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بررسی شیوههای قصه پردازی و عناصر داستانی قصۀ حضرت لوط
در قرآن کریم
فاطمۀ فتاحی سده

1

چکیده

قرآن کریم قصص را مایۀ عبرت برای خردمندان میداند و همین امر مطالعه و تحقیق در داستانهای قرآنی

را ضروری و الزم میسازد تا از این رهگذر بتوان به حقایق آنها پی برد .اگر چه زبان اصلی قررآن ،زبران دیرن و
هدایت معنوی است؛ اما در کامل ترین وجه خود از شیوۀ داستان سرایی برای ابالغ پیام خویش بهره برده اسرت.

صاحب نظران در گسترۀ ادبیات داستانی به عناصری دست یافته اند که رعایت آن عناصر به داستان جرذابیت و

گیرایی میبخشد ،قصرههای قررآن دارای عناصرر داسرتانی قصرههای امرروزی اسرت ،از جملره داسرتان حتررت
لوط

که به زندگی این پیامبر در دوازده سورۀ قرآن میپردازد.

مقالۀ حاضر با استفاده از آثاری کره ترا کنرون در زمینره قصرههای قررآن نگرار یافتره اسرت ،در دو بخرش

شیوههای قصه پردازی در قرآن (با رویکرد به اندیشهها و دیدگاهها و تقسیم بندیهای مستقل ادیبان مسلمان؛ اما
با الهام از شیوههای نوین تحلیل مؤلفههای داسرتان نویسری در جهران مردرن) و عناصرر داسرتانی در ایرن کترا

آسمانی بر پایۀ نقد ادبی معاصر و برگرفتره از انروا رو هرای داسرتان نویسری رایرر در رر انجرام پذیرفتره ترا

مالحظه شود قرآن در بیان قصهها تا چه اندازه از شیوههای ادبی بهره جسته و چگونه زبران ادبیرات را وسریله ای
مناسب و شایسته در خدمت اهداف هدایتی و تربیتی خود قرار داده است.

واژگان کلیدی :قرآن ،قصۀ حترت لوط

 ،شیوههای قصه پردازی ،عناصر داستانی.

 -1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان fatahifateme70@yahoo.com
تاریخ دریافت1399/04/08 :

تاریخ پذیر 1399/10/01 :
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مقدمه

قصه در انتقال مفاهیم بشری پیشینه ای کهرن دارد .در حقیقرت ایرن اسرلو کالمری ،ابراار انتقرال تجرار

گونا گون تمدنها و ملتها و تجربۀ پیشینیان به پسینیان بوده است .سرشت انسانی نیا از میران وجروه گفتراری،

گرایشی بیشتر به شنیدن قصه دارد؛ چرا که احساس لطیف و عاطفی پردامنه ای را در انسانها برمری انگیراد و
سازگارترین فرم کالمی با ذهن بشر است .از همین رو ،دایرۀ مخاطبان قصه ،وسیع ترر و قردرت نفروذ بیشترر

گستر مییابد.

قرآن کریم حوادث و سرگذشتهای واقعی را که به آن پرداخته" ،قصص" نامیده است .قصه در اصرطال بره

سخنی گفته میشود که در قالب ادبی چنان بیان و طر شود که مخاطب آن را پیگیری کند .ایرن معنرا و مفهروم
که با ریشه و مادۀ ّ
"قص" سازگار میباشرد ،دربرارۀ داسرتانهای واقعری تراریخی قررآن صراد اسرت؛ زیررا قررآن،
حوادث و سرگذشتهای فرورفته در اعما تاریخ را با شیوه و اسلو های بیرانی و تکنی هرای داسرتانی دوبراره
احیا کرده است ،به گونهای که خواننده را به فتای داستان میبرد تا با در نظر گرفتن تمام رخدادها و موقعیتهرا
همگام با داستان پیش رود ،تا آنجا که "تالوت کنندگان الهی ،سرنوشت خویش را از سرگذشت اقوام گذشته جدا

نمیبینند ،بلکه قدم به قدم به صحنه آراییهرای داسرتان پریش مریآینرد ،و همرواره خرود را در صرحنههای تراریخ
بشریت حاضر و زنده احساس میکنند( ".قناد)48 :1389 ،
قسمتهای مختلف داستان حترت لوط

در دوازده سرورۀ قررآن بیران شرده کره برا توجره بره نظرر اک رر

مفسران تمامی آنها مکی است( .طباطبایی )136/10 :1417 ،این داستان همانند بسریاری از داسرتانهای قررآن
امور تربیتی و اخالقی را در قالب تصاویری شگرف که تا قیامت زنده اند به نمایش گذاشرته اسرت .آنچنران کره

رو و اندیشه مخاطب را تسخیر میکند و از طریق مجسد و مجسم سراختن حراالت و حروادث ،نقشری مرؤثر در

تربیت فرهنگی نسل امروز عهدهدار میگردد ،به شیوهای که مخاطب در نهایت ر بت تا پایران داسرتان را دنبرال

میکند .آیات مرتبط با قصۀ حترت لوط

در سورههای مختلف برای دستیابی به ی

کلیت داستانی در ی

چهار چو وساختاری منسجم براساس ترتیب رخدادهاو نه ناول ترتیب یافته انرد .در برازگردان آیرات قررآن بره
زبان فارسی از ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی بهره برده شده است.

 .1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

در زمینه شیوۀ قصه پردازی پژوهش هایی مفید و ارزشمند انجام گرفته است که از جملره آنهرا مریتروان بره

پژوهشهای ذیل اشاره کرد:
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ـ مقالۀ «نگاهی به داستان و اجراای تشرکیل دهنردۀ آن» ،خلیرل پروینری ،نشرریه دانشرکده ادبیرات و علروم

انسانی تهران ،تابستان  ،1381شمارههای  ،163-162صص  ،516-497این مقاله ضمن ارایرۀ تعریفری از داسرتان
از عناصرر یراد شرده و جایگراه آنهرا در عمرل داسرتانی

هنری و تفاوتش با شکل سنتی آن ،به معرفری هرر یر

پرداخته است.

ـ مقالۀ «تحلیل عناصر داستانی در داستانهای قرآن» ،خلیل پروینی و فیروز حریرچی ،نشریۀ مردرس علروم

انسررانی ،زمسررتان  ،1378شررمارۀ  ،4صررص 16-1؛ در ایررن پررژوهش چهررار عنصررر طررر و پیرنر  ،کشررمکش،
شخصیت ،شخصیت پردازی و گفتگو در داستانهای قرآن تحلیل و بررسی شده است.
ـ مقالۀ «بررسی عناصر داستانی تولد حترت مسیح

در سورۀ مریم» ،جمال فرزنرد وحری ،فاطمرۀ عظیمری،

فصلنامه مطالعات ادبی متون اسالمی ،تابستان  ،1397سال سوم ،شمارۀ دوم ،صص 155-137؛ در این پژوهش نحروۀ

حتور و نقش عناصر داستانی در داستان تولد حترت مسیح در سورۀ مبارکۀ مریم بررسی شده است.
ّ
ـ مقالۀ « ریخت شناسی ادبیات داستانی و عناصر و انوا آن در ادبیات عر » ،هدایت الله تقی زاده،1398 ،

مجله پویش در آموز علوم انسانی ،دورۀ چهارم ،شمارۀ چهاردهم ،صص 10-1؛ این پژوهش بره بررسری عناصرر

داستان ،ویژگیهای داستان ،شعر و ن ر داستانی در ادبیات عرر و ادبیرات جهران و انروا آن در ادبیرات عرر

میپردازد.

ـ مقالۀ «ساختار روایت در قصههای قرآن مجید» ،علی اصغر المرضا ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،سرال

هفدهم ،زمستان  ،1389شمارۀ چهارم ،صرص  ،50-31در ایرن پرژوهش عناصرر ،ویژگیهرا و مؤلفرههای اساسری
قصههای قرآنی ،با توجه به مجموعۀ مفاهیم و اصول اساسی که امروز در بیان قصره ،داسرتان و درام مرورد توجره
قرار میگیرد کشف و استخراج گردیده است.

