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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي - علمي(
  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  

        ****تكلم وگفت وگوي حيوانات در قرآن كريمتكلم وگفت وگوي حيوانات در قرآن كريمتكلم وگفت وگوي حيوانات در قرآن كريمتكلم وگفت وگوي حيوانات در قرآن كريم
  نيادكتر علي باقر طاهري

  دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان
  دكتر علي نظري
  استاديار دانشگاه لرستان
  مريم بخشي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي

  چكيده
ها را خارق اين داستان، انساني هايشخصيتني در كنار هاي قرآحضور حيوانات در داستان 

بايد توجه داشت كه . حيرت همگان و تشكيك برخي را سبب شده است جذاب ساخته و العاده و
از موهبت زبان به عنوان عنصر برقراري ارتباط ، به رغم تفاوت در نوع و سطححيوانات 

ات و كمال انساني خود قادر به دريافت و فهم واسطه امتيازبرخوردارند و برخي افراد انساني به 
از حيث كيفيت نطق است و اين بدين خاطر ، )انسان وحيوان(تفاوت اين دو .زبان حيوانات هستند

گفت  .با هم متفاوت است، - هابه خاطر اختالف جامعه آن-زبان هر گروه از مخلوقات ، است كه
به ، به وسيله سخن گفتن آنان -1 :يت استجهت حائز اهم چندوگوي حيوانات در قرآن كريم از 

. ها نقل شده استمعارف وااليي از زبان آن -2. آنان شخصيت انساني و داستاني داده شده است
ها اين داستان، هاي قرآني در كنار افراد انسانيدر داستان) به صورت حقيقي(حضور حيوانات -3

اين گفت  .يك برخي را سبب شده استحيرت همگان و تشك جذاب ساخته و را خارق العاده و
- 2، گفت وگوي حيوانات با اشخاص بشري-1: به چهار صورت در قرآن كريم آمده است، وگو

   .گفت وگوي حيوانات با خدا-4، گفت وگوي خدا با حيوانات- 3، گفت وگوي حيوانات با يكديگر
با پيش بردن عمل  ،)ع(داستان حضرت سليمانگفت وگو يكي از عناصر زنده داستان است و در 

، كاهش سنگيني بار داستان، ارائه صحنه، معرفي اشخاص، داستاني و وارد كردن حوادث در داستان
بهترين كاركرد را از نظر ادبي وهنري ، ايجاد گره در داستان و دادن اطالعات الزم به خواننده

 . داراست

  واژگان كليدي
  حيوانات، گفت وگو، )ع(حضرت سليمانداستان ، قرآن كريم 
  

                                                 
*

  25/10/1389 :تاريخ پذيرش نهايي     20/7/1389:تاريخ دريافت مقاله  - 
 btaheriniya@basu.ac.ir :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه -1
جزء مهمي از زندگي ، زيرا، دهدجزء مهمي از داستان را تشكيل مي، گفت وگو

بسيار استفاده ، خداوند متعال نيز از اين عنصر پرنفوذ) 347: 1384، يونسي(. است
هاي متنوع گفت و گوي هاي قرآني را در قالبنموده وگفت وگوهاي داستان

گفت وگوي ، گفت وگوي غيبي، وي نمايشيگفت وگ، گفت وگوي دروني، بيروني
ترين و زيباترين شكل پرداخته گروهي و گفت وگو با اجناس غير بشري به عالي

در قرآن در ، گفت وگو با اجناس غير بشري به ويژه با حيوانات، اين مياندر  است؛
به ( )ع(در داستان حضرت سليمان و) به صورت مختصر() ع( داستان حضرت داوود

اي در مقام انكار نمود خاصي پيدا كرده است؛ به طوري كه عده) تردهصورت گس
اند؛ چرا كه اين گروه قائل به تكلم حيوانات نيستند؛ در حالي كه برآمده، آن

به -هامنطق خاص خود را دارند؛ اما زبان آن ها زبان وحيوانات نيز مانند انسان
هاي كامل وت دارد وجز انسانبا زبان انسان تفا -شاندليل اختالف خلقت وجامعه

) وما من دابةٍ في األَرضِ والَ طَائرٍ يطيرُ ِبجنَاحيه إِلَّا أُمم أَمثَاٌلٌكم(آيهفهمند آن را نمي
-از جمله آياتي است كه به تقويت مبحث تكلم در حيوانات كمك مي ) 38/انعام(

 روزي و اجل و اعمال: فرمايدمي» امم امثالكم«در بيان ، مؤلف تفسير كشاف. كند
: ك.ر(.شودچنان كه روزي و اجل و اعمال شما نگاشته ميهم، شودآنان نوشته مي

ها به سان شما آن: گويدالبيان نيز ميمؤلف مجمع) 21: 2ج، 1416، زمخشري
و مؤلف تفسير الميزان اين ) 280: 4ج، 1380، طبرسي (.هاي خدا هستندآفريده

ميرند و پس از مرگ دگرباره برانگيخته مي ها به سان شما ميآن«: گويدچنين مي
اين شباهت تنها دارد كه چنين بيان مياو هم) 113: 7ج، 1363، طباطبايي(» .گردند

جماعتى را به ، چون، از اين نظر نيست كه آنها هم مانند مردم داراى كثرت و عددند
اطالق  ى به افراد كثيرى امتبلكه وقت، امت نمى گويند، صرف كثرت و زيادى عدد

شود كه يك جهت جامعى اين كثير را متشكل و به صورت واحدى درآورده مى
هدف اجبارى ، همه يك هدف را در نظر داشته باشند حال چه آن هدف و، باشد

توان چنين ها مياز مجموع اين نظرات و انديشه) 14:همان(» .باشد و چه اختيارى
روزي و اجل و ، چون انساندي كه خلق شده وهمنتيجه گرفت كه وقتي موجو

ميرند و پس از مرگ دوباره برانگيخته ها ميشود و مانند انساناعمال او نگاشته مي
. ديگر ايجاد ارتباط كنندبايد داراي نظام ارتباطي باشند تا بتوانند با هم، شوندمي
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رفتارهاي خاصي اين ارتباط هرچند در قالب ايما و اشاره و در قالب حركات و 
  . يك نوع تكلم است، باشد و با نظام ارتباطي و تكلم انسان متفاوت باشد

 نعمتي است كه خداوند متعال به حضرت داوود و، گفت وگو با حيوانات نيز
 )و قَالَ يا أَيها النَّاس علِّمنَا منطقَ الطَّيرِ(. عطا كرده است )در قرآن كريم()ع(سليمان

به بررسي گفت وگوهاي ، ضمن بررسي تكلم در حيوانات، اله حاضرمق) 16/نمل(
  .حيوانات در قرآن كريم پرداخته است

