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ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻧﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎي
ﻗﺮآﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ،داراي ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن از ﻣﻌﻨﺎي
ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي در درون ﻣﺎﺟﺮاي ﻧﻘﻞﺷﺪه در آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﺪود و در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺤﺎورات ﻋﺎدي ،ﺟﺎي ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻔﺴﺮان ،ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت
ﻣﺪﻋﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽـﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ،
وﺟﻮد ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ در رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺖ .راﯾﺞ ﺑﻮدن زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ،
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻘﻞ در درك ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﺎﻣﺾ و رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن ،از دﯾﮕﺮ
ادﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺮرﺳﯽ و واﮐﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :آﯾﺎت ﻗﺮآن ،زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ ،ادﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن.

 .١ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺿﻮﯼabolghasem.٦٥٥٨@yahoo.com /

 .٢ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ،ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ/
ebadi@shmu.ac.ir
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 -1طرح مسأله
گروهی از مفسران و محققان اسالمی ازجمله عالمه طباطبایی ،آیتاهلل جوادی آملی و شهید
مطهری از شیعه و محمد عبده ،مراغی و ابن عاشور از اهل سنت با تمثیلی یا نمادین یا سمبلیک
دانستن برخی آیات و داستانهای قرآن کریم ،به تحلیل و تفسیر آیات قرآن اقدام کردهاند (برای
نمونه ر.ک .طباطبایی ،1417 ،ج ،1ص /204جوادی آملی 1379 ،الف ،ج ،3ص /224مطهری،
 ،1378ج ،1ص /514رشید رضا ،بیتا ،ج ،1ص /267مراغى ،بیتا ،ج ،1ص /78ابن عاشور،
بیتا ،ج ،1ص.)406
در صورت پذیرش این دیدگاه ،گاهى منظور از «تمثیل ،سمبل و نماد» ،طرح بعضى داستانها
و توصیف برخى از شخصیتها بهعنوان یک ایده و آرمان است بدون اینکه واقعیت خارجى
داشته باشد (خلف اهلل ،1420 ،صص 119به بعد /نیز ر.ک .خطیب ،بیتا ،ص /280حسینى،
 ،1378ص )98اما گاهى منظور از «تمثیل ،سمبل و نماد» انتقال یک پیام ویژه -بدون توجه به
زمان و مکان -و ارائه الگوى تمامعیار ،در قالب بیان یک داستان واقعى و توصیف یک شخصیت
حقیقى است (قطب ،1415 ،ص /187جوادی آملی 1379 ،الف ،ج ،3صص .)230-223با توجه
به شأن کالم خدا و شواهد تاریخى و بیانات پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) آنچه در قرآن مجید
آمده است ،نوع دوم است.
این گروه در مورد فلسفه وجود چنین گزارههایی در قرآن ،اینگونه بیان داشتهاند که :بیان
معارف بلند و معنوی در قالب الفاظ محدود و وضعشده در چارچوب محاورات عادی بهجز با
استفاده از زبان تمثیلی و نمادین ممکن نیست (صدرالدین شیرازى ،1366 ،ج ،9صص/356 ،214
طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص.)125
ذکر دالیل و مستندات و بررسی استدالل های موافقان نظریه تفسیر تمثیلی ،امکان داوری
ان دیشمندان برای پذیرش یا رد دیدگاه مورد نظر را فراهم میآورد .بنابراین ،سؤال اصلی این
پژوهش آن است که دالیل موافقان تفسیر تمثیلی چیست و تا چه حد قابل پذیرش است؟