ـ مقالۀ «تحلیل عناصر داستانی قصه یوسف

ّ
» ،حبیب الله آیتی و همکاران ،مجله پژوهش زبان و ادبیات

فارسی ،بهار و تابستان  ،1386شمارۀ هشتم ،صص  ،20-1این پژوهش با هدف بررسی فراوانی عناصر به بررسری
و تحلیل عناصر داستانی در قصۀ حترت یوسف

در قرآن میپردازد.

ـ کتا عناصر داستان ،جمال میرصادقی ،نشر سخن ،1394 ،در این کتا تأ کید بر ادبیات داسرتانی اسرت؛

یعنی به آثاری که جنبۀ روایتی دارد ،بیشتر پرداخته شده؛ اما عناصری که برای ادبیات داسرتانی عنروان گردیرده،

ا لب دربرگیرندۀ بخش دیگر ادبیات تخیلی ،یعنی ادبیات نمایشی نیا میشود..

ـ کتا قصه نویسی ،رضا براهنی ،نشر نگاه ،تهران ،1393 ،این پژوهش به بیان دیدگاههای مردرن و ترازه در

داستان نویسی میپردازد .نگاه مدرن و ساختارگرایانه مؤلف در این کتا حاوی پیشنهادهایی ترازه در خروانش و
آفرینش قصه در ایران است.
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 .1-2پرسشهای پژوهش

 -1شیوههای قصه پردازی داستان حترت لوط

در قرآن با شیوههای قصه پردازی امروزی چره ارتبراطی

دارد؟

 -2چگونه میتوان عناصر داستانی قصههای امروزی را با قصۀ حترت لوط

تطبیق و پیوند دارد؟

 .3-1فرضیههای پژوهش

 -1داستان به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات قرآنی ،به ماننرد سرایر موضروعات آن ،در خردمت اهرداف
دینی و تربیتی در آمده است.

 -2قصههای قرآن ،دارای عناصر داستانی و شیوههای قصه پردازی امروزی میباشند.

 .4-1ضرورت و اهمیت پژوهش

داستانها و قصههای قرآنی روحری ترازه را همرراه برا فرهنر

میدهند ،بررسی شکل و ساختار قصۀ حترت لوط

و تفکرر توحیردی و جهران بینری الهری ارایره

و دقت در آیات و محتوای تربیتی آن ضمن آنکه انسان

را به سوی فهم عمیق آیات قرآن میبرد ،راهکارهای ارزشمندی از اخال و عقیده را برای زندگی ایمانی انسران،

جلوهگر میسازد.

جستجو ،مقایسه و تحلیل شیوههای قصههای قرآنی و عناصر داستانی با مؤلفههای داستانی جدید ،مریتوانرد

راهکاری مناسب و رویکردهایی پیشرفته تر در اعتالی رو های موجود در اختیار ناقدان معاصر قرار دهد.
 .5-1روش پژوهش

لوط

این مقاله با رو توصیفی تحلیلی با ذکر مجمو آیات به ترتیرب رخردادها نره نراول آن هرا ،قصرۀ حتررت
را در دو بخش -1 :رو قصه پردازی در قرآن -2 ،عناصر داستانی در قصۀ حترت لروط

بررسری

مینماید .در بخش نخست به رویکرد اندیشمندان مسلمان و دید گاههرا و تقسریم بنردیهای آنران در برخرورد و
مواجهه با این پدیدۀ نوین پرداخته میشود و دربخش دوم مباحرث آن برر بنیانهرای نقرد ادبری معاصرر رر در
گستره داستان نویسی (داستان بلند و کوتاه) تحلیل و واکاوی میگردد.
 .2آیات داستان حضرت لوط

در سورههای قرآن بر اساس ترتیب وقوع حوادث و رخدادها

َّ ْ ْ ُ ُ ْ
َّ ُ َّ
ٌ
ُ
ُ ُ ُ ٌ
ُ
ْ
وط ال ُم ْرسلین* إذ قال ل ُه ْم أخوه ْم لوط أال ت َّتقون* إنی لک ْم ر ُسول أمی ٌن* فاتقوا الله و أطی ُعون* و
"کذبت قوم ل ٍ
ُْ
ُ
ْ
َّ
ُ ُ
ْ
ما أ ْسئلک ْم عل ْیه م ْن أ ْج ٍرر إ ْن أ ْجرری إال علری ر العرالمین" (شرعرا " )164-160/و لوطرا إذ قرال لق ْومره أترأتون
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ ُ ْ ُ
ْ ْ
الفاحشة ما سبقک ْم بها م ْن أح ٍد من العالمین* إنک ْم لتأتون الرجال ش ْهوة م ْن ُدون النسا برل أن ُرت ْم ق ْرو ٌم ُم ْسررفون"
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ْ
َّ ُ ْ ُ ْ
ُ
َّ ُ
ُ
ْ
ُْ
(اعراف« )81-80/و لوطا إذ قال لق ْومه إنک ْم لتأتون الفاحشة ما سبقک ْم بها م ْن أح ٍد من العالمین* أ إنک ْم لترأتون
َّ
ُ ْ
َّ
ُ
ُ ْ
ُْ
الرجال و ت ْقط ُعون َّ
السبیل و تأتون فی نادیک ُم ال ُم ْنکر فما کان جوا ق ْومه إال أ ْن قالوا ائتنرا بعرذا اللره إ ْن ک ْنرت
ُ َّ ُ
ُ
َّ
ْ َّ ْ ُ ْ ُ
روط م ْرن ق ْرر یتک ْم إن ُه ْرم أنر ٌاس
من الصادقین» (عنکبوت" )29-28/فما کان جوا قومه إال أن قالوا أخرجروا آل ل ٍ
ْ
ُ
ْ ْ
ْ
ْ
یتط َّه ُرون" (نمل " )56/قال ر ان ُص ْرنی علی الق ْوم ال ُمفسدین" (عنکبوت" )30/ر نجنی و أهلی م َّما ی ْعملون"
ْ ُ ُ
(شعرا " )169/و ل َّما جا ت ُر ُسلنا لوطا سی به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قال هذا ی ْو ٌم عصی ٌب* و جا ُه ق ْو ُم ُره ُی ْهر ُعرون
َّ ُ َّ
ُ
ُ ْ
ُْ
إل ْیه و م ْن ق ْب ُل ک ُانوا ی ْعم ُلون َّ
السیئات قال یا ق ْوم ه ُؤال بناتی ه َّرن أطه ُرر لک ْرم فراتقوا اللره و ال تخ ُراون فری ضریفی
ٌ ُ
ٌ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
َّ
ْ
أل ْیس م ْنک ْم ر ُجل رشید* قالوا لقد عل ْمت ما لنا فی بنات م ْن ح ٍّق و إن لت ْعل ُم ما نر ید* قال ل ْو أ َّن لی بک ْرم ق َّروة
ُْ ْ
ْ
ْ
أ ْو آوی إلی ُرک ٍن شدی ٍد (هود« )80-77/و جا أهل المدینة ی ْست ْبش ُرون* قال إ َّن ه ُرؤال ضر ْیفی فرال تفت ُرحون* و
ْ
ُ
َّ ُ َّ
ُ
ُْ
َّ
اتقوا الله و ال تخ ُاون* قالوا أ و ل ْم ن ْنه عن العالمین* قرال ه ُرؤال بنراتی إ ْن ک ْن ُرت ْم فراعلین* لع ْم ُررک إن ُه ْرم لفری
ُ ُ ُ َّ ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
سکرته ْم ی ْعم ُهون» (حجر« )72-67/قالوا یا لوط إنا ُر ُسل ر ب ل ْن یصلوا إل ْی فأ ْسر بأهل بقطع من الل ْیل و ال
ٍ
الص ْب ُح أ ل ْریس ُّ
ی ْلتف ْت م ْن ُک ْم أح ٌد َّإال ْامرأت إ َّن ُه ُمصی ُبها ما أصاب ُه ْم إ َّن م ْوعد ُه ُم ُّ
الص ْرب ُح بقر یر ٍب» (هرود” .)81/و
َّ
ُ
ْ ُ ُ
ْ
َّ
ل َّما أ ْن جا ت ُر ُسلنا لوطا سی به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قالوا ال تخ ْف و ال ت ْحا ْن إنا ُمن ُّجوک و أهلر إال ْامرأتر
ُ ْ ُ
کان ْت من ْالغابر ین* إ َّنا ُم ْناُلون علی أ ْهل هذه ْالق ْر یة ر ْجاا من َّ
السرما بمرا کرانوا یف ُسرقون» (عنکبروت)34-33/
َّ
ُ
ْ
ُ ُ
َّ
ٌ
ْ ْ
ُ
ْ
ُ
«فأ ْسر بأهل بقطع من الل ْیل و اتب ْع أ ْدباره ْم و ال یلتفت م ْنک ْم أحد و ْامتوا ح ْیث ت ْؤم ُرون* و قتر ْینا إل ْیره ذلر
ٍ
ْ
ْ
ُْ
اْل ْمر أ َّن دابر ه ُؤال مقطو ٌ ُم ْصبحین» (حجر« )66/فل َّما جا أ ْم ُرنا جعلنا عالیها سافلها و أ ْمط ْرنا عل ْیها حجارة م ْن
ْ َّ
َّ
ْ
ْ
ْ ُ
ود* ُمس َّومة ع ْند ر ب و ما هی من الظالمین ببعی ٍد» (هود« )83-82/فأنج ْین ُاه و أهل ُه إال ْامرأت ُه کانت
سجی ٍل منت ٍ
ُ ْ
ْ
ُْ
ْ
من الغابر ین» (اعراف" )83/و أ ْمط ْرنا عل ْیه ْم مطررا فرانظ ْر ک ْیرف کران عاقبرة ال ُم ْجررمین" (اعرراف” )84/و لقرد
ُُ
ُ ُ
ْ ُ ُ َّ ُ ْ
الص ْیحة ُمشرقین" (حجرر« )73/و
راو ُد ُوه ع ْن ض ْیفه فطم ْسنا أ ْع ُین ُه ْم فذوقوا عذابی و نذر" (قمر« )37/فأخذتهم
ُ
ْ َّ ْ
لقد ترکنا م ْنها ایة بینة لق ْ ٍوم ی ْعقلون" (عنکبوت)35/
 .3روش قصه پردازی قرآن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

