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چکیده
تصويرسازي هنري ازجمله روش هاي زيبايي سازي يک اثر ادبي است .قصه هاي متنوع وگسترده قرآن کريم از
اعجاز بياني و زيبايي خاصي برخوردارند .داستان هاي قرآن ،هنر و زيبايي را تعريف نميکنند تا انسان را در وادي
بحثهاي نظري زيبايي شناختي حيران و سرگردان رها کنند بلکه زيبايي واقعي را نشان ميدهند و چشم و دل زيبا
بين و جانهاي پاک را به تماشا فرا ميخوانند .حوادث داستان حضرت آدم که متضمن آموزه هاي ديني – تربيتي
است در هفت سوره قرآن دکر شده است و با حرکتي رو به جلو از رابطه علي و معلولي برخوردار است.
پژوهش حاضر با تکيه بر روش توصيفي -تحليلي در نظر دارد ويژگيهاي هنري داستان حضرت آدم را از طريق
پرداختن به جلو ه ها و تصويرهاي هنري و عناصر ساختاري آن بررسي و تحليل کند تا از اين طريق روشن گردد که
تخيل حسي و پديده ي تجسم امور در داستان هاي قرآن از جمله داستان حضرت آدم ،نقش زيادي در زيبايي هنري
آن داستان ايفا مي کند و هماهنگي زيبايي بيان با زيبايي تصوير در راستاي اهداف ساميه قرآن ،سرشار از زمينه هاي
مختلف تأثير است.
کلید واژهها :قرآن ،داستان حضرت آدم ،جلوه هاي هنري.

مقدمه
بهرهمندي از هنر در گونههاي متعدد ادبي ،موجب شکوفايي و بالندگي ميگردد .داستان نيز يک نوع ادبي است
که همواره حضوري پيدا و پنهان در زندگي روزمره ما داشته و دارد .در ميان کتاب هاي آسماني ،قرآن بي شک از
اين جهت رهاوردي بزرگ و بي مثال دارد.
کتاب مقدس قرآن با بيان آموزه هاي انساني و اخالقي به شيوه قصه گويي و قصه خواني ،هر خواننده اي را با
تصويرپردازي هنري به وجد و شگفتي و تأمل وا ميدارد .داستانهاي قرآن به مخاطبان خود ،زندگي ،پويايي و اعتقاد
ميبخشد .داستان اگر هنرمندانه طرح شود ،عواطف و احساسات خواننده را به شدت برميانگيزد .حتي ميتواند جهان
بيني و عملکرد مخاطب را به تناسب فضاي فکري ايجاد شده ،دگرگون سازد .زبان قصه هميشه بهترين وسيلهي
ارتباطي ميان انسانها است .خداوند زيبا و زيبا دوست نيز براي بيان اهداف ديني ،داستان را انتخاب کرده و مهم-
ترين و حياتي ترين مسائل هستي را در اوج زيبايي با زبان داستان براي انسان مطرح کرده است.
زيباييهاي هنري داستانهاي قرآن را ميتوان از جنبههاي مختلف بررسي کرد .برخي از اين زيباييها مربوط به
تکنيک و شيوه داستان سرايي و چگونگي به کارگيري عناصر داستان است و برخي ديگر به زيباييهاي بياني و
اسلوب بياني ارتباط دارد .بخشي از زيبايي هاي قرآن مربوط به تصاويري است که خداوند براي هر حادثه انتخاب
کرده است تا مخاطب آن را درک کند و مفاهيم تربيتي موجود در آن را دريابد.
تا کنون مقاالت و تحقيقات زيادي در مورد داستانها و مضامين قرآن کريم صورت گرفته است .از جمله اين
پژوهشها ،ميتوان به تحليل ادبي داستانهاي قرآن (پرويني ،)2987 ،آفرينش و جلوههاي هنري داستانهاي قرآ ن
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 -نويسنده مسئول. :استاديار دانشگاه پیام نور میبد mzarezardeyni@gmail.com

 - 0دانشجوی دکترای زبان وادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور يزد mzarezardini 577@gmail.com :

(جعفري ،)2981 ،بررسي جلوههاي هنري داستان حضرت ابراهيم (ع) (نعيمه پرنداوجي و ناهيد نصيحت،)2977 ،
تحليل عناصر داستاني در داستانهاي قرآن (خليل پرويني و ابراهيم ديباجي ،)2987 ،تحليل عناصر داستاني قصه
حضرت يوسف (ع) (ح بيب اهلل آيت اللهي ،محمد علي خبري و )2971 ،...و ...اشاره کرد ولي تاکنون پژوهشي مستقل
در مورد جلوههاي هنري و عناصر داستاني حضرت آدم انجام نشده است.
در اين مقاله سعي بر آن است که جلوههاي هنري داستان حضرت آدم مورد بحث قرار گيرد ،لذا نخست شيوه
بيان حوادث و در ادامه عناصر ساختاري و تصاوير هنري و زيباييهاي بالغي اين داستان بررسي مي شود.
داستان در قرآن
هنر در معناي عام خود شامل همه دستاوردهاي منظم بشري و حرفههاي بارز ميگردد و در معناي خاصش
شامل هر عمل وااليي است که زيبايي را در تصوير ،صدا ،حرکت و گفتارخلق مي کند و بر آفرينش اشيا ئي اطالق
ميشود که لذت و سرور را در نفس برميانگيزد و در برگيرندهي همه نوآوريهايي است که ذوق و سليقهي
هنرمندان آن را به وجود مي آورد .اما هنر در ادبيات به معناي بيان نيکو ،سبک و اسلوبي زيبا ،عاطفهاي قوي و
خيالي فعال است( .الخالدي،2377،ص)83
هنر در قرآن به معناي «نوآوري در تعبير ،توانايي در بيان و زيبايي در هماهنگي است و اين به معنا ي لزوم
اعتماد بر خيال و اختراع وتلفيق نيست» (قطب ،بي تا ،ص )113قرآن در هر کجا که بخواهد غرضي را بيان ،يا از
معناي مجردي تعبير ،يا حالتي نفساني ،صفتي معنوي ،نمونه اي انساني يا حادثه يا ماجرا يا منظره اي از مناظر
قيامت يا حالتي از حاالت نعيم يا عذاب اليم را وصف کند ،يا در مقام احتجاج و جدل مثلي بزند يا به طور مطلق،
جدلي را عنوان کند ،در همه جا تکيه بر واقع محسوس و خيال منظور مي کند ،هدف ما نيز از گفتن اين مطلب که
تصوير ابزار مناسب و مخصوص اسلوب قرآني است ،همين است؛ يعني صرف آرايش و تزيين اسلوب نيست و به
صورت تصادفي نيز نيامده است بلکه يک قانون کلي و عام است که ما مي توانيم از آن به «قاعده تصوير» تعبير
کنيم( .قطب،2339،ص )98تصوير در قرآن ،قصه گذشتگان را به چشم اندازي تبديل ميکند که اآلن اتفاق ميافتد
نه اينکه حادثهاي باشد که قرنها از وقوع آن سپري شده است( .همان،ص)251
اما قصه به عنوان يک هنر ادبي ،تعبيري از انديشه ها و تجربه هاي داستان نويس است که با خيال و عاطفهاي
غليان همراه مي گردد تا بر خواننده تأثير گذارد .کلمه قصه از نظر لغوي به معناي پيگيري است که در المصباح
ن و األمرُ ،يقال ما قِصّتُک أي ما شأنُک ،و الجم ُع
المنير چنين آمده است " :قَصَصتُ الخبرَ :تتبعته ،و القصة :الشأ ُ
قِصَصٌ مثل سِدرة و سِدَرً" (الفيومي المقري، 1222،صص )922-922
کتاب مقدس قرآن براي بيان اهداف خود از نوعي تعبير هنري يعني داستان بهره مي گيرد و داستان پردازي در
اين کتاب مقدس نه تنها منافاتي با اهداف و رسالت ديني آن ندارد که در جهت همان اهداف براي عبرت مردم و
سرمشقي براي زندگي آنان بيان مي گردد .داستانهاي قرآني در واقعيت و صداقت بهترين مصداق هستند و از آنجا
که از ارزشهاي ايماني و اخالقي استواري برخوردارند ،بهترين نمونه هاي داستاني به شمار ميروند« .در داستانهاي
قرآني هدف هنري و ديني در هم آميخته شده است .چرا که داستان نوعي از تعبير و بيان عربي است و ابزاري از
ابزارهاي گسترش دعوت است .هر داستان دارنده ي شخصيت مشخصي است که مخاطب با آن شخصيت زندگي مي-
کند و در حوادث ،نزاع و گفتگو با او همراه ميشود .داستانهاي قرآني منابع سرشار معارف حقيقي ،رهنمودها و علم-
هاي گوناگون هستند( ».الدالي ، 2339،صص)27
قرآن موضوعات داستان را از حوادث و وقايع تاريخي گرفته ،آن را به شيوه ادبي و با بارعاطفي بيان ميکند  ...تا
تأثيري دو چندان درعاطفه و وجدان بشري داشته باشد( .خلف اهلل،2333،ص )251داستانهاي قرآن کريم ،بر خالف
داستانهاي ساخته و پرداخته انديشه بشر ،ساخته و پرداخته حوادث مجهول نيستند ،بلکه پرداخت حقايقند .ساختار