 -2منظور از تمثیل در نظریه تفسیر تمثیلی
قبل از بیان ادله موافقان نظریه تفسیر تمثیلی ،ابتدا باید اصل نظریه و حد و حدود آن مشخص
شود تا بتوان در مورد آن بهدرستی داوری نمود.
در تعریف نظریه تفسیر تمثیلی باید به چند نکته توجه گردد:
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 . 1اراده کردن دو یا چند معنا از برخی از کلمات یا عبارات ،امری ممکن بوده و در زبان
عربی واقع شده است (ر.ک .محقق حلی ،1423 ،ص /53رشتى ،بیتا ،ص .)163حتی اگر در
مورد انسان های عادی چنین استعمالی را نپذیریم ،در مورد خداوند و قرآن کریم ،واقع شدن
چنین امری بدون اشکال خواهد بود (عبداهلل ،1379 ،ج ،1ص /129سبحانی ،1382 ،ج،1
ص.)131
 . 2بر طبق روایات ،قرآن کریم عالوه بر داشتن معنای ظاهری ،در درون خود دارای معانی
باطنی نیز هست (برقی ،1330 ،ج ،2ص /300صفار ،1404 ،ص /196مجلسی ،1403 ،ج،1
ص )83که گاهی از آن به تأویل تعبیر میشود (ر.ک .معرفت ،1378 ،ص.)88
 .3ظواهر آیات قرآن کریم حجت است و اگر تفسیری از آیات قرآن با هر روش و گرایشی
منجر به ساقط شدن معنای ظاهری آیات قرآن گردد -خواه تفسیر تمثیلی از آیات باشد و خواه
تفسیری غیرازآن باشد -قطعاً مورد قبول نبوده و باید مردود گردد (ر.ک .جوادی آملی1379 ،
ب ،ج ،1ص /14معرفت ،بیتا ،ج ،1ص .)29بهعبارتدیگر ،در صورت حفظ نمودن حجیت
ظاهر آیات قرآن ،میتوان تفسیر تمثیلی از گزارههای قرآنی را جایز دانست.
 . 4برای ارائه کردن معانی و تفاسیر تمثیلی در قرآن کریم باید به دنبال دلیل و قرینهای برای
اثبات مدعا بود که با معیارها و ضوابط تفسیر منافات نداشته باشد؛ و لذا در صورت عدم بیان
قرینه و منافات داشتن با روح قرآن و روایات ،تفسیر تمثیلی مورد قبول نخواهد بود (ر.ک.
جوادی آملی 1379 ،الف ،ج ،3صص /226 ،29سعیدی روشن ،1383 ،ص.)294
 .5ممکن است برخی از تفاسیر ارائهشده از برخی آیات برای عموم افراد قابلدرک نباشد و
تنها برخی از محققان ،آن معارف عمیق را درک نماید (ر.ک .طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص/62
خمینی ،1372 ،ص.)187
 . 6تمثیلی بودن آیه یا داستانی از قرآن کریم به معنای غیرحقیقی و غیرواقعی بودن نیست و
این دو با هم قابلیت جمع شدن را دارند (ر.ک .قطب ،1415 ،ص /187معرفت ،1385 ،ص.)150
با در نظر گرفتن این مقدمات باید گفت :منظور از تفسیر تمثیلی آن است که «برخی از آیات
قرآن عالوه بر معانی ظاهری خود ،دارای حقایق و معارفی عمیق در درون خود هستند که باید
با عبور کردن از معنای ظاهری به افقهای معنایی گستردهتری در درون ماجرای نقلشده در
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آیات و گزارههای قرآنی دست یافت( »1ر.ک .جوادی آملی 1379 ،الف ،ج ،3ص /224صدرالدین
شیرازى ،1366 ،ج ،9صص /356 ،214علیزمانی ،1381 ،ص.)340
بهعبارتدیگر ،منظور از این نگاه تفسیری ،انتقال یک پیام ویژة خارج از حصار زمان و مکان
و ارائه یک الگوی فرازمانی ،در قالب بیان یک داستان واقعی یا توصیف یک شخصیت حقیقی
است؛ لذا مقصود از تمثیلی بودن گزارههای قرآنی این نیست که مدلول مطابقی آن اراده نشده
است.2
درنتیجه در تفسیر تمثیلی عالوه بر اشاره به معانى عمیق بهوسیله زبان تمثیل ،معناى سطحی
و ظاهرى نیز در همان سطح خودش اراده میگردد و پذیرفتن زبان تمثیل در قرآن هرگز به
معنای راه یافتن امور خیالی ،موهوم و عاری از حقیقت و واقعیت در قرآن نخواهد بود .همچنین
هیچ منافاتی وجود ندارد که ظاهر داستانی را که مثالً قرآن کریم بیان کرده است ،در عالم خارج
اتفاق افتاده باشد و از طرف دیگر معنا یا معانی تمثیلی هم از آیه یا داستان اراده شده باشد؛
همانند آنچه در ادامه در مورد داستان حضرت آدم (ع) از زبان برخی از مفسران نقل خواهد شد.
بنابراین با توجه به حق بودن قرآن ازیکطرف و مراتب مختلف موجود در فهم آیات قرآن
از طرف دیگر و میزان قدرت درک و فهم انسان از سوی سوم ،وقتی در مورد قرآن ،از تمثیل
سخن به میان میآید ،قطعاً جایی برای راه یافتن داستانهای خیالی و موهوم باقی نمیماند؛ و لذا
تمثیلی بودن امر به سجده در داستان حضرت آدم (ع) -از باب نمونه -به این معنا نیست که
اصل دستور سجده واقع نشده و بهعنوان داستانی تخیلی بازگو شده و ساختهوپرداخته ذهن

 .1ممکن است اين معنا برخالف مفهوم رايج از تفسري متثيلی باشد ولی با توجه به اينکه ما به دنبال معنايی از متثيل و
نظريه تفسري متثيلی هستيم که قابل محل بر قرآن کرمي باشد ،اين معنا را ارائه منودهامي؛ البته اين معنا از متثيل ،بيگانه با
آنچه مفسران و حمققان بيان کردهاند نيست که در منت به برخی از ايشان اشاره شده است.
 .2البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که در نظر طرفداران اين نظريه ،در قرآن دو حنوه تفسري متثيلی ارائه شده است:
الف) برخی از گزارههای قرآنی تنها زبان حال هستند و بايد بر نظريه متثيل محل گردند مانند آيه ميثاق که البته اين امر
قطعًا به معنای غريواقعی و غريحقيقی بودن اخذ ميثاق خنواهد بود (ر.ک .فضل اهلل ،1419 ،ج ،10ص /283زحيلی،
 ،1418ج ،9ص.)158
ب) در بعضی از آيات قرآن هم امکان مجع بني واقعی بودن گزارههای قرآنی و متثيلی بودن آن آيه قرآن وجود دارد
مانند آنچه برخی از مفسران ذيل آيه  30سوره مبارکه ق (تکلم خداوند با جهنم) توضيح دادهاند (صادقی هتراىن،
 ،1365ج ،27ص /292حقی ،بیتا ،ج ،9ص.)127
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است و مطابق خارجی ندارد بلکه نحوه تمثیل به این معناست که حقیقتی معقول و معرفتی غیبی
بهصورت محسوس و مشهود بازگو شده است (ر.ک .جوادی آملی 1379 ،الف ،ج ،3ص.)254
در صورت آشنایی با فرهنگ قرآن و خارج ساختن خود از چارچوبهای تنگ حصارهای
مادی ،بهخوبی آشکار میشود که تمثیلی بودن برخی از مطالب قرآنی با واقعی بودن آنها
سازگاری دارد (نقیپورفر ،1381 ،ص .)292با این توضیح معلوم میگردد که حمل آیه یا گزارهای
بر تمثیل ،مانند حمل کلمهای بر مجاز است چراکه برای هر دو مورد ،قرینه و دلیل برای حمل
برخالف ظاهر باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت آن آیه یا کلمه بر معنای تمثیلی یا
مجازی حمل نمیگردد.
حال که منظور از نظریه تفسیر تمثیلی مشخص شد ،به بیان ادله موافقان آن پرداخته و آنها
را بررسی و واکاوی خواهیم کرد.

