقام و حتّام ؛ده استياز برادران اعتراف به گناه را شن ار دارد و همياخت

  . كنديآنان از درگاه خداوند طلب غفران م يو برا ستيآنها ن

  ديهمچون معاد و توح ييهام آموزهيتفه -2- 8

 ينداشته و در فضا يخيو تار يداستان ةشود كه جنبيافت مي ييم گفتگوهايدر قرآن كر
فرشتگان ، ها انسان، ن خداونديها كه بالوگين ديا. دهنديم يهان آخرت روپس از مرگ و ج

د و يهمچون توح يم اصولين تفهيها و همچن ن باور معاد به انسانيبا هدف تلق، دهديم يرو
  . به آنها آمده است نبوت

مخاطبان  يفاقات پس از مرگ براتر شدن معاد و اتّينيها باعث عالوگين دياوجود 
 ير زندگيناپذ ييگفتگو جزء جدا، ميالوگ گفتيف ديرا همانگونه كه در تعريز؛ دشو يم

 يط داستان به زندگيط و شرايشدن مح كيآن در داستان باعث نزد يريهاست و به كارگ انسان
، نيبنابرا. )252ص، 1366، رادفر( كنديجاد ميبودن را در آنها ا يمردم شده و پندار واقع يواقع

شود كه ترس و يباعث م انداد معاد غافليكه از  يانذار كافران و كسان يلوگ برااياستفاده از د
پندارند ير ممكن ميرا كه همواره دور و غ يو روز شودجاد يدر دل آنان ا يشترياضطراب ب

  . )207ص، 3، ج1383، دروزه( ننديق الوقوع ببك و محقّينزد
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ة گر نام برد كه در سوريكديان با يخان و دوزيبهشت يتوان از گفتگويم، به عنوان مثال
نة أَنْ أَفيضواْ علَينا من الْماِء أَو جصحاب النارِ أَصحاب الْأَ يو ناد﴿: اعراف به آن اشاره شده است

يوةُ واْ دينهم لَهوا و لَعبا و غَرتهم الْحالَّذين اتخذُ الْكَافرِين يقَالُواْ إِنَّ اللَّه حرمهما علَ رزقَكُم اللَّه مما
ن موا فَالْيينالدنساهذَا وه هِمموقَاَء يواْ لسا نكَم واْ بِ ما كَانآما يناتيونَجد50-51/ 7: اعراف( ﴾ح( :

 شما به خدا آنچه از يا آب، مقدارى و) كنيد محبت(«: كه زنند مى صدا را بهشتيان دوزخيان، و(

 كرده حرام كافران بر را اينها خداوند«: گويند مى) پاسخ در( آنها» !ببخشيد ما به داده، روزى

 مغرور را آنان دنيا زندگى و گرفتند بازيچه و سرگرمى را خود آيين و دين كه همانها» !است

 و كردند فراموش را روزى ينچن لقاى كه همانگونه كنيم، مى فراموش را آنها ما امروز .ساخت
 .)نمودند انكار را ما آيات

اسفبار  وضعيتگو احساس كرده و تخود را در مكان وقوع گف، اتيآ اين دنيمخاطب با شن
ل يدال، ن گفتگوياو در خالل ا. ابدييدرم ياله يهات از نعمتيان را به خاطر محروميدوزخ

 يات در جان ويم آيمفاه، انذار وةيش نيا يرگذاريثإبه ت توجهفهمد و با يها را مشقاوت انسان
  . كندياثر م

  نيغ ديگفتگو و تبل يالگو برا ةارائ -3- 8

توان يم، مين در قرآن كريو مبلّغان د يامبران الهيمربوط به پ يت و تفكّر در گفتگوهابا دقّ
د و يحدر دعوت به تو يامبران الهيروش پ. ن را آموختيغ ديجدال و تبل، ح گفتگويصح ةويش

قساوت ، شتر موارديهرچند در ب ؛ار هوشمندانه و دلسوزانه استيبس يانسان يواال يها ارزش
ن دعوت يشد كه ايمخالفان و اقوام معاصر با آن بزرگواران باعث م ةقلب و تعصب كوركوران

