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 هاي قرآن کريمنمايي نماد و تمثيل در قصهواقع

 سیدابوالقاسم حسینی)ژرفا(

 چکیده

بررسي، رسيدن   نمايي پرداخته است. هدف از اين  اقعنمايي يا ناوهاي قرآن از منظر واقعاين مقاله به بررسي جنبه نمادين قصه  
سؤ    سخ اين  صه     س به پا صوالً ق ست: ا سي، ميان    ص هاي نمادين قرآن تا چه اندازه درال ا ستند؟ در اين برر دد بيان واقع ه

هاي قرآن لزوماً به معناي رويکردهاي اصلي در اين باب تفکيک شده و اين نکته اساسي واکاوي گشته که نمادين دانستن قصه
 ها نيست.تخيلي شمردن آن

هاي قرآن بررسي شده قلمرو اين مباحث، ضمن بررسي تعاريف مبنايي نماد، کارکرد ادبي آن تحليل و نقش آن در قصهدر 
صواًل حمل آيات قرآن بر جنبه نمادين، نيازمند قر        ست که ا شده ا صل  ست. از مجموع مباحث اين نتيجه حا شواهد  ينها ها و 

پردازي دانستت.   توان آن را مستاو  با خيال ين بودن قصته اببات شتود، نمي  عقلي يا نقلي و مانند آن استت  اما آنجا که نماد 
شکال  ست  زي       ا شئت گرفته ا ست معنا و کارکرد نماد ن شده، از درک نادر صص قرآن وارد  را  هايي که به نمادين بودن برخي ق

ساً در بيان معاني مجازي، متکلّم در مقام ارائه مقصود خود با سبکي ادبي و همراه با       سا سناد از معناي  برهنه ساخت ا ن لفظ يا ا
 حقيقي است.
 ها:کلید واژه

 نما، رويکرد نمادين.حقيقت و مجاز، نماد، تمثيل، رويکرد واقع ،هاي قرآنقصه

 مقدمه

ست: آيا در قرآن کريم از نماد يا تمثيل به طور عام، به      سي فراروي اين مقاله اين ا سا سئله ا صه م ستفاده   ويژه در ق هاي قرآن، ا
ستفاده  ش  ست؟ و آيا اگر چنين ا شد، به معناي عدم واقع  ده ا صورت گرفته با سئله بر     اي  سخ اين مقاله به اين م ست؟ پا نمايي ا

توان  هاي قرآن جلوه يافته، امري است که نمي گيري از نماد در قرآن که معموالً در قصه چرخد که اوالً بهرهحول اين محور مي
گيري به  توان به دلخواه و بدون قاعده به همه موارد تعميم داد و بانيًا اين بهره        ستتتان که نمي به طور کلي آن را رد کرد  همان  

 نمايي نيست.معناي عدم واقع

نمايي آن را هاي عدم مغايرت استتفاده از نماد در قصتص قرآن با واقع  بنابراين، هدف اصتلي اين مقاله، آن استت که جنبه  
شان دهيم و بدين  سازيم   ن شکال برخي محققان، به که يکي از مهم سان، روشن  شرقان به قصه   ترين موارد ا هاي قرآن ويژه مست

شن        مبني بر ناواقع شتر رو ضرورت اين بحث آنگاه بي ست.  شکالي پذيرفتني و موجه ني نمايي قرآن و تعميم آن به زبان قرآن، ا
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 عضو هيأت علمي دانشگاه اديان و مذاهب قم
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ويژه شاگردان مکتب امين خولي در مصر و به   به شود که توجه کنيم عالوه بر مستشرقان، برخي از محققان معاصر مسلمان،     مي
سته دکتر محمد خلف  صه اهلل، مباحثي را در اين زمينه دامن زدهطور برج شده، اما به  اند که گرچه در قلمرو ق هاي قرآن طرح 

جي، مررح  طور طبيعي به مجموع زبان قرآن هم تعميم يافته و شتتتبهات فراواني را درباره اصتتتل تربي  قرآن با واقعيت خار         
 ساخته است.

ستعاره را مي      شانه و کنايه و ا ست معناي نماد و تفاوت آن با ن سپس به بحث تمثيل در قرآن    در اين مقاله، نخ شکافيم و 
صد  و واقع کريم مي سخن مي پردازيم و از  سران به  نمايي آن در قرآن  گوييم. آنگاه، تمثيل در قرآن را از نگاه محققان و مف
 گذاريم.بحث مي

 تعريف مفاهیم

هايي استتتفاده هاي همپوشتتان به کار رفته و گاه با تفاوتستته اصتترالح تمثيل و نماد و رمز گاه در ادبيات معاصتتر در شتتکل
سه از يک گوهر معنايي حکايت مي اند  اما با عنايت به گوهر معنايي اين سه، مي شده  کنند. با توان دريافت که در حقيقت، هر 

رايج ستتمبول به عنوان وا ه بيگانه به جاي نماد، اکنون اين چهار اصتترالح در حوزه ادبيات معاصتتر داراي    توجه به کاربرد 
ست از برخي تفاوت      سيد که بهتر ا ستند. به نظر ر صرف نظر کنيم و با عنايت به گوهر     کاربرد ه صرالحات  هاي کاربرد اين ا

 اکاوي نماييم.و« نماد»معنايي يکسان، سه اصرالح ديگر را نيز ذيل عنوان 
صه تمثيلي » صه « ق ضرب  ق ست که از باب  شود. هنري و ادبي بودن اين نوع، از نوع  آوري بيان ميالمثل يا مثلاي هنري ا

شن  سّران   تاريخي رو ست  زيرا گرچه برخي مف صه تاريخي »تر ا صه تمثيلي »دانند، ولي برخي را واقعي و حقيقي مي« ق را  « ق
سته نوعي تمثيل مبتني بر بيان عر ست ح  بي دان صيت    اند که ممکن ا شخ شد. از اين رو، حوادث و  هاي نما يا بر پايه خيال با

 (.183-182اهلل، ص قصه تمثيلي لزوماً واقعي نيستند )احمد خلف

 مفهوم نماد و زبان نمادين

شيء يا موجو       سمبول را چنين تعريف کرده  صي،  صا شانه قراردادي اخت شانه، عالمت، مظهر، هر ن دي که معرف موجودي اند: ن
ست )   سم معني ا ست مجرد و ا ست.   معناي .(257، ص 1376خواه، فرا صلي اين وا ه نزد قدما، عالمت ارتباط بوده ا حکمت، )« ا

سمبوليسم هنر به کار بستن نمادهاست که با قائل شدن معاني نمادين براي اشيا يا بيان کردن موجودات نامرئي         (.2، ص 1361
 .همان()پذيرد ها به صورت مرئي و محسوس انجام ميني به وسيله نمايش دادن آنيا نامحسوس يا نفسا

ست و     سمبول  شور نماد عظمت و اقتدار ا شاره دارند  چنان که پرچم يک ک ها يا نمادها همواره به حقايقي ماوراي خود ا
استتتت  چنان که نمادهاي هنري      ها در بازگويي حقاي  ماورايي خود    چراغ قرمز عالمت خرر. ويژگي مهم نمادها قدرت آن    

دانند و شتتناختي از چنين قدرتي برخوردارند. معموالً رابره نمادها را با حقاي  ماورايي اعتباري ميبراي بازگويي ابعاد زيبايي
ستره آن را تابع همين اعتبار مي   ساني و گ شرايط فرهنگي گوناگون تغيير مي    ميزان معنا ر سند و معتقدند که در  .ک:  کند )رشنا

 (.43-25، ص 35نصيري، قرآن و زبان نمادين، مجله معرفت، ش 
اما برخي از نمادها با حقاي  ماورايي خود رابره منرقي، بلکه تکويني دارند. رابره ستتتارگان با پيشتتوايان ديني )مکارم  

 اي منرقي است.ره( راب748، ص 1، ج 1383( و چاه رها شده با عالم منزوي )حويزي، 125، ص 14شيرازي و ديگران، ج 
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ها را نماد شود که به هيچ وجه نبايد آنبسا بر اموري نماد اطال  ميچه هاي متعددي است وداراي اطال « نماد»اصرالح 
هاي نماد واقعي را دارا  دانستتت. پل تيليش براي تفکيک بين اين دو دستتته، نمادهايي را که حقيقتاً درخور اين نامند و ويژگي

ستند،   شانه   مي« نمادهاي نمايانگر»يا  i«ي بازنمانمادها»ه ضي و منرقي که ن هايي  نامد، در برابر نمادهايي مانند نمادهاي ريا
 (.251، ص 1375زماني، بيش نيستند )علي

صيت چندگونگي معنايي    ها داراي بيش از يک معنا ميها يا وا هدر ايهام و رمز و تمثيل و کنايه، عبارت شند. همين خا با
س  سبک ادبي وجهه لغات ا سا، بي      اي ميت که به  شمي ست ) شي ني شي و پيکرترا (.  48تا، ص دهد که در هنرهاي ديگر مثالً نقا

(.  127تا، ص )سارتر، بي « آرزو دارم شيئي نقش کنم که هم خفاش باشد و هم در عين حال قوطي کبريت  »گويد: پيکاسو مي 
شي متحق  نمي   ست که در نقا شيوه پردازي، يکي از عاديآنکه اين دوگانگي يا چندگانهلشود، حا اما اين آرزويي ا هاي ترين 

 مرسوم بياني در ادبيات بخصوص در آبار رمزگرايان است.
سمبوليک، بهترين و عالي  ست و از زبان         به باور برخي، زبان  سي پيدا کرده ا ستر شر به آن د ست که امروز ب ترين زباني ا

تر و جاويدتر دارد. زباني که مذهب بايد براي بيان کند، ارزشتتي عمي معنا را ادا مياخباري يعني زبان روشتتن که مستتتقيماً  
سل و هر پهلويش براي يک گروه   اي باشد که هر اليه معاني مکتبش انتخاب نمايد، زبان چند پهلويي و چند اليه اش در يک ن

 (.7-5، ص 1370روشن بشود )شريعتي، 
نهايت باز و گسترده هستند. صورت نماد که پاره عيني و شناخته ل و مدلول آن، بيدو جزء نماد يعني صورت و معني يا دا

صوير رمزي آتش به معاني مختلف: آتش           ضادند. مثاًل ت ست که گاه مت صفات غالبًا غيرقابل تجسمي ا ست، مفيد معاني و  آن ا
و محمل معاني و تصتتتورات    پاک کننده، آتش جنستتتي، آتش اهريمني و دوزخي آمده استتتت. صتتتورت و معناي نماد هر د     