هدف اصلی قرآن از نقل قصهها و داستان ها عبور دادن انسان از گذرگاههای تاری

و ترسنا ک و رساندن او

به سرزمین روشناییها و هدایت است .جا آنکه "ضمن تعقیب آن هدف اصلی ،گاه مناسبتی ایجا میکنرد کره

داستانی برگایده به اندازه و شیوۀ متناسب و با زیبایی هنری راستین ،ایراد شود ،ولی نه بر اساس خیالپرردازی و
قصهآفرینی ،بلکه براساس ابتکار و آفرینش هنری در چگونگی گاار

و با اتکا به واقعیتهای قراطع و تردیرد

ناپذیر"( .قطب )103/1 :1362 ،از این رو و شیوۀ قرآن در نقل قصهها و داسرتانها بایرد تحرت عنروان "رو
قصه پردازی" نام برد.
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 .1-3روشهای قصه پردازی در داستان حضرت لوط

رو های قصه پردازی در داستان حترت لوط

 .1-1-3طرح ناگهانی قصه

از جمله ویژگیهای سب

از این قرار است:

قصه پردازی قرآن ،طرر نا گهرانی قصره اسرت کره در عربری برا عنروان "عنصرر

المفاجاه" از آن یاد میکنند "منظور از عنصر نا گهانی این است که خوانندۀ داستان ،با رخردادی در یر
نا گهانی و یرمترقبه مواجه میشود( ”.قطب )145 :1359 ،این رو و شیوۀ داستان که در ی

حالرت

حالرت نا گهرانی

ویژه به نمایش در میآید و تماشای آن ،بینندگان را هرگا از این تماشا بری نیراز نمریگردانرد ،از رو هرای قصره

پردازی قرآن است( ”.همان)255 ،
ُ
ْ
روایت قصۀ حترت لوط بدون هیچ مقدمه ای از بانگاه داستانی آ از میشود "و لوطرا إذ قرال لق ْومره أ
ْ
ُْ ْ
ُ
تأتون الفاحشة ما سبقک ْم بها م ْن أح ٍد من العالمین" (اعراف« ،)80/و [به خاطر بیاور ید] لوط را هنگرامی کره بره
قوم خود گفت آیا عمل شنیعی انجام میدهید که احدی از جهانیان پیش از شما انجام نداده است».

از شخصیت لوط در آ از تنهرا رسرول برودن او آشرکار مریشرود و بعرد از کرار زشرت قرومش یرادآوری
ُ
َّ ُ ْ ُ
ْ ْ
میگردد” :إنک ْم لتأتون الرجال ش ْهوة م ْن ُدون النسا بل أن ُت ْم ق ْو ٌم ُم ْسرفون"؛ (اعراف" ،)81/شما به جرای زنران برا
مردان شهوت میرانید .شما مردمی تجاوزکار هستید ”.آیۀ بعدی نخستین چشم انداز به قصره را تمرام میکنرد" :و
ُ ْ
ُْ
أ ْمط ْرنا عل ْیه ْم مطرا فانظ ْر ک ْیف کان عاقبة ال ُم ْجرمین" (اعراف(« ،)84/سپس چنان) بارانی (از سن ) برر آنهرا
فرستادیم؛ (که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت ).پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد».

و این کل قصۀ لوط است .مخاطب دورنمایی از قصه را دریافت کرده است و این دورنمرا بره قردر کرافی
ُ
ْ
جذا هست که او را پای جائیات قصه بنشاند؛ جائیاتی که باز از نقطۀ اوج آ از مریشرود”.و ل َّمرا جرا ت ُر ُسرلنا
ُ
لوطا سی به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قال هذا ی ْو ٌم عصی ٌب" (هود“ ،)77/و هنگامی که رسوالن ما [فرشتگان عذا ]

به سراغ لوط

آمدند ،از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش پر یشان گشت؛ و گفرت« :امرروز روز سرختی اسرت »

(ز یرا آنها را نشناخت؛ و ترسید قوم تبهکار مااحم آنها شوند".
 .2-1-3گفتگوهای میان قصه ای

قرآن در ضمن بیان داستانی خاص ،گاه مطلب یا مطالبی جداگانره از آن داسرتان را نیرا مریآورد .ایرن یکری

دیگر از ویژگیها و رو های قرآن در داستان پردازی است" زیرا قرآن خواسته است در ضمن بیان داسرتان ،بره
هدفی که از حکایت کردن آن مدنظر داشته است ،برسد و این جمالت نره تنهرا خواننرده را از اصرل داسرتان دور
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نگه نمیدارد؛ بلکه نقل به موقع این جمالت او را در برداشت و درک این قصهها یاری میدهد"( .فعرال عراقری،
)348 :1384

در سورۀ هود ،داستان هجوم قوم لوط به قصد تعرض به میهمانان این گونه آ از میشرود" :و جرا ُه ق ْو ُم ُره
ُ ُ
ُی ْهر ُعون إل ْیه" (هود“ ،)78/و قومش به سرعت به سراغ او آمدند" و در ادامۀ آیه آمرده اسرت« :و م ْرن ق ْبرل کرانوا
ی ْعم ُلون َّ
السیئات"؛ "و قبال کارهای بد انجام میدادند" .عالمۀ طباطبایی در تفسیر این آیره مرینویسرد" :جملرۀ "و
ُ
من ق ْب ُل ک ُانوا ی ْعم ُلون َّ
السیئات" در بین جملۀ "و جا ُه ق ْو ُم ُه ُی ْهر ُعون إل ْیه" و بین جملۀ "قال یا ق ْوم ه ُؤال بناتی ه َّن
ُ
ْ
أطه ُر لکم" معترضه و در معنا دادن به متمون هر دو طرف مفید است ،نخست انگیاۀ قوم برای این هجوم را در
قسمت اول بیان میکند سپس پیشنهاد حترت مبنی بر ازدواج با دخترانش در همان ابتردای هجروم را ناشری از
رسوخ ملکۀ فسق و فحشا در دلهای قوم معرفی مینماید کره صررف موعظره و یرا خشرونت در گفترار آنران را از

خواستهشان منصرف نمیکند( ”.طباطبایی)338/1 :1390 ،
 .3-1-3پردازش پایه پایه

در قرآن کریم گاهی حلقهها و پردهها و بخشهای مختلف ی

قصه در سورههای مختلف ارایه شده اسرت.