روايي در قرآن کريم ،گاهي يک سوره را به طور کامل و گاهي بخشي از يک سوره را به خود اختصاص داده است .با
توجه به اين امر ،در برخي از سورهها تنها يک داستان وجود دارد و در برخي ديگر بيش از يک داستان؛ و اين
داستانها بر اساس هدف فکري سوره و رسالت آن شکل ميگيرند .خيال انگيزي ،صحنه پردازي و به تصوير کشيدن
معاني گوناگون از جنبه هاي اعجاز و نيز از جمله شگردهاي جاذبه قرآن است .اين هنر قرآني ،در توصيف صحنه هاي
طبيعت ،تبيين ارزش ها و ضد ارزش ها ،پاکي ها و ناپاکي ها و نيز در به تصوير کشيدن مراحلي از معاد و قيامت و
حساب و کتاب بسيار کارآمد و مؤثر است.
عناصر داستاني در داستانهاي قرآن نيز برخي از آنها بر برخي ديگر غلبه دارند لذا در آنها شاهد تبلور همه
عناصر داستاني به يک ميزان نيستيم « .توزيع عناصر داستاني در قرآن با پيشرفت دعوت اسالمي ،تغيير و گسترش
مييابد .به همين دليل عنصر حادثه (پيرنگ) در داستانهايي که مضمون ترساندن و انذار دارد و عنصر شخصيت نيز
در داستانهايي که به قصد الهام و يا براي تثبيت قلب پيامبر (ص) است و عنصر حوار در داستانهايي که با هدف
دفاع از دعوت اسالمي و رد مخالفان آن گفته شده ،غالب است( ».خلف اهلل ،2333،ص )172به رغم آن که داستان-
هاي قرآني از ساختاري تازه و پويا برخوردارند ولي کامالً از رؤيا پردازي دورند( .مطاوع ،1221 ،ص )22و هدف در
آنها تنها اطالع ازاخبار امتها و ملتها نيست که هدف رهبري مؤمنين به راه حق با عبرت گرفتن از گذشتگان است.
جلوههای هنری در داستانهای قرآن
کاشف حقيقت بين و زيبا پسند ،جلوههاي بسيار متعددي از هنر را در قرآن مشاهده مي کند که يکي از آنها
اسلوب هاي متنوع همچون تکرار ،استفهام ،ندا ،تمنّي و امر و نهي است .بسياري اوقات يک قصه و يک رويداد واقعي
به گونههاي متفاوت و مختلفي بيان شده است .گاه کوتاهي و بلندي يک رويداد خاص در جاي جاي کتاب آسماني
ما متفاوت است .گفتگوها و نيز ورود و خروج به داستان متفاوت است .اين تنوع اسلوبي که در بسياري از قصههاي
قرآن لحاظ شده ،خود نشانگر جلوهي زيباشناسانه و جمال شناسانهاش است( .حسيني،2988،ص)91
جلوه ديگر هنر در داستانهاي قرآن ،تقسيم به نماهاي مختلف است .همانگونه که فيلم به صورت پالن و
نماهاي مختلف براي همه جذابيت دارد؛ خداوند نيز در کتاب مقدس ،قصهها را برش داده و نماهاي مختلف را به هم
وصل کرده و با اين کار به قصه ،پويايي و حرکت بخشيده است .تقسيم با نماهاي مختلف و پالنهاي گوناگون و
بازگويي روايتها ،از ويژگي داستانهاي قرآن است .سومين جلوه هنر در داستانهاي قرآن ،گزينش صحنههاي مؤثر
است .اين مسأله در نگاههاي نخست مشهود است که در بيان داستانها ،همه چيز بيان نشده ،بلکه کامال گزينشي و
غربال شده است .اين گزينشها از جنبههاي هنري داستانهاي قرآن هستند چون اين انتخابها با پويايي خود در
انتقال پيام بسيار مؤثرند.
 - 1جلوه های هنری در داستان حضرت آدم
خداوند متعال تصاوير داستان حضرت آدم را در هفت سوره ي بقره ،أعراف ،حجر ،إسراء ،کهف ،طه و ص آورده
است .اين داستان در هر سوره از نظر بلندي و کوتاهي با هم متفاوت است .آيات  93-92سوره بقره ،آيات 15-22
سوره أعراف ،آيات  21-11سوره حجر ،آيات  15-12سوره إسراء ،آيه  52سوره کهف ،آيات  219-221سورهي طه،
آيات  18تا  75سوره ص در برگيرندهي اين داستان هستند.
با دقت در هر کدام از اين سورهها مشخص ميشود که برخي از حوادث در سورهاي آورده شده و در سورهاي ديگر
پنهان شده است .اما خالصه حوادث د استان به اين ترتيب است:
 -2قرار دادن آدم به عنوان خليفة اهلل در عالم هستي
 -1پرسش مالئکه و تعليم اسماء به آدم از جانب خداوند
 -9اشاره به خمير مايه خلقت آدم

