تلفیقی از متانت فارسی و فصاحت قرآنی
معرفی و بررسی کتاب «قصههای قرآنی :راه و چاه»

قصههای قرآنی :راه و چاه ،شهرام شفیعی ،تهران :نشر طالیی1389 ،

حامد جاللی
پس هر هفت آسمان را
ب��راف��راش��ت .ب��ی ستونی
ک���ه ب���ا چ �ش �مه��ا دی ��ده
ن��ش��ود .و( »...صفحۀ
ّاول از داستان آفرینش)
ک���ت���اب «ق �ص �هه��ای
ق��رآن��ی» ،همانطور که
از ن���ام���ش پ��ی��داس��ت،
کتابی است دربرگیرندۀ
قصههای ن��اب کتاب
آسمانی قرآن که با زبان
متین و شیوای فارسی
کهن ،روایت شده است .شاید ّاولین چیزی
که در این کتاب چشمنوازی میکند و انسان
را ب��ه دستگرفتن ک��ت��اب و ورقزدن آن
ترغیب میکند ،تصویرگری بسیار زیبای آن

«در آن م�����ی�����ان ،ج��ز
دودی در م��ی��ان نبود.
و خ��دا گفت :ای زمین
و آس������م������ان! ب����ی����رون
ب��ی��ای��ی��د...؛ چ��ه ب��ا میل
و رغ���ب���ت ،چ���ه از روی
ن����اچ����اری .گ��ف��ت��ن��د :به
���د خ��ود
ف���رم���ان خ����داون� ِ
آم���دی���م .م��ان��ن��د ه���ر آن
ک����ه ب����ا م���ی���ل و رغ��ب��ت
آی����د .چ��ن��ی��ن ب����ود .پس
خداوند ،زمین را آفرید.
و هر چه را که در آن هست آفرید .آن گاه
به آسمان پرداخت .و خواست که آسمان،
از همه چیز بلندتر باشد .و سقفی بر فراز هر
چیز باشد .و هیچ سری به آن سقف نرسد.
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است.
شد یقین کان قصه از وی راست بود
داستانی بیکم و بیکاست بود».
در ّاولین صفح���ۀ کتاب ،جملهای از دکتر
بهاءالدی���ن خرمش���اهی در م���ورد ای ��ن کتاب
نوشته شده است ...« :به واقع ،اثری به این
متان���ت و خوشخوانی در زمین���ۀ ّ
قصههای
قرآن ،در ادب امروز ما کمیاب است».
ای���ن کت���اب از دو منظ���ر ،اهمی ��ت پی ��دا
میکن���دّ :اول از ب���اب امانت���داری نس ��بت به
کت���اب ّ
مق���دس ق���رآن و دوم از جنب ��ۀ هنری
و ادب���ی .از ب���اب امانت���داری بای ��د گف ��ت که
کتاب حاض���ر ،از قصههای
در ّاولین صفحۀ
قرآن���ی ب���ه خوبی اس���تفاده
کتاب،جملهای
کرده اس���ت و هر ج���ا که به
از دکتر بهاءالدین
بسطدادن داستان نیازمند
خرمشاهی در مورد
ب���وده ،به روایات و تفاس���یر
این کتاب نوشته
رجوع کرده و داس���تان را به شده است ...« :به
خوبی پیش ب���رده و چیزی واقع ،اثری به این
ّ
ب���ه ن���ام تخی���ل را در ط���رح متانت و خوشخوانی
داس���تان ،دخی���ل نک���رده در زمینۀ ّ
قصههای
اس���ت .ای���ن از ویژگیهای قرآن ،در ادب امروز ما
ب���ارز کتاب اس���ت ک���ه آن را کمیاب است»
عالی نشان میدهد.
ّاما در باب هن���ر و ادب ،باید به این نکته
اش���اره کرد که انتخ���اب واژهه���ا و کلمات به