 (.10، ص 1364رود )دالشور، پذيري و گستردگي معني، خصيصه نماد به شمار مياند و اين انعرافگوناگون
سمبول مي »گويد: کارل يونگ مي ست از يک آنچه ما  ست    ناميم، عبارت ا  اصرالح، يک نام، يا حتي تصويري که ممکن ا

شد و با اين حال نماينده چيز مأنوس در زندگي روزانه ب شکار و معمول خود، معاني تلويحي  ا صوص نيز   عالوه بر معني آ بخ
 (.23، ص 1389)يونگ، « داشته باشد. سمبول معرف چيزي مبهم، ناشناخته يا پنهان از ماست

ست و مخزون تحت کالم ظاهر که بدان ظفر نياب »گويد: شيرازي در توصيف نماد مي   شيخ روزبهان بقلي  ند اال رمز باطن ا
 (.35، ص 1389)بقلي شيرازي، « سرّ در حروف معکوس است اهل او. حقيقت رمز حقاي  غيب در دقاي  علم به تلفظ لسان

فرآيند شتتناخت را بررستتي کرده، در فصتتلي از کتاب تحت عنوان تفکر دوگانه:    iiادگار مورن در جلد ستتوم کتاب روش
صورت نمادين  با آن چه به  نماد حاوي رابره اين هماني است»کند: يان ميگونه ب ت اسروره، مشخصات اصلي نماد را اين عقل

است. نماد احساس حضور ملموس آنچه را      صورت نماد بيان شده  قدرت، خود چيزي است که به   دهد. نماد با تمامنشان مي 
بر  در خود متراکم کند. استفاده از نماد، نه  درهمي از معاني را تواند مجموعهکند. نماد مياست، در انسان ايجاد مي   که نماد آن

مقاومت هستي شناختي  گيرد  بلکه نماد داراي نوعيتتت عقلي انجام ميهاي تفکر تجربياساس قواعد منر  صوري و نه مقوله
معه محلي که معنا در ساختار جا  خصلت و کارکرد اجتماعي است و در اين   سازي است  يعني نماد غالباً داراي  در برابر مفهوم

 (.203و  202، ص1374)مورن، « فهم است به آن تعل  دارد قابل
دهد  زيرا با دنياي حس و    کند و به معنا جنبه عيني و محستتتوس مي    مي نماد احستتتاس حضتتتور ملموس معنا را زنده   

مجموعه درهمي از معاني را تواند هاست که مياي ذاتي و نزديک دارد و با استفاده از همين انر ياحساسات و عواطف، رابره
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 (.40-32، ص 12در يکجا متراکم کند )ر.ک: امامي، مجله کتاب ماه هنر، شماره 
زبان سمبوليک زباني است که تجربيات دروني و احساسات و افکار را به شکل      »نويسد:  فروم در توصيف زبان رمزي مي 

يان مي      پديده   ياي خارج ب معمول و روزمره ما فر  دارد  منرقي که از     ن با منر  کند و منر  آ هاي حستتتي و وقايعي در دن
سات و تداعي معاني      کند و بهزمان و مکان تبعيت نمي هايمقوله شدت احسا سلط عواملي چون درجه  ست  عکس تحت ت «  ا
ست از دنياي درون يا   »گويد: (. همو در جاي ديگر مي7، ص 1386)فروم،  سمبوليک، دنياي برون، مظهري ا روح و در زبان 
 (.15)همان، ص « ذهن ما

 تفاوت نماد و نشانه

 شمرد:ها را براي نماد برميپل تيليش اين ويژگي
 . اشاره کردن به ماوراي خود )از خود فرا رفتن(.1
 امر مشاراليه. . مشارکت داشتن و سهيم بودن نماد در واقعيت و معناي2
 . داشتن هويت جمعي.3
 ما بر ما. دن ابعادي از واقعيت و زوايايي از روحگشودن و نشان دا . داشتن قدرت4
 افکني(.آفريني يا تفرقه)وحدت. داشتن قدرت اصالحي يا تخريبي5
 (.252-251ها )علي زماني، صآن . تابع شرايط اجتماعي و فرهنگي بودن پيدايش رشد و افول6

بگيريم، بلکه بايد به ويژگي   شتتان را ستتراغ تجربي ها معاني محدود ونبايد در برخورد با نمادها از آن»نويستتد: وي مي
 (.«252ت توجه داشته باشيم )همو، صها ت از خود فراتر رفتنبنيادين آن

شاره مي  سويش نماد در واقعيت آن امري که به »گويد: او در مورد ويژگي دوم نيز مي شان مي ا شريک   کند و آن را ن دهد، 
اشتراک    اش نيست. نشانه هيچ  از واقعيت معناي مورد اشاره  ت. نشانه هيچ جزئي و عنصري  است  اما نشانه چنين نيس    و سهيم 

 (.«252اش ندارد  اما نماد از اين اشتراک برخوردار است )همو، صذاتي با معناي مورد اشاره
  ط نيست. نماد از اعما  نماد، بر عکس نشانه، به دنياي ناخودآگاه و مواضعه و قراردادي مربو   آيد کهاز سخن تيليش برمي 

شف مي   سوي خودآگاهي، همراه و در پيوندي تنگاتنگ با معنا ک ست بگوييم  اقيانوس مواج معنا در آن  شهود   شود و بهتر ا به 
شانه قراردادي است که از خواست     مي نيست و همراه با   گيرد  اما نماد قرارداديو اراده صاحبان زبان، هستي مي   رسد. پس ن

، ص  12مجله کتاب ماه هنر، شماره   ک:.يابد )رتوجه به ميل و خواست ما حضور مي  ايش شرايط مناسب معنا، بي  معني و پيد
40.) 

سد: مي« فيه ما فيه»موالنا در  سخن را مثال گويند، معقول گردد و چون  چيزهايي که آن نامعقول مي» نوي نمايد، چون آن 
 (.55ص ،1364)پورنامداريان، « شود معقول گردد، محسوس

سخن موالنا گفته    ضيح  ست و با مکتوم بودن معني    » اند:در تو صرف از يک حال که حاوي معني و معرفتي ا بيان مثالي 
عيني و محسوس بخشيدن به يک تجربه ذهني و باطني است. نمايش محسوس يک امر غيرمحسوس يا        مالزم است، صورت  

 (.57، ص1364)پورنامداريان، « مثال يا رمز يا سمبول سخن گفتن هاست، يعني بهوسيله شناختهاي به بيان ناشناخته
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رسيم: پويايي و ابربخشي. خواننده در مواجهه با متن نمادين، از باطن و   مي در اينجا به دو ويژگي عمده نماد و ابر نمادين
که  به اين جويد. با توجهابر نمادين مي الي نمادها و آينهشود و بيشتر اسرار خود را در البهظن و گمان خود يار ابر رمزي مي

بخشي   است و جز اين نيست، ابر نمادين از نوعي پويايي، سيالي و آزادي و رهايي    تواند بگويد معناي ابر اينطور قرع نمي به
سيع معاني و در آزادي  شود و خال  برخوردار مي سبي و درخور قبول رها مي  و مخاطب ابر را در پهنه و هر خواننده،  »کند. ن

سبت درک و احساس   ست بايد چنان  فهمد. از اينخود مي ابر ادبي را به ن سمبولي وجود آورد که همه آباري را به  رو، هنرمند 
شابه درک نکند، بلکه هر خواننده کس آن را به  ضع طور عادي و مت روحي و ميزان ادراک خويش معني ديگري از   اي بنا به و

 (.323، ص2، ج1387يني، )سيدحس« دريابد آن

 الگو و فطرتنماد و کهن

سي معناي دقي  نماد، به کهن  سيم:  الگوي يونگ ميدر برر شکيل  »ر ست از تمايلي به ت هايي از  چنين نموده کهن الگو عبارت ا
متفاوت  ممکن استتت بدون از دستتت دادن الگوي اصتتلي خود، از لحاا جزئيات فو  العاده هايي کهيک مايه اصتتلي  نموده

شند  مثال نموده  ست         هايبا صلي همواره يکي ا صم وجود دارد، اما خود مايه ا صلي برادران مخا سياري از مايه ا )يونگ،  « ب
 (.101، ص 1389

شاره مي   به تمايل و زمينه در اينجا، يونگ  صلي ا شکل هاي ا شان مي ها و نمودهکند که در  دهد  هاي گوناگون، خود را ن
ساختاري  سان    تمايل و  ساختمان وجودي ان شترک وجود دارد و عنايت به آن، يونگ را به  ها به که در  ضيه   سوي طور م فر

صتتورت اربي از نستتلي به نستتل  يابد. غرايز بهمي ناخودآگاه جمعي راهنمايي کرد. او بين کهن الگوها و غريزه رابره نزديکي
نام گرفته است:   « فررت»قرآن،  رک همان حقيقتي باشد که در زبان زمينه مشت  شود. شايد مقصود يونگ از اين   ديگر منتقل مي

هاي  متکي هستند که از ويژگي  يافتهدستگاه غريزي حاضر و آماده و از پيش شکل    حقيقت اين است که کهن الگوها بر يک »
ها تابع الگويي هستند که  جا معني يکسان دارند و بسياري از نگرشفکر، حرکات و اطواري که در همه هايانسان است. شکل

 (.113)همان، ص « است وجود آمدهها پيش از تکوين خودآگاهي، انديشمندانه به مدت
 فرهنگي که گويا همان هايهاي طبيعي و سمبول کند: سمبول تقسيم مي  ها را به دو دسته ها آنيونگ براي شناخت سمبول  

اي ذاتي و دروني دارند و ريشه اين رابره   اند، رابرهبا آنچه جانشين شده  هاي جهاني سمبول »هاي جهاني فروم هستند:  سمبول 
جو وسوي و يک تجربه حسي در سوي ديگر وجود دارد، بايد جست    را در وابستگي کاملي که بين يک عاطفه يا فکر در يک 

 ني مشترک است که نژاد انساني به   سمبول جهاني زبا  کامال جنبه فردي دارد... هاي تصادفي که في نفسه  کرد. برخالف سمبول 
 (.22، ص 1386)فروم، « وجود آورده است

استتت. به همين دليل، از نظر  ها طبيعيستتازند و زبان آنها و غرايز ما را نمودار ميو گرايش پس نمادها طبيعت اصتتلي
 است. نمادها، تصورات و بيان و القاي ساز و بيگانه با طبيعت، زباني عجيب، مرموز و نامفهومگراي و ماشينانسان عاقل دانش