این شیوه که عدم پایبندی قرآن به روایت خطی را نشان میدهد در بیشتر قصرههای قررآن بره چشرم مریخرورد.
قرآن اطالعاتی قابل توجه دربارۀ سرگذشت واحد ،یا داستانی مشخص را پایه پایره و پلره پلره در سرورههای متعردد

میآورد که اگر مجموعۀ دادههای ارایه شده را کنار هم بچینیم آن سرگذشت یا داسرتان کامرل مریگرردد( .شرجا

پوریان)134-113 :1392 ،

گاهی برخی جائیات به دلیل نقشی که در صحنه بازی میکنند ،دوربین قصره حتری آنهرا را برجسرته ترر از

بخشها و پردههای دیگر جلوه و نمایش میدهد .در داستان لوط
مشهود است .در صحنه ورود میهمانران برر حتررت لروط
عنکبوت با چشم اندازهای مختلف نقل شده است.

که فرازهایی متفاوت دارد ،این مسأله کامال

ایرن داسرتان در چهرار سرورۀ قمرر ،هرود ،حجرر،

در سورۀ قمر که کلیاتی از این داستان به نحو اجمال با شیوۀ نقل یرمستقیم بیان شده است ،از نابینا ساختن
ْ
چشمان قوم حترت بعد از جسارت آنها بر تصمیم به تجاوز به میهمانان خبر میدهد”.و لقد راو ُد ُوه ع ْن ضر ْیفه
ُُ
ُ ُ
فطم ْسنا أ ْع ُین ُه ْم فذوقوا عذابی و نذ ٍر" (قمر« ،)37/آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد؛
ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم ):بچشید عذا و انذارهای مرا »
در سورۀ هود که اولین سوره ای است که جائیات این فراز از داستان با توضیح و تقصیلی بیشترر بسرط داده

شده؛ مستأصل گشتن حترت و را هکارهای چاره اندیشانۀ وی افاونتر از صحنههای دیگر برجسته شده است

تا آنجا که فرشتگان در نهایت پس از لجاجت قروم در برابرر راهکرار حتررت مبنری برر ازدواج برا دختررانش و
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ْ ُ ُ
استغاثۀ ایشان ،پرده از روی کار خود برداشتند و حترت لوط را دلداری دادند«.و ل َّما جا ت ُر ُسلنا لوطا سی
به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قال هذا ی ْو ٌم عصی ٌب* و جا ُه ق ْو ُم ُه ُی ْهر ُعون إل ْیه و م ْن ق ْب ُل ک ُانوا ی ْعم ُلرون َّ
السریئات قرال یرا
ٌ
ُ َّ ُ َّ
ُ
ُ ْ
ُْ
ٌ ُ ْ
ق ْوم ه ُؤال بناتی ه َّن أطه ُر لک ْم فاتقوا الله و ال تخ ُاون فی ض ْیفی أ ل ْیس م ْنک ْم ر ُجل رشید* قالوا لقد عل ْمت ما لنرا
ُ
ُ
ُْ
ُ ُ َّ
فی بنات م ْن ح ٍّق و إ َّن لت ْعل ُم ما ُنر ی ُد* قال ل ْو أ َّن لی ب ُک ْم ُق َّوة أ ْ
رن شردی ٍد* قرالوا یرا لروط إنرا ُر ُسرل
ک
ر
ی
ل
إ
ی
آو
و
َّ ٍ
َّ
ُ
ُ
ْ
َّ
ٌ
ْ ْ
ْ
ر ب ل ْن یصلوا إل ْی فأ ْسر بأهل بقطع من الل ْیل و ال یلتفت م ْنک ْم أحد إال ْامرأت إن ُه ُمصی ُبها مرا أصراب ُه ْم إ َّن
ٍ
الص ْب ُح أ ل ْیس ُّ
م ْوعد ُه ُم ُّ
الص ْب ُح بقر ی ٍب» (هود« ،)81-77/و هنگامی که رسوالن ما [فرشرتگان عرذا ] بره سرراغ
لوط آمدند ،از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش پر یشان گشت؛ و گفت« :امروز روز سختی است » (ز یرا آنها
را نشناخت؛ و ترسید قوم تبهکار مااحم آنها شوند *).قوم او (به قصد مااحمت میهمانان) به سرعت به سراغ او

آمدند -و قبال کارهای بد انجام میدادند -گفت« :ای قوم من اینها دختران من هستند؛ بررای شرما پرا کیاهترنرد

(با آنها ازدواج کنید؛ و از زشتکاری چشم بپوشید ) از خدا بترسید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نساز ید آیرا در

میان شما ی

مرد فهمیده و آ گاه وجود ندارد؟ »*گفتند« :تو که میدانی ما تمایلی به دختران تو ندار یم؛ و خو

میدانی ما چه میخواهیم »* گفت(« :افسوس ) ای کرا در برابرر شرما قردرتی داشرتم؛ یرا تکیرهگراه و پشرتیبان
محکمی در اختیار من بود (آن گاه میدانستم با شرما زشرتسریرتان ددمرنش چره کرنم ) »* (فرشرتگان عرذا )

گفتند« :ای لوط ما فرسرتادگان پروردگرار تروایم آنهرا هرگرا دسترسری بره ترو پیردا نخواهنرد کررد در دل شرب،
خانوادهات را (از این شهر) حرکت ده و هیچ ی

از شما پشت سر را نگاه نکند؛ مگر همسرت که او هم بره

همان بالیی که آنها گرفتار میشوند ،گرفتار خواهد شد موعد آنها صبح است؛ آیا صبح نادی

نیست؟ »

در سورۀ حجر که دومین سوره ای است که جائیرات ایرن فرراز از داسرتان را بسرط داده اسرت و بنرا بره نقرل

مفسران (طباطبایی )95/12 :1417 ،دربارۀ استهاای کفار به رسول خدا
به آن جنا نسبت میدهد و رسول خدا

سخن میگوید کره در ایرن سروره

را تسالی خاطر میدهد ،و وی را بره صربر و ثبرات و گذشرت از

آنان سفار میکند؛ فرشتگان الهی قبل از آمدن و تصمیمهای قروم بررای دسرت درازی بره میهمانران ،حتررت

لوط

را تسالی خاطر میدهنرد و ایشران را اگراه مریسرازند .و بعرد از بیران راهکرار چراره اندیشرانۀ حتررت