 -3ادله موافقان نظریه تفسیر تمثیلی
مفسران و قرآنپژوهان برای اثبات جواز و وجود زبان تمثیل در آیات قرآن کریم به دالیلی
استناد کردهاند که مهمترین آنها در ادامه مقاله مطرح خواهد شد.1

 -1-3رایج بودن زبان تمثیلی در زبان عربی و قرآن كریم
خیلی اوقات زبان عمومی مردم در طبقات مختلف ،به کار بردن زبان تمثیل است؛ مخصوص ًا
نقل حکایات و تمثیلهای اخالقی که محتوای درون آنها بر شکل ظاهری داستان غالب است،
در بین ادیبان و شاعران هر زبانی مرسوم است و داستانهای اخالقی موجود در بوستان و گلستان
سعدی و مثنوی مولوی (برای نمونه ر.ک .مولوی ،1381 ،ص )20از مصادیق همین نوع هستند.
تعبیرات تمثیلی در گفتگوهاى روزانه نیز کم نیست؛ مثالً مىگوییم« :چشمان بههمریخته او
مىگوید :دیشب به خواب نرفته است» (مکارم شیرازی ،1383 ،ج ،7ص.)7

 .1الزم به ذکر است ،طرفداران اين نظريه به برخی از اين ادله تصريح کردهاند و برخی از آنها هم از کلمات مفسران
و حمققانی که اين نظريه را قبول دارند ،برداشت شده است.
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از یکى از ادبا و خطباى عرب نقل مىکنند که در سخنان خود چنین مىگفته است« :سل
األرض من شق أهنارك و غرس أشجارك و جنی مثارك فإن مل جتبك حوارًا إجابتك إعتبارًا( »1سید
مرتضی ،1403 ،ج ،1ص /24طبرسی ،1421 ،ج ،3ص.)307
همچنین شاعر عرب گوید« :و قالت له العينان مسعًا و طاعة * و حدرتا كالدر ملا يثقب( »2مقری،
 ،1419ج /167 ،3مفید ،1414 ،ص /114طبرسی ،1372 ،ج ،10ص.)110
یا شعر عنتره که میگوید« :فأزور من وقع القنا بلبانه * و شکا إىلّ بعربة و حتمحم( »3زوزنی،
 ،1410ص /362طبرى ،1393 ،ج ،15ص /358مفید ،1414 ،ص.)51
و شاعر دیگر میگوید« :إمتأل الحوض و قال قطنی * مهالً رویدا قد مألت بطنى( »4ابن ابی
الحدید ،1378 ،ج ،10ص /83طوسى ،1376 ،ج ،9ص /369ابن شهرآشوب ،1410 ،ج،2
ص.)113
یا در دعای صباح چنین آمده است« :أللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه( »5مجلسی،
 ،1404ج ،84ص .)339معلوم است که صبح واقعاً دارای زبان و نطق نیست ،بلکه از باب تمثیل
ذکر شده است.
در قرآن کریم هم خداوند ،گزارههای مربوط به امور تکوینی را بهصورت تمثیل ذکر فرموده
است بدون آنکه از آن با عنوان تمثیل یاد کرده باشد (ر.ک .فیض کاشانی ،1418 ،ج ،1ص/411
مغنیه ،1424 ،ج ،3ص .)419برای نمونه آیات شریفه ذیل را یادآور میشویم:
 .1از اين زمني بپرس چه كسی راه هنرهای تو را گشوده است؟ و درختانت را غرس كرده و ميوههايت را رسانيده
است؟ اگر زمني با زبان معموىل به تو پاسخ نگويد ،به زبان حال جواب خواهد گفت.
 .2چشمها به او گفتند :شنيدمي و اطاعت كردمي و مهچون دری كه سوراخ شود ،اشك رخيتند (برای ديدن منونههای
بيشتر ر.ک .مفيد ،1424 ،ج ،1ص /223ابو حيان ،1420 ،ج ،5ص /219حسيىن شريازی ،1424 ،ج ،2ص.)269
« .3مرکبِ سواری من برگشت و از تريی که به سينهاش نشسته بود با اشک چشم و زمزمهای که سر میداد به من
شکايت منود»؛ شاهد بر سر اين است كه شاعر در شعر خود ،زبانِ حالِ مركبِ سواری را به شكايت تعبري منوده است،
مهانگونه كه در قرآن ،زبان حال جهنم بيان شده است؛ در شعر بعدی نيز شاهد بر سر نقل زبان حال است.
« .4حوض پر شده و گفت :مرا بس است ،مهلىت دهيد که شکم خود را پر منودهام»؛ برخی در توضيح اين شعر آوردهاند:
«و احلوض مل يقل شيئًا و إمنا أخرب عن إمتالئها و أهنا لو كانت ممن ينطق لقالت :قطين مهالً قد مالت بطين ،فكذلك القول
يف اآلية» (ابن إدريس ،1409 ،ج ،2ص.)278
 .5خدايا ،ای آنكه زبان صبح را به گوياىي تابش و روشنايیاش برآورد.
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الف) در آیه مخاطبة خداوند با آسمان و زمین و جواب دادن آنها ،1مشخص است که نه
خداوند با خطاب لفظی ،آسمان و زمین را مورد گفتگو قرار داده است و نه این دو با لفظ ،به
قبول اطاعت از خداوند اعتراف نمودهاند بلکه این بیان اشاره به قدرت پروردگار در خلقت
آسمان و زمین است (شرف الدین ،1381 ،ص.)7
ب) در گفتگوی خداوند با دوزخ 2نیز نه خداوند با خطاب لفظی با جهنم سخن خواهد گفت
و نه جهنم با پاسخ لفظی ،جواب خواهد داد ،بلکه این آیه درصدد تذکر این نکته است که جهنم
قابلیت پذیرش تمام معذبان در خود را دارد (ر.ک .زمخشرى ،1407 ،ج ،4ص /388طباطبایى،
 ،1417ج ،3ص /62ابو حیان ،1420 ،ج ،9ص.)538
ج) آیه نزول قرآن بر کوه و خشوع آن 3نیز بِسان آن است که اگر کسی بهمنظور حل یک
مشکل به فکر فرورود ،از فرط دشواری آن ممکن است دچار سردرد شود تا آنجا که گویی مغز
او می خواهد متالشی گردد؛ هضم معارف سنگین و پرمحتوای قرآن حتی برای موجودی به
صالبت کوه هم دشوار است .در ادامه آیه شریفه آمده است﴿ :وَ ِت ْلكَ الْاَ ْمثَالُ نَضْرُِبهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّ ُه ْم
َيتَفَكَّرُونَ﴾( 4حشر )21 /59 :یعنی چنین ماجرایی رخ نداده است که قرآن را بر کوه نازل سازیم
و کوه از تحمل آن ناتوان گردد بلکه مقصود از ذکر این نکته یک ضربالمثل است که ذکر
نمودهایم.

