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مقدمه

ي آن، اتیمولوژي قصه، تفاوت قصه و حکایت، قصه نزد امـت  این مقاله از پیدایش قصه و فلسفه
پـردازي  ، شخصـیت و حادثـه در قصـه   قرآنپردازي در هاي قصه، پایهقرآنعرب، مفهوم قصه در 

.گویدسخن میقرآنورزي در ي قصهو فلسفهقرآنی

ي آنهپیدایش قصه و فلسف

بدون مبالغه باید اقرار و اعتراف کرد که قصه نخستین رفیـق شـفیقی بـوده کـه انسـان از همـان       
ـ بوده و با تنهاییآني خاکی برداشته همراه و همگام هاي نخستین که بر این کرهگام نوس و أاش م

ه در برسـاخته و پیوسـت  خـود طبیعـت لی میان دنیاي خویش و طبیعت و مـاوراء لوف بوده و پأم
هـاي  ها و مذهبها و مکتبور شده و در مسلکو در اعماق آن غوطهاست ژرفناي قصه فرورفته 

ه با تمام اشیاء آن وارد کشاکشی عنیـف  گذاشتزندگی پا بهاز زمانی که آدمی .استر بودهآن متحی
و انگیـز هـاي اعجـاب  هاي نخستین بشري در زندگی، قصهپس گام.استو کشمکشی مدید گشته

امـروز از بـه   ترین و ماهرترین خیال آدمی تا بـه اي که پختهگونهحرکت درآورد بهآور را بهدهشت
هرچیزي در چشـم بشـر آن دوره جهـانی سراسـر     طور کلّیبه. تصویرکشیدن آنها عاجز و قاصرند

ـ     آمد و با نیروي هرچه تمـام نظر میآفرین بهانگیز و وحشتهراس ان تـر بـر قـوا و اسـرار وي چن
پس ابـر  .شدویل آن و درك رازهاي آن ناتوان و نابینا میأاز تخمید که آدمی کامالًخزید و میمی

نار و نور و نجوم و نباتات و حبوب و فواکـه و ،رعد و برق و شب،و باد و مه و خورشید و فلک
هـاي دیگـر   پدیدههمراه سایر اي، متحرّك و ثابتی همه و همه بهرد و درشتی، زنده و مردههر خُ... 

ـ . انگیختندهایی ناشناخته بودند که حیرت و خشیت وي را برمینزد انسان گذشته جهان رد و هر خُ
ها در چشم انسان گذشته، هستی سترگ آکنده از عجائب و غرائـب بـوده کـه    درشتی از این پدیده

گریخته لـذا پیوسـته   ایستاده و نگران و پریشان و لرزان از آن میآدمی فرارویش با ترس و لرز می
هایی تیز و توانمند بود که بتوانـد او را یـا در گریـز و    در آرزوي دستانی دراز و نیرومند و چنگال

هـاي آدمـی   هـا و نگرانـی  جاست که وسوسهگداز یا در رویارویی و رهایی توانا سازد و از همین
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سد و تعین به تن کرد و ي تججامهاوش فراخی یافت و خیاالت و اوهامافزونی و ترس و وحشت
ریـزي  پردازي را در وي پایهها و بنیادهاي قصهي اینها بنیانبا رؤیاها و احالمش درآمیخت و همه

اگر بگوییم که قصه نخسـتین پدیـده یـا    . ي احوال خواب و بیداري با آن زیستکرد و وي در همه
تـرین و  قـدیم . ایـم غـه نکـرده  مبال،موجودي است که آدمی را در این حیات همراهی کـرده اسـت  

ي رؤیاهایش هاي شبانهها و رهرويرات عقل خود و شکار خاطرهترین عنصري که از تصوپیشین
در کار نیست اگر بگـوییم کـه   اينیز مبالغه. همین قصه استيهاي خیالش شناختهو بلندپروازي

تحریـک زبـان و بیـداري    حوادث قصه و خیاالت آن نیرومندترین نیرویی است کـه آدمـی را بـه   
که آدمی در پـی واژگـانی   ي نیروهاي پنهان واداشته است درحالیملکات ذهنش و آزادسازي همه

گشت که بر زبان جاري سازد تا تصویرگر اضطرابی باشـد کـه در وجـودش افتـاده بـود و در      می
ایت را دادنـد و  رقص درآید و این همان است که بعدها به آن عنوان قصه یا حکچراگاه خیالش به

،چینیـان ،سـندیان ،هندیان،فراعنه،اي از آنها را حفظ کرد و ما آنها را در آثار یونانیانتاریخ پاره
انگیـز و  ها تنها نمادهـایی حیـرت  این قصه. همراه کرداي گذشتههملّتيآشوریان و همه،بابلیان
آنهـا تنهـا   . زداقـوام مـوج مـی   هـاي آن هایی گذرا بودند که در کیان تصـورات و خـاطره  اشارت

هـا، افکارشـان را   آوردنـد و در آن ظـرف  هایی بودند که ظرف احساسات را به غلیان درمـی قطره
ي خانـه نـواز از نهـان  سان دستی دلسوز و دلنواز در وقتـی روح زبان به. کردندمیسرریز و سرازیر
از هـر سراشـیبیی روان بـود    هـا و تصـورها کـه سـیلش     داشت و با ایـن خـاطره  آدمی پرده برمی

یعنی پیوندي میان ذهن و معنا محقّـق  ،شدندمحض اینکه واژگان بر زبان جاري میجوشید و بهمی
هـایی بـود کـه آنهـا را     هایی بود که به آنها گوش سپارند و دنبـال عقـل  شد آدمی در پی گوشمی

یش را در ذهـن و ضـمیرش   جست که برگیرند تا خنکاي راحتی و آسارا میهاییبدرربایند و قل
، آشوب و پریشانی درافکنده بـود  اواحساس کند و این غلیان و جوالنی که میان اعضاء و جوارح

ش را اسـان آدمـی، نخسـتین صـفحات تـاریخ طـوالنی زنـدگی       بدین. به سکوت و سکون کشاند
آن قصـه در  يوسـیله شود که بـه ترین و شیواترین چیزي میواضح،ترینبلیغ» واژه«نگاشت و می

هاي برخاسـته از عقـل و   مایهاي از درونیاري زبان پارهتا آنجا که آدمی به. بنددتاریخ نقش برمی
کرد هایش براي خانواده و دوستانش نقل میها و ترس و وحشتقلبش را از قبیل رؤیاها و خاطره
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اش حبس و بـه زنجیـر   یافته که ترجمانی از احساسات و عواطفش باشد در سینهو اگر زبانی نمی
شان بـه  کرد و پس از آن براي آزادسازيکشید و یا در ضمیر ناخودآگاهش ذخیره و خزینه میمی
آورد بدان امید که بتواند قدري از مرارت حیات بکاهد و رومی... ونیایش،رقص،ذکر،ردوِ،حرس