لوط مبنی بر ازدواج با دخترانش بدون بیان نظر قوم ،دوربین قصه بره سرمت دیگرری مریرود و روی سرخن
ُ
ُ ْ ُ
َّ ُ
َّ
وط ال ُم ْرسلون* قال إنک ْم ق ْو ٌم ُم ْنک ُرون* قالوا
خداوند (حجر )72/به سوی پیامبر اکرم
است”.فلما جا آل ل ٍ
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
َّ
ُْ
ْ
َّ
ُ
ْ
بل ج ْئنا ک بما کانوا فیه ی ْمت ُرون*و أت ْینا ک بالحق و إنا لصادقون* فأ ْسر بأهل بقطع من الل ْیل و اتب ْرع أدبرارهم و
ْ
ُ
ٍ ُْ
ُ ُ
ٌ
ْ ْ
ُ
ال یلتفت م ْنک ْم أحد و ْامتوا ح ْیث ت ْؤم ُرون* و قت ْینا إل ْیه ذل اْل ْمر أ َّن دابرر ه ُرؤال مقطرو ٌ ُم ْصربحین* و جرا
ُ
ُْ ْ
َّ ُ َّ
ْ
ُْ
أهل المدینة ی ْست ْبش ُرون* قال إ َّن ه ُؤال ض ْیفی فال تفت ُحون* و اتقوا اللره و ال تخ ُراون* قرالوا أ و ل ْرم ن ْنهر عرن
ْ
ْ
ْ ُ ُ َّ ُ ْ
ُ
َّ
الصر ْیحة ُمشررقین"
العالمین* قال ه ُؤال بناتی إ ْن ک ْن ُت ْم فاعلین* لع ْم ُرک إن ُه ْرم لفری سرکرته ْم ی ْعم ُهرون* فأخرذتهم
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(حجر)73 -61/؛ «هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لروط

آمدنرد* (لروط) گفرت« :شرما گرروه

ناشناسی هستید »*گفتند« :ما همان چیای را برای تو آوردهایم که آنها [کافران] در آن تردید داشتند (آری )،مرا

مأمور عذابیم) * ما واقعیت مسلمی را برای تو آوردهایم؛ و راست میگوییم پس ،خانوادهات را در اواخر شرب برا
خود بردار ،و از اینجا ببر؛ و خودت به دنبال آنها حرکت کن؛ و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد؛ مأمور

هستید بروید »* و ما به لوط

این موضو را وحی فرستادیم که صبحگاهان ،همۀ آنها ر یشهکن خواهند شد*.

(از سوی دیگر )،اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شردند ،و بطررف خانره لروط) آمدنرد در حرالی کره شرادمان

بودند( *.لوط) گفت« :اینها میهمانان من هستند؛ آبروی مرا نر یاید * و از خدا بترسید ،و مرا شرمنده نساز ید »*
گفتند« :مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم کسری را بره میهمرانی نپرذیر؟ »* گفرت« :دخترران مرن
حاضر هستند ،اگر میخواهید کار صحیحی انجام دهید (با آنها ازدواج کنید ،و از گناه و آلرودگی بپرهیایرد )»*

به جان تو سوگند ،اینها در مستی خود سرگردانند (و عقل و شعور خود را از دسرت دادهانرد) * سررانجام ،هنگرام
طلو آفتا  ،صیحه (مرگبار -بصورت صاعقه یا زمینلرزه) آنها را فراگرفت».

در سورۀ عنکبوت دورنمایی از این فراز داستان به نحو اجمالی بیان شده است .دور نمایی کره کرل ایرن فرراز
ُ
ْ ُ ُ
قصه را در سه آیه بیان میدارد” .و ل َّما أ ْن جا ت ُر ُسلنا لوطا سی به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قالوا ال تخ ْف و ال ت ْحا ْن
ُ
إ َّنا ُمن ُّجوک و أ ْهل إ َّال ْامرأت کان ْت من ْالغابر ین* إ َّنا ُم ْناُلون علی أ ْهل هذه ْالق ْر یة ر ْجاا من َّ
السرما بمرا کرانوا
ُ
ْ َّ ْ
ْ ُ
یف ُسقون* و لقد ترکنا م ْنها ایة بینة لق ْ ٍوم ی ْعقلون" (عنکبوت)35–33/؛ «هنگامی که فرستادگان ما نراد لروط
آمدند ،از دیدن آنها بد حال و دلتن شد؛ گفتند« :نترس و مگین مبا  ،ما تو و خانوادهات را نجات خواهیم
داد ،جا همسرت که در میان قوم باقی میماند *.ما بر اهرل ایرن شرهر و آبرادی بره خراطر گناهانشران ،عرذابی از
آسمان فرو خواهیم ر یخت »*و از این آبادی نشانه روشنی (و درس عبرتی) بررای کسرانی کره مریاندیشرند براقی

گذاردیم».

 .4-1-3داستان در داستان

قرآن در پاره ای از قصه ها ،گاهی قصه ای را بیان میکند و در هنگام نقل آن ،قصه و داستن دیگری را نقل
میکند و خواننده را به دنبال خود میکشد و در واقع قصهای دیگر را در درون خود میپروراند( .حسینی:1384 ،

 .)346قرآن در سورۀ هود داستان و تاریخ برخی پیامبران خدا را به تفصیل بازگو کرده است .و در ضرمن بازدیرد
تاریخ جانشینان نو

داستان ابراهیم

و یادآوری از اقوامی که به برکت خدایی رسیدند یا دچار عرذا او شردند ،اشراره ای بره

میکند که در آن برکات الهی تحقق مییابد ،و این خرود در ضرمن بیران قصرۀ قروم لروط

است که گرفتار عذا شدند.

143

سال پنجم ،شمارۀ سوم ،پیاپی  ،19پاییز 1399

 .4عناصر داستانی داستان حضرت لوط

منظور از عناصر داستانی ،توان یا امکان بالقوۀ تبدیل پذیری از نظرر محتروا و شرکل بره اثرر داسرتانی اسرت.

(خبری )108 :1387 ،داستان حترت لوط

دستمایۀ مورد نظر را چون بذری ،چه از نظر محتوا و چه از نظر

شکل در خود دارد که با مراقبت از آن رشد و نمو خواهد کرد و برا حرکتری رو بره جلرو از رابطره علری و معلرولی

برخوردار است.

با بررسی و تحلیل داستان حترت لوط

مهم ترین موارد آن به شر ذیل است:

در قرآن کریم عناصر داستانی آن آشکار میگردد کره برخری از

 .1-4پیرنگ (طرح)

پیرن

مرکب از دو کلمه "پی" و "رن " است”.پی" به معنای شالوده و پایه آمده و "رن " به معنای طر و

نقش ،بنابراین پیرن

به معنای بنیاد نقش و شالودۀ طر است .در واقع ،پیرن  ،وابستگی حوادث داستان را به

طور عقالیی تنظیم میکند و کالبد و استخوان بندی رویدادها را تشکیل میدهرد( .پروینری )61 :1379 ،پیرنر

سلسررله حروادثی اسررت کرره در داسررتان جریرران دارد ،معمرروال ایررن حروادث رابط رۀ سررببی بررا یکرردیگر دارنررد و از

شخصیتهای داستان جدا نمیشوند ( .نجم )63 :1979 ،حوادث به خودی خود پیرن
بلکه پیرن

را به وجرود نمریآورنرد،

خط ارتباط میان حوادث را ایجاد میکند (میرصادقی )64 :1380 ،در تمام حوادث داستان حتررت

لوط ،رابطۀ علی و معلولی حا کم است .قوم حترت لوط ،قومی راهان هسرتند کره بررای نخسرتین برار در تراریخ
ُْ ْ
ُ
ُ
ْ
جهان همجنس گرایی را با کررده انرد "و لوطرا إذ قرال لق ْومره أ ترأتون الفاحشرة مرا سربقک ْم بهرا م ْرن أح ٍرد مرن
ْ
العالمین" (اعراف« ،)80/و (به خاطر آور ید) لوط را ،هنگامی که به قوم خود گفت« :آیا عمل بسریار زشرتی
َّ ُ
ْ
ُْ
را انجام میدهید که هیچ ی از جهانیان ،پیش از شما انجرام نرداده اسرت” ».أ إنک ْرم لترأتون الرجرال و تقط ُعرون
ُ ْ
ُْ
َّ
السبیل و تأتون فی نادیک ُم ال ُم ْنکر”...؛ (عنکبوت« ،)29/آیرا شرما بره سرراغ مرردان مریرویرد و راه (ترداوم نسرل
انسان) را قطع میکنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام میدهید؟» و قبح عمل شنیع لواط طوری برای اینان از
ُْ ْ
بین رفته که آن را به یکدیگر بشارت میدانند” .و جا أهل المدینة ی ْست ْبش ُرون" (حجر« ،)67/اهل شهر (از ورود

میهمانان با خبر شدند ،و به طرف خانه لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند».