ناپذيري با استتتفاده از  نيستتتند، بلکه اجزايي از خود زندگي هستتتند و به طرز جدايي علمي و فلستتفي و خودآگاهانه زندگي
گيرند و از همين طري ، رنگ هستي و حيات ارتباط يافته، رنگ چگونگي هستي و حيات فرد را مي عواطف با خود فرد زنده

 گيرند.م و ملت و فرهنگ خاص را هم ميقو
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 هاي نمادويژگي

هاي مشترکي برخوردارند، به طوري که هر کسي بخواهد از هر يک از اين نمادها در يکي از اين    نمادها به طور عام از ويژگي
 :اند ازهاي مشترک نمادها عبارتهاي مشترک را مسلم بداند. ويژگيقلمروها سخن بگويد، بايد آن ويژگي

«  هاي نمادينمواد و مايه»استتت. نمادها از « اشتتاره کردن به ماوراي خودش»نمادها  ترين ويژگي. نخستتتين و بنيادي1
شي، فاجعه      سان در يک تابلو نقا صيت تاريخي، خروط چهره يک ان شخ ساني در يک نمايش،   چون واقعيت تجربي يک  اي ان

کنند. ولي اين موارد نمادين به معناي معمولي و خاص خود به کار  ده ميقدرت يا فضيلتي انساني در توصيفي از خداوند استفا    
سوي  اند. وقتي اين امور به عنوان مواد نمادين به کار مينرفته شاره مي « چيزي»روند، به  ست    ا ستقيم به د کنند که به طور م
 د.آيد، بلکه بايد به طور غيرمستقيم، يعني از رهگذر اين مواد نمادين، بيان شونمي
نمايانند. مفهوم بازنمايي، خود مستتتلزم اين رابره  . دومين ويژگي نمادها مشتتارکت در واقعيت آن امري استتت که بازمي2

ست و آن را نمادينه مي   ست. نماد در واقعيتِ آنچه که مظهر آن ا شارکت مي  ا کند. نماد، قدرت وجود و معناي آنچه را  سازد، م
 سازد.که نماينده آن است، متجلي مي

انديشتتتي نيستتتت. بنابراين،  توان به طور دلخواه و ارادي پديد آورد. نماد امري قراردادي و تابع مصتتتلحت. نماد را نمي3
سره    مي ست بميرد. حتي اگر خالقيت فردي وا شده و ممکن ا شد که از رهگذر آن نماد به وجود  توان گفت که نماد زاده  اي با

گردد. هيچ نمادي بدون پذيرش از  ها نماد ميدآگاه گروهي استتت که به وستتيله آنيا خو آمده باشتتد، نماد واکنش ناخودآگاه
 ماند.شود و باقي نميسوي گروهي ايجاد نمي

سان به روي ماست که بر       . خصيصه  4 چهارم نماد، قدرت آن در گشودن ابعادي از واقعيت در تناسب با ابعادي از روح ان
شتتناختي را بر روح انستتاني  خفي مانده استتت  مثالً نمادهاي هنري، بدعد تجربه زيباييابر ستتيرره ابعاد ديگر و ابعاد واقعيت م

شايند و واقعيت را در بدعد ذاتي مي شکار مي گ شخاص و حوادبي که به دليل نقش      اش آ شيا، ا سازند. نمادهاي ديني از طري  ا
و واقعيت نهايي را به روح انستان متجلّي  گيرند اند، واستره واقعيت نهايي قرار مي اي به وصتف قدستي متصتف شتده    واستره 

 آورندها پديد ميسازند و تجربه قدسيت را در اشخاص و گروهمي
صالحي دارد. هم افراد و هم جوامع و گروه  . نماد قدرت هماهنگ5 شنده ا شي   کننده و از هم فروپا ساني از چنين نق هاي ان

درت ستتر برآوردن، فروکش کردن و تثبيت ستتازي نمادهاي ديني حد و حصتتري براي قهاي بيبرخوردارند. تاريخِ دين مثال
-40توان از قدرت شفابخشي نمادهاي ديني سخن گفت )ر.ک: تيليش، ص    تر، ميتر و حتي دقي دهد. به معناي عامارائه مي

41.) 

 رابطه نماد با کنايه و استعاره

ست و چون        نماد يا رمز از اين نظر که به معناي مجازي، يعني معنايي غير از ستعاره نزديک ا شاره دارد، به ا معناي ظاهري، ا
ها و احياناً  يابد  اما با وجود اين شباهتعالوه بر معناي مجازي، اراده معناي واقعي هم در آن امکان دارد، به کنايه شباهت مي

روشتتن،  واننده را به مفهومي اي وجود ندارد تا خهاي ديگر، نماد از هر دو متمايز استتت و چون در آن قرينه صتتارفهشتتباهت
ستعاره و کنايه مبهم   معين و محدود به زمينه شود، از ا صلي نماد در      تر و پيچيدههاي خاص رهنمون  صيت ا ست. پس خا تر ا
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ست که به يک معناي مجازي مشخص محدود نمي    شکوفايي چندين معناي مجازي را    پيوند با صور خيال اين ا شود و امکان 
 (.1383، ص 2، ج 1367ه دارد )انوشه و ديگران، بالقوه در خود نهفت

سبب مي    ستعاره  ضح و تنها    وجود قرينه در ا شود که امکان اراده معناي حقيقي کلمه منتفي گردد و معناي مجازي کلمه وا
سبب مي      ست. عدم وجود قرينه در رمز، به عکس،  شد که متکلم اراده کرده ا لمه  شود که امکان اراده معناي حقيقي ک همان با

شته باشد، معناي مجازي رمز واضح نباشد و مراد متکلم مکتوم بماند و در نتيجه، خوانندگان چه در يک زمان و چه      وجود دا
صوالً با احوال و    30هاي مختلف، معاني مجازي گوناگون از کلمه دريابند )پورنامداريان، ص در زمان سوي ديگر، رمز ا (. از 

هاي واقعي و مادي و معمولي و مشتتتترک ميان افراد نيستتتت     کند که از نوع تجربه   پيدا مي عوالم و تجارب و حقايقي ارتباط    
بايي،    باط جاز در حوزه بالغت بيش    9، ص 1م، ج  1973)ط ما م فاهيم و مضتتتامين زميني و     (  ا جارب طبيعي و م با ت تر 

 هاي عادي مرتبط است.ادراک

 رابطه ظهر و بطن با نماد

صاد  و وي از طري  اجداد پاکش از پيامبر اکرم       هاي متعدد، قربر پايه روايت سکوني از امام  ست.  آن داراي ظاهر و باطن ا
ست:   سي،  « له ظهر و برن فظاهره حکم و باطنه علم ظاهره أني  و باطنه عمي »روايت کرده ا (.  17، ص 92، ج 1386)مجل

ست:     شده ا )بحراني،  « و ما فيه حرف إالّ و له حدّ و لکلّ حدّ مرلعما في القرآن آية إالّ و لها ظهر و برن »از پيامبر اکرم نقل 
 (.77م، نوع  1996هاي متعدد از اهل سنّت نيز نقل شده است )سيوطي، (. به همين مضمون، روايت20، ص 1 ، ج  1392

سروح طولي معنايي براي قرآن،    آيا مفاد اين روايات مي شأ نمادانگاري قرآن تلقّي گردد؟ با پذيرش  رابره معناي تواند من
ست   هاي زبانتواند خارج از چارچوبظاهري با معناي باطني نمي شود، بلکه دو معناي ظاهري و باطني در  شناختي ج وجو 
کند و نه اراده معناي باطني، اراده  شوند و نه اراده معناي ظاهري لفظ، اراده معناي باطني را نفي مي طول هم از لفظ فهميده مي

 (.36، ص 1386طبايي، معناي ظاهري را )طبا

 تاريخچه زبان نمادين

سم به عنوان يک مکتب ادبي کم    شيوه نگارش آلفرد دووييني به       سمبولي ست.  ست که مورد توجه قرار گرفته ا سده ا تر از دو 
  گذار آن استفان تأسيس مکتب سمبوليسم در ادبيات کمک بسيار کرده است  ليکن مبّشر واقعي اين مکتب شارل بودلر و پايه        

(. با اين حال، اين سبک از گفتار در ادبيات کهن  648، ص 1، ج 1368)رادفر، « ماالرمه و نماينده برجسته آن پل ورلن است 
توان گفت که رمزگرايي زبان نمادين، نمود عصيان هنرمندان  اي شناخته شده است. نمي   ملل گوناگون، اعم از شعر و نثر، پديده 

(. اين زبان در ادبيات کهن نه تنها براي  281، ص 1376گرايي بوده است )حسيني ) رفا(،   فگرايي و وص در برابر مکاتب واقع
سيله فرار از واقع ست   اي راهگرايي، بلکه به عنوان و شا براي د شده و نمونه بارز آن    يابي به واقعيتگ ستي به کار گرفته  هاي ه

 (.28، ص 1361مثنوي معنوي مولوي است )حکمت، 

 بان تمثیليمفهوم تمثیل و ز

ها يا  انرهاي خاص بيان نمادين، پديده هنري تمثيل استتت که در علم بيان شتتهرت يافته و اقستتام    از آنجا که يکي از قالب
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سخن مي    صار  شه  « تمثيل»گوييم. وا ه فراوان دارد، در اين زمينه به اخت ست و  « مثل»از ري شبيه و نظير.   « مثل»ا به معناي 
کنند، عبارت است از تشبيه   تعبير مي« مثل»چيزي به چيز ديگر است. آنچه در زبان اهل ادب به   تمثيل به معناي تشبيه کردن 

صل گردد. کلمه   سامي  « مثل»امري به امري يا چيزي به چيزي تا از آن فايدتي معنوي حا شي، آرامي  در اکثر لغات  مانند حب
 (.1، ص 1361ها به همين معنا آمده است )حکمت، و عربي به اختالف لهجه

ست، االّ آن     » ستعارات ا شبيه کردن چيزي به چيزي. از جمله ا ست به طري     تمثيل: مثل آوردن، ت ستعارتي ا که اين نوع ا
شارتي کند، لفظي چند که داللت بر معنايي ديگر کند، بياورد و آن را مثال معناي    شاعر خواهد که به معنايي ا مثال. يعني چون 

،  4، ج 1373)دهخدا، « تر از استعارت مجرّد باشد  بدان مثال عبارت کند  و اين صفت خوش مقصود سازد و از معناي خويش   
 (.6107ص 

صه يا حديثي را به       »معاني تمثيل از اين قرارند:  صوّر کردن  ق صورت چيزي را م شبيه کردن، مانند کردن   مثال آوردن  ت
 (.1139، ص 1، ج 1360)معين، « صورت مثال بيان کردن و قصه آوردن