﴿ .1ثُمَّ اسْ َتوَى إِىلَ السَّمَاءِ وَ هِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْارْضِ ائْتِيَا َطوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أتَيْنَا طَائعِنيَ﴾ (فصلت:)11 /41 :
سپس به آفرينش آمسان پرداخت درحالیکه بهصورت دود بود ،به آن و به زمني دستور داد« :به وجود آييد (و شكل
گرييد) ،خواه از روی اطاعت و خواه اكراه!» .آنها گفتند« :ما از روی طاعت میآييم (و شكل میگريمي)!»
﴿ .2يومَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَل إمتَلَاْت وَ تَقُولُ هَل مِن َمزِيدٍ﴾ (ق( :)30 /50 :به خاطر بياوريد) روزی را كه به جهنم
میگوييم« :آيا پر شدهای؟» و او میگويد« :آيا افزون بر اين هم هست؟!»
َ﴿ .3لوْ أنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَا َن عَلي جَ َبلٍ لَّرَأيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اهللِ﴾ (حشر :)21 /59 :اگر اين قرآن را بر كوهی
نازل میكردمي ،میديدی كه در برابر آن خاشع میشود و از خوف خدا میشكافد!»
 .4اينها مثالهاىي است كه برای مردم میزنيم ،شايد در آن بينديشيد.
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د) دوزخ در آیة پارهپاره شدن جهنم از شدت غضب 1درست همانند ظرف عظیمى است که
روى آتش فوقالعاده پرحرارتى گذاردهاند و چنان مىجوشد و زیرورو مىشود که هر زمان بیم
متالشى شدن آن مىرود یا همچون انسان خشمگینى که مىجوشد و مىخروشد و فریاد مىکشد
و نزدیک است منفجر گردد (مکارم شیرازى ،1383 ،ج ،24ص.)327
درنتیجه ،تمثیل ،طریقه و روشی در زبان عربی است و قرآن کریم هم به همین زبان نازل
شده است و با بهکارگیری طریقهای که در زبان عربی رایج و معمول بوده ،مردم را مخاطب قرار
داده است (ر.ک .هاشم ،بیتا ،ص )147و همانگونه که امکان دارد در زبان عربی الفاظ دارای
معانی تمثیلی باشند در قرآن هم ممکن است این امر دیده شود .علمای بالغت در ادبیات عرب
بر این نکته اذعان دارند که قرآن ،روشهای موجود در زبان عربی را تغییر نداده و عالوه بر
استفاده نمودن از آن طرق ،برای به کار گرفتن از آنها نهیای هم ننموده است (جرجانى ،بیتا،
ص.)361
درنتیجه زبان قرآن هم مانند زبانی است که عقالی عالم از آن استفاده مینمایند و خداوند
بهمنظور رساندن معارف خود به مردم ،شیوه دیگری جز آن را انتخاب نکرده است (خوئى ،بیتا،
ص /281نیز ر.ک .ملکى میانجى ،1377 ،ص /25نجمى و هاشمزاده هریسی ،1367 ،ص.)291
عالمه طباطبایی مینویسد« :خداى تعالى در دعوت مردم و ارشادشان به زبان خود آنان حرف
زده و در مخاطباتش با آنان و بیاناتى که براى آنان دارد ،طبق عقول اجتماعى سخن گفته و به
اصول و قوانینى تمسک کرده که در عالم عبودیت و مولویت دایر است؛ خود را مولى و مردم را
بندگان ،و انبیا را فرستادگانى بهسوی بندگان شمرد  . ...این طریقه قرآن کریم است در سخن
گفتن با مردم» (طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص.)175