  تكلم در حيوانات  -2
برخي معتقدند كه تكلم . در خصوص تكلم تعاريف متعددي ارائه شده است

به نقاط ، تمريني تقليدي و از حركت زبان كه برحسب اصول تعليمي وعبارت است 
، آيدصداهايي را كه از حنجره بيرون مي، دندان قطع و وصل شدهو ، مختلف دهان

هاست كه در پيش بندي آنسازد وهمين امتياز وتركيبمتمايز مي، اقسام به انواع و
تكلم از نظر . ملل مختلف به عنوان زبان مخصوص آن قوم شناخته شده است

، موجود است ملت تركيب صداهاي مختلف هر قوم و بندي واختالفي كه در كلمه
انسان به ابراز  از نظر احتياجي كه حيوان و، ولي اصل و منشاء. امري است تحميلي

-249: 1323، رضاعي( ».ت امري است طبيعيساحساسات مختلف خود داشته ا
248 (  

: گويندلعين زبان عربي ميمّط«:مرحوم طبرسي در تفسير مجمع البيان آورده است
 ».شوددر مورد حيوانات نطق به كار برده نمي ود وشنطق بر غير انسان اطالق نمي

استعمال ، استعمال نطق بر پرندگان، به عقيده او) 89: 18ج، 1354، طبرسي(
ب را گفته و با آوردن مثال لعكس اين مط، در حالي كه زمخشري. مجازي است

، 1416، زمخشري:ك.ر(.قائل به نطق پرندگان شده است، )نطقت الحمامة(نقضي
  ) 353: 3ج

آن چيزي كه نزد ما به : دارد كهدر كتاب الفتوحات المكية بيان مي، ابن عربي نيز
شناخته ، ارواحي دارند كه فقط نزد اهل كشف، نباتات معروف است جمادات و

همچنان كه . ي ناطق استبلكه زنده، حيوان ناطق، اند؛ همه چيز در هستيشده
، كه در اين آيه) 17/اسراء( )  ال يسبح ِبحمدهوإِن من َشيء إَِّ ( :خداوند متعال فرمود

»عمل تسبيح نيز مختص . گرددشامل تمام مخلوقات مي باشد ونكره مي »َشيء
بي ، ابن عربي(.آشنايي دارد، كندي عاقلي است كه نسبت به كسي كه تسبيح ميزنده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   تكلم و گفت و گوي حيوانات در قرآن كريم  /  182

  )َلا َتفَقهونَ َتسبيحهم وَلكن( :افزايدمي، خداوند متعال در ادامه اين آيه) 147: تا
دليل بر عدم وجود آن چيز نيست؛ البته اختالف زبان ، بنابراين عدم درك چيزي
زبان ، هاي الهي است كه خداوند به آنان نيزجزء معجزه، حيوانات با زبان انسان نيز

و أَلسنَتُكم  اختالفومن آياته خَلقُ السموات واألَرضِ و( .اي داده استو منطق ويژه
  ) 22/روم(]1[)أَلوانُكم إِنَّ في ذَلك لĤَيات للعالمينَ

نباتات وجمادات نيز ، حيوانات، تكلم باشد، »نطق«اگر مقصود از «، بنابراين
واگر مقصود از ... كنندها را درك نميكالم آن، هاي كاملاما جز انسان، اندملمتك

دات ديگر نيز غير از انسان داراي اين ادراك موجو، ادراك كلي باشد، »نطق«
ادراك  حيوانات داراي ادراك جزئي هستند و) 84-85:1383، شجاري( ».هستند

ي بدون ادراك كلي محال است؛ چون جزئي همان كلي است كه همراه با ئجز
ي ديگري كه بايد نكته) 79:1375، قيصري: به نقل از، 85:همان(.ص استتشّخ

بلكه يك ابزار ارتباطي  ؛زبان يك امر فردي نيست«: است كهاين ، توجه داشت
كاربرد آن در برقراري ارتباط ميان  معنا و براي ذات و ءوضع اسما، است؛ بنابراين

، از اين نظر. هاي مشتركي رسيده باشندوقتي ممكن است كه چند نفر به يافته، افراد
باشند و با جمع  در مسائلي باهم مشترك، هرجمعي ممكن است در درون خود

بنابراين حيوانات نيز داراي منطق و ) 20: 1380، شاكر(» .ديگري مشترك نباشند
زبان  اما منطق و. ارتباط برقرار كننند، نوع خودزبان هستند تا بتوانند بين افراد هم

اين بدين خاطر است كه جامعه اين دو با هم  با زبان بشر تفاوت دارد و، هاآن
شكل  حيوان از جنبه خود زبان نيست؛ بلكه كيفيت و اوت انسان ووتف. تفاوت دارد

توانند حيوانات نه تنها زبان خاص خود را دارند؛ بلكه با تعليم ديدن مي. آن است
، ايي كه اين مطلب را ثابت كردههيكي از پژوهش. زبان انسان را نيز ياد بگيرند

عالمت  1000كه توانست  اي به نام واشو بودآموزش زبان اشاره به شامپانزه«
را با  »كت مويي«و »كت پوست خز«اي را به كار ببرد و كلمات مركبي چون اشاره

وي توانست برخي از قواعد نحوي را فرا . ها درست كندعالمت ها وتركيب واژه
 .ساختار نحوي متفاوت را  از هم متمايز كند دو جمله با واژگان مشابه و بگيرد و

ي ديگري به شامپانزه، در همين راستا) 431: نقل از منصوريبه ، 1996، فوتس(
باالخره  و) 11: 1995، هاوس(.هزار واژه را فرا بگيرد 3تا  2نام كانزي توانست 

هاي تواند واژهنشان داد كه وي مي، اي به نام كوكوتحقيق ديگري بر روي شامپانزه
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ذوق شعري خود را ، وزونجديدي براي اشياء خلق كند  و با به كار بستن كلمات م
  ) 432: منصوري: به نقل از، 529: اچسون(.نشان دهد

 )الف :شودديده مي، گفت وگوي حيوانات در قرآن كريم به چهار صورت زير
 )با هدهد) ع(گفت وگوي حضرت سليمان(. گفت وگوي حيوانات با اشخاص بشري

 )ج )نوع خوداد همبا افر گفت و گوي مورچه(. گفت وگوي حيوانات با يكديگر )ب
گفت  )د )گفت وگوي خدا با پرنده و زنبور عسل(. گفت وگوي خدا با حيوانات

گفت وگوي حيوانات در قرآن  )تسبيح حيوانات براي خدا(. وگوي حيوانات با خدا
 به آنان، به وسيله سخن گفتن آنان - 1 :كريم از چند جهت حائز اهميت است

در ) به صورت حقيقي(ضور حيواناتح -2. شخصيت داستاني داده شده است
جذاب  ها را خارق العاده واين داستان، داستانهاي قرآني در كنار افراد انساني