پـس تـرس   . آمـد افکنـده دیـن پدیـد    چیره شده و میـان وي و حیـات پنجـه   که در این چالش 
طفل خشـیت از آن نیروهـاي پنهـان    الي احساس آن،شود از البهاي است که گفته می»ابوااللهه«

د یافـت و خـدایان بـه   پدید آمد و دیري نپایید که خیال و تصوصـورت و سـیرت   رات آدمی تجس
.حیوان و نبات و جماد درآمدند

بنگرنـد  ) اهللا(اندیشانه به خداوندن، معیشتاز دیندارابسیاريشاید از همین منظر و نظر باشد که 
در همین نگاه باشد که خـدایان یونـان چنـین    شاید... گیري استار و پدر سختزیرا او منتقم جب

سـاختند و  ها بر وي جـاري مـی  و لعن و نفرینکشاندندگاه میسرکش بودند و آدمی را به هالکت
ـ    مـی ي اشاید همین احساس بود که از آدمی، قربانی ت کـه آدمـی مطلـوب آن    سـاخت بـا ایـن نی

سـمت  ر کند که فرار بههاي بسیار باز بود تا بلعیده شود و این خدایان را چنان تصویر و تصودهان
تعبیـر  هاي پیل بداند بهمذبح و مقتل آنان را بهتر از مرگ در چنگال شیر یا زیر گامآنها و مرگ بر

:شاعر
ا أمزقـملَی وـکنأدرِــا فـلّإولــآکرُــن خیکُکوال فَأمإن کنتـف

هاي گذشـته تـوارث یافتـه و    نسلمعتقدات پیشینیان اغلب برآمده از وهم و خیال بودند که طی
هـا را  تمام این قصه.از آن بافته و ساخته شده است... هند و ،رسفُ،ركتُ،فراعنه،هاي یونانقصه

آنگـه بـه   اسـت و آسمان جایشان دادهدرداده وخدایانی قرارآدمی از همین اشیاء پدید آورده تا
کردند داوري کنند و جهانی که در آن زندگی می،کم رانندزمین فرود آورده تا در سرنوشت بشر ح

کـرد و  ر از خیر و برکت میخیر و برکت که دستان بشر را پأاي منشپاره.نمودندقسمت میقسمت
ضـرر  أاي منشداشت و پارهگیاه و حیوان و میوه خرسند و سرشار میهاشان را با جام آب وجان
را بیمـاري، قحطـی،   آنهـا کرد و صـفاي شان را فاسد میآمد و زندگیت که بر آنان فرود میو اذی

ه«. نمودب میر و معذَّتاریکی، مرگ و فنا مکده در حفظ و نقل قصهاي بزمی اصرار و اهتمام عام
ي گذشته را نیز همراه شدهاي از تجمل و تفنّن طبقات ممتاز منقرضحال خاطرهعینو رزمی که در
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داد تـا آنچـه را   گونه روایات به تخیل آنها میـدان مـی  رو بود که اینآنتاحدي هم ازداشت ظاهراً
»یابنـد هـا باز ي خویش از آن محـروم بودنـد در ایـن قصـه    بار هر روزینهخود در زندگی محنت

)41ص:1385وب،کینزر(.

قرآناتیمولوژي قصه در 

با شواهد و زیر شرح بحث مستوفایی را بهالعربلسانمنظور در ابن.است»قص«مشتقّ از قصه
صـه و قَصـاه   صه قَصـاً و قَص فر یقُوف و الظُّعر و الصقَص الشَّ: قصص«: آوردن واژه میایامثله براي 

و . مقْصـوص الجنـاح  حیانی، و طائرٌهذه عن اللِّ،ما قُص منه: عرصاصۀُ الشَّو قُ. قَطعه: حویلعلى التّ
أْس فـی  و منْقَطعـه علـى الـرَ   هتنبنهایۀُ م: أَعلىمم، و قَصاصه و قصاصه، و الضَّعر، بالضَّقُصاص الشَّ

ـ نتَتَهو حیثُ: عر حد القفا، و قیلقُصاص الشَّ: وسطه، و قیل تتُه ممـه و مـؤخَّره، و قیـل   هی نبقدن م :
ـ هو ما استدار بـه کُ : قالو ی. أْسن مقدم الرَه متنبعر نهایۀُ مقُصاص الشَّ ـ لُّ مـام و مـا   لـف و أََ ن خَه م

حۀ الشَّ: قالوالیه، و یقال األَصمعی. عرقُصاص :ه على قُصاصِ شَیقال ضرب  و مقـاص و . عره و مقَـص
تح و هو، بالفَعراللّه، صلّى اللّه علیه و سلّم، کان یسجد على قصاص الشّأَن رسول: جابرفی حدیث

و . القُصۀُ:سمیؤخذ بالمقَص، و قد اقْتَص و تَقَصص و تقَصى، و اإلالرأْس حیثُسر، منتهى شعرِو الکَ
.اصیۀشعرُ النَّ: و القُصۀُ بالضم.جهلى الوعاصیۀِن النّما أَقْبلَ م: ، و قیلالناصیۀِشعرُ: رسالقُصۀ من الفَ

دي بن زید یصف فرساًقال ع:  رُ ما فـی الظُّلَـمصنُ تُبیه، و العیحاجِب ۀٌ فَشَغَتو فـی حـدیث  له قص
و أَنـت  : أَنـس و فی حدیث. عر قُصۀن الشَّخُصلۀ ملُّو کُ. ذي له جمۀهو الّ، و رأَیته مقَصصاً: سلْمان
تانِغُالیومئذو لک قَرْنانِ أَو قُص معاویۀو منه حدیث، م :ۀً ملَ قُصتنَاون شعر کانت فی ید ـیرَسح .