 -2-3اشارات روایی
قائال ن به نظریه تفسیر تمثیلی برای اثبات نظریه خود در مورد وجود تفسیر تمثیلی در قرآن
به روایاتی تمسک کردهاند که امامان معصوم (ع) ضمن اشاره به معنای تمثیلی ،این نوع تفسیر
از آیات قرآن را در زمره معانی باطنی قرآن برشمردهاند.

﴿ .1تَكادُ تَمََّيزُ مِنَ الْغَيْظ كُلَّما اُلْقِيَ فِيها َفوْجٌ سَألَهُمْ خَزَنَتُها أ لَمْ يَاِْتكُمْ نَذِير﴾ (ملک :)8 /67 :دوزخ نزديك است از
شدت غضب پارهپاره شود؛ هر زمان گروهی در آن افكنده میشوند نگهبانان دوزخ از آنها سؤال میكنند مگر انذار
کننده اهلی به سراغ مشا نيامد؟»
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درواقع یکى از موارد ارتباط ظاهر با باطن ،تمثیلی و نمادین بودن معانی باطنی قرآن است به
این معنا که لفظ براى رساندن به باطن معنایى ،نقش نماد را ایفا مىکند .البته چنانکه قبالً اشاره
شد ،مقصود از نماد در قرآن در اینگونه موارد با سایر نمادها متفاوت است چراکه در عین اینکه
این الفاظ با معانی باطنی به معانى تمثیلی و نمادین اشاره دارند ،خود در سطح ظاهر ،بر الیه و
بسترى از معنا داللت میکنند (ر.ک .نصیری ،1385 ،ص.)40
در اینجا برای نمونه به چند حدیث که در آنها اهل بیت (ع) از تفسیر تمثیلی برای بیان
مفهوم آیات قرآن استفاده نمودهاند ،اشاره میگردد:
ن أحْيَاهَا فَكَأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾( 1مائده/5 :
حدیثى از امام باقر (ع) درباره آیه شریفة ﴿وَ َم ْ
 )32نقل شده است که حضرت فرمودند  :مقصود رهایى بخشیدن از سوختن و یا غرق شدن
است .گفتم :کسى که مردم را از گمراهى به راه راست سوق دهد چگونه است؟ فرمود :این
تأویل بزرگترِ آیه است (مجلسى ،1403 ،ج ،55ص.)89
در اینجا منظور امام این نیست که معنای حیات در آیه شریفه ،هدایت است بلکه در جواب
به پرسش راوی به این مطلب اشاره دارند که ارزش کار انسانهایی که هدایت دیگران را بر عهده
دارند از نجات دادن افراد ،در مقابل سوختن و غرق شدن کمتر نیست.
همچنین از امام باقر (ع) درباره تفسیر آیه ﴿ َفلْيَن ُظرِ اإلِنسَانُ إَِلی طَعَامِهِ﴾( 2عبس)24 /80 :
روایت شده « راوى گفت پرسیدم :خوراک او چیست؟ امام فرمود :دانش او که آن را از کسى که
باید فراگیرد ،فرامیگیرد» (مجلسى ،1403 ،ج ،2ص.)398
روشن است که دانش نمىتواند معناى واژه خوراک در این آیه باشد زیرا آیات دیگر در ادامه
تأکید مىکنند که مراد از این واژه همان غذاى مادى است که از گیاهان به دست مىآید ،چنانکه
ض شَقًّا * فَأن َبتْنَا فِيهَا َحبًّا * وَ ِعنَبًا وَ
الرْ َ
صبًّا * ثُمَّ شَقَ ْقنَا ا َ
صبَ ْبنَا الْمَاءَ َ
خداوند فرموده است﴿ :أنَّا َ
قَضْبًا * وَ زَيْتُونًا وَ نَخْال * وَ َحدَائقَ ُغلْبًا * وَ فَا ِكهَة وَ أبًّا * مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُم﴾( 3عبس/80 :
.)32-25