معارف توحيدي  -3. حيرت همگان و تشكيك برخي را سبب شده است ساخته و
  .جاري شده است، هابر زبان آن

    )ع(وگوي حيوانات در داستان حضرت سليمانگفت  -3

 صحبت كردن باهم و گفت وگو به معناي مكالمه و«: وعريف گفت وگت -1-3
نامه به كار فيلم نامه ودر شعر و داستان و نمايش عقايد است و ي افكار و مبادله

، ترها يا به طور گستردهصحبتي كه در ميان شخصيت، رود؛ به عبارت ديگرمي
وگو ناميده گفت ، گيردصورت مي، شخصيت واحدي در هر اثر ادبي آزادانه در ذهن

  )305:1382، ميرصادقي( ».ميشود
  وارد كاربرد گفت وگوم -2-3
، يونسي( بردن وقايع داستانوارد كردن حوادث در داستان وپيش - 1-2-3

رود؛ بلكه گفت وگو تنها به عنوان آرايش و زينت داستان به كار نمي ؛)351، 1341
تصوري  و) 471: 1380، ميرصادقي(.بردعمل داستاني را در جهت معيني پيش مي
نيز به  )ع(در داستان حضرت سليمان. كنداز جنبش و زندگي را به خواننده القاء مي

يا خود در حكم عمل داستاني ، گفت وگوها، ديني هنري و، عنوان شاهكار ادبي
گفت وگوي حضرت ، برند؛ به عنوان مثالهستند يا عمل داستاني را به پيش مي

در ، زينت اين داستان است كه به عنوان آرايش وبر آنعالوه ، هدهد و) ع(سليمان
 برد؛ طوري كه اگر قسمتعمل داستاني را به پيش مي حكم عمل داستاني است و
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كه جزئي از اين  )إِذهب ِبكتَاِبي هذا َفأَلقه إَِليِهم ُثم تَولَّ عنهم فَانُظر ماذا يرِجعونَ(
  .كندادامه پيدا نمي رود وني پيش نميعمل داستا، گفت وگو است صورت نگيرد

دهنده نشان، ؛ گفت وگوهابرداري از زواياي پنهان شخصيتپرده - 2-2-3
اي كه هاي ويژهنشان) 349 :1384، يونسي( .خصوصيات شخص است ذهنيات و

البته ) 355 :همان( .كننددر گفت وگو جلوه مي، بر خصوصيات شخص اشاره دارند
ايد گفت وگوها را با اشخاص داستان وفق دهد؛ طوري كه گفت ب، نويسنده يا راوي

گفت وگو بتواند خصوصيات شخص را  شخصيت در تناقض نباشند و وگو و
جا پيش ي عملش از حد معيني فراتر نرود و تنها تا آنضمناً دامنه«آشكاركند و 

پيوند  ويژه دراين نكته به. رود كه شخصيت داستان را در ذهن خواننده مستقر كند
، اگر بناست كه شخصيت اصلي داستان. اشخاص فرعي داستان بايد رعايت كرد

ساير اشخاص را بايد ، و از ديگر اشخاص متمايز باشد، نقش غالب را داشته باشد
ناگفته پيداست كه نوع شخصيت و روش  )346 :همان(.متمايز كرد كمتر مشخص و

الم آفريننده با شخصيت و هاي قرآني به عنوان كپردازي در داستانشخصيت
: 1388، نظري(» .هرگز قابل مقايسه نيستهاي بشري پردازي داستانشخصيت

هايي كه از شخصت، هاي هنري قرآنها و جلوهلكن به منظور درك زيبايي) 265
  :مورد تحليل قرار گرفتند، به صورت زير، شوندزبان حيوانات معرفي مي

شخصيت ، )حيوانات(هاي مورد بحثدر گفت وگو ):ع(حضرت سليمان) الف
در سخن ) ع(باشد؛ عظمت لشكريان حضرت سليمانمي) ع(حضرت سليمان، اصلي

وهم (جمله )اليحطمنَُّكم سَليمانُ و جنوده( :گويدجا كه ميمورچه آشكار است؛ آن
 و) ع(نسبت ظلم را از حضرت سليمان-دارد ]2[كه صنعت احتراس )ال يشعرونَ
، لشكريان او و) ع(دهد كه حضرت سليمانكند و نشان ميسلب مي لشكريان او

ها چون مورچهموجودات ضعيفي هم، عمد چنان با تقوا هستند كه از روي آگاهي و
أَحطت بِما َلم (در جمله ) ع(فروتني حضرت سليمان تواضع و. كنندرا پايمال نمي

ط ِبهعلم  داوند به او حكمت وكه خ، سليمان پيامبر« .شودمشخص مي ) ...ُتح
ضعيف از آن  از قضايايي كه هدهد يك پرنده كوچك و، سرشاري بخشيده بود

مخاطب ، را با اين گفته) ع(خبر بود و زماني كه حضرت سليمانبي، اطالع داشت
درسي آموزنده براي مؤمنين است كه ، علم و دانش او را به رقابت كشيد ساخت و

داناتر  برتر و، در برخي از موارد شناخت، مند باشندرهدانش به هر اندازه از علم و
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به ، سليمان در اين گفته... ترين موجودات الهي خواهند يافتاز خود را در ضعيف
سننَُظرُ (.علم هدهد اذعان كرده وآن را به تحقيق و بررسي موكول نموده است

براي اينكه ) ع(سليمان«) 384- 385: 1379، طباره( )أَصدقت أَم ُكنت منَ  الكَاذبينَ
 - اثر نگذارد، در ضمن غيبت هدهد روي بقيه پرندگان و، حكم غيابي نكرده باشد

َلأُعذِّبنَّه  (: افزود -هاي حساسي بر عهده داشتندهايي كه پستچه رسد به انسان
: 15ج، 1372، زيمكارم شيرا( )عذاباً َشديداَ أَو َلأَذبحنَّه أَو َليأتينِّي ِبسلطانٍ مبينٍ

جنبه ديگري از شخصيت حضرت سليمان ، حكم عدم تعجيل در داوري و) 469
. شوداستنباط مي )سننَظُرُ أَصدقت أَم ُكنت منَ  الكَاذبينَ(باشد كه از آيه مي) ع(

نوشتن حضرت  سواد خواندن و از توان علمي و، نيز )إِذهب ِبكتابي هذا(جمله 
ي ديگري از جنبه، تأكيد بر گفت وگو در دعوت به حق. دهدخبر مي) ع(سليمان

  .شودباشد كه در اين گفت وگو آشكار ميمي) ع(شخصيت سليمان 
رسان ابتدا با توصيفات هدهد پيام، پردازي اين زنشخصيت: ملكه سبأ )ب