عر بـالمقَص، و  أَخذ الشّ: و القَص. تتخذها المرأَة فی مقدمِ رأْسها تقص ناحیتَیها عدا جبِینها: و القُصۀ
القَطْع أَصل القَص .ت ما بینهما أَ: قالیصقصقطعتي .قَصـت بـه أَي قطعـت    : و المصقـال  . مـا قص

ـ ا اقْتُص له منه بِجن هذا إِذَالقصاص فی الجِراح مأْخوذ م: أَبومنصور . هرحه مثلَ جرْحه إِیاه أَو قتْله بِ
ن الجملۀ مفی رأْسه قصۀٌ یعنی : و یقال. معروفۀالقاص إِذا قَص القصص، و القصۀُالقَص فعلُ: یثاللّ

، منظـور ابن(البیانن لک أَحسنَنُبیأَي،نَحنُ نَقُص علَیک أَحسنَ الْقَصص: الکالم، و نحوه قوله تعالى
ء إِذا تتبعت أَثـره شـیئاً   یقَصصت الشّ: و یقال. ن فَصهاذي یأْتی بالقصۀ مالّ: القاصو) 74، ص7ج
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ـ اتّبِعی أَثَرَه، و یجوز بِأَي، و قالَت لأُخْته قُصیه: و منه قوله تعالى، ءبعد شی ـاً  : ینالسـت قَسسو . قس
و قَـص  . ه قُصص و قصـاص لُّن ذلک کُناصیتها، و الجمع م: و قُصۀ المرأَة. الشعرنَالخُصلۀ م: القُصۀُ

قطَع هدبـه، و  : و قَص النساج الثوب.مقصوص: و شعرٌ قَصیص. ن صوفهاما قُص م: الشاة و قَصصها
ۀ. ن ذلکهو مـ : و القُصاص م ـ  نَما قُص و . المقْـراض، و همـا مقَصـانِ   : و المقَـص . عرالهـدب و الشَّ

اه سیبویه مفـرداً  کَو قد ح: دةهذا قول أَهل اللغۀ، قال ابن سی، عر و ال یفردما یقُص به الشَّ: المقَصان
یـل  قد لمرْأَةٍ مقْالت فَول: قال. األَعرابیعن ابن،قطَع أَطراف أُذُنیه: و قصه یقصه. ما یعتَمل بهفی باب

قَـص  :ثو فی الحدی. ن أَطراف أُذنیه، ففعلَت فعاشأَحرى أَن یعیش لک أَي خُذي موقُصیه فه: لها
ـ لِّن کُمالصدر: ص و القَصص و القَصقَصو القَ. أَي نقَص و أَخَذاللّه بها خطایاه هـو  : ء، و قیـل یشَ
رأْس : و القَـص . ن شعرات قَصک و قَصصـک هو أَلْزَقُ بک م: ی المثلو ف. هو عظْمه: وسطه، و قیل

رِ سینه، یقال للشاة و غیرهاالصفیـه     : اللیث. در، یقال له بالفارسیۀ س المغـروز شـاشالقـص هـو الم
هو أَلْزَم لک مـن شُـعیرات   : یقال فی مثل: قال األَصمعی،أَطراف شراسیف األَضالع فی وسط الصدر

:هو أَنشد هو و غیر، ما جزَّت نبتتها کلّقَصک، و ذلک أَنّ
م شَّشْتۀٍ،کم تمو انْفَح ن قَصودجاءت إِلیک بذاك األَضْؤُنُ الس....«

ع ا،پس قصخداوند فرمود.ثریعنی تتب :»یهأُقالت لتتبعی آثـاره : یعنی. )11/قصص(»خته قص
دنبال عالئم و آثار و شواهدش راه افتاد و نیـز در  یعنی در آن اثر نگاه کرد و به،ثرپس قص األ... 

چنانکهؤیا و الحدیث و قص علیه الرّ)64/کهف(»لی آثارهما قصصاا عدارتَفَ«: آمده استقرآن
جستجوي قرآن قصه در .)5/یوسف(»خوتکإالتقصص رؤیاك علی «: آمده استقرآن کریمدر 

در معنـاي  .حوادثی است که در گذشته واقع شده است لذا گاهی اخبار هم قصه نامیده شده اسـت 
گفتن از گذشـته نقـل   ي سخنامعناین دو را بهقرآنآمده است ... ي خبر یا نبأ عامی که براي کلمه

ي اخبـاري و حـوادثی   نبـأ را دربـاره  قـرآن وچند که این دو با هم تفـاوت دارنـد  هر.سترده اک
. گویـد العهـد سـخن مـی   ي اتّفاقات قریباما خبر درباره. گوید که در دوردست رخ داده استمی

»نبـأهم بـالحقّ  ص علیکنحن نقُ«: فرمایدي اصحاب کهف میقصهدري نبأ و انباء خداونددرباره
ـ «: فرمایدداده میهاي گذشته و حوادثی که رخیا خداوند در خصوص امت.)13/کهف( ن ذلک م
هـاي پیشـینیان را   وقتی قصهنیز) 100/هود(»صیدنها حنها قادم و مم... صه علیکري نقُالقُءنباأ
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ن قبـلِ نت و ال قومک مأها متعلَلیک ما کنتإالغیب نوحیها نباءأن ک ملت«: فرمایدکند مینقل می
ـ لنب«: دهدمخاطب قرار میچنین منان را ؤي خبر و اخبار مدرباره.)49/هود(»هذا ـ ل ی ونّکم حتّ

ي حـوادث روز  خداوند دربـاره . )31/محمد(»کمخبارأاابرین و نبلونکم و الصمنعلم المجاهدینَ
است سخن از اخبار که )4/زلزال(»لهاک أوحینّ ربأها بخبارأث یومئذ تحد«: دفرمایقیامت می

ـ . اي دور داردحکایـت از گذشـته  قرآنـی هـاي  باري قصـه . دهدآنگاه که قیامت رخ می ه ایـن  البتّ
ي قصـه .استتفاوت بوده بی) ي حجازجزیرهشبه(نسبت به محیط دعوت قرآنمعنا نیست که نداب

محور و قرآني آن احوال، در همه... یبیه و نین و بیعت رضوان و صلح حدد و ححافک، ماجراي اُ
درگیـري میـان فـرس و    ،)نصريسوره(مدار را محیط دعوت اسالم قرار داده است یا از فتح مکّه

آنها را قصه قرآندهد که میخبر) 45/القمر(شکست مشرکین در جنگ بدر، )3-1/الروم(روم
ي نکته. و آیندهپشت است نه التفات به روه به پسوجبع آثار گذشته و تاست زیرا قصه تتّخواندهن

بلکه حوادث باید ،صرف نقل قصه و برشماري حوادث منظور و مقصود نیستقرآندیگر اینکه در 
.مفهوم عبرت را برساننددر تالئم و تعامل باشند تا بتوانند 

قرآنادبیات عرب پیش از قصه نزد امت عرب و

سـو در کشاکشـی عنیـف و    از یک.برانگیز دارداي درازآهنگ و احساسحیات امت عربی قصه
ها و مصائب و متاعب آن و از سـویی دیگـر در درگیـري خـونین میـان      عظیم با زندگی، خواسته