، امبرانيب پيانكار و تكذ علّتبه  ياديز ةعد، تيو در نها اورديبه دست نمطلوب را  ةجينت
  . و به هالكت برسند رنديورد غضب خداوند قرار گم

/ 19: ميمر( اد كردي »رآز«و سرپرستش ) ع( ميابراه يتوان از گفتگويم، به عنوان نمونه

. محسوب شود يو عاطف يخانوادگ يهاطيغ و دعوت در محيتبل يتواند الگويكه م )42-48

، محبتو با احترام و  يعاطف ةرابط با حسن استفاده ازد تا يكوشيم، ن گفتگويم در ايابراه
ت خود را در يقاطع، ن حاليدر ع؛ از كفر باز دارداو را و  بخواندگانه فراي يرا به خدا »آزر«

  . )270ص، 1380، فضل اهللا( حفظ كردز ينطول گفتگو 
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: دهدينگونه مورد خطاب قرار ميم سرپرست خود را ايابراه، ن گفتگويااز  يدر قسمت

م با يابراه؛ )43 /19: ميمر( ﴾قَد جاَءىنِ من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعىنِ أَهدك صراطًا سوِيا ىنيأَبت إِ﴿
او  يد را برايبه توح خوددعوت ، دهيده كه به پدرش نرسيرس يقيكه به او حقا ن خبرياعالم ا

ت احترام يبا رعا، يدارد كه فرزندوجود ن يمانع، ياجتماع ةرا از نظر وجهيز؛ كنديه ميتوج
پدرش او را اما  .آن دارد ةنيدر زم يشتريالعات بفرا بخواند كه خود اطّ يزياو را به چ، پدر

و اهجرىنِ  نِ لَّم تنته لَأَرجمنكلَئ إِبراهيما لهىتِ يآقَالَ أَ راغب أَنت عن ﴿: ديگوينگونه پاسخ ميا
يلرا به  يتند و يبا لحن ، آزرميابراه يرخواهيدر برابر خ ،بين ترتيبد. )46/ 19: ميمر( ﴾اًم

  . رانديكند و از خود ميد ميتهدشدن سنگسار 

ز يها را ن داستان يمنف يهاشخصيت يگفتگو ةويش يقرآن يهاالوگيدز ينمقابل  ةدر نقط
 . اموزنديو بادب گفتگ، مخاطبان با عبرت گرفتن از آنها نشان داده تا

بقره آمده  ةسور 71تا  67ات يكه در آرا ذبح گاو  ةل دربارياسرائ يو بن) ع( يالوگ موسيد
ادبانه و با يب) ع( يبا موس، ن گفتگويل در اياسرائ يبن. عنوان كرد، ن مورديا يبرا يتوان مثاليم

 يمقام واال، ندآزرد، امبر خود را با تمسخرين كه پيآنها عالوه بر ا. سخن گفتند يگستاخ
ار يبر ذبح گاو بس يدر برابر فرمان خداوند مبن آنان. ن قرار دادنديز مورد توهيرا ن ربوبيت

آنها گمان . دنديفهميقاتل را نم ييرا ارتباط ذبح گاو با كشف و شناسايز؛ ب شدندمتعج
ن يبه ااما  .آن را انجام دهند، سپس د با عقل خود درك كنند ويرا با يل هر كاريكردند دل يم

امور تنها نزد خداوند متعال است و آنها با فكر  يموضوع فكر نكرده بودند كه حكمت بعض
ا يآدند كه يپرس) ع( ياز موس، يادبيبا ب، لين دليبه هم. ستنديمحدود خود قادر به درك آن ن

و ﴿): 295ص ،1380 اهللا، فضل/ 202ص ،1ج ،1417 ،ييطباطبا( آنها را به سخره گرفته است
قَالَ أَعوذُ بِاللَّه أَنْ أَكُونَ من  قَالُواْ أَ تتخذُنا هزوا واْ بقَرةًحلقَومه إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَن تذْب  يإِذْ قَالَ موس