ت من ُكلِّ إِنِّي وجدت امرَأَةً َتملُكهم و أُوتي(آيه: شودشروع مي) ع(حضرت سليمان
 يمظع رْشا عَله و ءوصف وسعت مملكت و عظمت سلطنت آن زن  )32: نمل()َشي

 23{در آيه» ُكلِّ َشيء « منظور از «. است كه از زبان اين پرنده بيان شده است
، محتاج به داشتن آنها است، هر چيزى است كه سلطنت عظيم} سوره مباركه نمل

خزينه ، آب و خاك بسيار، شوكت، سطوت، تصميم راسخ، معز، احتياط، مانند حزم
لكن از بين همه اينها تنها نام . بردارو رعيتى فرمان، لشگر و ارتشى نيرومند، سرشار

وجدتُّها وقَومها ( توصيف )506: 15ج، تابي، طباطبايي(.عرش عظيم را برده است
ونِ اللَّهن دسِ ملشَّمونَ لدجسدليل بر اين است كه مردم آن شهر وثنى ) 24:نمل( )ي

  )همان( ».اند پرستيده اند و آفتاب را به عنوان رب النوع مى مذهب بوده
-چنين زني بي«. جهت سياست و تجارت شناخته شده است او زني است كه از

بايست هشيار و زيرك و كاردان باشد تا بتواند برچنان كشوري فرمان گمان  مي
خود دليل ، ويژه يك زنالبته حكم راندن يك فرد به) 132: 1381 ،ستاري(».راند

  .واضحي بر هشياري و كارداني و زيركي اوست
ست؛ صحبت او با ديگر هاملكه مورچه، شخصيت ديگر :اهملكه مورچه )ج

-به نمايش ميملكه بودن او را ) أُدخُلُوا في مساكنُكم(، ها به صورت امريمورچه
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دلسوزي وحس نگراني او را نسبت به افراد » منَُّكم سَليمانُ و جنُوده اليحط(. گذارد
 »)وهم لَا يشعرُونَ(وجمله )  ع(ذكر اسم حضرت سليمان. دهدنشان مي، نوع خودهم

  .دهدنشان مي) ع(آگاهي و شناخت او را نسبت به حضرت سليمان
-مي) ع(يمانپيام رسان حضرت سل هدهد، ديگر شخصيت غير بشري: هدهد) د

سخنان خود را به خاطر ترغيب حضرت سليمان براي گوش دادن به « هدهد. باشد
إِنِّي أَحطت ِبما َلم (با جمله ، به خاطر قبول عذرش، خبر و به منظور دلجويي از او

) 66 :2ج، 2001، طنطاوي( ».كندآغاز مي ) ُتحط ِبه و ِجئتُك من سبإ ِبَنبإ يقينٍ
 »هشيار است، افتداتفاق مي] ومادي[نچه در سرزمين سبأ از نظر دينينسبت به آ«او
دهد كه نسبت به و  با سخنان طوالني خود نشان مي) 288: 1999، خلف اهللا(

معرفت عميق دارد و موحد است و در كنار حضرت  شناخت و، خداوند متعال
دود دانسته و پردازد؛ چرا كه پرستش خورشيد را مربه پرستش خدا مي) ع(سليمان 

از ، چنين با توجه به شخصيت خوداو هم. داندهاي شيطاني ميآن را جزء وسوسه
كه الزمه موقعيت ) يقينٍو ِجئتُك من سبإ بِنبإٍ  ( دهداطمينان مي، خبرهايي كه آورده

هاي فرعي داستان هستند كه جزء شخصيت، هدهد البته مورچه و. اجتماعي اوست
- و در نتيجه جنبه، باشند و گفت وگوهاي آناناهداف آن مي ودر خدمت داستان 

يعني حضرت ، هاي شخصيتي آنان محدودتر و كمتر از شخصيت اصلي داستان
  .كندظهور مي بروز و) ع(سليمان 

 با گويندگان آنها ارتباط نزديك و، هادرازي وكوتاهي جمله، ضرباهنگ، واژه«
، هااين واژه، گويندگان است كههاي اين بر حسب خصوصيت. مستقيمي دارد

هدهد كه ) 472:1380، ميرصادقي( ».ها وغيره تغيير ميكندجمله، هاضرباهنگ
برد؛ نسبتاً طوالني به كار مي جمالت خبري و، است) ع(رسان حضرت سليمانپيام

. گيردسخنان هدهد را دربر مي، سوره مباركه نمل 26الي  22به طوري كه آيات 
كند  كه زني توانمند ما را از وضعيت سرزميني آشنا مي، وطوالني اين سخنان خبري

 كنند وبراي خورشيد سجده مي، قوم او اين زن و. كندفرمانروايي مي، جادر آن
 در. شوندن نموده است؛ از اين رو هدايت نميها مزيشيطان اعمال آنان را براي آن

از جمالت كوتاه و امري ، ددر گفت و گوي خود با هده) ع(حضرت سليمان، مقابل
سَننُظرُ أَصدقت أَم  (:كند؛ به عنوان مثال در اين كالمتأكيد و خطاب استفاده مي و

از ، )ُكنت منَ الكَاذبينَ إِذهب ِبكتاِبي هذا َفأَلقه إَِليِهم ُثم تَولَّ عنهم فَانُظر ماذَا يرِجعونَ
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بنابراين ايجاز در سخن و . كندستفاده ميچهار جمله امري ا هشت جمله كوتاه و
  .هاي شخصيتي اين پيامبر الهي استجزء جنبه، قاطعيت در كالم

- گفت وگوي مردمي را كه مي، نويسنده«جا ذكر اين نكته الزم است كه در اين

موفق بودن ) 350 :1384، يونسي( ».آوردتر به روي كاغذ ميآسان بهتر و، شناسد
نمود شناخت خداوند ، تان به ويژه گفت وگوي حيواناتگفت وگوهاي اين داس

 )ع(هاي داستان حضرت سليمان متعال نسبت به بندگان خود و نسبت به شخصيت
  .باشدمي-غير بشري بشري و

] و صحنه[تواند گفت وگوي خوب مي«) 351 :همان( :ارائه صحنه -3-3
بدين منظور به كار  گفت وگويي كه... محيط داستان را به نحو مؤثري انتقال دهد

كننده ببرد و در خسته هاي مستقيم وكند كه از توصيفبه نويسنده كمك مي، رود
) 275: 1341، يونسي( ».جويي كند و به طور كلي از ثقل كار بكاهدوقت صرفه

-مكاني كه عمل داستاني در آن صورت مي عبارت است از زمان و، صحنه داستان

 افزايد ومانندي داستان ميحقيقت بر اعتبار و] ت وگوهمانند گف[كاربرد صحنه. گيرد
. كندكمك مي، به قابل قبول بودن حوادث داستان، انتخاب درست مكان داستان