مثل عبارت است از سخني در باب چيزي که با سخن در باب چيز ديگر مشابهت دارد، بدين     »نويسد:  راغب اصفهاني مي 
 (.164تا، ص )راغب اصفهاني، بي« منظور که از اين سخن به آن سخن رهنمون شويم و با اين، تصويري از آن به دست دهيم

شري مي  سد:  زمخ صل کالم عربي به معن »نوي شِبه و     « مِثل»اي مثل در ا شبَه و  ست  يعني نظير. مثَل و مِثل و مَثيل مانند  ا
 (.72، ص 1 ، ج  1415)زمخشري، « را به شيوه تمثيل به مورد به کار برند، آن را مَثَل گويند شبيه است. اگر کالمي

شابه ا        ست از ت شابه معاني معقول  اما ِمْثل عبارت ا ست از ت سوس      برخي برآنند که َمَثل عبارت ا شياي مح شخاص و ا
 (.18تا، ص )جوزي، بي
(. به ديگر سخن اصل در مثل، مانند کردن چيزي به ديگري است، به    18که اصل در مثل، تشبيه است )همان، ص    نتيجه آن

 (.22م، ص  1992خاطر وجود عنصر يا عناصر مشابه بين آن دو )ميداني، 

 هاي تمثیل در قرآنآيه

 گيري از مثل و امثال براي تبيين مقاصد و معارف خود تأکيد کرده است:رورت بهرههايي چند بر ضقرآن در آيه
 (.89)اسراء: «و لَقد صَرّفنا في هذا القرآنِ لِلنّاسِ مِن کلِّ مَثَل»
لا لِ                » ثالُ نَضررررب  لکَ االَم تاً ... وتِ خذت بی ثَلِ العنکبوتِ اتَّ یاءَ کَم لّهِ اول خذوا مِن دونِ ال لّذينَ اتَ ثَلُ ا لا     مَ ما يعقلُ نّاسِ و ل

 (.43)عنکبوت: «االّالعالِمونَ
  «رونَو لو اَنزلنا هذا القرآنَ علي جبل لرأيتَه  خاشررعاً متدررادِعاً مِن خَارریه اللّه و تِلکَ االَمثالُ نَضرررب لا لِلنّاسِ لَعلَّل  يت کَّ»

 (.21)حشر:
 (.25)ابراهيم: «و يضرب  اللّه  االمثالَ لِلنّاسِ لَعلّل  يتَذکَّرونَ»

سان درخت ناپاک معرفي     اين آيه در بين آيه سان درخت پاک  و کلمه خبيث به  ست که در آن، کلمه طيب به  هايي آمده ا
ضرورت، در آيه      ضاي اين  ست. قرآن به اقت ست  تمثيل هاي فراوان، تمثيلشده ا هايي که هاي گوناگون را در خود جاي داده ا

 سازد.گذار است و مراد الهي را به بهترين وجه به مخاطب خود منتقل ميهر يک به نوبه خود، بسيار بديع و تأبير
فِانّ القرآن نزل علي خمسةِ وجوه،   »در روايت نبوي آمده است که قرآن بر پنچ وجه نازل شده و يک وجه آن امثال است:    



 های قرآن کریمنماد و تمثیل در قصهنمایی واقع

 (.148، ص 19)مجلسي، ج « حاللٌ و حرامٌ و محکمٌ و متشابهٌ و امثالٌ

 هاي قرآنيمثیلبندي دوگانه تدسته

 هاي قرآني را به دو نوع تقسيم کرد:توان از يک منظر، تمثيلمي
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن د ونِ اللَّهِ  ». تمثيل ناظر به فرد کلي که شتتخص خاصتتي از آن کلي مورد نظر نيستتت  همچون:  1

 (.41)عنکبوت: «نَ الْب یوتِ لَبَیت  الْعَنکَب وتِ لَوْ کَانُوا يعْلَم ونَ.أَوْلِیاء کَمَثَلِ الْعَنکَب وتِ اتَّخَذَتْ بَیتاً وَ إِنَّ أَوْهَ
. تمثيل ناظر به فرد معين که در عين بيان تمثيلي، شتتخصتتيت مررح در آن و عناصتتر محوري جريان، واقعي و حقيقي  2

 (.12-10)تحريم: ...«أَةَ لُوط ضَرَبَ اللَّه  مَثَال لِّلَّذِينَ کَ َرُوا اِمْرَأَةَ نُوح وَ اِمْرَ»است  همچون: 
قصتته بر تخيل و  افراد و عناصتتر از واقعيت برخوردارند. پس تنها به دليل تمثيلي بودن بيان،هاي ياد شتتده، تمام در تمثيل

سيني ) رفا(،    غيرواقعي بودن حمل نمي سوره    97-96، ص 1378شود )ح صه دو مرد و دو باغ در  (. علّامه طباطبايي ذيل ق
اي فرضي و خيالي  برخي مفسّران جريان ياد شده را قصه   »( که در قالب ضرب المثل آمده، گفته است:   43-32هاي کهف)آيه

صه      صه، ق سته و در مقابل، برخي ديگر در مورد آن ق سيا   هاي فراوان و غيرقابل اعتمادي روايت کردهدان اند  ولي تدبّر در 
 (.308، ص 13م، ج  1973)طباطبايي، « قصه، مؤيد واقعي بودن آن است

 اند:هاي قرآن را به سه دسته دانستهبرخي مثل
 گيرد.. امثال سائره که معموالً در محاورات و مکاتبات، شاهد مثال قرار مي1
ضحه که به گونه 2 شده    « ک»يا به کار بردن حرف « مثل»ها با ذکر وا ه اي به مثل بودن آن. امثال وا صريح  و مانند آن ت
 است.
ها ندارد  ولي از مفهوم ستتخن و جان کالم، مثل بودن امثال کامنه يا پنهان که ظاهر عبارت صتتراحتي بر مثل بودن آن. 3

 (.643، ص 1368شود )اسماعيلي، عبارت معلوم مي
 پژوه فرانسوي، امثال قرآن را به چهار نوع تقسيم کرده است:ر ي بالشر، خاورشناس و قرآن

 (.26)بقره:  «ماذا اراداللَّه  بلذا مثالً»شده  همچون: « مثل»اشاره به کلمه ها هايي که در آن. آيه1
 (.109)توبه: «افَمن اسَّس ب نیانه علي تقوي مِنَ اللّهِ»تصريح نشده  همچون: « مثل»ها به کلمه . وقايع تاريخي که در آن2
و هاي رمزي تعليمي ها را حکايتتوان آنمي تصتتريح نشتتده، ولي« مثل»ها به کلمه هايي که در آنها و تشتتبيه. تمثيل3

 حقيقي دانست.
 «اَلَ  تر کیفَ ضررَربَ اللَّه مثالً»تصتتريح شتتده استتت  همچون:  « مثل»ها به کلمه هايي که در آنها و تشتتبيه. تمثيل4

 (.135-134، ص 1368( )اسماعيلي،24)ابراهيم:

 نمايي زبان تمثیلي در قصص قرآنواقع

شوران    ضي از دان اندکه در اند که مثل، واقعيت خارجي و حقيقت ظاهري ندارد و برخي نيز بر اين عقيدهدر تعريف مثل گفته بع
تواند حقيقت ظاهري داشته باشد يا صرف فرض و خيال    مثل، واقعيت داشتن يا فرضي و خيالي بودن مررح نيست و مثل مي   

تا، )الهاشمي، بيون آن، معاني عالي و تعاليم پرمغزي نهفته است باشد. مثل، سخني است که در ظاهر، حقيقت ندارد  ولي در در
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تواند فرضتتي و خيالي باشتتد:  تواند واقعيت خارجي داشتتته باشتتد و هم مي(. برخي بر اين باورند که مثل هم مي60، ص 1ج 
ست که چيزي را در آن حالي که هست، مجسم مي     » صفي ا شته  کند  چه اين که آن وصف واقعي مثل به معناي و ت خارجي دا

گوي حيوانات يا جمادات با يکديگر      وهايي که در قالب گفت     باشتتتد و چه اين که صتتترف فرض و خيال باشتتتد  مانند مثل        
 (.408، ص 14م، ج  1973)طباطبايي، « آورندمي

ست؟ ن اي از گزارشنما بودن پارهتوان دليل ناواقعآيا وجود تمثيل يا مثل در قرآن را مي ظريه غالب در اين  هاي قرآني دان
اي است که معناي مورد  غرض از آن، ترسيم کردن چيزي براي شنونده است. مَثَل، به معناي جمله يا قصه    »زمينه آن است که:  

شنونده منعکس مي     ستعاره تمثيلي، به ذهن  شيوه ا مثل الذين حمّلوا التوراة بمّ لم يحملوها کمثل »کند  چون: نظر گوينده را به 
 (.5)جمعه:« أسفارا الحمار يحمل

روست )جوادي آملي،  به قرآن، هرچند با انگيزه تربيت انسان باشد، با دشواري جدّي روبه   « هاي خياليقصه »نسبت دادن  
شنونده، امري        229-223، ص 3، ج 1373 سيله َمَثل براي تقريب به ذهن  صيف معناي حقيقي و نه خيالي به و صوال تو (. ا

سان براي تب  ست )طباطبايي،  متعارف و راهي آ ( به تعبير ديگر، زبانِ  125، ص 15  ج 202، ص 13م، ج  1973يين حقاي  ا
 هاي زبان فني را ندارد.از کُنه به سرح، نوعي زبان متعارف براي تفهيم حقاي  است که دشواري

سير آيه  ست:  (، نظريه غالب 17کند )رعد: اي که ح  و باطل را به آب و کف مانند ميبراي مثال، در تف اين  »بر اين باور ا
ست. از اين رو،        گويد که واقعيتمثال به ما مي سيم عالم غيب و حقاي  معنوي ا سبي براي تر شهود، نمودهاي منا هاي عالم م

ست که در رودهاي گوناگون جاري مي     سمان ا ست در نفس مؤمن، همانند آب نازل از آ شود و مردم از آن  مَثَل باورهاي در
هاي  گيرد  و مَثَل اعتقاد باطل در نفس کافر، مانند کفشود و خير و برکت در آن قرار مي هاي آنان زنده ميبرند و دلبهره مي

 (.339-338، ص 11م، ج  1973)طباطبايي، « روي سيل است که دوام و قوام ندارد
مفهوم ديگري از مفاد اين برداشتت، همان تعبير تشتبيه معقول به محستوس استت که امري رايج در محاورات عقالستت.      