 .1هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گوىي متام مردم را زنده داشته است.
 .2پس بايد انسان به خوراکش بنگرد.
 .3ما آن را بهصورت بارشی فرورخيتيم * آنگاه زمني را با شکافتىن شکافتيم * پس در آن دانه روياندمي * و انگور
و سبزی و زيتون و درخت خرما * و باغهای انبوه و ميوه و چراگاه * تا [وسيله] استفاده مشا و دامهايتان باشد.
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در برخی از روایات اینچنین برداشت تمثیلی و نمادین بهطور مشخصتر و با وضوح بیشتری
خودنمایی میکند.
قرآن کریم آنجا که به عبرتآموزى از حوادث و رخدادهاى امتهاى پیشین دعوت کرده،
ص ٍر
ي خَا ِويَ ٌة َعلَی عُرُو ِشهَا َو بِئْ ٍر مُّعَطَّ َل ٍة وَ قَ ْ
فرموده است﴿ :فَكَأيِّن مِّن قَ ْريَ ٍة أ ْهلَ ْكنَاهَا وَ هِيَ ظَالِ َمةٌ َفهِ َ
مَّشِيدٍ﴾( 1حج .)45 /22 :ظاهر این آیه بر این معنا داللت دارد که باید از آثار بهجای مانده از
گذشتگان درس عبرت گرفت و راه ایشان دوباره طی نگردد.
اما ذیل همین آیه آمده است« :البئر املعطلة ،اإلمام الصامت و القصر املشيد ،اإلمام الناطق» (صفار،
 ،1404ص /525ابن بابویه ،1405 ،ص .)417این هم نوعى تمثیل است یعنى هنگامیکه امام در
مسند حکومت قرار گیرد همچون قصر رفیع محکمى است که از دور و نزدیک ،دیدهها را به
خود جلب مىکند و پناهگاهى براى همگان است؛ اما هنگامیکه از مسند حکومت دور گردد و
مردم اطراف او را خالى کرده باشند و نااهالن به جاى او بنشینند به چاه پرآبی مىماند که به
دست فراموشى سپرده شود ،نه تشنهکامان از آن بهره مىگیرند و نه درختان و گیاهان با آن
پرورش مىیابند (مکارم شیرازی ،1383 ،ج ،14ص.)126
در روایت دیگری ذیل همین آیه آمده است« :مقصود از چاه رهاشده ،عالِم گمنامى است که
در گوشهاى منزوى شده و مردم از علم و دانش او بىبهرهاند» (ابن بابویه ،1379 ،ص/111
طبرسى ،1372 ،ج ،7ص .)159این معناى باطنى آیه است و رابطه بین ظاهر و باطن بر اساس
زبان نمادین است؛ به این معنا که چاه آب ،نمادى براى عالم است چنانکه تعطیلى آن ،نماد کنار
افتادن عالم و بىبهره ماندن مردم از دانش او است.
اما چاه آب ازآنرو نماد پیشوا یا عالم و دانشمند است که معدن و محل جوشش است؛ از
طرفی آب مایه حیات مادى و از سوى دیگر ،عالِ م نیز معدن علم و محل جوشش آن است و
علم ،مایه حیات معنوى (ر.ک .نصیری ،1385 ،ص.)43
ازاینرو باید با بررسى و تأمل و با الهام گرفتن از این احادیث ،نظریه تفسیر تمثیلی را در
دیگر آیات قرآن هم جستجو نماییم؛ البته باید در این امر از ضوابط و مالکهایی که بر اینگونه
تفسیر بیان شده است ،غفلت نورزید و این نظریه را در تمام قرآن جاری نکرده و با این نوع

 .1چه بسيار قريههاىي ستمپيشه را هالك كردمي و سقفهايشان فرورخيت و چه بسيار چاهها كه بيكاره ماند و قصرهای
رفيع گچ کاری شده ،ىبصاحب.
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تفسیر ،معنای ظاهری را تعطیل نکرد چراکه با دقت در تمام این روایت مشخص میگردد که
امامان عالوه بر توجه به معنای ظاهری ،به معانی تمثیلی و نمادین هم اشاره نمودهاند.