 )67/ 2: بقرهال( ﴾اهلنيجالْ

از  ييهارسد و رگهيمادبانه به نظر يكه ب نديگويم يسخن، )ع( يموس ز بهيدر ادامه نآنان 
. )68/ 2: بقرهال( ﴾يلَّنا ما ه   نقَالُواْ ادع لَنا ربك يبي﴿: شوديده ميتمسخر و استهزاء در آن د

امبرشان را يو سخنان پ ندم فرمان خدا نشديتسل، ن مقطعيل در اياسرائ يص است كه بنمشخّ
عدم اعتقاد آنها به پروردگار را  يبه نوع »ربك«ر ياشاره به خداوند با تعب. دندكريق نميتصد

  . )456ص، 1422، يزمزم( دهدينشان م
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هر  هود آمده است ةبا قومش كه در سور) ع(ب يحضرت شع يدر گفتگو، گريد ياز سو
امبر ناصح و دلسوز با يپآن آنجا كه ؛ توان مشاهده كرديگفتگو را م يمثبت و منفة ويدو ش

ن قوم گمراه دارد و قومش تنها با يت ايو هدا ييدر راهنما يسع، رگذار خوديسخنان تأث
 . زنندياز قبول دعوت او سرباز م يواه يهادن به بهانهيازيلجاجت و دست 

رٍ يخراكُم بِأ   يإِن و لَا تنقُصواْ الْمكْيالَ و الْميزانَ رهه غَياه ما لَكُم من إِلَقَومِ اعبدواْ اللَّ قَالَ يا... ﴿
و ىإِن   افأخ مٍ موي ذَابع كُملَيعحپرستش را خدا! من قوم اى«: گفت: )84/ 11: هود( ﴾يط 

 به دست و( نكنيد كم را وزن و پيمانه! نيست شما براى ديگرى معبود او، جز كه كنيد،

 شما بر فراگير، روز عذاب از) ولى( بينم مى نعمت در را شما) اكنون هم( من)! نزنيد فروشى كم

آنها را جلب كرده و  توجه، با مخاطب قرار دادن قومش، ن گفتگويا يب در ابتدايشع. »!بيمناكم
نشان  خود را نسبت به آنها يكيو نزد محبت، »يومقَ« ةواژ با كاربرد، با نسبت دادن قوم به خود

و شفقت  يمهربان، ﴾يطحم كُم عذَاب يومٍعلَي أَخاف یإِن﴿ه يآ يانيپا ةاز جمل، نيهمچن. دهديم
 . شودياو نسبت به قومش استنباط م

اصالح  يو اجتماع يدتيعق ةنيقصد داشت قومش را در دو زم ،نيامبر قوم مديپشعيب، 
نده و با د فراخوايآنها را به توح ﴾هره غَياه ما لَكُم من إِلَاعبدواْ اللَّ﴿: عبارتبا  ،نيبنابرا؛ كند
 يستم اقتصاديكند كه در سيم يبيع توجهشان را ميا، ﴾لَا تنقُصواْ الْمكْيالَ و الْميزانَو﴿: ةجمل
ن دو يدعوت به هم يسخنان و ةياند و بقبين دو جمله اساس دعوت شعيا. خود دارند ةجامع

ن ياز ا ياهعد. دكنير مياست كه تمام آحاد جامعه را درگ يامسأله، يكم فروش. استاصل 
، رونيازا. كننديضرر م، ن رهگذرياز از ين ياهو عد آورند يمسود حرام به دست ، قيطر

  . دارد ياديار زيت بسين معضل اهمياصالح ا

ب ين دارد و شعين مديدر سرزم يرزق و روز ياديت از زيحكا ﴾رٍيخأَراکم بِ یإِن﴿ ةجمل
ت خدا شامل حال شماست و او به يكند كه عنا يادآوريها خواهد به آنيم، ن جملهيبا گفتن ا

د يتوانيم، گريكديت حقوق يز با رعايشما ن، نيبنابرا. عطا كرده است ياديز يهاشما نعمت
به او كفر  د ويشوقائل  يكيخداوند شر يست برايروا ن، رونيازا. ديداشته باش يهمرفّ يزندگ
انگر نظر يكه ب» اَراكُم« ةكلم، ژهياز ظاهر الفاظ بوما ا .)362ص ،10ج، 1417، ييطباطبا( ديبورز