شتتناستتانه، در اين زمينه  شتتناختي معرفتبيان کرد. در يک تحليل زبان« حقاي  متنازل»توان در تعبير تمثيل در قرآن را مي
 اند:گفته
شر، بيش » سر و کار دارد و نمي    فهم عموم افراد ب سات  سوي ديگر،   تر با محسو ساني درک کند. از  تواند مافو  آن را به آ

مردم و همه طبقات از آن برخوردار شوند و نيز از آن روردگار، اختصاص به گروه خاصي ندارد، بلکه بايد تمام   هدايت ديني پ
اي هاي قرآن، جنبه مَثَل داشته باشد. يعني قرآن معانيجا که قرآن مشتمل بر تأويل است، اين خصوصيات موجب شده که بيان

آورد تا  و معارفي را که براي مردم ناشناخته است، در قالب آن معاني درمي   گيردرا که براي ذهن مردم شناخته شده است، مي   
هايي استتتت براي معارف حقه الهي  و خداوند براي اين که آن معارف را     هاي لفظي قرآن، مثل مردم آن معارف را بفهمند. بيان   

س     بيان کند، آن ست و گريزي از اين ني سرح افکار عموم مردم تنزل داده ا سّيات را درک  ها را تا  ت  زيرا عموم مردم جز ح
،  1373  جوادي آملي، 63-60، ص 3)همان، ج « کنند. از اين رو، معاني کلي را نيز بايد در قالب حسّيات به آنان فهماند نمي
 (.223، ص 3ج 

شتمل بر عالم طبيعت و عالم ماوراي       ستي که م شکيکي جهان ه سو و مراتب ت طبيعت، با توجه به ح  بودن قرآن از يک 
سان که           ستره قدرت درک و مجاري فهم ان سو و گ ست، از ديگر شائبه ماده ا اعم از عالم مثال و مجرداِت عاري از هرگونه 
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سره دريافت از پيامبران مي       ساني و معرفت وحياني به وا شهود نف سخن از     شامل حس و تجربه، تعقّل،  شود، وقتي در قرآن، 
ماند )ر.ک: محمدباقر ستتتعيدي روشتتتن،   نمايانه باقي نمي هاي ناواقعجالي براي رهيافت رود، هرگز متمثيل و مثال و تمثّل مي   

 (.90-77، ص 11شماره 
ها و شتتواهد عقلي يا نقلي و مانند توان هر گزاره قرآني را بر تمثيل حمل کرد، بلکه حمل بر تمثيل، نيازمند قرينهالبته نمي

ست )جوادي آملي،   شايد گزارش عرض امانت الهي و پذيرش    (  مثال269، ص 3، ج 1373آن ا برخي از عالمان بر آنند که 
سمان        ستنکاف همه آ سان و ا سوي ان ستعداد آدمي  آن از  در تحمّل اين امانت گرانمايه پروردگار  ها و زمين، کنايه و تمثيل ا

 .289، ص3  جوادي آملي، ج349، ص16م، ج  1973باشد)طباطبايي، 

 حقايق متنازل

سوم به    عالمه طباطباي سير آيه مو صوّر در آن،  ( پس از بيان ديدگاه172)اعراف: « ميثا »يا « ذرّ»ي در تف هاي گوناگون و مت
ء إالّ يسررباب بدمده و لکن و إن من شرري»ستترانجام در پرتو نظريه عوالم گوناگون مادي، مثالي و مجرد، با استتتفاده از آيه 

سبیدل   سراء:  «الت قلون ت ستفاده مي 44)ا ه هر مخلوقي در نزد خداوند، وجودي گسترده و نامحدود دارد که وقتي بنا  کند ک( ا
شئه دنيا تنزل يابد، ناگزير به پذيرش حدّ و اندازه مي  مي شئه      شود به ن ساني نيز پيش از ظهور در ن ساس، عالم ان شود. بر اين ا

شهودي، هيچ    ست که در آن قلمرو  تي از پروردگار خويش ندارد و يگانگي  گونه غيبت و غفل دنيا داراي يک وجود ملکوتي ا
در چنان فضايي، يک خراب حقيقي است و نه بيان حال  زيرا آنان به « ألست بربّکم»يابد. خراب خدا را به شهود نفساني مي
بان  خواهي دريافتند و به زبان حقيقي بدان پاستتخ مثبت دادند، نه زاو را در اعتراف« تفهيم مراد»مشتتاهده تکليم الهي، يعني 

 (.322-306، ص 8م، ج  1973)طباطبايي،  حال
نيز عالمه طباطبايي در گزارش قرآن از قصه آدم و حوا و سکونت او در بهشت و درخت ممنوع و خرا و توبه و هبوط از    

شئه بهشت، آن را بازگفت يک جريان برزخي و عالم مثالي مي  مان،  اي وراي عالم ماده براي آدم رخ داده است )ه داند که در ن
( و 194، ص 17خواهي بر محراب داوود نشستند )همان، ج   خواهي متخاصمان که به داوري (. همچنين داوري132، ص 2ج 

شئه       سد و نهادن رأفت و رحمت در آن را نيز يک ظهور مثالي و تحقّ  ن شکافتن قلب پيامبر و بيرون آوردن غِلّ و ح روايت 
 (.317، ص 20داند )همان، ج برزخي مي

 هاي قرآنان و تمثیلي دانستن برخي قصهمفسر

شان مي      سيرهاي قرآن ن سران در حقيقي يا تمثيلي بودن برخي از آيات، ديدگاه سيري در تق هاي گوناگون دارند.  دهد که مف
دانند اي ديگر آياتي را ستمبوليک مي اي ندارند و عدهدانند که ديگران در آن مورد، اشتاره هايي را تمثيلي ميجمعي آيه يا آيه

 کند.تر ميها، سير تاريخي اين جريان را براي ما روشنکه گروه اول معتقد به آن نيستند. مروري بر اين ديدگاه
اذ قال الدواريون يا عیسرري ابن  »داند. او ذيل آيه  ( به نقل از مجاهد، نزول مائده بر حواريون را تمثيل مي 310طبري )

 نويسد:( مي112)مائده:  .«علینا مائدة من الساماء قال... مري  هل يستطیع رباک أن ينزّل 
سرائيل مائده اند که خداوند بر بنيگروهي گفته» شده    ا سيم  سته تق اند اين  اند. برخي گفتهاي نازل نکرد. اينان خود به چند د

از اين گروه است. او گفته اين    آيه مثلي است که خداوند براي بندگانش ذکر کرده تا از پيامبر درخواست معجزه نکنند. مجاهد  
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 (.78، ص 7م، ج  1989)طبري، « اي نازل نکرده استآيه مثل است و خدواند مائده
شري )  ضرت داوود:      538زمخ صمه نزد ح صه مخا سواروا المدراب ... اذ دخلوا علي    » ( ق د  إذا ت و هل أتاک نبؤ الخ

انّا عرضرررنا االمانه علي السررراماوات و » داند. همچنين آيهل مي( را تمثي22و  21)ص: ...«داوود ف زع منل  قالوا ال تخف 
 (.565، ص 3  ج 83، ص 4کند )زمخشري، ج ( را از قبيل تمثيل معرفي مي72)احزاب: «األرض

ست )فخرالدين رازي،          606فخر رازي ) شتن پرندگان به دست حضرت ابراهيم مثال ا صه ک سلم نقل کرده که ق  .( از ابوم
و إذ قال إبراهی  ربا ارني کیف تدي الموتي قال اول  تؤمن قال بلي و لکن لیطمئنّ قلبي قال فخذ       »(: 41 ، ص7تا، ج  بي

هو الّذي خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها      » کند که آيه   ( همچنين وي از قفال نقل مي  260)بقره:  «أربعه من الطّیر 
 ( از عراء که از مفسران قرن دوم هجري است،   774کثير )شده است. ابن ( به روش تمثيل بيان189)اعراف: ...« ليسکن اليها 

 (.298ص  م. 1982همين سخن را ذيل آيه فو  نقل کرده است )ابن کثير، 
 ها را بر تمثيل حمل کرده است  از جمله: .( نيز برخي از قصه 1354رشيد رضا )

آفرين بر فهم دقي  و استقالل  »ابراهيم را پذيرفته و نوشته است:   . تفسير تمثيلي ابومسلم از آيه کشتن پرندگان به دست     1
 (.58، ص 3تا، ج )رشيد رضا، بي« رأي ابومسلم

را « و اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحّ  اذ قّربا قربانا قتقّبل من أحدهما و لم يتقّبل من االخر.          ». قصتتته فرزندان آدم در آيه   2
 (.228، ص 10  ج 345، 6همان، ج داند )تمثيلي از حسادت برادران مي

 (.460-456، ص 2سوره بقره، تمثيل را پذيرفته است )همان، ج  243. در آيه 3
را اين آيه بصورت تمثيل است تا ذهن  »نويسد:  الدين در باره آيه اخذ ميثا  همين نظر را دارد و ميسيد عبدالحسين شرف   

 (.4ا، صتالدين،بيشرف«)واعتقاد نزديک سازد...به ايمان
سد:  بقره مي 243ش.( در باره آيه  1358سيد محمود طالقاني )  شد، نظر قرآن بيش   »نوي ست با اگر مجمل اين روايات در

شد  چنان که عبده مي  شهر و چگونگي       از بيان حکمت و هدايت و عبرت نبايد با شاره به عدد و  صه، چون ا گويد: در اين ق
عه خاصي نيست و همين بيان سنّت الهي و عبرت است و شايد تمثيلي باشد از حال        شود که نظر به واق ها نشده، معلوم مي آن

 (.171تا، ص )طالقاني، بي« که در مقابل دشمن نايستادند و از ترس مرگ گريختندمردمي

 صدق تحققي در قصص تمثیلي

ص          ضوعي، مت صد  مو صص تمثيلي آن به  صد  واقعي  و ق صص تاريخي قرآن به  ست. در اين ميان،  به اعتقاد برخي، ق ف ا
اند و معتقدند که اگر اين امر را جايز بدانيم، اموري غريب و        پردازي دانستتتته گروهي اين امر را نفي کرده و آن را نوعي خيال 

 شود.شود، آن هم به اين بهانه که تمثيل است و از اين راه حقايقي از شريعت نفي ميدور از واقعيت بر قصص قرآني حمل مي
 کنند:مثيلي، صد  را از دو جهت بررسي ميدر قصص ت