در این جامعه تا به آنجا ارز ها به ضدارز تبدیل شده که این قوم تصمیم میگیرند؛ لوط و خانردانش
ُ
َّ ْ ُ ْ ُ
ْ
وط م ْرن
را که خواهان پا کدامنی هستند از شهر بیررون کننرد" "فمرا کران جروا قومره إال أن قرالوا أخرجروا آل لر ٍ
ُ َّ ُ
ق ْر یتک ْم إن ُه ْم أن ٌاس یتط َّه ُرون" (نمل" )56/؛ آنها پاسخی جرا ایرن نداشرتند کره (بره یکردیگر) گفتنرد« :خانردان
لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنیرد ،کره اینهرا افررادی پا کردامن هسرتند » وقتری کره رسروالنی از جانرب
پروردگار ناد لوط میآیند ،وی که از قبل با عمل شنیع قوم آشنا است روز سختی را پیش بینی میکند "و ل َّما
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ْ ُ ُ
جا ت ُر ُسلنا لوطا سی به ْم و ضا به ْم ذ ْرعا و قال هرذا یر ْو ٌم عصری ٌب" (هرود« ،)77/و هنگرامی کره رسروالن مرا
[فرشتگان عذا ] به سراغ لوط
روز سختی است »

آمدند ،از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش پر یشران گشرت؛ و گفرت« :امرروز

و تا به آنجا در مبارزه با انحرافات جنسی میکوشد که وقتی قوم با عجله به سراغ او مریآینرد از طریرق دخترران
ُ ُ
میل فطری و طبیعی قوم را برانگیخته تا از زشت کاری چشم بپوشند "و جرا ُه ق ْو ُم ُره ُی ْهر ُعرون إل ْیره و م ْرن ق ْبرل کرانوا
ٌ
ُ َّ ُ َّ
ُ
ُ ْ
ُْ
ٌ
ی ْعم ُلون َّ
السیئات قال یا ق ْوم ه ُؤال بناتی ه َّن أطه ُر لک ْم فاتقوا الله و ال تخ ُاون فی ضر ْیفی أ ل ْریس م ْرنک ْم ر ُجرل رشرید"
(هود« ،)78/قوم او (به قصد مااحمت میهمانان) به سرعت به سراغ او آمدند -و قبال کارهای برد انجرام مریدادنرد-
گفت« :ای قوم من اینها دختران من هستند [و] برای شما پا کیاهتر (با آنهرا ازدواج کنیرد؛ و از زشرتکاری چشرم
مررد فهمیرده و آ گراه وجرود

بپوشید ) از خدا بترسید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسراز ید آیرا در میران شرما یر
ُ
ندارد؟» "و قال ه ُؤال بناتی إ ْن ک ْن ُت ْم فاعلین" (حجر« ،)71/گفت« :دختران من حاضر هستند ،اگر میخواهیرد کرار
صحیحی انجام دهید (با آنها ازدواج کنید ،و از گناه و آلودگی بپرهیاید )» ولی آنها دختران را نمیپذیرند.

بنابراین میتوان در تمام حوادث داستان ،حترت را اسوۀ مبارزه با انحرافات جنسی ای که تا کنون در تراریخ

جهان سابقه نداشته است ،قلمداد نمود.
 .2-4کشمکش

کشمکش در آفرینش صحنههای داستانی و پررداز شخصریتها نقرش اساسری دارد .از نخسرتین داسرتان

قرآن کشمکش آ از شده و به صورتهای گونا گون ادامه یافته است .به مقابلۀ شخصیتها و نیروها در داسرتان
با یکدیگر کشمکش میگویند که دارای اجاای گره افکنی ،هرول و وال ،بحرران و گرره گشرایی مریباشرد ”.گرره

افکنی؛ وضعیت دشواری است که برخی اوقات به طور نا گهانی ظاهر میشود ،برنامه ها ،رو هرا و نگر هرا را
تغییر میدهد( .میرصادقی .)72 :1380 ،داستان حترت لروط

ایرن عناصرر را در خرود نهفتره دارد .در ایرن

داستان نهی از عمل زشتی که در تاریخ جهان بی سابقه بوده است ،در داستان گره افکنی ایجاد میکند .تصمیم و

تهدید قوم برای بیرون راندن حترت و خاندانش از شهر به دلیل آنکه پا کدامنی میخواهند و برا قروم لرواط کرار
ُ َّ ُ
ُ
ْ َّ ْ ُ ْ ُ
وط م ْن ق ْر یتک ْم إن ُه ْم أن ٌاس یتط َّه ُررون" (نمرل)56/؛
همصدا نیستند "فما کان جوا قومه إال أن قالوا أخرجوا آل ل ٍ
ْ
َّ
هم چنین سرانجام همسر لوط و اینکه چرا در میان نجات یافتگان نیست "و ال ت ْحا ْن إنا ُمن ُّجروک و أهلر
ْ
َّ
ْ
إال ْامرأت کانت من الغابر ین" (عنکبوت)33/؛ «گفتند« :نترس و مگین مبا  ،ما تو و خانوادهات را نجرات
خواهیم داد ،جا همسرت که در میان قوم باقی میماند.

هول و وال را در داستان پدید میآورد و خواننده را به ادامۀ داستان کنجکاو میکند .آمدن رسوالنی از جانرب

پروردگار ناد لوط

و ناراحت شدن حترت از حتور ایشان و اینکه قوم شتابان نراد ایشران آمدنرد و آشرکارا
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هدفشان را بازگو میکردند ،مستأصل شدن حترت در برابر قوم و آرزوی قدرتی برای ایستادگی در برابر این قوم
ُ ُ
ْ
شنیع "قال ل ْو أ َّن لی بک ْم ق َّوة أ ْو آوی إلی ُرک ٍن شدی ٍد" (هود « ،)80/گفرت(« :افسروس ) ای کرا در برابرر شرما
قدرتی داشتم؛ یا تکیهگاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود » ،نقطۀ اوج و بانگاه داستان را تشرکیل مریدهرد.
ُ
سرانجام ،داستان با معرفی کردن و اطمینان خاطر و بیان مأموریت فرستادگان الهی به لوط" ...قالوا ال تخ ْف و ال
ْ
َّ
ْ
ْ
َّ
ت ْحا ْن إنا ُمن ُّجوک و أهل إال ْامرأت کانت من الغابر ین” (عنکبوت« ،)33/گفتند« :نترس و مگرین مبرا ،
ما تو و خانوادهات را نجات خواهیم داد ،جا همسرت که در میان قوم باقی میماند و زیر و رو شدن شهر و بارانی
ْ
ْ ُ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
ُْ
ود* ُمس َّومة ع ْنرد
از سن تمام میشود «فلما جا أمرنا جعلنا عالیها سافلها و أمطرنا علیها حجارة من سجی ٍل منت ٍ
َّ
ر ب و ما هی من الظالمین ببعی ٍد" (هود« ،)83-82/و هنگامی که فرمان ما فرا رسید ،آن (شهر و دیار) را ز یر و
رو کردیم؛ و بارانی از سن [گلهای متحجر] متراکم بر روی هم ،بر آنها نازل نمودیم (سرن هرایی کره) نراد
پروردگارت نشاندار بود؛ و آن( ،از سایر) ستمگران دور نیست " که این همان گره گشایی در داستان است.