در .و فانی از قصه نبوده استهرگز فارغقرآنات عربی پیش از امت عرب و ادبی.ها و قبائلگروه
آنگونه که در تاریخ آمـده اسـت قهرمـان    » ةعنتر«مثالً؛ز خیال نیستدور ا» تواقعی«شعر عربی 

تصور رفتـار و  .اي باشدحتّی ممکن است یک قهرمان اسطورهوها و سوارکار ماهري استجنگ
ةاندازد اما عنترعرب مییاد اسطوره در نزد سایر ملل و امم غیرهایش آدمی را بهکردار و دالوري

اش رود هرچند که با قهرمـانی ها باال میشکافد و نه از کوهنه زمان را می،یک قهرمان بشري است
در میان یونانیان ةاگر همین عنتر.نمایدهاي مردمان را سرشار و سرریز از اعجاب و شگفتی میدل

خیـال در  . شـد النوعی کامل بدل مـی النوعی یا ربرباي از اساطیرش یا شاید به نیمهبود اسطوره
هـا بـه برکـت خیـال، آسـمانی و      ها و قهرمانـان داسـتان  امت یونان چنین است که شخصیتعقل 
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سترگ و ستبر ،عظیم،وسیع،درشتخودشوند لذا در خیالنیافتنی میبیعی و گاهی دستماوراءالطّ
بازتر قهرمانی نزد خود و نزد عرب، سوارکار ماهري بیش نیست یا دستةعنترکهحالیشوند درمی
ـ . نیـز چنـین اسـت   » عمر بن کلثوم تغلبی«. گاهی غالب و گاهی مغلوب؛هرمانان استاز ق ات ادبی

ایمـاژ در  بـودن خیـال و عقـیم  بـودن  خـاطر کویر بوده است و این بهگراواقعاتی عموماًعربی ادبی
عربـی بـه   شـخص  ت بیرون نرفت و بال خیال از حدود و ثغور واقعی. سرزمین ذهن آنها بوده است

دلیل اسارت در جغرافیا رهایی نیافت یـا او بـه   بهاو ي جوالن و دوران نداد یا خیالاجازهخیالش
ها را بردرد و چشمانش را بـه عـوالم   خیالش رخصت نداد تا او را از وجودش بگسالند و حجاب

:که فراوان، فراروي چشمانمان است و از تعمق و تأمـل در آن عـاجز و قاصـریم بیفکنـد    ي دیگر
philosophical(»ه به چیزي که همواره در برابر چشمانش اسـت عـاجز اسـت   از توجآدمی«

investigations (1953) section در مقام شعر نیز به قدر مقدور از خیال بهره برده است . )12
همان سبک و نهجی را باید قرآنیهاي توانست خیال را از شعر بزداید لذا اگر بگوییم قصهزیرا نمی

گفته اي سخن گزافه) دوران جاهلی(هاي پیش از اسالم داشته پردازيگرفتند که عرب در قصهبرمی
ات جاهلی، واقعی و دور از خیال و مبالغه و تهویـل و  شده در ادبیهاي برگرفتهصورت. نشده است

ي عنتره و عمر بن کلثوم هسـت هایی که در این دو معلقهتمام صورت. تخویف و تفخیم بوده است
. شودپوشی میچشمقات از معلّگواهدلیل ضیق زمان و مکان از آوردن بهجاچنین بوده و در این

قرآنمفهوم قصه در 

هاي تاریخی، واجـد و  در پژوهشندهستاز اینکه یک سند محکم تاریخی جداقرآنیهاي قصه
اي ما نه آن هنرمندياند ادر فضایی هنرمندانه پرداخته شدهو حاوي ارزشی سترگ و بزرگ هستند 

زند، اقتبـاس  اعتناست، دستبرد میبه اصول اخالقی بیهنرمند کامالً«:معتقد بود» ویلیام فاکنر«که
»دزدد تـا داسـتانش را کامـل کنـد    چیـز مـی  کـس و همـه  کنـد یـا از همـه   کند، دریوزگی مـی می

)novakoich, 1998, p17 .(هقـت تـاریخی بسـنده    هاي ادبی در گذشته و حال تنها بر حقیقص
هایی غیر از گاهی حوادث را با رنگ.تکیه داردنیزیا اندکی از عنصر خیال بسیارکند بلکه بر نمی

دهـد تـا حـوادث در    ها و اشکال آن میکند و تبدیل و تغییري در صورتهاي خود رنگ میرنگ
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.دیدنـد نهـا را مـی  نظر آید که مـردم عـادت داشـتند و آ   تر از آنی بهگونهاي خویش گونهصورت
پـس آیـا قصـه    .کنـد که قصه در بـرانگیختن و شـوراندن بـر آن تکیـه مـی     نگی است این همان ر

باشـد؟ آیـا ممکـن اسـت     قرآنـی هـاي  سـان کـه بایـد در قصـه    بر حقیقت استوار است؟ آنکامالً
هـاي  تاروپود حوادث قصه چنان در کنار هم بنشـیند و نضـج و نسـج یابـد کـه انـدکی از رشـته       

هـاي حقیقـت و   هـا و ریسـمان  اي که بافتـه و سـاخته شـده از رشـته    تن کند؟ آیا قصهخیال را به
توانـد احساسـات را در تملّـک آورد و بـر     توانـد انگیزاننـده باشـد؟ آیـا مـی     ت اسـت مـی  واقعی

سمت و سوي اهـداف و اغـراض خـویش رهبـري کنـد؟      ها مستولی گردد و خواننده را بهوجدان
شـود کـه   اعظمی از آنها به نقد ادبی مـرتبط و متّصـل مـی   بخش. درشت و سهمناك استهاسوال

آن اسـت کـه   شودمیتاکید اکیداً بر آني اساسی که اما آن نکته. گنجدپاسخشان در این مقال نمی
است و این زیبایی را بدون شدهاي استوار و راسخ از بتون حقیقت استوار ایهبرپقرآنیپردازي قصه

آمـده اسـت   گونـه که بـدین راهاییتمام قصهقرآن. ي زیباي خیال کسب کرده استحضور پرنده
. قصص نامیده است

قرآنپردازي در هاي قصهپایه

یـا  ددارمـی ي دستی که از سیماي حادثه پـرده بر وسیلهاي تاریخی بهحادثه: قالب و مضمون.1
ـ شدت و قوتنگرند بهچشمی که در آن نگار می هـا و  سـتون شـاید آن صـرفاً  .پـذیرد ثیر مـی أت

ریخته و ویران باشد که دست روزگاران با آن چنین کرده است شاید پیکرهاي هایی درهمپارهسنگ
ي ایـن عوامـل وابسـته بـه     همـه .اي باشند که خاك از سیمایشان زدوده شـده اسـت  خوردهتراش