 -2دعوت مالئکه براي سجده کردن در برابر آدم
 -5بهانه تراشي و امتناع ابليس از سجده کردن در برابر آدم
 -1رانده شدن ابليس از بهشت و مبارزه طلبي او با خداوند براي فريب آدم
 -8بر حذر داشتن آدم ازابليس
 -8نهي کردن آدم از نزديک شدن به درخت
 -3فريب دادن ابليس آدم را براي تناول ميوهي درخت
 -22سرزنش وتوبيخ خداوند آدم را و پشيماني و توبه آدم به درگاه خداوند
 -22خروج آدم از بهشت
اين موارد مهمترين حوادث داستان است که قرآن کريم ،آن را در هفت سوره بيان کرده است .برخي از اين حوادث
تنها يک بار و برخي ديگر چندين بار در اين سورهها تکرار شده است .حضور و غياب برخي از صحنهها در تنوع
تصويري که داستان ارائه ميدهدبسيار مؤثر است.
 -1-1قرار دادن آدم به عنوان خلیفة اهلل در عالم هستی

اين حادثه تنها يک بار در سورهي بقره آمده است: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً ...
(بقره )92،فرشتگان نسبت به اين خبر واکنش نشان دادند و از اينکه آدم ،خليفه در زمين باشد ،تعجب کردند و
معتقد بودند که انسان آشکارا در زمين فساد ميکند پس گفتند قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَاء(...بقره ،)92،اين سخن فرشتگان ،پرسش از امري است که نسبت به آن جاهل بودند ،آنها خواستند اشکالي
را که در مسأله خالفت يک موجود زميني به ذهنشان رسيده حل کنند؛ آنها معتقدند که فساد و خونريزي از جانب
انسان پيوسته تکرار ميشود و اين مضمون را مي توان از فعل مضارعي که صله موصول قرار گرفته است ،دريافت .در
ادامه خطاب به خداوند عرض کردند :وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُو نَ( بقره )92،در
نظر فرشتگان خليفه اهلل بايد با تسبيح و تقديس زباني و وجوديش نمايانگر خداوند باشد ،چرا که زندگي زميني آدم
اجازه چنين نمايشي به او نمي دهد ،بلکه بر عکس او را به فساد و شر ميکشاند .اين عبارت بر خالف عبارت قبل با
جمله اسميه آمده که بيانگر شکر و سپاسگذاري پيوسته فرشتگان است و آنها نسبت به آدم شايستگي بيشتري
براي خالفت بر روي زمين دارند.
 -2-1پرسش مالئکه و تعلیم اسماء به آدم از جانب خداوند

اين حادثه تنها يک بار در سوره بقره آمده است َ عَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي
بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بقره .)92،بعد از اينکه ف رشتگان از فرمان خداوند تعجب کردند و داليلي را براي
برتري خود بر آدم ذکر کردند ،خداوند متعال نيز در پاسخ آنها ،علم آدم را مطرح کرد که همين امر سبب برتري آدم
براي خالفت بر روي زمين شد .اما در تفسير أسماء گفته شده ،نيرويي براي استفاده از معارف و علوم يا شناخت
حقائق أشياء و يا شناخت اسامي ذات و معاني است وصاحب اين صفت شايسته اين جانشيني است( .ابن عاشور،
 ،2372ج ،2ص )222زماني که فرشتگان از علمي که خداوند به انسان ها داد ،مطلع شدند در برابر او سجده کردند.
قَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُو نَ
وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُو نَ( بقره)99،
 -3-1اشاره به خمیر مایه خلقت آدم

حادثه دوم در دو سوره از هفت سوره مذکور يکي در سوره حجر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُو نٍ( حجر )17،و ديگري در سورهي ص إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ
(ص )11،روشن است که صلصال (گل نيکو) از حمإ مسنون (گل سياه و بد بوي) و حمإ مسنون از طين (گل)
است .بنابراين گل مرحلهاي از مراحل آفرينش آدمي است سپس حمإ مسنون مرحلهي بعد از گل و الي و صلصال
مرحلهي بعد از حمإ مسنون است .از اين رو دو آيه در سوره حجر و ص مکمل يکديگرند و به نحوي دو حلقهي
پيشرفت در آفرينش آدمي که خداوند آن را به زيبايي تصوير کرده است.
مقصود خداوند از ذکر خميرمايه وجود آدمي اين است که شرف و عظمت موجودات به صفات و مزاياي خوبي
است که در آن ها وجود دارد نه به مادهاي که از آن آفريده شده است( .ابن عاشور ،ج،22ص )22
 -4-1دعوت مالئکه برای سجده در برابر آدم

تصوير اين حادثه در هفت سورهي قرآن انعکاس يافته است .امر به سجده يعني فعل امر «اسجدوا» پنج بار در
سوره هاي بقره  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِین( بقره،)92،
أعراف ثُمَّ قُلنَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ لَمْ یَكُن مِّنَ السَّاجِدِین( أعراف )22،إسراء َإِذْ قُلْنَا
لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إَالَّ إِبْلِيسس( إسراء )12،کهف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ...
( کهف )52،و طه وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَيي( طه)21،آمده است و در دو سورهي
حجر فَسَجَدَ الْمَآلئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ( حجر)92،وسوره ص فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُو نَ( ص )89،عمل سجده
به صورت فعل ماضي ذکر شده است زيرا مالئکه به جز ابليس نافرمان به دستور خداوند متعال گردن نهادند .تکرار
اين تصاوير داللتي قوي بر اظهار خوشحالي به خاطر خلقت آدم و آشکاري دعوت به سجده در برابر اوست و در هر بار
چيز جديدي از آدم ذکر ميشود.
اما دو تصوير ديگر رنگ جديدي به تصاوير سابق داده است که يکي در عبارت" فقعوا له ساجدين" بيانگر شکوه
و بزرگي آدم است و تصوير ديگر در «کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» است يعني فرشتگان يک باره و هم زمان ،به پيروي از فرمان حق
تعالي در برابر آدم سجده کر دند جز شيطان که از اين فرمان پيروي نکرد.
 -5-1بهانه تراشی و امتناع ابلیس از سجده کردن در برابر آدم
اين حادثه در هفت سوره ذکر شده است .در سه مورد خداوند دليل امتناع ابليس را از او مي پرسد .اين سه مورد
در سوره هاي أعراف قَالَ مَا مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك( أعراف )21،حجر قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن
صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ( حجر)99،و ص قَالَ یَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ
الْعَالِينَن( ص )85،آمده است که به تبع آن ابليس در هرسه سوره به يک شيوه قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ( ص )81،جواب ميدهد .تکرار اين پرسش و پاسخ هدفمند است و شيطان را به منزله متهمي
نشان مي دهد که در برابر سؤال خداوند متحير است و در هر بار نيز چارهاي جز جواب دادن ندارد و سعي ميکند با
بهانه تراشي و داليل غير منطقي خود را از گناهي که مرتکبش شده است ،تبرئه کند .اما آنچه در سورهي إسراء
آورده شده چيزي متفاوت از موارد پيشين است .در اين سوره شيطان بدون اينکه سؤالي آشکار از جانب خداوند در
کار باشد ،پاسخ ميدهد قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا( إسراء)12،
 -6-1رانده شدن ابلیس از بهشت و مبارزه طلبی او با خداوند برای فریب آدم