به طوري كه در گفت وگوي هدهد و حضرت ) 301: 1382، ميرصادقي(
هدهد در ضمن گفت وگوي خود به توصيف سرزميني ، شودمالحظه مي) ع(سليمان

، اهميت آن را نيز بنا بر ـ سبأـ  او حتي اسم آن سرزمين. پردازدمي ،كه رفته بود
، »أوتيت من ُكلِّ َشيء«، »تَملُكهم«با آوردن جمالت ، در اين گفت وگو. كندمي ذكر

»ظيمع رشَلَها علشَّمسِ«، »ودونَ لم ال يهتدونَ«، »يسجبه توصيف صحنه ، »َفه
كه هدهد تاحدودي از ملكه رسد به نظر مي .استها پرداخته حكومتي آن زندگي و

و پادشاهي و عرش و قدرت وي شگفت زده شده است؛ به عبارت ديگر عبارات را 
خود را باخته بود؛ بر همين ، برد كه گويي در مقابل قدرت وياي بكار ميبه گونه
 :عبارت حضرت سليمان را بكار برده است؛ زيرا آن حضرت در ابتدا فرمود، اساس

)نْ ُكلِّ َشيأُوتينا م و هدهد هم در توصيف قدرت ملكه مي گويد) 16/النمل( )ء و :
)نْ ُكلِّ َشيم تيأُوت عالمه زمخشري سؤال نموده كه چگونه هدهد ) 23/النمل() ء و

ساني قائل شده و وصف عظيم را هم براي بين عرش ملكه سبأ و عرش الهي هم
بين دو : دهدكار برده است؟ وخود چنين پاسخ ميعرش ملكه و هم عرش الهي به 

فاصله بسياري وجود دارد؛ بدين سبب كه ) عرش ملكه و عرش الهي(توصيف
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جنس او از بزرگداشت آن نسبت به عرش افراد هم، توصيف عرش ملكه به بزرگي
بزرگداشت آن نسبت ، در حالي كه توصيف عرش خداوند به بزرگي. پادشاهان است
 .ها و زمين استقات خداوند در آسمانبه ساير مخلو

گفت وگو را براي ، بعضي از نويسندگان« كاهش سنگيني بار داستان - 4-3
- به كار مي، تفسيري هستند هايي كه جدي يا توضيحي وباركردن تأثير قطعهسبك

داستان  شود وبراثر گفت وگو گرفته مي، هابرند؛ در واقع سنگيني بار اين قطعه
، ميرصادقي( ».شودمالل خواننده جلوگيري مي از خستگي و بد وياطراوتي مي

 كه يك قطعه جدي و) ع(در گفت وگوي هدهد و حضرت سليمان) 472: 1382
به ، سنگيني انتقال آن به مخاطب، باشددربردارنده معارف بزرگي مي قابل توجه و

ي معرفي وسيله گفت وگو از ميان برداشته شده است؛ در واقع خداوند متعال برا
از عنصر گفت وگو ، به جاي توصيف، وضعيت سرزمين سبأ و ارائه معارف توحيدي

به جاي پيك ، جانشين كردن پيك خبري غير بشري، جادر اين. استفاده كرده است
وعمال . هيجان خاصي بخشيده است ظرافت وتحرك و به داستان طراوت و، بشري

  .كندگان اثبات ميرا براي فهم زبان پرند) ع(قدرت حضرت سليمان
وضعيت و موقعيت ) complication(، »گره افكني« ايجاد گره در داستان- 5-3

راه و ، هاشود و برنامهدشواري است كه بعضي اوقات به طور ناگهاني ظاهر مي
گره افكني ، در داستان. دهدتغيير مي، هايي را كه وجود داردها و نگرشروش

هايي است كه خط ت وضعيت و موقعيتها و جزئياشامل خصوصيات شخصيت
كند و شخصيت اصلي را در برابر نيروهاي ديگر قرار اصلي پيرنگ را دگرگون مي

خبر ) 72: 1376، ميرصادقي( ».آيدرا به وجود مي] 3[دهد و عامل كشمكشمي
افكني داستان را تقويت كرده و در گره، هدهد مبني بر يافتن زني با اوصاف مذكور

قومها يسجدون  وجدتها و( او مبني بر سجده آنان براي خورشيدار گفت، ادامه
  . را ايجاد كرده استداستان اين  اصلي گره) ..للشمس

ضمن ، از رهگذر اين گفت وگوها :دادن اطالعات الزم به خواننده -6-3
-ضروري در اختيار خواننده قرار داده مي اطالعات مفيد و، انجام كاركردهاي سابق

دچار ، در اين مسير در جريان داستان قرار گيرد و، نده با آگاهي كافيشود تا خوان
عظمت ، پرستش خورشيد، وسعت ملك ملكه ؛سردر گمي نشود؛ اطالعاتي از جمله

  .غيره تخت ملكه و
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  گفت وگوي خدا با حيوانات  -4
و نغمه ها و اي مرغان شما نيز با تسبيح اي كوه( )..يرَالطَّ و هعي مِبوأَ الُبيا ِج(

  )10/سبأ( .)آهنگ شويدداوود هم
  )وأَوحى ربك إَِلى النَّحلِ أَنِ اتَّخذي منَ اْلِجبالِ بيوتًا ومنَ الشَّجرِ ومما يعرِشُونَ(
از برخي  و، هااي از كوهبه زنبور عسل وحي كرد كه از پاره، پروردگار تو(

 )68/نحل( .)اي براي خود درست كنخانه، كنندچه داربست مي درختان و از آن
سرعت ، الهام، پيام، نوشته، كاربردهاي متعددي مانند، براي واژه وحي، شناسانزبان

  )579: 4ج، 1412، فيروز آبادي( .اندكردهوكالم پنهان بيان 
 رابطه وحي وكالم الهي - 5

 ودر لغت به معناي اصوات وحروف پي در پي وحامل معنا » كالم الهي«اگرچه 
-شود؛ بلكه ميولي معناي كالم منحصر به همين نمي، مفهومي براي مخاطب است

منوياتي كه در باطن  اظهار افكار و عبارت است از ابراز و »كالم«: توان گفت
، به نقل از مصطفوي، 36، قاسمي(.اي كه ممكن باشدوجود دارند به هر وسيله

 مكال، كالم لفظي: سه گونهكالم الهي را به ، متكلمان) 107- 108 :10ج، 1368
تكلم خدا نه به ) 36-40، قاسمي: ك.ر( .تقسيم نمودند ديدگاه مختار نفسي و

نه به معناي كالم لفظي  و) گونه كه اشاعره گفتندآن( معناي كالم نفسي است
بلكه تكلم خدا از طريق علم .) اي از اماميه قائلندعده سان كه معتزله وبدان(است