شته       1 صه غيرمعين بوده و در واقع تاريخ وجودي ندا شخاص ق ست که ا صد  تحققي. اين بدان معنا اند  اما وجود امثال . 
صه به بيان گرايش       آن ست که ق سبب ا ست. اين امر به آن  شر     ها در واقع حيات ممکن ا ساني و طبع و غرايز نوع ب هاي نف
 زد که با واقعيات، سنخيت کامل دارد.پردامي

و تفکرات اي که از مشاعرواحساسات   گوها، به گونهو. صد  فني. اين يعني تصويرگري اشخاص در قالب کلمات و گفت   2
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 (.248-247تا، صها نقل دقيقي ارائه دهد)تهامي، بيآن

 ادله منکران تمثیلي شمردن برخي قصص قرآن

شده منتقد  زمينه سبب  سير تمثيلي را نفي کنند،       هايي که  سا هر گونه تف سا سيري بيم ورزد و ا سير تمثيلي از چنين گونه تف ان تف
 عبارت است از:

 . متأبر بودن صاحبان اين قبيل آرا از افکار غربي.1
 هاي قرآن بر اساس تفسيرهاي رمزي و تمثيلي.. عدم تأبيرگذاري قصه2

مرالب قرآن کند و تمام زدايد و هيبت ح  را زايل ميها مين را از دلها قداست قرآ اين»نويسد:  شيخ محمود شلتوت مي  
شتگان و احوال آينده را متزلزل مي    شريع، اخبار گذ شوده مي   از عقايد، ت ساني بگويد:     سازد. آن گاه اين باب گ شود که هر ان

 (.273م، ص  1998)شلتوت، « کند.قرآن مدلولي ندارد و بر واقعيتي داللت نمي
اي بدانيم، ديگر پيام و تأبير نخواهد داشت  زيرا  اگر قصه عزير را سمبول و تمثيل و قصه اسروره    »نويسد:  ديد ميمحمد ش 

ها در صورتي است که حوادث واقعي بازگو شود وگرنه قصه رمزي و خيالي ابرگذاري       پيام تربيتي و تأبير قوي قصه در جان 
 (.36-35 ، ص  1404)شديد، « دهد.خود را از دست مي

 . از ميان رفتن ارزش تاريخي قصص قرآن.3
 . بيم از تعميم چنين تفسيرهايي به ساير معارف قرآن.4
 . مخالفت اين تفسيرها با برخي از احاديث معتبر و صحيح در زمينه قصص.5

 بايد گفت در تحق  مفهوم کذب افزون بر عدم مرابقت با واقع، دو قيد ديگر معتبر است:
سي 1 شد. از اين رو،          . متکلم بر کر ساس تأويل و تخييل نبا صود بر ا شد  يعني بناي او بر ارائه مق شسته با حقيقت گويي ن

در اين حال، اگر او به واقع هم پاهاي  « أراک تقدّم رِجالً و تؤخّر اخري.»شود: است، گفته مي اگر به کسي که دچار سردرگمي
 د.خود را جا به جا نکرده باشد، گفتار کاذب نخواهد بو

اي در بين باشد، اعم از مقاليه و حاليه، کذب  اي قرينهاي بر خالف ظاهر گفتار نيامده باشد. از اين رو، اگر به گونه . قرينه2
سداً يرمي »آيد  چنان که در جمله الزم نمي ست، اما با قرينه    « رايت ا شير ني صود    « يرمي»گرچه واقعاً زيد  شده که مق افاده 

 رجل شجاع است.
ظّاِهر           »گويد:  ويني ميخريب قز  نِة علي ارادة خالف ال تأويِل و نصتتتِب القري ناِء علي ال فارُ  الکذَب بالب « و االستتتتعارُة ت
 (.362تا، ص )تفتازاني، بي

هاي قرآن، بلکه تمام متون مقدس، بر زبان نمادين وجود دارد، ضروري است براي با توجه به حساسيتي که براي حمل آيه
سايه آن بازشناسي زبان نماد   سته ذيل آيات مورد ادعا ارائه    ين معيارهايي مورد ارزيابي قرار گيرد تا در  ها، بتوان قضاوتي باي

 نمود. اين معيارها بدين شرح است:
 . عدم امکان حمل بر معناي حقیقي1

 يا وقوعاً، حمل آيه بر مقصود از امکان در اين جا اعم از امکان ذاتي، عادي و وقوعي است  به اين معنا که اگر ذاتاً، عادتاً  
کنيم. به عنوان مثال، بستتياري از  معناي حقيقي ممکن نباشتتد، با وجود و تحق  ستتاير عناصتتر، آن را بر زبان نمادين حمل مي
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ساماءِ و هي دخانٌ فقالَ للا و لِالرضِ إئتیا طوعاً او کره  »اند: مفسران اين آيه را بر زبان نمادين حمل کرده  ستوي اِلي ال اً  ثُ ا ا

 (.11)فصّلت: «قالتاً اَتینا طائعینَ
سخ آن      سمان و زمين و پا ست که مخاطبه با آ سمان و زمين    برهان اينان آن ا ست  زيرا آ شعورند و  ها عقالً محال ا فاقد 

شعور را نمي  شعور در تمام            موجود فاقد  سريان  ساني که به  ست ک شنيد  اما پيدا سخ  توان مورد خراب قرار داد و از آن پا
 اعتقاد دارند، ايرادي بر حمل آيه ياد شده بر همان معناي حقيقي نخواهند داشت. هستي
 . استناد به قرينه صارفه2

همان گونه که در علم بالغت آمده، حمل گفتار بر معناي مجازي با وجود قرينه صتتتارفه نه تنها ايرادي ندارد، بلکه الزم                 
قيقي را اراده کرده است. در واقع، اصرار بر معناي حقيقي در چنين مواردي    است  زيرا متکلم با تکيه بر آن قرينه، معناي غيرح 

ساير موارد         سان  ست که به  ست. زبان نمادين نوعي مجاز تمثيل ا از کف دادن مراد جّدي متکلم و به بيراهه بردن روح کالم ا
ستتري در حمل آيه بر زبان نماد به تواند مستتّوغ حمل آيه بر آن شتتود. از اين رو، اگر مفمجاز، در صتتورت وجود قرينه مي

 اي استناد کند، هيچ اشکال و اعتراضي متوجه او نخواهد بود، مگر آن که در قرينه بودن آن ترديد شود.قرينه
ستناد به قرينه، گفتار ابن    صادي  ا شيوه      از م سير در ميان تابعان بوده و برخي برآنند که  ست که از پرچمداران تف مجاهد ا

سيري او زمين  سير رمزي    هتف شيوه تف ست:      تتتت  ساز ظهور  ست که اين آيه مَثل ا ست. وي معتقد ا شده ا کونوا قردة  »عرفاني 

سئین  ست که خداوند قلب  65)بقره:  «خا صود نيز آن ا سان قلب بوزينه قرارداد که نه     ( مق سخ کرد و آن را به  شان را م هاي اي
مجاهد را تأييد کرده  (. زمخشتتري در کشتتاف، اين ديدگاه ابن337 ، ص1کند )معرفت، ج پذيرد و نه از نهي پروا ميپندي مي

 (.147، ص 1است )زمخشري، ج 
ست. او براي ادعاي خود چنين دليل آورده        ضا همين آيه را بر زبان نمادين حمل کرده ا شيد ر سران متأخر، ر در ميان مف

بر اساس سنّت خداوند در طبيعت و اخال  آدمي،    اين فرمان تکويني است نه تشريعي  يعني ايشان با اين فرمان الهي   »است:  
صيد           شکار به حدود الهي و  شتند  بدان معنا که آنان با تجاوز آ شدند که در ميان مردم خوار و مررود گ سان بوزينگاني  به 

جانان آنان را  ناي که گرااند، به گونهماهي به رغم نهي الهي، بدون داشتن شرم و حيا، در انجام گناهان و منکرات جرأت يافته  
 (.344، ص 1تا، ج )رشيد رضا، بي« خوار شمرده و شايسته نشست و برخاست و معامله با خود ندانستند
تواند متصل باشد  يعني از خود قرآن برگرفته شده باشد، رشيد رضا آيه پسين را شاهد مدعاي خود دانسته است. قرينه مي

اند منفصل باشد، مثال از سنّت اخذ شده باشد. براي نمونه، عالمه طباطبايي براي       توچنان که در اين مثال چنين است و نيز مي 
البالغه تمسّک جسته است. حضرت     اي از نهجهاي خلقت حضرت آدم بر زبان نمادين، به جمله ادعاي خود مبني بر حمل آيه
صه خلقت مي    امير در خربه نخست نهج  شريح ق ضمن ت سجدوا االّ اب »گويد: البالغه،  سد:  عالمه مي« ليس و جنوده...ف در »نوي

شکريان او. بنا بر اين، معلوم مي      شيران از آن اجتناب کرد، نه ل سجده، تنها  ست از آن چه براي     جريان  شود که آيه تمثيلي ا
 (.27، ص 8م، ج  1973)طباطبايي، « گذردشان ميآدميان در حيات ظاهري

 بررسي دو رويکرد در نمادين بودن زبان قرآن

ا توجه به آن چه گفته شد، اکنون بجاست که همه اين سخنان را در قالب دو رويکرد به بررسي بگذاريم. اصوال اين موضوع         ب
توان نماد را به معنايي که پل تيليش قصتتتد کرده، در نظر گرفت و بر همين       توان با دو رويکرد مرالعه کرد. يک بار مي     را مي
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توان نمادين بودن زبان قرآن را از ديدگاه   کرد و به ارزيابي آن پرداخت. بار ديگر مي استتتاس زبان قرآن را زبان نمادين تلقي 
 متفکران مسلمان مورد بررسي قرار داد.

 توان گفت که لفظ نمادين دين، داراي مشخصات يا شرايط زير است:باوران او، ميبا تأمل در سخنان تيليش و هم
 ه شده است.. در لفظ نمادين، مدلول غيرمرابقي اراد1
. مدلول غيرمرابقي آن نيز امري بسيار پيچيده است  زيرا به وراي امور مادي و فراتر از سرح محسوس موجودات اشاره 2

رود. امکان ستتتخن گفتن از اين امر پيچيده جز با زبان نمادين  اي به کار ميدارد. زبان نمادين براي وصتتتف چنين امر پيچيده
 وجود ندارد.