حکمي که خداوند متعال بعد از نافرماني ابليس صادر کرد؛ بيرون رفتن از بهشت بود ،ولي شيطان اين حکم را
نپذيرفت زيرا انسان را مسبب رانده شدنش از بهشت مي دانست ،لذا تصميم گرفت خداوند را در مورد فريب آدم به
مبارزه طلبي فراخواند .
در سوره بقره خطاب خداوند تنها متوجه شيطان نيست بلکه آدم و همسرش نيز مورد خطاب پروردگارند .قُلْنَا
اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا( ...بقره )97،اما درسوره أعراف تنها شيطان محکوم عليه فرمان الهي است؛ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا
یَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا( ...أعراف )29،شيطان زماني که اين دستور را دريافت کرد؛ گفت قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى یَوْمِ
یُبْعَثُو ن(أعراف)22،
در سوره حجر و إسراء نيز اين تصوير به همين صورت است .عالوه بر اين ،دليل شيطان براي فريب انسان نيز بيان
شده است .در سوره إسراء قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ ألَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إَالَّ قَلِيلًا
(إسراء)11،
و در سوره حجر قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَیْتَنِي ألُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِي األَرْضِ وَألُ غْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِين( حجر )93 ،او ميخواهد با
اين کار ،آدم را که خداوند بر تمامي موجودات برتريش داده است ،تحقير کند .در سوره کهف و طه چيزي از مبارزه
طلبي شيطان ذکر نشده است .در سورهي ص به همان نحوي است که در سوره حجر به تصوير در آمده است .در
تمام اين سورهها با وجود اينکه گفتههاي شيطان به شکل هاي متفاوتي آمده ،ولي همه ،سخني واحد در موضع و
مقامي واحد است .مثال تکرار سخن رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُو نَ که در سوره حجر و أعراف و ص از نظر لفظ و
معنا به يک صورت آمده است ،مي تواند بيانگر تمايل شديد شيطان براي فريب انسان باشد.
 -1-1بر حذر داشتن آدم از ابلیس

حادثه پرهيز از ابليس در دو سوره بقره وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُالَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَالَ
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِين( بقره )95،و أعراف وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُالَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا
وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين( اعراف )23،تقريبا با يک لفظ و معني به تصوير کشيده شده است با اين
تفاوت که حرف ربط در سوره بقره "واو" و در سوره أعراف "فاء" است .در سوره بقره کالم به خدا اسناد داده شده
است (وَقُلْنَا يَا آدَم) حرف ربط واو بيانگر افزوني کرامت خداوند است؛ زيرا دو نعمت ساکن شدن و خوردن همزمان
اتفاق افتاده است .ولي در سوره أعراف سخن به خداوند اسناد داده نشده است؛ (وَيَا آدَمُ) و حرف ربط فاء نيز براي آن
است که اين دو نعمت همزمان با هم صورت نگرفته بلکه خوردن مترتب بر سکني گزيدن است؛ همانطور که ادامه
آيه نيز (فکُالَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا) گوياي اين مطلب است( .محمد داود،1227،ص  )527اما در سوره طه ،خداوند از
دشمني ابليس با آدم وحوا سخن مي گويد :فَ قُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ( ...طه)228،
 -8-1نهی کردن آدم از نزدیک شدن به درخت

اين حادثه در دو سورهي بقره وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ(بقره )95،و أعراف وَالَ تَقْرَبَا هَذِ هِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين( اعراف )23،به يک شکل آمده است .اين تکرار بيانگر مبالغه در نهي است .عالمه
طباطبايي در تفسير آيه وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة مي نويسد« :نهي در اين جمله ،نهي از خوردن ميوهي آن درخت
بوده ،نه خود درخت و اگر گفته شده نزديک آن درخت نشويد براي اين بوده که شدت نهي و مبالغه در تأکيد را
برساند( .طباطبايي2939 ،ق ،ج)5

 -9-1فریب دادن ابلیس آدم را برای تناول میوهی درخت

از اين حادثه در دو سوره سخن به ميان آمده است؛ يک بار اين وسوسه تنها براي آدم يعني درسوره طه فَوَسْوَسَ
إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا یَبْلَي( طه)212،
و بار ديگر براي هر دو (آدم و حوا) در سوره أعراف فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن
سَوْءَاتِهِمَا(...أعراف)12،
 -11-1سرزنش وتوبیخ خداوند آدم را و پشیمانی و توبه آدم به درگاه خداوند

اين صحنه در سه سوره بقره ،أعراف و طه آورده شده است .در سوره بقره حرفي از نزديک شدن آدم و حوا به
درخت و خوردن ميوهي آن وجود ندارد .همچنين سخني از فريب شيطان به ميان نيامده است و در مورد توبه آدم و
قبول توبه او از جانب خداوند است؛ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( بقره .)98،سوره
أعراف در مورد اين است که به محض نزديکي آدم و حوا به درخت ،بديهاي آن دو آشکار گشت و از پشيماني انسان
و طلب مغفرت وي از خداوند گفته شده ولي حرفي از قبول پيشماني و بخشش گناه او به ميان نيامده است .سوره
أعراف فَدَالَّهُمَا بِغُرُو رٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِين( أعراف )11،سورهي طه نيز در مورد خوردن ميوه و
توبهي آدم و پذيرش توبه او حکايت مي کند.
 -11-1خروج آدم از بهشت
اين داستان با خروج آدم از بهشت تمام مي شود و عالوه بر اين خداوند ،آدم را از ابليس و مکر وي بر حذر مي-
دارد .خداوند اين حادثه را دو بار در سوره بقره ،فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( بقره )91،و قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن
تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُو نَ( بقره )97،يک بار در سوره أعراف قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ
فِي األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( أعراف )12،و يک بار نيز در سوره طه قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ( طه )219،آورده است .در تمام اين حوادثي که گفته شد ،نشانه ها و ويژگي هاي حوادث رعايت شده است .
زماني که اجزاء اين داستان در هفت سوره با هم جمع مي شود ،حادثه به طور کامل نمايان وجوانب آن نيز آشکار
مي گردد.
همه اين حوادث و تصاوير پيامهايي دارند که عبارتند از  :نقشههاي پليد دشمن براي گمراه کردن انسان ،چهره
فريبنده دشمن و ضرورت شناخت آن ،ايمن نبودن از وسوسههاي دشمن .عالوه بر اين پيامها ،نقش ايمان قوي به
خداوند ،تقوا و تعقل نيز در اين تصاوير به وضوح مشخص است.
در اين داستان ،از زاويههاي گوناگون به اين امر پرداخته ميشود و با تصويرگري ،روشهاي فريب کاري شيطان
به صورت هنرمندانه ترسيم مي گردد.
 - 2عناصر ساختاری داستان حضرت آدم
 -1-2پیرنگ داستان ،سلسله حوادثي است که در داستان جريان دارد ،معموال اين حوادث رابطه سببي با
يکديگردارند و از شخصيتهاي داستاني جدا نميشوند .نويسنده دائما شخصيت هاي خود را در ارتباط با حوادث و
متأثر از آن براي ما بيان ميکند( .نجم،2383،ص )19حوادث به خودي خود پيرنگ را به وجود نمي آورند بلکه