 -3-3ناتوانی عقل از درک كامل ماوراء طبیعت
قرآن کریم در موارد فراوانی از عقل سخن به میان آورده است .برای پی بردن به اهمیت عقل
در قرآن همین بس که از دیدگاه قرآن کریم کسانی که از قوه اندیشه و تفکر استفاده نمیکنند کر
و الل و کور هستند (انفال22 /8 :؛ یونس)100 /10 :؛ همچنین طبق روایات اسالمی نیز عقل
گوهری است که رأس قوای الهی در انسان بهحساب آمده است (کلینی ،1367 ،ج ،1ص )25و
بهعنوان حجتی باطنی توصیف شده است (ابن شعبه ،1414 ،ص.)386
اما باوجود آنکه عقل انسان ،توانایی بسیار زیادی در شناخت معارف اسالمی دارد ولی قطع ًا
قابلیت ادراک تمام معارف ،خصوصاً مفاهیم مربوط به عالم ماورای طبیعت را ندارد (ر.ک.
مطهری ،1370 ،ج ،2ص )38و از چند جهت محدودیت خواهد داشت:
 . 1عقل از درکِ مفاهیمی که مربوط به سرای آخرت بوده و قابل تجربه نیست ،عاجز است
(خسروپناه ،1379 ،ص.)83
 .2عقل کلیات را درک میکند ولی در ادراک جزئیات ناتوان بوده و نیاز به شرع دارد (مصباح
یزدی ،1380 ،ص.)69
 .3برای عقل ،تنها امور مربوط به علم حصولی قابلادراک است و برای درک امور مربوط به
باطن و شهود کارآیی ندارد هرچند که بتواند برای آن ،برهان هم اقامه نماید (مصباح یزدی،
 ،1380ص.)174
یکی از آیاتی که عقل از درک محتوا و مفاد آن ناتوان بوده و موجب شده است که برخی
مفسران (طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص /128طنطاوی ،بیتا ،ج ،18ص /10مکارم شیرازى،1383 ،
ج ،11صص )51-41آن را بر نظریه تفسیر تمثیلی یا سمبلیک حمل نمایند ،آیه «وَ حَفِظْناها ِمنْ
كُلِّ شَيْطانٍ رَجيمٍ * إِلّا َمنِ إ ْستَ َرقَ السَّ ْمعَ فَأ ْتبَعَهُ شِهابٌ ُمِبنيٌ»( 1حجر )18-17 /15 :است2؛ هرچند
که برخی از مفسران اسالمی ،بهویژه متقدمان ،تأکید فراوان دارند که با حفظ ظاهر ،باید این آیات
 .1و آن [آمسان] را از هر شيطان رانده شدهاي حفظ كردمي؛ مگر آنکس كه استراق مسع كند (و دزدانه گوش فرا دهد)
كه «شهاب مبني» او را تعقيب میكند (و میراند).
 .2مهني مضمون در سوره صافات (آيه  6و  ،)7سوره جن (آيه  )9و سوره ملک (آيه  ،)5آمده است.
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تفسیر شده و بر معنای حقیقی حمل گردند (ر.ک .سبزوارى نجفى ،1419 ،ج ،1ص /268پانی
پتی ،1412 ،ج ،5ص /295بغوى ،1420 ،ج ،3ص /52نخجوانى ،1999 ،ج ،1ص.)412
مؤلف تفسیر «فی ظالل القرآن» چنین مىنویسد« :مراد از شیطان در آیه چیست؟ چگونه
مىخواهد استراق سمع کند؟ چه اطالعاتی میخواهد سرقت کند؟ این سؤاالت مربوط به علم
غیب خداوند است که نمى توان از روایات هم در مورد آن به اطالعاتی دست پیدا کرد و توجه
کردن به آن برای ما نتیجهاى ندارد ،زیرا مطلبی را به عقاید ما اضافه نمیکند و جز آنکه ذهن
افراد را به آنچه ربط مهمی به او ندارد مشغول نماید ،فایدهای نخواهد داشت!» (قطب،1412 ،
ج ،5ص)2984
عالمه طباطبایی در المیزان بعد از آنکه در ابتدا تصریح میکنند« :ولیکن امروز بطالن این
حرفها (حمل آیه بر حقیقت) بهخوبی روشن شده و عیان گشته است ،ناگزیر باید توجیه
دیگرى کرد که مخالف با علوم امروزى و مشاهداتى که بشر از وضع آسمانها دارد ،نبوده باشد»؛
سپس میآورد« :این بیاناتى که در کالم خداى تعالى دیده مىشود ،از باب مثالهایى است که
بهمنظور تصویر حقایق خارج از حس زده شده ،تا آنچه خارج از حس است بهصورت
محسوسات در افهام بگنجد ،همچنانکه خود خداى تعالى در کالم مجیدش فرموده استَ ﴿ :و
ِت ْلكَ الْاَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ مَا َيعْ ِقلُها إِال الْعالِمُونَ﴾( 1عنکبوت( )43 /29 :طباطبایی ،1417 ،ج،17
ص /130نیز ر.ک .بیضاوى ،1418 ،ج ،3ص /208طنطاوی ،بیتا ،ج ،18ص.)10

 -4-3تفهیم مفاهیم غامض از رهگذر تمثیل
تمثیل از راههای بسیار دقیق برای رساندن مفاهیم پیچیده است (جرجانى ،بیتا ،ص.)86
گاهی معانی معقول آنقدر سخت و پیچیده هستند که جز از راه تمثیل قابلبیان نیستند و لذا باید
توجه داشت که در تمثیل باید از ظاهر کالم گذشت و به اصل آنچه متکلم درصدد بیان آن است،
دست یافت (جوادی آملی ،1379 ،ج ،3ص /223معرفت ،1385 ،ص.)150
خداوند هم با توجه به قابلیتها و ظرفیتهایی که هر فردی از مسلمانان میتواند داشته
باشد ،قرآن را در ابعاد و سطوح متفاوت نازل کرده است .به همین دلیل ،تمام آیات قرآن در یک
مرتبه قرار نداشته و برخی از آیات و مطالب قرآنی برای تمام افراد قابلفهم است و در مقابل،
برخی از آیات هم هستند که نیاز به تفسیر بیشتر دارند (ر.ک .کالنتری ،1361 ،ج ،3ص.)116