شتتود. بنا بر اين، کارکرد نماد، نوعي شتتناخت   ابقي نماد، خدا يا چيزي استتت که جايگزين خداوند مي . مدلول غيرمر3
خداست که مستلزم پيوند و ارتباط قلبي با اوست. در اين جا سخن از پيوند، اتصال قلبي و علم حضوري به خداست و سخن          

، کارکرد اصلي و مستقيم است، نه کارکرد غيرمستقيم. از تصور ذهني و علم حصولي صرف نيست. مقصود از کارکرد در اين جا
هاي مربوط به امور محسوس گرچه ممکن است غيرمستقيم سبب ارتباط فرد با     و گزارههاي علوم فيزيک و شيمي  پس گزاره

 (.341-340، ص 1375زماني، شوند )عليهاي نمادين تلقي نميغايت هستي شوند، اما گزاره
پردازان، دين مستتاوي با شتتناخت خداوند و پيوند قلبي با او استتت و چيزي غيرازاين نيستتت. تيليش از ديدگاه اين نظريه

و واپستتين را بيان تواند نهاييدلبستتتگي واپستتين انستتان رابايد برور نمادين مررح کرد  زيرا تنها زبان نمادين مي »گويد:مي
 (.57ر.ک: پل تيليش، ص «)کند

ها هايي دارد که در اين جا به برخي از آنگونه که اين دانشوران معتقدند ت اشکال آني ت آن هاي قراما نمادين دانستن گزاره
 پردازيم:مي

ست. بدين ترتيب، گزاره بخش به گزاره. اين ديدگاه متضمن نگاهي غيرمعرفت 1 هاي وحياني، بر فرض هم که هاي قرآني ا
 شود.قابل فهم باشد، پشتوانه واقعي ندارد و از ارزش ساقط مي

هاي قرآني اراده نشتتده استتت، بلکه معناي تنها مراحل مرابقي آيه. بنا بر نظريه نمادين بودن زبان قرآن با اين قرائت، نه 2
شده نيز قابل فهمي   صود از زبان دين و      اطميناناراده  سي و ظني وجود ندارد. پس مق ست  يعني چيزي جز معناي حد آور ني

  شتتاکر،  349-348، ص 1375زماني، گر معاني اراده شتتده نيستتت )عليهمراه با قرينه داللتحيرت، کاربرد معناي مجازي 
 (.31، ص 1381

ست  اما اين به         ستفاده کرده ا ستعاره و... ا شبيه و ا نتيجه آن که قرآن مانند هر زبان عقاليي ديگر، از تمثيل، رمز، کنايه، ت
(. در مواردي نيز که 179، ص 1380  نصتتري، 350، ص 1375اني، زممعناي رمزي و نمادين بودن زبان قرآن نيستتت )علي

اي نمادين  اي ذهني که مراب  خارجي واقعي نداشته، به صورت قصه   زبان تمثيل به کار رفته، مراد از تمثيل اين نيست که قصه  
صورت م    ست که حقيقتي معقول و معرفتي غيبي که وقوع عيني يافته، به  شهود بازگو     ارائه گردد  بلکه بدين معنا سوس و م ح

ست )جوادي آملي،    سجده        224، ص 3، ج 1373شده ا ستور  صل د ست که ا سجده به اين معنا ني (. مثال تمثيلي بودن امر به 
اي تخيلي بازگو شده و ساخته و پرداخته خيال است و مراب  خارجي ندارد، بلکه حقيقتي معقول     واقع نشده و به عنوان قصه  
 (.224حسوس و مشهود بازگو شده است )همان، ص و معرفتي غيبي به صورت م

کند زبان هدايت، زباني فراگير، آشکار و قابل فهم براي عموم باشد. اين حقيقتي است که    . حکمت حدوث دين اقتضا مي 3
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 قرآن نيز بدان تصريح دارد:
 (.4ابراهيم:)«و ما أرسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لل  فیضلّ اهلل من يااء و يلدي من يااء»
 (.195شعراء:)«نزل به الروح األمین علي قبلک لتکون من المنذرين بلسان عربي مبین»

آوران الهي، در ميان مردم روزگار آنان و تمام     بيان و شتتتيوه ارائه معنا و چگونگي رستتتاندن مرالب از جانب پيام           گونه 
ست و آن    شان قابل فهم بوده ا ستفاده نکرده ها هرگز از زبان ويژه و مخاطبان اند )طباطبايي، ج نامأنوس براي عموم مخاطبان ا

 (.300، ص 1377  هادوي تهراني، 13، ص 11

 ها و اهداف تمثیل در نگاه قائالن به تمثیلي بودن برخي از قصص قرآنجنبه

به    نه مي ترين نظريه ها و اهداف تمثيل از نگاه دو تن از جدي     در اين جا، به جن پردازيم. نخستتتت نگرش پردازان در اين زمي
 کنيم:مالصدرا و آن گاه، عالمه طباطبايي را مرالعه مي

شيرازي در البه    شته که تأمل در آن   صدرالمتألهين  ضه دا سزاوار  الي برخي از کتب خود، گفتارهايي در باره تمثيل عر ها 
ايي به سان حال خفاشان کوري است که دارد حال اهل دنيا و انس و الفت ايشان به شهوات دنياست. او پس از آن که بيان مي 
سلط مي       به ظلمت و تاريکي انس گرفته شان م شت بر اي ضرراب و وح صبح قيامت، ا هدف از  »گويد: شود، مي اند و با طلوع 

ها ها و جهانهايي که از درک حقاي  هستي اين تمثيل، زيادي وضوح و آشکارسازي است يا آن که مقصود اين است که عقل      
ست  سي     هايي که در قرآن و روايتند، آن را دريابند. همچنين هدف از تمام مثلناتوان ه ساختن نفو شده، آگاه  هاي نبوي وارد 

 (.214، ص 9، ج 1368)صدرالمتألهين شيرازي، « است که از درک احوال جهان آخرت بيگانه است
در توجيه اين که چرا خداوند از تمثيل، آن  «فوقَلا. اِنّ اللَّه ال يستدیي اَن يضربَ مَثالً ما بَعوضهً فما   »همو در تفسير آيه  

ست:       ستفاده کرده، چنين آورده ا شياي حقير، براي بيان حقاي  ا شن     »هم تمثيل به ا سي از تمثيل، رو سا گري معناي هدف ا
ست تا بدين طري ، قوّه وهم بي آن        سوس ا صورت مح ساختن ابهام از چهره آن و ارائه آن معنا به  که مايه معقول و برطرف 

صوير         مادامزحمت قوّه عقل گردد، به کمک آن آيد  زيرا عقل آدمي  ست، بدون همراهي و ت شين ا سّي همن که با اين قواي ح
 (.193-192، ص 2)همو، ج « تواند روح و جوهر معنا را دريابدقوّه وهم نمي

شتگان و مرافعه آنان نزد وي را از باب تمثيل      صه حضرت داوود و ورود فر ست:   وي ق سته و گفته ا شته،  »دان تقرير دو فر
 (.120، ص 3تمثيل و از باب به تصوير کشيدن قصه است، نه گزارش دادن به مضمون گفتار تا مستلزم دروغ باشد )همو، ج 

 شود:از عبارات وي نکات ذيل در تبيين تمثيل برداشت مي
 پذيرد:. تمثيل به دو قصد انجام مي1

سيار  سترس فهم آدمي  يک. گاه معنا و مفهوم ب صاحبان عقل  بلند و دور از د ست. کاربرد تمثيل در اين   حتي  هاي کامل ا
 تر معنا است.گونه موارد، موجب زيادي وضوح و انکشاف هر چه بيش

صاحب عقل      ست  اما احياناً مخاطب آن،  سترس فهم عقول ني ست که     دو. گاه معنا چندان هم دور از د ست. پيدا ناقص ا
 گيرد.ونه موارد، براي ساده کردن معنا و ارائه آن در قالبي محسوس و مجسّد انجام ميتمثيل در اين گ

سبب،       2 ست. بدين  سي و مادي ا ستگي عقل به قواي ح . از جمله موانع فهم روح و جوهر معاني و حقاي  بلند، انس و ب
شيوه تمثيل و تجسّد بخشيدن به معنا، به کمک عقل مي      ستن  تر روشني بخشد   چهره معنا را هر چه بيش آيد تاوهم با به کار ب
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 (.43-25، ص 35)ر.ک: قرآن و زبان نمادين، مجله معرفت، شماره 
 و اما علّامه طباطبايي در اين زمينه، اعتقاد دارد:

هاي قرآن در باره معارف حقه الهي، امثال استتت  زيرا بيان الهي در اين آيات تا ستترح فهم عموم مردم که تنها امور بيان»
سوس و مادي را درک مي  سماني و مادي درمي مح ست. کنند و معاني کلي را تنها در قالب امور ج ... باري  يابند، فرود آمده ا

صد مبهم و مرالب دقي  با آوردن        بيان ساختن مقا شن  ست ... و رو ست و ماوراي اين امثال حقاي  ممثّلي ا هاي قرآن امثال ا
ها و لغات دنيا، بي آن که به ملتي يا زباني  اوان و متنوع، کاري استتت که در تمام زبانهاي فرهاي متعدد و امثال و مثالقصتته

 (.161، ص 3 ، ج  1411)صدرالمتألهين شيرازي، « خاص اختصاص يافته باشد، متداول و رايج است
 بنا بر اين، از نظر ايشان:

 . فلسفه کاربرد مثل در قرآن، عبارت است از:1
سوس      يک. از آن جا که معارف ست، براي آن که به زمينيان که در دائره مح صد بلند فرامادي ا صورند، قابل  و مقا ها مح

ستناد به آيه       شود  چنان که برخي با ا شد، ناگزير بايد در قالب مثل حکايت  )رعد:   «مَثَلُ الجَّنهِ الّتي وعد المتقونَ.»انتقال با
 هاي حقيقي بهشت است.لي است براي ممثّل خود که نعمتاند: آن چه در وصف بهشت در قرآن آمده، امثا( گفته35

سّر مي  شيوه  دو. اين گونه امثال فهم اين قبيل معارف را مي ست کارآمد براي تفهيم  سازد. به عبارت ديگر، روش تمثيل  اي ا
 مرالب غامض.