پيرنگ خط ارتباط ميان حوادث را ايجاد مي کند( .مير صادقي،2972،ص )12در داستان حضرت آدم ،پيرنگ بسامد
بااليي دارد .در تمام حوادث داستان ،رابطه علي و معلولي حاکم است و تمام وقايع داستان به يک سو ميرود .در
ابتداي داستان خداوند به فرشتگان خبر مي دهد که موجودي را از گل خواهد آفريد تا جانشين او در زمين شود .
فرشتگان از شنيدن اين سخن متحير شدند .خداوند علت اين کار را مسأله دانش و شناخت ذکر کرد .سجده نکردن
ابليس در برابر آدم سبب طرد شدن وي از بهشت ميشود .در ادامه داستان ،عصيان و نافرماني آدم از فرمان خداوند،
دليل رانده شدن آن دو از بهشت است .مهلت طلبيدن شي طان از خداوند براي فريب انسان خود دليلي براي حس
کينه توزي و انتقام جويي از انسان مي باشد زيرا شيطان ،انسان را سبب طرد شدن خود از بهشت ميداند.
 -2-2کشمکش :کشمکش ،در آفرينش صحنههاي داستاني و پردازش شخصيتها نقش اساسي دارد .از
نخستين داستان قرآن ،کشمکش آغاز شده و به صورت گوناگوني ادامه يافته است .به مقابلهي شخصيتها و نيروها
در داستان با يکديگر کشمکش ميگويند که داراي اجزاي گره افکني ،هول و وال ،بحران و گره گشايي ميباشد« .گره
افکني ،وضعيت دشواري است که برخي اوقات به طور ناگهاني ظاهر ميشود .برنامهها و روشها و نگرشها را تغيير
ميدهد(».ميرصادقي ،ص « )81هول و وال کيفيتي است که نويسنده براي وقايعي که در داستان در شرف تکوين
است ،ميآفريند و خواننده را به خواندن ادامه داستان کنجکاو ميکند( ».نجم،2383،ص )21بحران نقطهاي است که
نيروهاي متضاد براي آخرين بار با هم تالقي ميکنند و واقعه داستان را به نقطه اوج و بزنگاه مي کشانند و موجب
درگيري زندگي شخصيت يا شخصيتهاي داستان ميشوند( .مير صادقي،2972،ص )81نقطه اوج و بزنگاه لحظهاي
است در داستان که در آن بحران به نهايت رويارويي و تعارض برسد و به مرحله ديگر گرهگشايي بيانجامد .
(نجم،2383،ص )15و گره گشايي پيامد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجه نهايي رشته حوادث است .در گره
گشايي ،سرنوشت شخصيت يا شخصيتهاي داستاني تعيين ميشود و آنها به موقعيت خود آگاهي پيدا ميکنند،
خواه اين موقعيت به نفع آنها باشد يا به ضررشان( .ميرصادقي،2972،ص)88
داستان حضرت آدم اين عناصر را در خود نهفته دارد .مطلع کر دن فرشتگان از خلق موجودي در عالم هستي و
فرمان سجده به فرشتگان در برابر او در داستان گرهافکني ايجاد ميکند .اطاعت کردن همه فرشتگان از فرمان
خداوند و امتناع ابليس از فرمان خداوند هول و وال را در داستان پديد مي آورد و خواننده را به ادامه داستان کنجکاو
ميکند .رانده شدن ابليس از بهشت و مبارزه طلبي او با خداوند براي فريب آدم و تشويق وي براي خوردن ميوه
درخت ،نقطه اوج و بزنگاه داستان را شکل ميدهد .داستان با پشيماني آدم و توبه وي به درگاه پروردگار و خروج او
از بهشت و هبوطش در زمين تمام ميشود که اين همان گره گشايي در داستان است.
 -3-2شخصیت
اشخاص ساخته شدهاي (مخلوقي) را که در داستان و نمايشنامه و ...ظاهر ميشوند ،شخصيت مينامند .در تعريف
شخصيت گفتهاند« :شبه شخصيتي تقليد شده از اجتماع که بينش جهاني نويسنده به آن فرديت و تشخص بخشيده
است( ».براهني،2913،ص )923اشخاص داستاني در رمان يا داستان کوتاه همپايه نيستند بعضي از آنها در بيشتر
بخش هاي داستاني حضور دارند و بعضي ديگر مدت کوتاهي به روي صحنه ميآيند و بعد خارج ميشوند.
در داستان هاي قرآني نيز «اين ش خصيت ها هستند که حد و مرز قلمرو داستان را تعيين مي کنند و شخصيت
اصلي بين ديگر شخصيت ها و حوادث داستان ،اتحاد به وجود مي آورد( ».عبدالتواب ،2335 ،ص )222بنابراين
شخصيت ها ي داستان حضرت آدم را از لحاظ نقشي که ايفا ميکنند ،مي توان به دو دسته اصلي و فرعي و يا پويا و
ايستا تقسيم کرد :
شخصیت اصلی:

محور اصلي داستان است که حوادث پيرامون او مي چرخد و هم زمان ،محرک پنهاني براي حوادث داستان
است( .ذهني2373،؛ ص )259در داستان حضرت آدم ،آدم به عنوان شخصيت اصلي و محوري داستان است که
تمامي حوادث داستان پيرامون وي ميچرخد .در کنار آدم ،ابليس نيز نقش اساسي در داستان ايفا ميکند .وي
نخست در برابر فرمان خداوند نافرماني کرده ،سپس آدم را مي فريبد .عالوه بر اين دو شخصيت ،شخصيت حوا را نيز
مي توان به عنوان شخصيت اصلي داستان محسوب کرد.
شخصيت فرعي :نويسنده براي پيشبرد حوادث جانبي که خود سير حادثه اصلي را آسان ميکند ،از شخصيت
فرعي استفاده ميکند و يا ممکن است براي بيان شخصيت اصلي داستان يا ويژگيهاي او حضور يابد( .ذهني2373،؛
ص )252در اين داستان فرشتگان با ويژگي هاي ناشناخته و مبهمشان به عنوان شخصيت هاي فرعي سير حوادث
داستان را به جلو مي برند.
عالوه بر اين شخصيتهاي داستان را مي توان به پويا و ايستا تقسيم کرد:
شخصيت پويا :شخصيتي است که در طول داستان در معرض تغيير و دگرگوني واقع ميشود .نا گفته نماند که
منظور از شخصيت لزوما شخصيت انساني نيست و براي نمونه درخت ،حيوان .يا يک شئ را نيز در بر ميگيرد .
(مستور ،2983،ص )92شخصيت پويا در اين داستان آدم ،حوا و ابليس هستند چرا که اين سه از آغاز داستان در
معرض تغيير و دگرگوني بودهاند.
شخصيت ايستا :شخصيت ايستا در داستان يا تغيير ندارد و يا تغييري بسيار کم دارد به عبارت ديگر در پايان
داستان همان است که در آغاز بوده است .حوادث داستان بر او تأثير نميگذارد و يا اگر تأثير داشته باشد بسيار ناچيز
و مختصر است .در اين داستان شخصيت فرشتگان شخصيت ايستا است و حوادث داستان بر آنها تأثير نگذاشته
است.
-4-2زمان  :زمان در سير حوادث داستاني و رشد و نمو آن تأثير بسزايي دارد .خارج شدن قصه از محدودهي
زمان سبب مي گردد که حادثه را عاري از حرکت و زندگي گرداند ،آن را به درختي تبديل مي کند که از ريشه
هايش جدا شده است .چنين درختي شاخ و برگ نمي گستراند و بر نمي دهد .از اين رو داستان موفق ،به عنصر زمان
توجه خاصي نشان داده ،به تناسب فضا و سبک ،آن را پر رنگ يا کم رنگ ميکند .البته اين امر به اين معنا نيست
که به کارگيري عنصر زمان و بهره گيري از آن در داستان نويسي قاعدهي مشخص و يا اسلوب شناخته شدهاي
داشته باشد .زمان تنها به مانند ابزاري در دست هنرمند است که متناسب با ويژگي حوادث داستان ،رنگي از زمان را
به کار مي گيرد( .الخطيب،2385،ص)79
زمان در داستانهاي قرآني نيز نقش مهمي ايفا ميکند و به داستان حرکت و پويايي خاصي مي بخشد .هر
داستان قرآني ،زمان مخصوص به خود را دارد که گاهي تمام تفصيالت آن مشخص و گاهي پنهان ميگردد و گاهي
بر روي خط سير مستقيم و گاهي به صورت شکسته و ارجاع به گذشته يا جهشي به آينده دور و نزديک نمود مي
يابد.
در سورهي بقره خداوند متعال ابتدا در مورد امري که در آينده اتفاق خواهد افتاد ،سخن مي گويد وَإِذْ قَا لَ
رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً( بقره )92،سپس در ادامه حوادثي که در زمان حال روي مي دهد را
بيان ميکند .در سوره اعراف خداوند مي فرمايد وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ
إِبْلِيسَ لَمْ یَكُن مِّنَ السَّاجِدِین( أعراف )22،اين حادثه که خداوند آن را با فعل ماضي آورده است ،نسبت به فعلهاي
ماضي ديگري که در اواسط داستان آمده ،دورتر است .زيرا ابتدا انسان خلق شده و سپس به فرشتگان دستور سجود
در برابر آدم صادر شده است .در ادامهي سوره ،حوادث داستان پي در پي ادامه پيدا ميکند تا اينکه با فعل آينده

تمام ميشود َ الَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي ألَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ آلتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن
شَمَآئِلِهِمْ وَالَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِین( أعراف)28-21،
در اين داستان ،رويدادها بر اساس توالي طبيعي خود به پيش ميروند؛ يعني رويدادها از گذشته به حال و سپس
به سمت آينده حرکت ميکنند و همان طور که رويدادها و زمانها از پي هم ميآيند ،افعال در داستان نيز به همان
ترتيب پشت سرهم قرار ميگيرند .اين مسأله به کمک حروف ربط ترتيبي (ثم) و (فاء) صورت ميپذيرد ،يعني فعل
گذشتهاي که در سرآغاز داستان آمده ،از گذشتهاي که در اواسط داستان آمده دورتر است و فعل گذشتهاي که در
پايان داستان آمده ،در مقايسه با فعلهاي گذشتهي موجود در ميان داستان ،به زمان حال نزديکترند .بنابراين افعال
همراه با خط سير زمان در حرکت و تغييرند.
 -5-2مکان :يکي ديگر از عناصر اساسي داستان ،مکان است .مکان جايگاهي است که حوادث در آن جريان پيدا
ميکند و شخصيتهاي داستان در آن حرکت ميکنند .در بيشتر داستانهاي قرآني ،اسمي از مکان برده نشده است
مگر اينکه ذکر آن به هدف داستان کمک کند .مکان در داستان قرآني دو گونه است ،گاهي اسم مبهم مانند (قرية و
مدينة) و گاهي اسمهاي خاص مانند (مدين ،مصر و )...است .اما نوع اول در داستانهاي قرآني جايگاه بيشتري دارد
زيرا اسم مبهم بر عموميت حادثه ميافزايد( .العمري ،بي تا )28 :
مکان در داستان حضرت آدم ،بهشت (جنة) است که در سه سوره بقره ،اعراف و طه ذکر شده است .عالوه بر
بهشت ،دو مکان ديگر؛ يکي زمين  لَكُم في األرضِ مُستَقَرٌ ومَتاعٌ الي حين( بقره )91،و ديگري جهنم ذکر شده
است قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ألَمْألنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ( أعراف)27،
 -6-2گفتگو :روح دميده شده در کالبد يک داستان است .بدون اين روح ،مجموع واژههاي قصه همچون تودهاي
از سنگ جلوه ميکنند .گوناگوني و رنگارنگي در گفتگو به حرکتهاي قصه ،زيبايي و وقار ميدهد .گفتگو هرچند
ظاهري ساده دارد از باطني پيچيده و بسيار ظريف بهره مي برد( .حسيني)239: 2988،
داستانهاي قرآن چنان هنرمندانه از اين عنصر بهره گرفتهاند که در گفتگوهاي داستاني ،طراوت و جريان مدام
زندگي ديده ميشود .گفتگوي داستاني ،در پردازش شخصيتها و معرفي آنان به مخاطب نقش اساسي دارد .
(فروردين )291 :2978 ،گفت وگو چنان که در ادبيات داستان نويسي معمول است ،گاهي جزئي از زبان داستان را
تشکيل ميدهد و آن هنگامي است که داستان در برگيرنده دو عنصر «روايت» و «گفتگو» باشد و گاه مستقالً زبان
داستان را تشکيل ميدهد و آن در صورتي است که داستان از يکي از اين دو ساخته شده باشد ،اهميت «گفتوگو»
در آن است که ميتواند در پديدههاي هنري داستان سهيم باشد ،از آن جمله در کشف رخدادها و تحول آنها و نيز
در کشف آنچه در ضمير شخصيتها ميگذرد ،مؤثر است .به گونهاي که اگر اين عنصر حياتي در داستان وجود
نداشت ،ما هرگز نمي توانستيم به رازهاي اين شخصيتها دست يابيم .
گفتگو در داستان حضرت آدم نيز نقش برجسته اي دارد .اين داستان که به موضوع «آفرينش و جانشيني آدم»
ميپردازد ،به شيوه «گفتوگو» عرضه شده است .بخش نخست داستان با گفتوگوي خدا و فرشتگان آغاز شده است :
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن یُفْسِدُ فِيهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ( بقره )92/اين گفتوگو از موضع فرشتگان درباره اتفاقي جديد در
زمين يعني جانشيني آدم و نيز از ميزان آگاهي و شناختي که خداوند به آن عنايت کرده ،پرده برداشته است .هر
چند داستان مي توانست ،نگرش فرشتگان را از طريق عنصر روايت (با زاويه ديد داناي کل) برمال سازد ،بدين ترتيب
که فرشتگان چنين تصور ميکردند که وجود آدمي بر خالف خود فرشتگان که تنها به ستايش و تقديس خداوند