شود؛ زيرا خداي تعالي جسم نيست تا كالم او قلب محقق مي حضوري والقاي در
كالم الهي هرگز مانند كالم آدميان نيست تا صوتي در . همانند كالم آدميان باشد

 حنجره ايجاد گشته در حالي كه بر مخارج حروف تكيه كرده از دهان خارج شود و
از  منزه، ي تعالياعتباري و وضعي باشد؛ چرا كه شأن خدا، هاي آن بر معناداللت

اعتباري  هاي جسماني تجهيز شود يا اينكه با دعاوي وهمي وآن است كه با دستگاه
بنابراين گفت وگوي خداي متعال با حيوانات در  )39- 40: همان(.كمالي پيدا كند

طور كه مؤلف مجمع همان. گيردقالب وحي به معناي القاي در قلب صورت مي
اين وحي را به معناي  )...وحينَا إَِلى أُم موسى أَنْ أَرضعيهوأَ(در بيان آيه ، البيان

نوعي الهام و به دل انداختن  وبه قلب افكندن چيزي كه مورد نظر است و بايد انجام 
  )487: 10ج، 1380، طبرسي: ك.ر (.تفسير نموده است، شود
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  گفت وگوي حيوانات با خدا  -6
)الِجب وداود عخَّرنَا مسالَطيرَوحنَ وبها و مرغان را مسّخر داوود وكوه() ..الَ يس

  )79/انبياء(.)كردندگردانيديم كه با او تسبيح مي
 ) لع ُكلٌّ َقد افَّاترُ صالطَّيضِ واْلأَرو اتاومي السن فم َله حبسي َترَ أَنَّ اللَّه أََلم م

هِبيحَتسو َلاَتهزمين است براي خدا  ها واي كه هرچه در آسمانا ندانستهآي( »...ص
-تسبيح او مي، اندگويند و پرندگان نيز در حالي كه در آسمان پر گشودهتسبيح مي

گفت وگوهاي حيوانات  )41/نور( .)دانندنيايش خود را مي گويند همه ستايش و
 .اشاره شده است به آن، با خداوند متعال در قالب تسبيح اوست كه در آيات مختلف

در . تسبيح به معناي تنزيه است و تنزيه يعني تبعيد و دور و پاك دانستن است
. تسبيح يعني پاك و منزه دانستن خداوند متعال از هر عيب و نقص، اصطالح دين

  : پاك و منزه شمردن خداوند متعال به يكي از دو صورت زير ممكن است
سبيح گفتاري وكالمي؛ منزه دانستني كه تسبيح حقيقي؛ تسبيح حقيقي يعني ت)الف

  )108: 12ج، بي تا، طباطبايي(.با زبان انجام شود
تسبيح مجازي؛ تسبيح مجازي يعني داللت معلول بر علت و تسبيح حالت كه )ب

موجودات هريك به نوبه خود به وجود خداي متعال . شودمجازا تسبيح گفته مي
، محمدي فيروز( .اندگوي خدا خواندهتسبيح ها راكنند و به اين اعتبار آنداللت مي

1377 :179(  
حق اين است كه تسبيح خدا تسبيح حقيقي است يعني تمام هستي تسبيح گفتاري 
و كالمي دارند نه اين كه تنها با وجود خود بر تنزيه خالق خويش داللت داشته 

نبايد آن  ،باشد؛ زيرا در صورتي كه ممكن باشد كالم متكلم را حمل بر حقيقت كرد
حمل تسبيح خدا در آيات قرآن بر معناي حقيقي آن ممكن . را حمل بر مجاز كرد

  )همان(.است
  سياق گفت وگو  -7
ها دارند بيشتر توجه به انديشه شخصيت، گفت وگوها، هادر گروهي از داستان«

فكرانه وخردمندانه بيشتر روشن، هاصحبت، هادر اين داستان. تا طبيعت گفت وگو
 ».گفتاري ادبي دارد تا طبيعي و ي شاعرانه وجنبه، هااغلب ضرباهنگ واژهاست و 

در ، تمثيلي هاي نمادين واما گذشته از اين گروه داستان«) 1382:472، ميرصادقي(
، سياق گفت وگوست؛ زيرا نويسنده ناگزير از توجه به طبيعت و، هاي واقعيداستان
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در گفت وگو دست كم ما بايد حتما . يمكنكنيم كه فكر ميما همان طور صحبت نمي
از ضوابطي پيروي كنيم كه در موقع فكر كردن مقيد  ترتيبي را رعايت كنيم و نظم و

نويسندگان از دوگونه گفت وگو در ، بنابراين) 476-477: همان( ».به آن نيستيم
 كنند؛ گفت وگويي كه فكر و انديشه را مستقيما ارائههاي خود استفاده ميداستان

 ها وانديشه دارد و افكار و) تئاتري(گفت وگويي كه بيشتر جنبه نمايشي كند ومي
گمان  كند و خواننده بايد به حدس ومنظور نويسنده را به طور غيرمستقيم بيان مي
در داستان نويسي «) 478 :همان(. منظور نويسنده را در طي گفت وگو در يابد

تداول است؛ زيرا گفت وگو به روش اول كه بيشتر م، تركيبي از اين دو نوع، امروز
 گيرد وتر مورد استفاده قرار ميامروزه كم، اي استمباحثه فكرانه وبيشتر روشن

گفت ) همان( »...نقص نيز اشكاالتي دارد عيب وگفت وگوي نمايشي كامل و بي
با ) ع(چنين گفت وگوي حضرت سليماننوعان خود و هموگوي مورچه با هم

انديشه  باشد؛ گفت وگويي كه هم فكر ويبي از اين دو نوع گفت وگو ميترك، هدهد
  .هم جنبه نمايشي دارد كند وشخصيت داستان را ارائه مي

ي مباركه سوره 28الي  19از آيه ، هدهد و) ع(در گفت وگوي حضرت سليمان
-ها خود با همراوي به طور مستقيم در داستان حضور ندارد؛ بلكه شخصيت، نمل

زيرا «استفاده شده است؛ » قال« چونفقط از كلماتي هم كنند وصحبت مي ديگر
دخالت مستقيم راوي يا . شوندهايشان بهتر شناخته ميها با صحبتشخصيت

البته . كاهدها مياز تأثير گفتار آن، هاحال شخصيت نويسنده در توصيف وضع و
و (مانند) 488 :1382، مير صادقي( ».هاي پرمعنا نبايد حذف شوداشاره حركات و
، مشتقات آن و» قال«وگاهي نيز بدون كلمات )....يدعب يرََغ ثََكمَف و ...َتَفقَّد الطَّيرَ

» قال« از سوره مباركه نمل كه كلمه  23- 26همچون آيات . يابدگفت وگو ادامه مي
  .باشدسخنان هدهد مي، حذف گرديده است و تمام اين چهار آيه