و جلب  ييدلجو شود كه با هدفيز استنباط ميمدح ن ينوع، آنهاست ةب درباريشع يشخص
  . )91ص، 1995، يحفن( نظر مردم گفته شده است
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و لَا  زانَ بِالْقسطقَومِ أَوفُواْ الْمكْيالَ و الْمي و يا﴿: ن استية بعد چنين گفتگو در آيادامة ا
ينفِْسدضِ ماْ ىفِ الْأَرثَوعلَا ت و ماَءهيأَش اسواْ النسخبب يشع، ن سه جملهيدر ا. )85/ 11: هود( ﴾ت

را تجار و يز؛ كنديد مينقل شده بود تأك، باختصار، از زبان او، قبل ةيكه در آ يدستوربر 
و غش  يفروشكم يرا برا ياريبس يهالهيند حدآوريست مسود به د، قين طريكه بد يا كسبه

ب يخود نشان دهند كه به ظاهر امر شع يهابا ترفند ستندتوان يو م شتندن دايدر معامله در آست
خود را در قالب  ةياو توص، ن سببيبه هم. ه را ادامه دهنديت كرده و در باطن همان رويرا رعا

مقصود ، تا به طور كامل كردد يتأكبر آن تكرار و ، گريكديك به ينزد ييبا معنا يگريجمالت د
را به  ين دستور الهيت عمل به اياهم نگذارد و يچ كس باقيه يبرا يفهماند و ابهامبخود را 

، 1420، يراز فخر( سپس بر ارزش مال حالل. )91-90صص، 1995، يحفن( آنان گوشزد كند
: هود( ﴾فيظحو ما أَنا علَيكُم بِ تم مؤمنِنيلَّكُم إِن كُن رخي اللّه بقيةُ﴿: كنديد ميكأت )386ص ،18ج

 اگر است بهتر برايتان ،)حالل هاى سرمايه از( گذارده باقى شما براى خداوند آنچه«: )86/ 11

  . »!نيستم) ايمان به اجبارتان بر مأمور و( شما پاسدار من، و! باشيد داشته ايمان

، يمنطق ةلّو اد يو نه با بحث جد، قوم او با تمسخر، بيشع ةرخواهانيخ پس از سخنان
باؤنا أَو أَن نفْعلَ ىفِ آما يعبد  كرصلَوتك تأْمرك أَن نت شعيب أَا قَالُواْ ي﴿: دهنديپاسخ او را م

را به  امبريآن پآنها نماز و عبادت . )87/ 11: هود( ﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد أَموالنا ما نشاُء
ان آباء و يدهند خدايح ميآنها ترج. زننديباز م سر، و از قبول دعوت او رنديگيممسخره 

 يكه آنها را به اصالح نظام اقتصاد يخود را بپرستند و از قبول پرستش خداوند ياجداد
ف در تصرّ يكه برا يدر آزاد يزيا چي يخواهند كس ينم انآن. سرباز زنند، كنديفاسدشان امر م

كه نمازش  علّتن يز به ايب را نيجاد كند و شعيا يديت و قيآنان محدود ياموالشان دارند برا
ت را يآنها عقل و درا. كننديمحكوم م نموده استاز او سلب را ار يكرده و اخت يبه او امر و نه

داشته  ملط كاتسلّ، خود و بر اموال كندنش رفتار پدرا ينند كه براساس باورهايبيم يدر كس
از منظر آنان عاقل و  ين شخصيچن. د خود كنديسود عا، ر استسيكه م يباشد تا از هر راه
  . شوديبردبار محسوب م

   ىببينة من ر  يت علقَومِ أَ رَءيتم إِن كُن قَالَ يا﴿: دهدين بردبارانه ميب پاسخ آنها را چنيشع
و  صلَاح ما استطَعترِيد إِلَّا الْااُإِنْ  كُم عنهاما أَنه  رِيد أَنْ أُخالفَكُم إِىلاُو ما  و رزقَىنِ منه رِزقًا حسنا