است که هفده تصویرگر حرفهای با پنجاه
تصویر ،هنرنمایی کردهاند .البته اینها تنها
جذابیت ای��ن کتاب نیستند و قلم صادق
روان «ش��ه��رام شفیعی» با توصیفهایی
و ِ
مثال زدن��ی و استفاده از کلمات و واژهه��ا
در ج��ای خ��ودش��ان ،کتابی رق��م زده است
ک��ه تصویرگران را س��ر ذوق آورده ت��ا چنین
آث���اری خلق کنند .ای��ن ک��ت��اب ،شامل 24
داستان قرآنی است که از داستان آفرینش
آغ��از میشود و نه تنها داس��ت��ان پیامبرانی
مانند :نوح ،صالح ،ایوب ،ابراهیم ،یوسف،
داوود ،یونس و ...در آن بیان شده ،بلکه
به داستانهای هابیل و قابیل ،اصحاب
کهف ،اصحاب فیل و  ...نیز پرداخته است.
پشت جلد کتاب ،در بارۀ کتاب آورده:
«بیایی���د ب���ا ه���م بنش���ینیم و قصهه���ای
خداون���د مهرب���ان را بخوانیم .داس���تانهای
ق���رآن چنان زیباین���د که بعد از خواندنش���ان
هرگ���ز ب���ه راس���تی آنها ش���ک نمیکنی���م .چه
خ���وب و دلپذیر اس���ت این که پ���روردگار ما
برایمان قصه گفته اس���ت؛ ّاما اینجا ،راستی
و زیبایی ،دو بال یک پرنده است .این است
راز اعج���از ق���رآن .کت���اب "راه و چ���اه" ،مانند
آین���های ص���اف و پاکیزه ،زیبای���ی قصههای
خداون���د را به ما نش���ان میدهد .این کتاب،
شربتی گوارا از ش���هد قرآن برای همه ساخته
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الزم به ذکر اس���ت« ،قصههای قرآنی :راه
و چاه» ب���ا کیفیت باالی چاپ و کاغذ روغنی
چ���اپ گردی���ده و برگزی���دۀ جایزۀ کت ��اب برتر
سال  1390نیز شده است.
ً
ضمنا از اس���م اس���تاد مس���عود نجابتی که
زحم���ت طراحی نام کتاب را کش ��یدهاند ـــ که
یکی از مهمترین عناصر جذب یک کتاب به
ش���مار میرود ـــ نمیتوان به سادگی گذشت؛
اس���تادی ک���ه نام���ش در ح���وزۀ گرافی ��ک و
ّ
طراحی ،به برندی برای ناشران تبدیل شده
است.
در انته���ا بای���د اذع���ان داش���ت ک ��ه کتاب
«قصهه���ای قرآن���ی» ،کت���اب قاب ��ل توجهی
اس���ت و نمیش���ود آن را نادیده گرفت ،و باید
ب���ه تولی���د چنین آث���ار فاخری در ح ��وزۀ علوم
انسانی ،امید داشت.

ق���دری زیرکانه و صحیح بوده اس���ت که این
اثر ،پهلو به پهلوی ش���عر میزند و شاعرانگی
در باب هنر و در آن نهادینه ش���ده اس���ت
ادب ،باید به این و از طرف���ی ،این قل���م زیبا و
نکته اشاره کرد که فصیح ،اثری س���اخته است
انتخاب واژهها و ک���ه از نوجوان تا بزرگس���ال،
کلمات به قدری همگی مخاطبش ش���دهاند
زیرکانه و صحیح و از ای���ن روی نمیش���ود
بوده است که این گف���ت این داس���تانها برای
اثر ،پهلو به پهلوی گ���روه ّ
س���ن ِی خاصی نوش���ته
شعر میزند و ش���دهاند .البت���ه در ای���ن جا
شاعرانگی در آن فقط یک نکت���ه قابل ّ
تأمل
نهادینهشده اس���ت ک���ه گرچ���ه تصاویر،
است
چشمنواز و بسیار زیبا و گویا
هستندّ ،اما در نگاه ّاول ،گروه سنی کودک را
ب���ه ذهن میآورند در حالیکه نثر کتاب برای
گروه ّ
سنی خردسال و کودک سنگین است!

ّ
مجل���همعرف���ی ونق��� دکتابه ��ایدین � ِ�ی عموم ��ی

28