سياق گفت  عالوه بر اينكه طبيعت و، نوعان خودورچه با همدر گفت وگوي م
اي است عبارت روشنفكرانه ) و هم لَا يشعرُونَ( جمله، وگوي نمايشي جريان دارد

كه داخل در اين گفت وگو شده است و انديشه مورچه را نسبت به حضرت 
  .دهدنشان مي) ع(سليمان

، حفظ سياق گفت وگوضمن ، هدهد-و) ع(در گفت وگوي حضرت سليمان
به وصف ، معارف عظيمي بر زبان هدهد جاري شده است؛ هدهد در اين گفت وگو
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عظمت سلطنت ملكه سبأ پرداخته و هوشيارانه از بين ملك عظيم  وسعت مملكت و
چرا كه اين تخت در پرده هشتم «كند؛ ياد مي، از تخت بزرگ سلطنتي او، او

باعث تحول شخصيت صاحبش خواهد  نقش اساسي بازي خواهد كرد و، داستان
كند و تأكيد مي، او به مذهب وثني آنان) 317: 1388، و بخشي نياطاهري (».شد
شيطان اعمال زشت  و. كنندبراي خورشيد سجده مي، افزايد كه آنان به جاي خدامي
را از راه باز داشته است؛ بنابراين در نتيجه آنان ها را در نظرشان زينت داده وآن
شيطان اعمال آنان را در نظرشان زينت داده تا براي خدا . ايت نخواهند شدهد

آشكار  سجده نكنند؛ خدايي كه هر پنهان را به عرصه ظهور درآورد و بر نهان و
پروردگار ، در صورتي كه خداي يكتا كه جز او هيچ خدايي نيست. شما آگاه است

-508 :15ج، بي تا، اييطباطب: ك. ر( تنها سزاوار پرستش است عرش باعظمت و
506(  

ضمن مقدمه چيني براي حوادثي كه در ، »عرش عظيم«با بيان ، 23هدهد در آيه 
مقابله انجام داده ، 26در آيه » العرشِ العظيمِ«با ، بيان شده است 38-42آيات 

منزله تتمه كالم هدهد و به « )اهللاُ ال إَِله إلَّا هو رب العرشِ العظيمِ( جمله. است
پرده اظهار كردن شود و بياي است از بيان ضمني سابق گرفته ميتصريح به نتيجه

را  )لَا إَِله إِلَّا اهللاُ ( نخست كلمه، به همين جهت و. هاحق است در مقابل باطن وثني
رب (جمله ، گاهآورده آن، رساندكلمه توحيد است وتوحيد در عبادت خدا را مي

منتهي به ، را ضميمه كرده تا داللت كند بر اينكه همه تدبير عالم )العرشِ العظيمِ
ي چون عرش سلطنتي عبارت است از مقامي كه همه، شودخداي سبحان مي
جا احكام جاريه در ملك صادر از آن شوند و آنجا جمع مي، زمامدارهاي امور

ه حتي آور است كحيرت اين گفت وگو چنان زيبا و) 508: 15ج همان( ».شودمي
ن اي نسبت به ايپرنده است مورد تشكيك برخي قرار گرفته است كه چگونه ممكن

در اين باره  )28: 1999، خلف اهللا: ك.ر(.حقايق آگاهي وشعور داشته باشد
وجوب ، يابي به معرفت خدابعيد نيست كه خداوند متعال راه: گويدزمخشري مي

چنان كه ر او الهام نموده باشد؛ همب، سجده براي او و انكار سجده براي خورشيد را
معارف ظريفي را الهام نموده كه تقريبا ، حيوانات خدا به او و به ساير پرندگان و

  ) 61، 3ج، 1416، شريزمخ. (دارند اكثر علماء نسبت به آن آگاهي
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  يجهنت 

گفت وگوي حيوانات با : به چهار صورت، گفت وگوي حيوانات در قرآن كريم-
، گفت وگوي خدا با حيوانات، گفت وگوي حيوانات با يكديگر، اشخاص بشري

  .وجود دارد ، گفت وگوي حيوانات با خدا
، دوپيامبري هستند كه در قرآن كريم) ع(حضرت داوود  و )ع(حضرت سليمان- 

  .تنها به اين دو نسبت داده شده است، قدرت فهم زبان پرندگان و حيوانات
با پيش بردن عمل داستاني ) ع(سليمان گفت وگوي حيوانات در داستان حضرت-

كاهش سنگيني بار ، ارائه صحنه، معرفي اشخاص، و وارد كردن حوادث در داستان
بهترين كاركرد را از نظر ادبي وهنري در ، داستان و دادن اطالعات الزم به خواننده

 . اين داستان دارد

ان حضرت به داست، به جاي پيك بشري، جانشين كردن پيك خبري غير بشري-
وعمال . هيجان خاصي بخشيده است تحرك و ظرافت و طراوت و، )ع(سليمان

  .كندرا براي فهم زبان پرندگان اثبات مي) ع(قدرت حضرت سليمان
 ها وانديشه شخصيت، اشخاص ديگر داستان در گفت وگوهاي بين حيوانات و-

  .اندسياق گفت وگو باهم تركيب شده
ها نسبت به جهان دليلي بر شعور آن) ع(مانشناخت مورچگان از حضرت سلي -

، هاحاكي از اين است كه آنان نيز مانند انسان، هاآنگفت وگوي بين و  ، بودهخارج 
  ..از نظامي قانونمند برخوردارند

بايد شناخت ، شخصيتينكته بعدي اين است كه انسان قبل از گفت وگو با -
است  ياطالعات، سرزمين او كه ومختصري از او داشته باشد؛ توصيف هدهد از مل

و اين اطالعات براي شروع گفت دهد قرار مي) ع(كه در اختيار حضرت سليمان
  .الزم و ضروري استو ملكه سبأ  وگوي حضرت سليمان
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  يادداشتها

 هايتان واختالف وتنوع زبان زمين و ها وآفرينش آسمان، هاي اواز نشانه و - 1
  .هايي براي دانشمندان استدر آن نشانه، استي كهربه. باشدرنگ پوستتان مي

كالمي ديگر وارد ، احتراس آن است كه در كالمي كه موهم خالف مقصود باشد - 2
  )147: 1998، الهاشمي (.كنند تا رفع آن ايهام وابهام كند

 ».ريزدكشمكش مقابله دو نيرو يا دو شخصيت است كه بنياد حوادث را مي« - 3
  )73: 1376، ميرصادقي(
  
  تابنامهك

  كتابها  -الف
  قرآن كريمــ 

 الشرح و، ؛ الفن القصصي في القرآن الكريم)1999(محمد أحمد، خلف اهللا - 1
 مؤسسة اإلنتشار العربي و، لبنان -بيروت، الطبعة الرابعة، لكريماخليل عبد: التعليق