ى إِلَّا بِاللَّهيقفوا تكَّ موت هلَيلْعأُنِيب هإِلَي و بگوييد، من به! قوم اى«: گفت«: )88/ 11: هود( ﴾ت 
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 باشد، داده من به خوبى) موهبت و( رزق و باشم، داشته پروردگارم از آشكارى دليل من هرگاه

 باز آن از را شما كه چيزى خواهم نمى هرگز من!) كنم؟ رفتار او فرمان برخالف توانم مى آيا(

 توفيق و! خواهم مىن ـ دارم توانايى كه آنجا تا ـ اصالح جز من! شوم مرتكب خودم دارم، مى

امبر يب به عنوان پيشع» !گردم بازمى او سوى به و كردم توكّل او بر! نيست خدا به جز من،
د يكأن نكته تيبر ا، آن قومرود و خطاب به يبه شمار م ياله يهاشتاز عمل به فرمانيپ، قومش

 يچيسرپ يخود در پ شان خواسته ويا يكند تا آنها گمان نكنند او حكم پروردگار را تنها برايم
  . از آن است

و لَو لَا  اك فينا ضعيفًارمما تقُولُ و إِنا لَنشعيب ما نفْقَه كَثريا  قَالُواْ يا﴿: ن بوديپاسخ قوم او ا
اكنمجلَر طُكهزِيزٍ را بِعنلَيع ا أَنتم ب يصود شعدن مقيآنها تظاهر به نفهم. )91/ 11: هود( ﴾و

ا هفت تا ده ياست كه مشتمل بر سه  يگروه يبه معنا كه خواندند» رهط«او را  ةليكردند و قب
ا قوم او يت بود و يب كم جمعيشع ةليا قبي، نيبنابرا. )305ص، 7ج، 1414، منظور ابن( نفر باشد

تر حيه نظر صحرشان را داشتند كه احتمال دوم بيقصد تحق، آنهاة ن كلمه دربارياز به كار بردن ا
هم خودش را  و هم سخنانش را تحقير كردند، ن گفتگويدر اب يقوم شع، جهيدر نت. ديآيم

و قدرتش را  نددردناك تهديد كرد يز شمردند و او را به مرگياش را ناچلهيف دانسته و قبيضع
 . )375ص، 5ج، 1383، يقرائت( ناديده گرفتند

گاه خداوند يبلكه جا؛ كندياش دفاع نم لهيود و قباز خ، قومش يهاگفتهن ياب در برابر يشع
قَومِ أَ رهطى أَعز ا قَالَ ي﴿: دهديهشدار م، كرده و به آنان نسبت به اعمالشان يادآوريرا به آنها 

عات و اللَّه نكُم ملَيخرو وهمذْتبا إِنَّ ررِيهظ اَءكُملُونَ ممعا تى بِمگفت: ()92/ 11: هود( ﴾يطٌح :

 را او) فرمان( كه حالى در! است؟ خداوند از عزيزتر شما نزد من، كوچك ةقبيل آيا! قوم اى«

پس از عكس  يا ويگو )!دارد احاطه دهيد، مى انجام آنچه به پروردگارم! ايد انداخته سر پشت
جلب  يه و براد نشديباز هم از آنان ناام، قومش نسبت به دعوت او ةد و مغرضانيالعمل شد

قَومِ  و يا﴿: كنديخطاب م »قوم خود«را  شانيا، يو مهربان محبتدوباره با ، آنها توجهنظر و 
و ارتقبواْ  زِيه و من هو كَاذبخمونَ من يأْتيه عذَاب يسوف تعلَ عاملٌ ىمكاَنتكُم إِن  ياعملُواْ عل

ىإِن   ر كُمعميبمن دهيد، انجام است، ساخته دستتان از كارى هر! قوم اى«: )93/ 11: هود( ﴾ق 

 سراغش به خواركننده عذاب كسى چه دانست خواهيد بزودى و كرد خواهم را خود كار هم

خاطر نشان  يحتّاو . »!انتظارم در هم من بكشيد، انتظار شما! دروغگوست كسى چه و آيد، مى
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ت يبه خاطر رعا، نيهمچن. در كنارشان خواهد ماند، قت بر آنانيحق تا روشن شدنكه كند يم
ان به عذاب دچار يگو م بود و شما دروغيافته خواهي روانم نجاتيد كه من و پيگوينم، انصاف