 .3-4شخصیت پردازی

به خلق شخصیتهای قصه که نویسنده هر ی

را با خصوصیات اخالقی و روحی معین در دنیای داسرتان و

قصه وارد میکند و با تجایه و تحلیل آنها در محیط خانوادگی و اجتماعی به دنبال هویت واقعی آنان مریگرردد،

شخصیت پردازی میگویند( .داد )302 :1378 ،انوا شخصیت پردازیهای ممکرن در قصرهها را مریتروان ایرن

گونه خالصه کرد -1 :شخصیت ایستا :شخصیتی در داستان اسرت کره تغییرر نمریکنرد و شخصریتهای قصرهها
ا لب این گونه هستد؛  -2شخصیت پویا :عقاید و جهان بینی او دگرگون و متحول مریشرود و در پایران قصره بره
انسانی متفاوت تبدیل میگردد؛  -3شخصیت اصلی :شخص اول داسرتان یرا نمایشرنامه اسرت او را گراه قهرمران

مینامند و با نیروی معارض به کشرمکش برمری خیراد؛  -4شخصریت مخرالف :شخصریت و یرا شخصریتهای

داستان که مخالف و معارض شخصریت اصرلی اسرت و از برخرورد میران ایرن دو شخصریت – اصرل و مخرالف-

کشمکش پدید میآید( .همان)302-301 ،
حترت لوط

به عنوان شخصیت اصلی ،داستان را به پیش میبرد و حوادث داسرتان براسراس شخصریت

او به مسیر خود ادامه میدهد و نقطۀ مرکا داستان است .او از آ از تا انتهای داستان در حروادث و موقعیتهرای
مختلف دارای حتور فعال و چشمگیر میباشد .لوط

با وقایعی که دست به عمل میزند ،سهیم میگردد.
قوم حترت لوط

 ،مخالف و معارض با حترت

در سرنوشتی که داستان برایش رقرم زده و در برخرورد
هستند ،سردمداران این قوم تا به آنجا در سرفاهت

خود فرو رفته بودند که در برابر سخنان منطقی حترت ،از پیروان خود مریخواهنرد کره حتررت و اهلرش را از
َّ
ُ ْ
ُ َّ
ُ
شهر خود تبعید کنند که خواستار پا کی میباشند” .و ما کان جوا ق ْومه إال أ ْن قالوا أخر ُجوه ْم م ْرن ق ْرر یتک ْم إن ُه ْرم
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ُ
أن ٌاس یتط َّه ُرون" (اعراف« ،)82/ولی پاسخ قومش چیای جا این نبود که گفتند« :اینهرا را از شرهر و دیرار خرود

بیرون کنید ،که اینها مردمی هستند که پا کدامنی را میطلبند (و برا مرا هرمصردا نیسرتند) ».مردمری کره چنردان
ضدارز ها برای آنها به ارز تبدیل شده بود ،کره بررای ورود میهمانران و قصرد تعررض بره آنهرا یکردیگر را
ُْ ْ
بشارت میدادند” .و جا أهل المدینة ی ْست ْبش ُرون" (حجر« ،)67/اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند ،و بره
طرف خانۀ لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند».

شخصیتهای ایستا در این داستان آل لوط ،همسر و دختران لوط

هستند که در داستان تغییر نمیکننرد

و عکس العمل و گفتگوهای آنها در داستان گاار نشده است.
شخصیت پویا در این داستان حتور ندارد و حترت چندان بر تربیت شخصیت پویرا همرت مریگمرارد کره
ٌ
ُ
ٌ
حتی بره دنبرال تربیرت و متحرول یرافتن حتری یر نفرر از ایرن قروم لجروج اسرت "أ ل ْریس م ْرنک ْم ر ُجرل رشرید"
(هود« ،)78/آیا در میان شما ی

مرد فهمیده و آ گاه وجود ندارد؟» ولی هریچ یر

نمیگردد وبنا بر تعبیر قرآن (حجر )73/اینان در مستی خود سرگردان هستند.

از ایرن قروم لجروج متحرول

 .4-4گفتگو

گفتگو ا لب بخش اعظم داستانها را بره خرود اختصراص میدهرد .در واقرع گفتگرو ،خرود در حکرم عمرل
داستانی است؛ زیرا در گفتگو هم چیای اتفا میافتد ،چیای که بر اثر صحبت دو نفر یرا بیشترر برا هرم انجرام

میگیرد .از این نظر ،گفتگو حالت ایستایی ندارد و پویایی آن به داستان طراوت و تحررک میدهرد (میرصرادقی،

 .)606 :1394در این داستان گفتگوی شخصیتها با یکدیگر چنان زنده و پوپا است که گویی انسان خرود را برا
نمایشنامه ای مواجه میبیند که در پیش روی او به نمایش گذاشته شده است .گفتار شخصیت به واسطۀ محتوا و

شکل خود ،چه در مکالمه و چه در ذهن ،نشانهای از خصلت یا خصلتهای شخصیت به شمار میآید (ریمون-
کنان .)89-88 :1387 ،از آنجا کره اشرخاص در گفتگروی برا دیگرران البرا انگیاههرا ،اعتقرادات ،تمرایالت و
کشمکشها یا آرامش روحی خود را آشکار میسازند ،از این راه میتوان به شخصیت آنان پی برد و آنها را مورد
ارزیابی قرار داد (محمد قاسمی.)70 :1393 ،

ُ
ْ
با قومش آ از میشرود”.و لوطرا إذ قرال

بخش نخست داستان با گفتگوی صریح و منطقی حترت لوط
ْ
ُْ ْ
ُ
لق ْومه أ تأتون الفاحشة ما سبقک ْم بها م ْن أح ٍد من العرالمین" (اعرراف« ،)82/و [بره خراطر بیاور یرد] لروط را
هنگامی که به قوم خود گفت آیا عمل شنیعی انجام مریدهیرد کره احردی از جهانیران پریش از شرما انجرام نرداده
است».

در ادامه با عکس العمل قوم لوط

روبرو میشویم که چندان سفیه هستند و میل فطری و طبیعی خرود را

سرکو کردند که اصال با ندادن پاسخ به پرسش حترت لوط

برابر واکنشی ندادند و پرا ک برودن را جرمری
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دانستند که مجازاتش تبعید از شهر است حترت را خوار شمردند و کالمش را بیارز به شمار آوردنرد" :و مرا
ُ َّ ُ
َّ
ُ ْ
ُ
کان جوا ق ْومه إال أ ْن قالوا أخر ُجوه ْم م ْن ق ْر یتک ْم إن ُه ْم أن ٌاس یتط َّه ُرون" (اعراف« ،)82/ولی پاسخ قومش چیای
جا این نبود که گفتند« :اینها را از شهر و دیرار خرود بیررون کنیرد ،کره اینهرا مردمری هسرتند کره پا کردامنی را

میطلبند (و با ما همصدا نیستند )»

در فرازی دیگر از داستان زمانی که قوم به قصرد مااحمرت میهمانران لروط

شرتابان بره سروی او آمدنرد،

حترت در حالی که از رفتار قومش به ستوه آمده سعی در بیدار کردن میل فطری و طبیعی آنها دارد و به آنها
حس امنیت میدهد در رفع مشکل آنها تال میکند و با بیانی چاره اندیشانه برای حفر صریانت میهمانرانش
ٌ
َّ ُ َّ
ُ
ُ
ُ ْ
ُْ
ٌ
میفرماید« :یا ق ْوم ه ُؤال بناتی ه َّرن أطه ُرر لک ْرم فراتقوا اللره و ال تخ ُراون فری ضر ْیفی أ ل ْریس م ْرنک ْم ر ُجرل رشرید"

(هود)78/؛ «ای قوم من اینها دختران من هستند [و] برای شما پا کیاهتر (با آنها ازدواج کنید؛ و از زشتکاری

چشم بپوشید ) از خدا بترسید؛ و مرا در مورد میهمانانم رسوا نساز ید آیا در میان شما یر
وجود ندارد؟ »