  .4ط، سينا للنشر
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و« )1416(محمود بن عمر، زمخشري - 2
مكتب اإلعالم ، لبنان-بيروت، )3المجلد(» ون األقاويل في وجوه التأويلعي

  .1ط، اإلسالمي
  .نشر مركز، تهران »پژوهشي در قصه سليمان و بلقيس«)1381(جالل، ستاري - 3
» ماهيت انسان از ديدگاه مالصدرا وابن عربي«) 1383(مرتضي، شجاري - 4

  .75-90صص، 191شماره ، نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني تبريز
حسين ، جمهتر »همراه با پيامبران در قرآن« )1379( عبد الفتاح، طباره - 5

چاپ ، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، عباس جاللي خاكساران و
  .اول

محمد ، جمهتر)15ج(»ترجمه تفسير الميزان«)تابي(محمد حسين، طباطبايي - 6
وابسته به جامعه مدرسين حوزه ، يدفتر انتشارات اسالم، قم، باقر موسوي همداني

  .چاپ اول .علميه قم
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محمد ، جمهتر )7ج(» ترجمه تفسير الميزان«) تابي(محمد حسين، طباطبايي - 7
  .اميركبيرچاپ اول، تهران، باقر موسوي همداني

وزارت ، تهران، علي كرمي: ترجمه» ترجمه تفسير الميزان « ) 1380(، طبرسي - 8
  .چپ اول، چاپ و انتشاراتسازمان  -فرهنگ و ارشاد اسالمي

، دارالنهضة، القاهرة »القصة في القرآن الكريم« )2001(سيد محمد، طنطاوي - 9
  .1ط

 دار، بيروت، 4جلد »القاموس المحيط«) 1412(مجد الدين، فيروزآبادي -10
  .1ط، اإلحياء التراث العربي

، تهران، چاپ دهم» تفسير نمونه«)1372(ديگران ناصر و، مكارم شيرازي -11
  .چاپ دهم، اإلسالمية دارالكتب

، داستان كوتاه، رمانس، قصه( ادبيات داستاني« )1382( جمال، ميرصادقي -12
  .چاپ اول، انتشارات سخن، تهران »)رمان

چاپ ، نانتشارات سخ، تهران »عناصر داستان« )1380(جمال، ميرصادقي -13
  .اول
- وتبير »جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع«)1998(أحمد، الهاشمي -14

  .3ط، داراإلحياء التراث العربي، لبنان
، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران »نويسيهنر داستان«)1384(ابراهيم، يونسي -15

  .چاپ هشتم
چاپ ، انتشارات امير كبير، تهران »نويسيهنر داستان«)1341(ابراهيم، يونسي -16
  .اول

  
  مجله ها -ب
ي هنري آيات هاتحليل عناصروجلوه«) 1388(علي و پروانه رضايي، نظري  -17
مجموعه مقاالت قرآن وعلوم روز ، »)داستان موسي وعبد(سوره كهف 60- 82

 .هاي قرآني  حوزه و دانشگاهبنياد پژوهش، 255- 300صص، )2قرآن وهنر(
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، 60شماره ، فصلنامه معرفت» تكلم الهي، وحي«) 1381(محمدعلي، قاسمي -18
 .35-42صص

نشريه علوم و » در قرآنتسبيح موجودات «) 1377(افراسياب، محمدي فيروز -19
 .176- 204صص ، 6و 7شماره ، معارف قرآني

هاي مكان در داستان زيبايي«) 1388(مريم بخشي باقروعلي، نياطاهري -20
مجموعه مقاالت همايش قرآن  »بر اساس سوره مباركه نمل) ع(حضرت سليمان

 هاي قرآني حوزه وبنياد پژوهش، 301-336صص، ))2(قرآن وهنر(وعلوم روز
 .، شگاهدان

» فهم قرآن از معرفت ظني تا معرفت يقيني«) 1380(محمد كاظم، شاكر -21
  .17-24صص ، 48شماره ، فصلنامه معرفت

، »انسان تكلم و هوش و احساسات در حيوان و«) 1323(حسين، رضاعي -22
 .248-254صص، 9و  8و 7شماره ، سال دوم، نامه دانشكده پزشكي

  
  منابع مجازي -ج  

الفتوح المكية في معرفة األسرار المالكية «)دون التاريخ(محي الدين، ابن عربي -23
 www.al-mostafa.com» والملكية
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 197/ 1389يك، دي ماه   ، شمارهدوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

  
  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي -علمي (
  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  

        ****لقرآن الكريملقرآن الكريملقرآن الكريملقرآن الكريمتكلم الحيوانات و حوارها في اتكلم الحيوانات و حوارها في اتكلم الحيوانات و حوارها في اتكلم الحيوانات و حوارها في ا
  علي باقر طاهري نيا  .د

  همدان - بوعلي سينا ةاستاذ مشارك بجامع
  علي نظري . د

  استاذ مساعد بجامعه لرستان
  مريم بخشي

  طالبة الدكتوراه بجامعه بوعلي سينا 
  ص الملّخ

مما تسبب عن االعجاب عند البعض و اثار الحيرة والشك عند االخر دور الحيوانات في 
من الجدير ان للحيوانات موهبة التكلم  .ية الي جانب دور الشخصيات االنسانيةالقصص القران

و التواصل رغم اختالف الكيفية و المقدرة حيث هناك من البشر من يستوعب لغتهم و 
فالفرق بين االنسان و الحيوان ليس وجود هذه الموهبة او عدمها بل المستوي و  .يفهمها
  .الكيفية

قد اعطي اليها الشخصية االنسانية لمقدرتها علي  -1 :ر هام حيثان حوار الحيوانات ام
حضور الحيوانات الي جانب الشخصيات  -3 .قد جري علي السنها حقائق قيمة -2 .التكلم

قد ظهر الحوار خالل اربع  .االنسانية قد تسبب عن كون القصص معجزة و معجبة و محيرة
انات و حوار الحيوانات مع الخالق و حوار حوار الحيوانات مع البشر و تحاور الحيو :طرق

  .الخالق مع الحيوانات
الحوار عنصر حي في قصة سليمان النبي و قد لعب دوره القصصي و الفني في تقدم العمل 
القصصي و متابعة الحوادث و تعريف الشخصيات و تقدم المشاهد و تخيفيف ثقل القصة و 

  .عقد العقدة و حلها
  

  الكلمات الدليلية
 .الحيوانات، الحوار، النبي سليمانقصة ، ران الكريمالق 

 

                                                 
 25/10/1389: القبول تاريخ     20/7/1389 :تاريخ الوصول-  *

  btaheriniya@basu.ac.ir : عنوان بريد الكاتب االلكتروني
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