عذاب  يگروه، ن داستانيا يكه در انتها نيكند و آن ايان ميقاعده را ب ،بلكه تنها؛ د شديخواه
، 1995، يحفن( ابميالع شان اطّيت ايا منتظر خواهم ماند تا از ماهز با شميمن ن. خواهند شد

  . )101-100صص

 يدست به هر كار، هيبه مال و سرما يابيدست يبودند كه برا يمردمان ةن نمونيقوم مد
در . شوديكشاند و باعث انحطاط آن ميم ياست كه جامعه را به تباه ين آفتيزدند و ا يم

هرگونه  و به كننديمع يگر را ضايكدي حقّ، شتريببه ثروت  يابيدست يافراد برا، يطين شرايچن
غ يوا و بليش يانيدلسوز با ب يامبريرا كه پ) ع(ب يخداوند حضرت شع. زنند يدست م يتيجنا

 ةويش. جاد كنديو در جامعه اصالح ا د فراخوانديآنان مبعوث كرد تا آنها را به توح يبود برا
ان ياز ب يمندهمچون بهره ينكات. در بردارد ياديدعوتش نكات زدر  يامبر بزرگ الهين پيا

-ياكها و صبر در برابر هتّديشجاعت در برابر تهد، د و اصرار بر هدفيتأك، ز و دلسوزانهيمهرآم
 . قابل استفاده است يغان فرهنگ اسالممبلّ يطرف مقابل كه برا يها

  يريگجهينت

جه بحث ير به عنوان نتيتوان بر نكات زيگرفت مقرار  يمورد بررس ةن مقالياز آنچه در ا
   :د كرديتأك

قرآن . دهديل ميرا تشك يات داستانيژه ادبيو بو يات بشرياز ادب يالوگ بخش مهميد .1
ك پنجم يك به يكه نزد يورطب؛ به طور فراوان استفاده كرده است ين عنصر ادبيم از ايكر

 . ه استفراگرفت يقرآن يهاالوگيم را ديحجم قرآن كر

ن يتراز مهم يكين خود يا و نددار يترسهم فزون، ين عنصر ادبياز ا يمكّ يهاسوره .2
نسبت به  يمكّ يوح ةژياز اهداف و يدهد كه حاكيرا نشان م يمكّ يهاسوره يها يژگيو

 . است يمدن يوح

 يدگيچيپ يكه در ذات خود دارا ـرا  ياتيو اله ينظر يهاآموزه، يقرآن يهاالوگيد .3
كوكار را با يو ن يانسان اله يها د و تفاوتنكنيها وارد م انسان ةروزمر يبه سطح زندگ ـست ا

 . دنگذاريش ميو بدكار به صورت ملموس و مشهود به نما ير الهيانسان غ



  

  

  1392هشتم، بهار و تابستان ، شماره سومقيم، سال  كتاب نامهدو فصل  48  

  

را كه هنوز به وقوع  يآن باعث شده تا قرآن حوادث يرگذاريالوگ و تأثيت دياهم .4
پس از  يارائه كند تا زندگ ييز در قالب گفتگوهايرستاخ مانند حوادث بعد از، وسته استينپ

 . ش چشم مخاطبان قرآن قرار دهديان و آشكار در پيمرگ را به صورت ع

 ؛ن جهان استيت آنها در ايهم در قرآن وجود دارد كه گرچه ظرف حكا ييهاالوگيد .5
خ واقع شده است در يتار در ،ناًيكه ع يواقع يهاالوگيتوان آنها را ديرسد كه نم يبه نظر ماما 

بشر قابل  يالوگ آورده است تا برايرا در قالب د يق عاليبلكه خداوند متعال حقا ،نظر گرفت
آنها حمل  يظاهر يرا بر معنا يقرآن يهاالوگيندارد كه همه د يضرورت، نيبنابرا. درك باشد

، داشتن آنها واقعيتل د بر اصيبلكه ضمن تأك ؛ميبدان ياتش واقعيم و آنها را با تمام جزئيكن
  . را زبان حال دانست كه به زبان قال برگردان شده است يتوان برخيم
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