پس اگر آن شخصـیت واجـد نیـروي    .دشخوانمیزند و فراشخصیتی است که حادثه را بانگ می
ي دیالوگ نه مونولـوگ  حوادث با کاشفان رابطه،حیات بخشدباشد که بر مردگانيتوانمندوانیر

دهد کـه حـاکی از   را سر می» دعوت«آسایی از یک هاي معجزهصورتقرآن کریم. کندبرقرار می
نقـل شـده   )ع(یگونه کـه از عیسـ  آن. ها داردجان پدیدهروح و بیدمیدن روح حیات در کالبد بی

فیـه فیکـون طیـراً   خُنفَأیر فَیئۀ الطّهین کَن الطّم مخلق لکُأی نّإم کُن ربکم بآیۀ مإنّی قد جئتُ«: است
ـ و أُبرصو األکمۀَاألبريءاهللا و أُذنِإِبِ ـ وتَحیی الم اسـت  چنـین هم.)49/عمـران آل(»اهللاذنِإِی بِ
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پاره کرده و هرکـدام را  کرد تا آنها را پارهکه وقتی گروه پرندگان را دعوت می)ع(ابراهیميدرباره
ـ لَلی وب: ن؟ قالمؤم تُلَأوی، قالَوتَی المحیِتُأرنی کیفبرابراهیمإذ قالَ«: بر کوهی قرار دهد ن ک

لیطمذ أربعۀَخُفَ: لبی قالقَنَّئیر، فَالطّنَمصإنَّرهثُلیکامجعلِّی کُلَل عجلٍبمنهـ زءاًنّ ج اجع ل ثم
).260/بقره(»عیاًسکینَتأینَّادعهنَّنهملَّکُ

ده فرمـو اعطـاء  خـود ي صالحاند هرچند که خداوند آن را بر دو بندههاي آفرینشاینها صورت
ساختند مردگان زنده میهر موقع آن واژگان را بر زبانشان جاري )ع(اینکه ابراهیم و عیسی.است

ي از بسـیار هاي روحی زیادي است که خداوند بر شدند داللت بر این دارد که در آدمی تواناییمی
به حوادث قرآنیخداوند در نظم » واژگان«گونه که این احوال آنپس.بندگانش فضل نموده است

سـیماي زمـین آنهـا را گـرد     جوینـد و از  ها تمسک میآیند و از ژرفناي زمان بدانتاریخی درمی
پردازي نوعی در حقیقت قصه. دنآورند تا آنها را در مقام عبرت و وعظ از نو بر حیات عرضه کنمی

تـر در سـان کـه پـیش   گردانـد آن هـا بـازمی  برانگیختن و بعثتی است که وجودشان را بـه حادثـه  
گونـه کـه  همـان . گیـرد پیچـد و تـاریخ درهـم   تر از آنکه زمـان آنهـا را درهـم   پیش؛حیات بودند

و در برابـرش حـی و  میرانـد سان کـه ابـراهیم پرنـدگان را    نآشوند مردگان از قبور برانگیخته می
ـ    هـاي قصـه . بـه حیـات بازگشـتند   دیگـر دود بـار واقِحاضر ایستادند پس از آن بـا قـدرت خلّ

نمـایش  آن را بـه آنقرهایی است که بخشی مجدد و دیگرباره به حادثهنیز حیاتقرآنتاریخی در 
را آنهـا و مشخصـات  آورد بدون اینکه زمان چیزي از ویژگیما میويسگذارد که یا آن را بهمی

خواهد آن را بررسی به حوادث دست یازیده است؟ با کدامین شیوه میقرآناما چگونه .دهدتغییر
گفتـه  ي آن سـخن  ی دربارهندکااین همان است که باید ؟کند تا لباس حیات را از نو بر تنشان کند

. شود
زمـان در  .اي خواندنی اسـت قصهقرآنیهاي ي زمان و مکان نیز در قصهقصه: زمان و مکان.2

ناپذیر اسـت و خـروج   ونمو و نضج آن داراي قیمتی قیم و اغماضهاي داستانی و رشدسیر حادثه
شود که هایی میات و انقطاع از ریشههاي داستانی از مرزها و بندهاي آن باعث عزلت از حیحادثه

در زمین گسسته و دهاي خوماند که از ریشهمیکند لذا قصه بدون زمان درختی را از آن تغذیه می
اي از آن درخت را باید انتظـار داشـته باشـد نـه     نه سایهکسی ،زماننبودگریخته باشد و در پسِ
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. عنصر زمان استوار استيي دقیق و هوشمندانهحظهي موفّق و مدون بر ماللذا یک قصه. ايمیوه
شـنبه  ترتیب توالی زمان مثل ناهار پس از چاشـت، سـه  قصه نقل وقایع است به«:به تعبیر فورستر
خـود ي جزئیـات هاي زمان را بـا همـه  زیرا رشته) 36ص :1352،فورستر(»...پس از دوشنبه

قرآنـی هاي قصه. هر دم که اراده نماید.جنباندن میگیرد و در وعده گاهی معلوم و معیدست میبه
ها و محرّك و محرّض آنها بـوده اسـت کـه بـدون     نگرند که حامل حادثهسان دستی میبه زمان به

قـرآن اي در هر قصـه . افتندتحرّك میاي بیکنند و چون مردهسقوط و هبوط می،حضور آن دست
در داسـتان  قـرآن مثالً؛کنندجزءجزء طلوع و غروب می، آنبلکه اجزاء ،واجد زمانی خاص است

ـ نمودنش از خوردهپدر براي خبردارنزدآمدن برادران یوسف را بهزمان یوسف  ط شدن یوسف توس
ـ شبانه توصیف می،گرگ در ... وشکسـتگی آمدنـد شـرمندگی و درهـم   اگـر روز مـی  زیـرا ،دکن

ـ یم عشـاء وا أبـاه و جاؤُ«: بودسیمایشان پدیدار می ازبـودن ایـن جزئـی  . )16/یوسـف (»ونبکُ
ـه   همان. تشویق کرده استبر اشاره به آنقرآنات زمان است که جزئیگونه که زمان در بنیـان قص

هـا و  هرچنـد در تشـکیل حادثـه   .داراسـت ارزش رامکـان نیـز همـان   داردناپذیر ارزشی وصف
ثیر مباشر أاگر زمان در حادثه ت. آیدشمار میثر بهؤهاي آن، یک نیروي منشانبرداري از سنگپرده