شيوه متداول بين مردم ره پيموده  . قرآن با به کار گرفتن زبان تمثيل، کاري غريب و ناشناخته انجام نداده، بلکه بر اساس  2
 .)43-25، ص 35است. پس اين شيوه نشانه کاستي در قرآن نيست )ر.ک: قرآن و زبان نمادين، مجله معرفت، شماره 

 iiiمطالعه تطبیقي: قصه آدم

ست به عنوان موردي براي مرالعه و تربي ، يکي از مهم    سب ا صص قرآن را از  ترين و بحثاکنون منا جنبه نگاه  برانگيزترين ق
صه را تمثيلي مي    سي نماييم. گروهي اين ق سران دانند و گروهي از تمثيلي خواندن آن پرهيز دارند. بيشتمثيلي، برر در  iiتر مف

هاي سوره بقره که به آفرينش حضرت آدم پرداخته،    گروه دوم جاي دارند. از گروه اول، عالمه طباطبايي است. او در ذيل آيه 
ست:   شتن  »آورده ا سجود له آدم      وادا شين خداوند در زمين بود. پس م سجده براي آدم به آن دليل بود که او جان شتگان به  فر

شود  و آدم به عنوان نمونه و نايب از تمام بشريت مورد سجده فرشتگان قرار گرفت.      بود، اما حکم سجده شامل تمام بشر مي   
ني ساکن کردن آدم و همسرش در بهشت و آن گاه فرود آوردن    اي که خداوند بيان کرده، يعرسد قصه  خالصه آن که به نظر مي 

 (.133-132، ص1، ج م 1973طباطبايي،)«است...است که خداوندزدهسان مثليها به زمين در پي تناول از درخت، بهآن
هاي ورهاين قصه بر اساس سيا  آيات در اين سوره و س»وي در تفسير اين قصه که در سوره طه آمده، چنين آورده است: 

صه در آن  صوير        ديگر همچون بقره و اعراف که اين ق سان را به حسب طبع زميني و مادي او به ت ست، وضعيت ان ها منعکس ا
سان را در نيکوترين حدّ اعتدال آفريد و او را در نعمت      ست. خداوند ان شيده ا شت     هاي بيک ساخت و در به کران خود غر  

 (.219-218، ص 14)طباطبايي، ج ...« زشکني بازداشت اعتدال جاي داد و او را از تعدي و مر
سوره اعراف مي عالمه در ذيل آيه سد:  هاي  صه   »نوي صه آفرينش آدم ق صورت تمثيل    بنا بر اين، ق ست تکويني که به  اي ا

 (.27، ص 8)طباطبايي، ج « يابيمآورده شده که ما در شکل حيات دنيايي و اجتماعي خود آن را در مي
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کرده که گرچه ظاهر اين قصه ناظر به عالم تشريع است، اما در واقع، نظر به عالم تکوين دارد. مقصود وي از     عالمه تأکيد 
سان    ست که ان سته ديگر دارند. آن دو    عالم تکوين و جريان تکويني، روابط حقيقي ا ستي با دو د ها از بدو خلقت تا پايان ه

کنند و اش سجده مي هاي انساني ه فرشتگان هماره براي انسان به دليل کمال  دسته عبارتند از: فرشتگان و ابليس  به اين معنا ک  
 ابليس براي نابودي و هالکت او در تالش است  همان که از سر کبر سر از سجده برتافت.

تفسير نمادين و تمثيلي قصه آفرينش حضرت آدم بدين صورت است: خداوند انسان را در احسن تقويم آفريد و در زمين        
ها را داد. تنها از يک چيز نهي کرد و آن ها را در اختيار او گذاشتتت و به او اجازه بهره برداري از تمام آن نعمتن نعمتبهتري

توجه به نصيحت الهي، تحت تأبير  هاي شياطين قرار گيرد  اما او بي هواپرستي بود و به او هشدار داد مبادا تحت تأبير وسوسه    
 هاي شقاوت و بدبختي را مشاهده کرد.همه نعمت را از دست داد و زشتيوسوسه شيراني قرار گرفت و آن 

 تر اجزاي اين قصه صورت نمادين دارد:رشيد رضا همين شيوه را در پيش گرفته و به باور او، بيش
ست  يعني ميانه          1 شت اعتدال ا ضرت آدم، به صه ح شت مذکور در ق صود از به روي که در همين کره خاکي نيز قابل . مق
 ل است.حصو
 . مقصود از درخت ممنوعه تبعيت از هوا و دنياپرستي است.2
ها مواجه بوده و دنيا در نظرشان زينت داده  ها در طول زندگي با آنهايي است که انسان  . وسوسه شيران همين وسوسه     3
 شود.مي

شتي     4 شدن ز شکار  ست که آدمي   . آ ضاي آدم و حوّا بدين معنا شيران،  هاي اع ست  نعمتبا پيروي از  هاي الهي را از د
 يابد.هاي الهي درميهاي شقاوت را با نزول عذابدهد و زشتيمي

شخصيت     صريح بايد کرد که  ست، نه       با وجود اين، ت شيران حقيقي ا شتگان و  صه حضرت آدم، اعم از آدم، حوّا، فر هاي ق
صود حقيقي و ممثّل، اين  شد که گفتيم، هيچ  خيالي و موهوم. اين که مق شخصيت  ها با هايي واقعا  منافاتي با اين ندارد که چنان 

 وجود خارجي داشته باشند.
ضرت امير:       سخن ح ستناد به  سجدوا الّا ابليسَ و جنوده اعترتهم الحميه »عالمه با ا ست.   «فَ ، اين ديدگاه را ترجيح داده ا

سجده نکرد  اما در اين       ست: طب  ظاهر آيات، تنها ابليس بود که  ستدالل وي چنين ا شکر او از   ا روايت آمده که ابليس و ل
 اند.سجده امتناع کرده

ست. وي در اين زمينه مي         سته ا صه آدم را نمادين دان ضي از اجزاي ق ستاد مرّهري نيز بع سد:  ا صه آدم را به  »نوي قرآن ق
ست که       ست. منظورم اين ني سمبوليک طرح کرده ا صرالح  ست... قرعاً..  « آدم»ا شخص ني . وجود عيني که در قرآن آمده، نام 

شدن از                 سد، رانده  شيران، طمع، ح شت، اغواي  سکونت در به صه آدم را از نظر  ست که قرآن ق ست. منظورم اين ا شته ا دا
 (.515-514، ص 1، ج 1368)مرهّري، « بهشت، توبه و... به صورت سمبوليک طرح کرده است

است:   شود. وي گفته ي استدالل بر آن استفاده مي  از عبارت استاد مرهّري پس از ادعاي نمادين بودن قصه مورد نظر، نوع  
صه مي نتيجه» صه هيچ گونه        گيرد، از نظر خلقت حيرتاي که قرآن از اين ق سي، از اين ق شنا ست و در باب خدا انگيز آدم ني

صه آدم ر      گيري نمينتيجه سائل اخالقي، ق سله م سل سان و از نظر يک  کند. ا طرح ميکند، بلکه قرآن تنها از نظر مقام معنوي ان
صه کيفيت     ست که ايمان خود را به خدا و قرآن حفظ کند و در عين حال، ق براي يک نفر معتقد به خدا و قرآن، کامال ممکن ا

صه خلقت       خلقت آدم را به گونه سراغ داريم که ق سول و قرآن را  اي توجيه کند. امروز ما افرادي با ايمان و معتقد به خدا و ر
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ها، بر کنند که با علوم امروزي منرب  است. احدي ادعا نکرده است که آن نظريه  اي تفسير و توجيه مي ه گونهآدم را در قرآن ب
 (.515-514)همان، ص « خالف ايمان به قرآن است

که  گويا استتتاد مرهّري از اين که هدف قرآن از طرح قصتته حضتترت آدم، تذکر برخي نکات اخالقي استتت، نتيجه گرفته 
ضوع کيفي  ست. به نظر مي   مو شده ا سد که او يکي از   ت خلقت و مباحث مرتبط با آن، به عنوان تبعي و با نگاه آلي، مررح  ر

ست که از برخي آيه    سته  وگرنه جاي ترديد ني سان اهداف مهم طرح اين آيات را هدف اخالقي دان ها  هاي مربوط به خلقت ان
 iiiiشود.استفاده مي iiiو آفرينش شگفت حضرت عيسي iiمعاد  iها حضرت آدم است، استدالل بر توحيدکه سرسلسله آن

ورزند. حتي اگر آن را قريب به واقع گروه دوم که بيشتتتر مفستتران در آن جاي دارند، از تمثيلي خواندن قصتته آدم ابا مي 
اين قصه را قريب    اهلل، نمادين دانستن يابند  مثال در ميان معاصران، عالمه سيدمحمدحسين فضل    بدانند، دليل کافي براي آن نمي

به حساب آوردن اين قصه به »نويسد:  داند  اما دليل کافي براي قرع داشتن به آن در دست ندارد. او در اين باره مي  به واقع مي
توانيم با جزم و قرع بر آن پاي بفشاريم    عنوان يک شيوه قرآني براي تبيين يک انديشه از نظر ما قريب به واقع است، اما نمي   

 (.115، ص 20 ، ج  1405)فضل اهلل، « گذاردهاي پيشين مجالي براي يقين نميشانهزيرا ن
قرآن قسمتي »در مياني معاصران، واقعيت داشتن قصه آدم و حوا از گفتار اقبال الهوري نيز به صورت کامل مشهود است:    

شته، ولي ماده آن را چنان       سقوط يا هبوط آدم را محفوا نگاه دا صه  ست که بتواند معنا و مفهوم  از رموز کهن ق تغيير داده ا
هاي جديد، متناسب و با روح زمان، منرب  کند. نکته مهم اين که قرآن به ندرت از آوردن اي به آن بدهد و با انديشهکامال تازه

صه  صه     ق ست که به ق شه هدف قرآن اين ا سفي بدهد ها منظور تاريخي دارد و تقريبا همي   و اين  ها اهميت کلي اخالقي يا فل
شخاص و مکان  صه معنا و مفهوم آن را محدود مي   منظور را با حذف کردن نام ا صي به ق نمايد و نيز با ها که با دادن رنگ خا

 (.96تا ص )اقبال الهوري، بي« کندحذف جزئيات، عملي مي

 نتیجه

صوال حمل آيات قرآن بر جنبه نمادين، نيازمند قرينه  شواهد عقلي يا نقلي و ما ا ست  اما آن جا که نمادين بودن   ها و  نند آن ا
هايي که به نمادين بودن برخي قصص قرآن وارد شده،   پردازي دانست. اشکال  توان آن را مساو  با خيال قصه اببات شود، نمي  

خود با   از درک نادرست معنا و کارکرد نماد نشأت گرفته است  زيرا اساساً در بيان معاني مجازي، متکلّم در مقام ارائه مقصود     
نظران معاصتتر، همچون عالمه ستتبکي ادبي و همراه با برهنه ستتاختن لفظ يا استتناد از معناي حقيقي استتت. برخي از صتتاحب

ترين و اند که قصتتته آدم مهم  هاي قرآن را نمادين دانستتتته   طباطبايي و استتتتاد مرهري، با همين رويکرد، بخشتتتي از قصتتته    
 ها است.برانگيزترين آنبحث
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