مررد فهمیرده و آ گراه

در ادامه قوم دو پاسخ متفاوت در برابر درخواست حترت مریدهنرد .اینران چنران از میرل طبیعری و فطرری
ُ
ْ
انسانی فاصله گرفته اند که حاضر نیستند به پیشنهاد ایشان فکر کنند” ..قالوا لقد عل ْمت مرا لنرا فری بناتر م ْرن
ُ
َّ
ح ٍّق و إن لت ْعل ُم ما نر ید" (هود« ،)79/گفتند« :تو که میدانی ما تمایلی به دختران تو ندار یم؛ و خو مریدانری
ما چه میخواهیم » در ادامه حترت که امیدی به هدایت قوم ندارد و دیگر تا و توانی برای مقابلره برا آنهرا در
ُ ُ
ْ
خود نمیبیند در نهایت درماندگی میگوید :قال ل ْو أ َّن لی بک ْم ق َّوة أ ْو آوی إلی ُرک ٍن شردی ٍد" (هرود؛ « ،)80گفرت:
«ای کا در برابر شما قدرتی داشتم؛ یا تکیهگاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود »
در فرازی دیگر چه بسا مسأله ای دیگر نیا در میان است ،که قوم از قبل حترت را از ارتباط و پناه دادن به

مردم منع کرده بودند .وقتی قروم بشرارت دهنرده بره سرمت میهمانران حتررت مریآینرد ،در پاسرخ حتررت کره
َّ ُ َّ
ْ
ُْ
میفرماید «قال إ َّن ه ُؤال ض ْیفی فال تفت ُحون* و اتقوا الله و ال تخ ُراون"(« ،لروط) گفرت« :ایرنهرا میهمانران مرن

هستند؛ آبروی مرا نر یاید و از خدا بترسید ،و مرا شرمنده نساز ید ».تنها پاسرخی کره از ایرن قروم مریشرنویم ایرن
ْ
ُ
است« :قالوا أ و ل ْم ن ْنه عن العالمین» (حجر« ،)70/گفتند« :مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتریم
کسی را به میهمانی نپذیر؟ »و در ادامۀ داستان که حترت پیشنهاد ازدواج با دخترانش را به اینان میدهرد ،هریچ

پاسخی از قوم نمیشنویم و خداوند از سرگردانی اینان در مستی خود خبر میدهد.
ْ ْ ُْْ
ْ
و در پایرران شرراهد گفتگرروی حترررت بررا پروردگررار هسررتیم” .قررال ر ان ُص ْرررنی علرری القرروم المفسرردین"
ُ
ْ
(عنکبروت« ،)30/پرودگررارا ،مرررا در برابررر ایرن قرروم تبهکررار یرراری فرمرا ».و "ر نجنری و أهلری م َّمررا ی ْعملررون"
(شعرا « ،)169/پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام میدهند ،رهایی بخش »
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گفتار حترت با قوم به واسطۀ محتوا و شکل خود ،چه در مکالمه و چه در ذهن ،نشان از صربر و اسرتقامت

حترت و راهکار چاره اندیشانۀ وی در جلوگیری از اعمال شنیع قوم دارد و گفتار قروم خصرلتهای اسرتکبار و
طغیانگری آنان را به نمایش میگذارد تا به آنجا که حترت برای خود و پیروانش درخواست نجات میکند.

 .5-4زاویۀ دید

انتخا زاویۀ دید مناسب در نقل داسرتان بسریار مهرم اسرت ،زیررا بیرانگر ترأثیری اسرت کره او [نویسرنده]

میخواهد با داستانش روی مخاطب بگذارد( .بیشا  )340 :1374 ،معمول ترین شریوۀ روایرت ،اسرتفاده از اول
شخص (من) و سوم شخص (او) است .در روایت اول شخص ،خود نویسنده یکی از افراد داستان و گراهی خرود
قهرمان اصلی است ،اما در روایت سوم شخص ،نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گاار

میدهد (شمیسا )161 :1373 ،به طور کلی ساختار تمام داستانهای قرآنی به صورت ی

مدار بسرته اسرت کره

قرآن کریم پس از سالها آن داستان را برای مخاطبان نقل میکند ،بنابراین قررآن کرریم بره عنروان راوی بیرونری

نقل میکند که بیش از شخصیتها میداند و ناظر کردار و آ گاه بر ذهنیت آن ها است و در روایرت محردودیتی
ندارد( .فرزند وحی)155-137 :1397 ،

بنابراین همان گونه که گفته شد ،این داستان نیا مانند ا لب داستانهای قرآن کریم از زاویۀ دید سوم شخص

بیان شده است (قمر )39-33/و سپس وارد گفتگوی حترت لوط برا قروم مریشرود و برا کلمرات "قرال" و
ْ
ُْ ْ
ُ
ُ
ْ
"قالوا" از آنها نقل قول میفرماید "و لوطا إذ قال لق ْومه أ تأتون الفاحشة ما سبقکم بها م ْرن أح ٍرد مرن العرالمین*
َّ
ُ
ُ ْ
َّ ُ ْ ُ
ُ
ْ ْ
إنک ْم لتأتون الرجال ش ْهوة من ُدون النسا بل أن ُت ْم ق ْو ٌم ُّم ْسرفون* و ما کان جوا ق ْومه إال أ ْن قالوا أخر ُجروهم م ْرن
ُ َّ ُ
ق ْر یتک ْم إن ُه ْم أن ٌاس یتط َّه ُرون" (اعراف82-80/؛ شعرا )168-161/؛ برر مبنرای تحلیرل روایتری بره نا گراه صرورت
ُ
ْ
خطی آن شکسته میشود ،و در آیۀ "ر نجنی و أهلی م َّما ی ْعملون" (شعرا « ،)169/پروردگارا مرن و خانردانم را
از آنچه اینها انجام میدهند رهایی بخش » که نجوا و استعانت حترت لوط
الیۀ درونی تر و از ناحیۀ اول شخص میپردازد.

از پروردگار است ،بره یر
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نتیجه گیری

 -1داستان به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات قرآنی در خدمت اهداف تربیتی و هدایتی در آمده است؛
 -2قصۀ حترت لوط

دارای عناصر داستانی قصههای امروزی است؛

 -3در داستان حترت لوط

داستان به کار گفته شده است؛

در قرآن ،عناصر داستانی برای بیان انگیاه در مخاطبان و پیگیرری مجدانرۀ

 -4طر نا گهانی قصه ،گفتگوهای میان قصه ای ،پرداز پایه پایه و داستان در داسرتان از جملره رو هرای

قصه پردازی داستان حترت لوط
 -5داستان حترت لوط

در قرآن است؛

دستمایۀ مورد نظر را چون بذری ،چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل در خرود

دارد که با مراقبت از آن رشد و نمو خواهد کرد و با حرکتی رو به جلو از رابطه علی و معلولی برخوردار است؛

 -6نمای کلی این داستان بدون هیچ مقدمه ای از بانگاه داستانی ارایه میگردد و این دورنما به قدری جذا

است که مخاطب را پای جائیات قصه مینشاند ،جائیاتی که باز از نقطه بانگاه داستان آ از میگردد؛

 -7این داستان که مانند ا لب داستانهای قرآن از زاویۀ دید سوم شخص بیان میشود ،دستمایه تبردیل شردن

به اثر داستانی را از نظر شکل و محتوا دارد کره از آن میران پیرنر  ،کشرمکش ،شخصریت پرردازی و گفتگرو را

میتوان برشمرد.
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 .13طباطبایی ،محمد حسین ( ) 1390المیزانمف متفسینمالقانین ،الطبعرة ال انیرة ،بیرروت :مؤسسرة االعلمری
للمطبوعات.

 .14فعال عراقی ،حسین ( ،)1378راس ینمشی مآنینمر مالمیزان ،تهران :نشر سبحان ،چاپ دوم.

 .15محمد قاسمی ،حمید ( ،)1387جو همشیی مازمشننمتص ینمیفنین مر مآنین ،تهران :شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی.

 .16مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1373تنجمۀمآنین ،قم :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
 .17میرصادقی ،جمال ( ،)1380لنیصنمراس ین ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سخن.
 .18نجم ،محمدیوسف ( ،)1979ف مالقصة ،الطبعة السابعة ،بیروت :دارال قافة.
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