ـ     ثیري شـگرف دارد زیـرا  أو مستقیم داشته باشد مکان در پیدایش حادثـه و تطـور و تحـول آن ت
قـرآن کـریم  . کنـد مکان در مکانی خـاص رشـدونمو پیـدا مـی    .یابدزید و تحول میبا حادثه می

هاي خود بـه  به مکان در قصهقرآن کریمذا هاي خود مکانتی ویژه بخشیده است لبه مکان در قصه
آورد مگـر اینکـه مکـان    کند و به مکان التفات ندارد و ذکري از آن بر زبان نمیاین اعتبار نگاه می

وصفی خاص داشته باشد که در سیر حادثه اثر بنهد یـا سـیماي آن را بگشـاید و بگسـتراند و یـا      
رین و آشکارترین شاهدي کـه بـه تعیـین مکـان     تواضح. آموزي باشدمصداقی و شاهدي از عبرت

: شـود دیده میو معراج » سراءإ«همان است که در داستان داردپرداخته و ارزشی روحی و روانی
مسـجد .)1/إسـراء (»قصـی لـی المسـجد األ  إالحرام المسجدنَمبده لیالًعذي أسري بِسبحان الّ«

دس و پیامبر شـبانه میـان ایـن دو مسـجد بـرده      المققصی در بیتاألمسجدالحرام در مکّه است و
ها عناصر مکانی است که حادثه را صـورت مکـانی   شبانه همان عنصر زمان است و مکان.شودمی

.بخشیده است
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قرآنیپردازي شخصیت یا حادثه در قصه

شخصیت همان منظومه است که .شخصیت و حادثه: بر دو محور استوار استعموماًاثر داستانی 
تگردند یا بهرد آن میحوادث به گهـا در  تعبیر دیگر حوادث همان ثقل و شعاعی است که شخصی

و هاي تاریخی غلبـه در قصه.زنند و در اثر داستانی شخصیت و حادثه متوازنندمیي آن دوردایره
.شودیعنی شخص خود محور و مدار حرکت در قصه می؛ شودحادثه دیده میچیرگی شخصیت بر

انگیز و ایماژدار نیز صادق هاي خیالي قصهشود و این سخن دربارهاو متعلّق به حوادث جاري می
زیرا آدمیان خوش دارند پیوسته خود را در چشم دیگـران ببیننـد کـه چگونـه بـا      ،و صائب است

ـ     شوند که آن حوادث با آنها مواجه میحوادثی مواجه می ت شـوند لـذا آدمیـان راز و رمـز و ماهی
پیونـد  آنهاچیزي رخ داده و با وجودآناندانند که در حیاتمیدانند تنها همین را حوادث را نمی

بیـان  بـه . هـا هسـتند نـه حـوادث    هاي تاریخی یا خیالی شخصیتلذا قهرمانان قصه. خورده است
اي گزافـه سخنو این ند هستهاي طبیعی یا ماوراء طبیعی اي از پدیدهقهرمان قصه پدیدهتر،روشن

هاي داستانی میان حادثـه و  ها و پردهدر پخش و توزیع صحنهقرآنیپرداري باري در قصه. یستن
قـرآن در تمام قصـص  . شوددیده میآسا اعجازآور و معجزهو شخصیت تدبیري شگفت و شگرف 

و تالئـم  شـاهد تالقـی   قرآندر . تنهایی اثرگذار باشدکه شخصیت یا حادثه بهشوددیده نمیجایی 
مضمون آفریده شده است و شخصیت ،که از جمع و اجتماع این دوتوان بودمیشخصیت با حادثه 

نیرومنـدترین صـداها و   اود و صـداي شـو هـا مـی  قهرمان بارزترین و ظاهرترین شخصیت قصـه 
رآنیقپردازي ها در قصهپس شخصیت. گرددتواناترین نواها بر سامعین و مستمعین و مخاطبین می

ند کـه  هسـت هـاي تـاریخی   ، مقصود و هدف نیستند زیرا آنان شخصیته هستندهرکسی باشند بذات
هـا را  شخصیتقرآن.مقصود و منظور از آن کشف احوال آنان و یا تکریم و تقبیح کردارشان است

در یا ي خیر و شرّ حیات یا در کشاکش و کشمکش با خیر و شرّهاي بشري در زمینهسان نمونهبه
هـا در  شخصـیت . کشـد تصـویر مـی  دان بـه ستبر و لجاجت با بهمدلی و همراهی با خوبان و ستیزِ

اسـتقامت در  ،ت و ضـعف یابند کـه در کشـاکش میـان قـو    گونه اعتبار میبدینقرآنیپردازي قصه
سان شـاهدي از شـواهد   جویی یا انحراف از آن و در حکمت و یا بالهت و سفاهت آنان بههدایت

نیز چنـین اسـت کـه آنهـا محـک      قرآنیهاي جایگاه حوادث در قصه. کنندآفرینی میري نقشبش
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شود هرکـه  يروتا سیه/د گر محک تجربه آید به میانوخوش ب:159غزل/حافظ(شدهتجربه
اي که مواضع قوت و ضعف و چـالش میـان   گونهشوند بهآزمون واقع میمعیارو) در او غش باشد

ها را هم از این منظـر بایـد جسـت و    ي تکرار قصهفلسفه. دهندشرّ در آن، آزمون پس مینیکی و
نمـایش  جـا بـه  حـوادث و مواقـف را در یـک   قرآنشخصیت بود ،جو کرد زیرا اگر مقصود اصلی

ي ابراهیم و عیسی و یافتیم و قصهدر یک سوره میي موسی را تماماًیعنی ما باید قصه؛گذاشتمی
این است که شخصـیت  شود آنچه دیده میهاي دیگر و مستقلّ از هم اما و دیگران را در سورهنوح 
اسـت لـذا بـا    پیوستهوکاري شگفت میان این دو برقرار و ادثه در تعامل و تفاعل است و سازبا ح

اي دیگـر  ي حادثـه مرور زمان خواه کم خواه زیاد با سیماي شخصیت، بار دیگر از نـو بـا تجربـه   
، تکـرار  قـرآن پردازي در تکرار قصه،بنابراین. شویم تا نقش خود را بازي کند و بگذردمیروهبرو

کنـد و آنجاسـت کـه    گون ظهور و بروز مـی در حقیقت شخصیت در مواضع گونه.شخصیت نیست
شان را از دیدن حقیقتتامل کسانی که نادانی و ناموزونی، چشمتعمق و بیبصیرت و بیچشمان بی

باري باید افزود که . یابندرا مملّ و مخلّ میقرآنیتکرار قصص بربسته، تکرار برخاسته از چراییِ
ويسها بهها و پردهتمام آرایش صحنه. بذاته مقصود نبوده و نیستقرآنیپردازي شخصیت در قصه