ميپردازند ،در زمين باعث فساد و خونريزي خواهد شد .اما داستان به جاي «روايت» به «گفتوگو» روي آورده است
و از اين طريق د ر حقيقت در نظر دارد که اوالً خوانندگان ،به صورت مستقيم و با زبان خود فرشتگان با دقايق
انديشههاي آنان آشنا شوند .چ را که گوش دادن به صورت مستقيم به مراتب از نقل و گزارش صرف ،زندهتر و
دلپذيرتر است .ثانياً خوانندگان به طور مستقيم به انحرافات رفتار شخصيت مورد محاوره پي مي برند؛ و پس از آشکار
شدن ديدگاه فرشتگان ،اين پاسخ «من چيزي مي دانم که شما نميدانيد» آمده است .سکوت و خودداري کردن متن
داستان از تعيين سبب (خالفت آدم در زمين) از نظر هنري با هدف داستان ارتباط دارد زيرا اين داستان مي خواهد
هر چه بيشتر به کمال و علم خداوند و نيز به جهل و بياطالعي فرشتگان از اسرار آفرينش و حکمتها و
مصلحتهايي که در آن نهفته است ،تاکيد کند .از اين جاست که داستان متعاقب پرسش فرشتگان چنين ميگويد
«آنچه را خدا مي داند ،آنها نميدانند» تا بدين وسيله به حقيقت هنري آن پاي فشارد ،به عالوه يک رمز هنري ديگر
نيز در وراي حقيقت مزبور نهفته است و آن اين که به شخصيت آدمي ارزش و فضيلت بيشتري (نسبت به فرشتگان)
داده است.
بخش دوم داستان که از جهل فرشتگان پرده بر ميدارد ،اين گونه آغاز مي شود :وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بقره .)92،قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( بقره )91،قَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ( بقره )99،اين گفتوگوي تازه بين خداوند و فرشتگان ،از اسرار
تازهاي که به ويژگيهاي فرشتگان و آدميان مربوط ميشود ،پرده برميدارد .خواننده پي مي برد که هدف داستان در
اين قسمت کوتاه ،از يک سو آشکار کردن علم خداوند که هيچ آفريدهاي ،هر که باشد ،ياراي رسيدن به قله آن را
ندارد ،و از سوي ديگر ارزش دادن به شخصيت آدمي است که از فرشتگان هم فراتر است .خداوند جانشيني در زمين
را تجربه خاصي براي آدميان قرار داد تا از اين طريق آنان را بر همه آفريدههاي خود فضيلت و برتري بخشد .البته
داستان ،خود به شرح اين معنا نپرداخته ،بلکه خوانندگان را به حال خود واگذاشته است تا آن را از طريق زبان هنر
به دست آورند ،هنري که موجب پيدايش بارقهاي در ذهن خواننده ميشود و او را در مرحلهاي قرار ميدهد که در
روند درک و کشف مفاهيم ذهني سهيم باشد .
در بخش سوم «ابليس» وارد صحنه ميشود و اين بخش بدين ترتيب آغاز ميشود :وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ اسْجُدُو اْ
آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ داستان ،از نظر هنري ،در ساختار خود براي بيان اين
ض
حقيقت يعني ارزش آدمي ،به تدريج پيش رفته است ،از اين رو ،در نخستين قسمت داستان «ِانِّي جَاعِلٌ فِي األَ ْر ِ
خَلِيفَةً» اهميت اين موجود را به طور اجمال تعريف کرده ،بدين ترتيب که صفت جانشيني را به او داده است نکته
قابل توجه اينکه وقتي «ابليس» وارد صحنه مي شود ،به نقش فرشتگان پايان ميدهد و يا بهتر است بگوييم ،نقش
فرشتگان به عنوان شخصيتهاي فرعي داستان با انجام پرسش و آگاهيشان از واقعيت امر ،پايان يافته است و اکنون
نوبت «ابليس» رسيده که همچنان بر موضع عصيانگرانه و متعهدانه خود ،پاي ميفشارد و حتي ورود اين شخصيت
در صحنه پيامدهايي دارد که بر همه رخدادهاي داستان پيدايش آدم دربخش چهارم تأثير ميگذارد .
در بخش چهارم ،رويدادهاي جديدي چون «نهي از درخت» و «به انحراف کشيده شدن آدم و حوا» مطرح
ميشود  وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُالَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ
(بقره )90،و فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْ رَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ( بقره .)91،فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( بقره .)93،قُلْنَا اهْبِطُو اْ

مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ یَحْزَنُونَ(بقره )90،وَالَّذِینَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ
بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُو نَ( بقره )93،بدين گونه ،داستان پيدايش آدمي به پايان ميرسد .هدف
داستان بازگو کردن مسئله دانش و جانشيني آدم در زمين و آن گاه معرفي طرفين کشمکش« ،آدم» و «ابليس»
است ،از اين رو ،وضعيتها ،رويدادها و شخصيت ها بايد براساس گزينش خاص و متناسب با اهداف مزبور ترسيم
شوند ،وجود جانشين در زمين  -آدم  -مجهز به نيروي دانشي که نشانههاي راه خالفت را براي او مشخص مي کند،
محور داستان است .نکته قابل توجه از نظر هنري اين است که داستان ،ميان مسئله جانشيني آدم در زمين و مسئله
جانشيني او پيش از فرود آمدن در زمين يا به بيان ديگر ميان مسئله جانشيني آدم در حالي که در بهشت دچار
کشمکش است و مسئله جانشيني آدميان در حالي که در زمين نيز گرفتار کشمکشند ،نوعي موازنه برقرار کرده
است .هدف داستان اين است که مي خواهد مفاهيم داستان را براي خوانندگان کامالً روشن و آشکار سازد تا آنان
براي اصالح کردار و رفتار خود و به جاي آوردن وظايف جانشينيشان در زمين از آن بهره گيرند .خداوند نيز براي
بيان اين هدف از گفتگو به نيکي بهره گرفته است.
 - 3تصویرپردازی در داستان حضرت آدم
خيال حسي از پايههاي اوليه تصوير هنري در قرآن به حساب ميآيد .به عبارت ديگر خيال در واقع فرصتي است
که تصوير در آن شکل ميگيرد «يعني تصوير در خيال عمل ميکند و از طريق حس و وجدان ،به خيال وارد ميشود
و مي تواند در درون آدمي ،احساسات و عکس العملهاي گوناگوني را موجب شود .زماني که خيال پربار باشد بهتر
مي تواند تصويرهاي هنري را دريابد و از آن لذت ببرد(».خالدي ،2377،ص)292
قرآن کريم براي تأثيرگذاري عميق بر باطن انسان ،تصا ويري که حوادث واقعي را در ذهن انسان مجسم ميکنند
به کار مي برد .احساسات ما نيز به واسطه همين تصاوير بر انگيخته ميشود به گونهاي که ما با اين حوادث زندگي
ميکنيم و آن تصاوير را ميبينيم.
در داستان آدم ،تصويري که خداوند از بهشت ارائه کرده ،هر چند بسيار گذرا و جزئي است ،ولي آن را به يک
مکاني تشبيه ميکند که امکاناتي در آن وجود دارد .آن بهشت بيشتر شبيه به بهشتهاي زميني است که در آن
نعمت وجود دارد وانسان را از خوردن ،پوشيدن و نوشيدن بي نياز ميکند .إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا
تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى( طه )223-227 ،اين تصوير براي مخاطب کامال حسي و ملموس است زيرا ذات آدمي با
حسيات بيشتر از امور عقلي انس گرفته و آن را ميپذيرد.
ديگر تصوير واقعي -تخيلي در اين داستان ،اين است که خداوند براي نافرماني آدم از فرمان حق تعالي ،به
درخت و ميوهي درخت اشاره کر ده است و او را از نزديک شدن و خوردن ميوهي آن نهي کرده است .خداوند براي
نشان دادن اين امر مي توانست به چيزهاي زيادي مثل بزند ولي ميوه درخت را انتخاب کرد تا خواننده تصويري
ملموس از اين امر در ذهنش تجسم يابد .وَالَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين( أعراف)23،
تصوير ديگري که بيانگرتالش مداوم شيطان براي بيرون راندن آدم و حوا از بهشت است آيه فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَا نُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (...بقره )91،اين آيه تصوير شيطان را به گونه اي ترسيم ميکند که او به تکان دادن
آدم و حوا مشغول ميشود تا اينکه پاهاي آنها لغزيده ،از بهشت بيرون ميافتند .
نمونه ديگر تصوير پردازي اين داستان ،در سوره إسراء قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى یَوْمِ
الْقِيَامَةِ ألَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إَالَّ قَلِيلًا( إسراء )11/است .خداوند گمراه شدن انسان توسط شيطان را به حرکت سوار کار

مجرب تشبيه کرده است و براي بيان آن واژهي "إحتنک" را آورده است .ديگر تصوير ،تصوير خباثت و کينه و غرور
شيطان است قَالَ مَا مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا
یَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِین( اعراف )22-21 ،
نتیجه گيري
داستان هاي قرآن از جمله داستان حضرت آدم در خدمت اهداف ديني و تربيتي انسان هستند.
ساختار روايي داستان حضرت آدم به گونهاي است که اکثر عناصر داستاني شناخته شده در ادبيات داستاني مانند
پيرنگ ،کشمکش ،شخصيت ،زمان ،مکان و گفتگو قابل طرح و بررسي است .
حوادث اين داستان در هفت سوره ذکر شده است و تمام حوادث بر پايه رابطه علي و معلولي است.
ساختار داستان بر اساس يک ساختار خطي است به اين معنا که نقطه شروع ،ميانه و پايان روشني دارد .
گفت وگو در داستان حضرت آدم از نوع گفتگوي بيروني (ديالوگ) است.
عنصر صحنه در اين داستان به اندازه ضرورت و اقتضاي موقعيت براي تأمين هدف به کار گرفته شده است و زمان و
مکان اغلب عام و مبهم است.
تصاوير اين داستان واقعي – تخيلي هستند يعني از محسوسات دنيوي براي تجسم امور اخروي کمک گرفته شده
است.
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الخطيب ،عبد الکريم ( ،)2385القصص القرآنی فی منطوقه و مفهومه ،بيروت ،دار المعرفة ،الطبعة الثانية.
خلف اهلل ،محمد أحمد ( ،)2333الفن القصصی فی القرآن الکریم ،شرح و تعليق خليل عبد الکريم ،لندن –
بيروت-القاهره ،سينا للنشر ،الطبعة الرابعة.
الدالي ،محمد (  ،)2339الوحدة الفنیة فی القصة القرآنیة ،مون للطباعة و التجليد ،الطبعة االولي.
ذهني ،محمود .)2373( .تذوق االدب :طرقه و رسائله ،مکتبة االنجلو المصرية.
طباطبايي ،محمدحسين (2939ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن الکریم ،بيروت ،مؤسسه األعلمي ،ط.9
عبدالتواب ،صالح الدين ( ،)2335الصورة األدبیة فی القرآن الکریم ،القاهرة ،الشرکة العالمية للنشر-لونجمان ،البعة
األولي.
عمر باحاذق ،عمر محمد ( ،)2339الجانب الفنی فی القصص القرآن الکریم ،دمشق ،دار المأمون للتراث ،الطبعة
االولي.
العمري ،عبد الحفيظ احمد (بال تا) ،مقاالت فی القصة القرآنیة ،اصدارات موقع عيون المعرفة.
الغنام ،عزة )2332( .الفن القصصی العربی القدیم من القرن الرابع الهجری الی القرن السابع الهجری ،القاهرة،
الدار الفنية للنشر و التوزيع.
فروردين ،عزيزه ( ،)2979زیباشناسی هنری در داستانهای قرآن ،قم ،مرکز پزوهشهاي اسالمي صدا و سيما،
چاپ دوم.
الفيومي المقري ،أحمد بن محمد بن علي (2212هـ1222/م) ،المصباح المنیر -معجم عربي -الطبعة األولي،
القاهرة ،دار الحديث.
قطب ،سيد (بال تا) ،مشاهد القیامة فی القرآن ،بيروت ،دار الشروق للطباعة.
ــــــــ ( ،)2339التصویر الفنی فی القرآن الکریم ،بيروت ،دار الشروق ،الطبعة السادسة.
محمد داود ،محمد ،)1227( .معجم الفروق الداللیة فی القرآن الکریم ،القاهرة ،دار غريب للطباعة و النشر.
مستور ،مصطفي .)2983( .مبانی داستان کوتاه ،چ ،2تهران :نشر مرکز.
مطاوع ،سعيد عطيه علي ( ،)1221االعجاز القصصی فی القرآن الکریم ،اآلفاق العربية ،الطبعة االولي.
مير صادقي ،جمال ( ،)2972عناصر داستان ،چ ،2انتشارات سخن.
نجم ،محمد يوسف ( ،)2383فن القصة ،ط ،8بيروت ،دار الثقافة.