هـا،  اران حادثـه از همین زاویه است که نیکوکاران یا بـدک . داردبرمیگیري خیز»عبرت«وییِسبی
گیـري  را پیقرآنیهاي پردازيکسی که قصه. کنندعرضه و تقدیم می،هاي عبرت را کشفصورت

بـه خـدا و آزادسـازي   » دعـوت «محـورِ حـولِ یابـد کـه تمـام حـوادث تقریبـاً     نماید درمـی می
پـس  . چرخـد گردد و مـی ت غیر اهللا و راهنمایی عابدان به عبادت خداي واحد میعقیده از عبودی

ي پـس انگیـزه  . اسـت قرآنـی هـاي  پردازيپیامبران، شخصیت غالب و راسخ در قصهکردندعوت
نبـودنِ يشدن حیات یک شخصیت به اجزاء و طرح و ربط آن در مواضع مختلف، محورقطعهقطعه

. هاستشخصیت
آمـده پیـامبران گـرد  خـود  حوادث زیادي بـه تعـداد   قرآنهايهي از سوربسیاردر هرروي به

ـ  هايمکانو هازماندر این حوادثاست هر چند در ایـن گردآمـدن،  .یابنـد ق مـی مختلـف تحقّ
د و آن شـو پدیدار میآشکارداللتی،گريپیامبران و تشابه اقوام آنان در کفرورزي و ستیزهدعوت
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رق کرده فاودر آدمی، عناد و کنود هست و انسان همان انسان است هرچند که زمان و مکاناینکه
. باشد

قرآنپردازي در قصهيفلسفه

ها ها آدمی با نیرومندترین انگیزهدر این قصه.استقرآندر قصهکارگیريهبدرتمام سرّ سخن، 
؛ انسانی که با گذشت زمان خوردمیاش زاده شده برآغاز کودکیهایش که در ها و عاطفهو انگیخته

يرهبرخودها و عواطفها و انگیختهشده و با همین انگیزهدر درگیري درازآهنگ با زندگی پخته
پس قصه یک مدخل بدیهی و طبیعی بود که صاحبان رسالت و دعوت، هادیان و قائدان. شده است

هـا و کردارهـا   ها و اندیشهخواستند از عقیدهچه مینهرآآنانعقول و قلوبويسو رائدان مردم به
موسـیقی  ؛ال و زوایاي قصه پدید آمده استاز هنرها از البهبسیاريزه امرو. انداختنددرمیهادر آن
آنند که واژگان را جسم بخشـند و  ند و در پیِهستقصه يروهمگی دنباله... احی و اشی و طرّو نقّ

ي زندگی الي واژگان، کاروانی آکنده از قافلهاي در کالبد آن بدمند تا از البهشخصیت بدهند و نغمه
قصه چنان ،بنابراین. شکل گیردخود ت و شرّیت و نعمت و نقمت ت، خیریي جدیت و هزلیهبا هم

ایـن  چنانکـه در آغـاز   هررويبه. مونی بر بشر داشته که در دامانش هنرها را جمع کرده استاره
ورزي بـه قیـاس   فلسفه(نیست ورزيي فلسفهجز قصهقرآنورزي در ي قصهفلسفهیاد شدنوشته
ورزیـدن سـخن   از شـریعت ) 15فصـل  ،1ج(کیمیاي سعادتورزي؛ غزالی در ورزي و کینهعشق

مـل و  أرا بـه ت دپیامبر خوها اوالًبا این قصهخداوند. )يورزاز دینگلستانو سعدي در گویدمی
ند و سـت ههـا نمـادین   آموزد که قصـه تمام پیروانش را و به آنان میتبع او بهثانیاً.داردتعمق وامی
،پـاك از آز و حـرص و خیـال   ؛ندهستهایی واقعی قصهقرآنیهاي قصه. هایی خاصحامل پیغام

گرایـی ممکـن   واقعها بدونتتصویرکشیدن واقعیبهاند زیرا سازگار با محیطی که در آن فرود آمده
و هنـر،  لی است ت زیرساخت هر تخیواقعی«:گویداز سخن بوریس ساچکوف که میگذشته.نبود

.)8ص: 1362،سـاچکوف (»...اي است که بشر از دوران باستان بدان سخن گفته استزبان ویژه
گردانـد  ها بازمیپردازي، نوعی برانگیختن و بعثتی است که وجودشان را به حادثهدر حقیقت قصه[

آنهـا را  خپیچـد و تـاری  تر از آنکـه زمـان آنهـا را درهـم    پیش؛تر در حیات بودندسان که پیشآن
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میرانـد سان که ابراهیم پرنـدگان را  شوند آنگونه که مردگان از قبور برانگیخته میهمان. گیرددرهم
.پس از آن با قدرت خالّق ودود دیگر باره به حیات بازگشتند و در برابرش حی و حاضر ایستادند

آن را قـرآن ایی است کـه  هبخشی مجدد و دیگرباره به حادثهنیز حیاتقرآنهاي تاریخی در قصه
. ]را تغییـر داده باشـد  آنهـا و مشخصـات  گذارد بدون اینکه زمان چیزي از ویژگـی نمایش میبه

ترین و دلرباترین هارمونی اسـت کـه   دلنشین، ، زیباترینقرآنیهاي هارمونی زمان و مکان در قصه
کـه از جمـع و   بـود با حادثه شاهد تالقی و تالئم شخصیت قرآندر توان می[. رسدها میبه گوش

اجتماع این دو، مضمون آفریده شده است و شخصیت قهرمـان بـارزترین و ظـاهرترین شخصـیت     
گردد و صدایش نیرومندترین صداها و تواناترین نواها برسامعین و مستمعین و مخاطبین ها میقصه
مقصـود و هـدف   تند وهسـ هرکسی باشند بذاتـه قرآنیپردازي ها در قصهپس شخصیت. گرددمی

ند که مقصود و منظور از آن کشف احـوال آنـان و یـا    هستهاي تاریخی نیستند زیرا آنان شخصیت
ي خیر و شرّ هاي بشري در زمینهسان نمونهها را بهشخصیتقرآن.تکریم و تقبیح کردارشان است

ـ حیات یا در کشاکش و کشمکش با خیر و شرّ ان و سـتیز سـتبر و   یا در همدلی و همراهی با خوب
آمده است که به قرآناي به نام القصص در سورهعنوان نمونهبه]تصویر می کشدلجاجت با بدان به

ـ 43ـ38ـ 37ـ 36ـ31ـ30ـ29ـ19ـ 18ـ15ـ2/ القصص(موسیيقصه ـ 44ـ ـ
ـ 32ـ8ـ6ـ4ـ3/القصص(، فرعون )76ـ48 ـ 6/القصـص (هامـان ،)38ـ ـ 8ـ ، )38ـ

، معیشـت بطرپردازد که هایی میقریهبه یادکردو ) 76/القصص(و قارون) 34/القصص(هارون 
، حامل و قابل پیـامی خـاص باشـد بـراي خداونـد      هاهاگر نامگذاري سور.استرا فراگرفتهآنها 
سـتان  هیچ مضـمون و مفهـومی در دا  .اي سرآمدتر از داستان موسی و فرعون و قارون نیستقصه

موسـایی کـه   .گردنکشان و خودخواهان و مسـتبدان نیسـت  واالتر از شکستن گردنِبراي خداوند
پـس از چنـدین سـال خـدمت     که نیمأهمان شبان وادي ؛رسدت میقتل به مقام نبوانجام رغم به

رسـد و بـا   صادقانه به شعیب و دامادي وي و ماجراي طور همراه با هارون به حضور فرعون مـی 
ي قـارون کـه   دهـد و قصـه  فاقات بعـدي رخ مـی  رهاند و آن اتّاسرائیل را میوي قوم بنیشکست

حیـات را ناسپاسـانه و سرکشـانه سـپري     مـردمش اي کـه کند و آباديهایش برایش وفا نمیگنج
پـردازي یـادآوري تـاریخ    هاي قصهلذا یکی از فلسفه.شوندکردند و از جانب خدا مجازات میمی
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عمـران  آلياي هرچند کوتـاه نباشـد؛ سـوره   توان یافت که یادآور قصهاي را میورهکمتر س. است
شدن مسـیح؛  صلیب کشیدهبهي نساء داستان مریم و عیسی و ذکري از ابراهیم؛ سوره،اداستان زکری

ي ي انعام داستان ابراهیم و آزر؛ سـوره ؛ سوره...اسرائیل، یهود و نصاريي مائده داستان بنیسوره
اعراف داستان آدم و شیطان، عاد و هود، ثمود و صالح، مموسـی و فرعـون؛   نیـز  ون و شـعیب  دی

آوردن ... ي توبه داستان یهود و عزیر و نصاري و مسـیح و نفال داستان آل فرعون؛ سورهأي سوره
.کنـد ي میبرداراي دیگر از چندین نکته پردهو پریدن از آن به شاخههاهها در سوراستطرادي قصه

ـ  خمیرمایهیعنی حتماً؛ه در وحی محوریت نداردل اینکه خود قصي اونکته ه را بایـد  هـایی از قص
توانست از زبان پیامبر نمی.افتاده براي مخاطبان جا نمیقصدوم اینکه وحی بیينکته. داشته باشد

ه م.ات قوم خود بیگانه باشدادبیقـرآن ي سوم اینکه خـود  هنکت. ه استنوس بودأپس عرب با قص
ند و هسـت هـا نشـانه   قصـه اینکـه ي چهـارم نکته. داندآوردن قصه را عبرتی براي صاحبان لب می

اند و واحد معنا واژه و جمله زیرا در قالب جملهاست شناسی شناختشان مستلزم دانستن علم نشانه
هـاي  بحـث )speaker meaning(معنی گوینـده و ) sentence meaning(معنی جمله. است

مربـوط  هاي ذهـن  عنوان یکی از مؤلّفهتعبیر نوام چوامسکی بهبهي زبانکه به فلسفههستند نوینی 
وارد گـردد  قرآنـی شناسی ي معرفتنرمک باید در حوزهنرم،)30ص: 1384چامسکی،(شود می
ي معنی جمله در کنندهبیاني فیزیکی نظام قضایاي مثابه نشانهجمله را به«راناي از متفکّی پارهحتّ

همچـون  هـا را  قصهقرآني پنجم آنکه نکته.)45ص:1384چامسکی،(» آورندشمار میذهن به
تصویر کشیده است که خیر و شرّ حول محور و مدار گرویدن به ایمان و کفـر در  هایی بهنمایشنامه
. ي نوح و ساختن کشـتی د قصهها عالوه بر عبرت دعوت نیز هستند ماننهقص. ندهستهم چالش با

هاي خداوند عنوان نعمتی از نعمتاسالم به زندگی به.ها درس زندگی استهکه قصني ششم آنکته
ـ کیف«! ؟آیا باید در این زندگی ناسپاس بودوکندبراي بشر نگاه می مواتـاً أنـتم  رون بـاهللا و کُ تکفُ

ي آدمی ها آیینه و بازتابی است از نهاد و نهانخانههقص: ي هفتم اینکهنکته.)28/بقره(» م؟حیاکُأَفَ
: روماي تعبیر ملّبهاوست ودر درون و کشمکشی که ذاتاً

مندمکه چنین وسوسه؟چه کسم من؟ه کسم منـچ
دم گه از آن سو کشندمـگه ازین سوي کشن
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مـولــغزن وـم نفسی رهـولـد و ملـی تنــنفس
ن بام بلندمه بر آـرونم کـن دو بـنفسی زی

سـان کـه در داسـتان آدم و    میان دو انسان و میان انسان با طبیعت هست آنکشمکشی که نیزو
ـ مجموع سـخن از فلسـفه  ،بنابراین.شوددیده می...هابیل و قابیل و  پـردازي چیـزي جـز    هي قص

. این فلسفه با خود هم عبرت دارد هم حیرت و فکرت.آموختن نوعی فلسفه نیست
ت دادـاحت دســه فصــبند ار چــب بــل

ادــشالرّــم بــلـــعأزن و اهللاــدم م
)2145بیت /4دفتر/مثنوي(

نتیجه

وجودش رالرزوترسطبیعت،بارویاروییدرچونوداردآدمیحیاتقدمتبهقدمتیقصه
وطبیعـت بـا اجهـه مونـوع قصه با توجه بهبارااحالم خودواوهاموخیاالتلذاگرفتدربرمی
آدمـی کـه گشـت ادبیاتیرکینرکنگونه قصهبدینبخشید ومیتعینوتجسديجامهآنعناصر

حاملکتابیمانندبهنیزقرآن.بپردازدعواطفشواحساساتوآرزوهابیانبهتوانستنمیآنبدون
هـا قصـه ،رواز ایـن . بگذرداوتتفبیگوییقصهوپردازيقصهکنارازتوانستهنمی»معنا«واجدو

سـور، دراسـتطرادي ورودبـا مکـان وزمانوهاحادثهوهاشخصیتمیانتناسبرعایتضمن
.آموزدمیآدمیانبهرافکرت و عبرتوحیرتدرسِ دعوت و
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