 .1اينها مثالهاىي است كه ما برای مردم میزنيم و جز دانايان آن را درک منیكنند.
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یکی از ویژگیهای مهم زبان قرآن ،چند ساحتی بودن آن است (ر.ک .مصباح یزدی،1392 ،
ج ،1ص /9هادوی تهرانی ،1377 ،ص /298عنایتیراد ،1376 ،ص)48؛ بدین معنا که جنبههای
متفاوت وجود انسان را در نظر گرفته و با او تکلم نموده است؛ به همین جهت ،در پارهای از
موارد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود ،مفاهیم و معارف متعالی را در قالب تمثیل بیان
مینماید تا هر فردی به فراخور خودش از آن بهره گیرد (فروردین ،1387 ،ص.)154
با توجه به این ویژگی ،زبان قرآن صرفاً زبان عرفی یا نمادین یا علمی و ...نخواهد بود و
ترکیب و تلفیقی از تمام اینهاست  .زبان قرآن در یک نگاه کلی دو بعد اساسی دارد :بعد ظاهری
و بعد باطنی (ر.ک .پور رستمی ،1390 ،ص /152هادوی تهرانی ،1377 ،ص .)31شناختن معانی
ظاهری قرآن برای همه افراد ،ممکن و قابل دریافت است اما فهمیدن باطن و مفاهیم درونی قرآن
که خودش نیز دارای ابعاد و سطوح متفاوتی است ،تنها از عهده برخی از افراد ژرفاندیش
برمیآید (ر.ک .مصباح یزدی ،1385 ،ص /83سعیدی روشن ،1383 ،ص.)294
امام خمینی (ره) این خصوصیت را چنین مورد توجه قرار دادهاند« :کسی که بخواهد تربیت
و تعلیم ،انذار و تبشیر کند باید مقاصد خود را با عبارات مختلفه و بیانات متشتّته ،گاهی در
ضمن قصه و حکایت و گاهی در ضمن تاریخ و نقل و گاهی به صراحت لهجه ،گاهی به کنایت
و امثال و رموز تزریق کند تا نفوس مختلفه و قلوب متشتّته ،هر یک بتوانند از آن استفاده کند»
(خمینی ،1372 ،ص.)187
برای نمونه ،طرفداران نظریه تمثیلی و نمادین دانستن آیه  30سوره ق در تعقیب این غرض
هستند که ذات اقدس حق از رهگذر این سؤال و جواب مىخواهد به این حقیقت اشاره کند که
قهر خداى تعالى و عذاب او از اینکه به همه مجرمان احاطه یابد و جزاى آنچه را که استحقاق
دارند ایفا کند ،قاصر نیست (طبرسى ،1377 ،ج ،4ص /169فیض کاشانى ،1415 ،ج ،5ص.)63
خداوند این مخاطبه را در اینجا که بهصورت زبان حال بوده ،در ظاهر حقیقی آورده است تا
مقصود خود را بهتر و کاملتر به مخاطب منتقل نماید« :و هذا السؤال و اجلواب جىء هبما للتمثيل
و تصوير املعىن بإبرازه ىف لباس املحسوس ليتضح أمره» (مراغى ،بیتا ،ج ،26ص )125زیرا مَثل،
آسانترین راه براى تبیین حقایق و دقایق است که عالِم و عامى هر دو در سطح و مرتبه خاص
خود از آن بهرهمند مىشوند (طباطبایى ،1417 ،ج ،3ص.)62
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 -5-3رفع تعارض میان علم و قرآن
اعتقاد عمومی در متون دینی چنین است که در آنچه خداوند نازل کرده است هیچگونه تنافی
واقعی با علوم بشری وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،تعارض واقعی قرآن و علوم بشری به این معنا
که قرآن و علم بههیچروی با هم سازگار نباشند محال است؛ ولی تعارض ظاهری علم با قرآن
امکان دارد اتفاق بیفتد ولی قابل برطرف کردن خواهد بود (ر.ک .رضایی اصفهانی،1381 ،
ص.)83
برخی از دانشمندان و مفسران اسالمی هم در پارهای از موارد برای برونرفت از مشکل
تعارض بین آیات قرآنی و علم قطعی ،قائل به تمثیلی و نمادین بودن برخی از آیات شدهاند .به
عنوان مثال ،در داستان خلقت حضرت آدم (ع) که به حسب ظاهر با نظریه تکامل انواع ،تعارض
آشکار دارد ،1بعضى از محققان مسلمان و مفسران قرآن کوشیدهاند تا از طریق نمادین و سمبلیک
شمردن این آیات ،این تعارض را حل نمایند.
طرفداران این نظریه به چند گروه تقسیم میشوند:2
الف .برخى از نویسندگان مسلمان بر این عقیده هستند که آیات مربوط به آفرینش حضرت
آدم (ع) بیانگر رخدادی تاریخی نبوده است بلکه باید اتفاقات مطرحشده در آن را تمثیلى دانست
زیرا حقایق خالص و عمیق به دلیل آنکه با عرضه مستقیم برای بشر قابلدرک نبوده ،تنزل یافته
و با رمز و استعاره بیان شده است (ر.ک .یوسفى اشکورى ،1376 ،صص.)97 ،34
بهزعم برخی ،منظور از شیطان همان هواهای نفسانی هستند که مانع رسیدن انسان به مصلحت
میشوند و منظور از خالفت ،بهره بردن انسان از تمام ظرفیتها برای رسیدن به خداست (ر.ک.
موسوى غروى ،1376 ،ج ،2ص .)204منظور از درختِ نهىشده ،مرتبه نفس انسانى است که
جامع مقام حیوانى و مرتبه آدمى است؛ منظور از مار و پنهان شدن شیطان در زیر پوست مار،
همان قوه واهمه است ،که آن از جهت اینکه مظهر ابلیس است در عالَم صغیر هم ابلیس خوانده
شده است .وسوسه و اغواى آن ،این است که آنچه را حقیقت ندارد ،زینت داده و بهصورت

 .1آيات مربوط به خلقت حضرت آدم (ع) در هفت سوره مطرح شده که در اين موارد روش ،مقدار و سبک سخن
تفاوت دارد و در هر مقام بهتناسب موضوع ،تفاوتهايی به چشم میخورد (بقره38-30 /2 :؛ اعراف25-11 /7 :؛
حجر43-26 /15 :؛ اسراء65-61 /17 :؛ کهف50 /18 :؛ طه123-115 /20 :؛ ص.)85-69 /38 :
 .2اصل اين دستهبندی از مقاله «داستان آدم ابوالبشر در نگاه دانشمندان اسالمی» گرفته شده است (ر.ک .صاحلی،
 ،1388ص.)11
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حقیقت بر سمت چپ لطیفه عاقله که نفس حیوانى است (حوا) ،جلوهگر مىکند (و آنگاه ،نفس
حیوانى یا حوا ،لطیفه عاقله ،یعنى آدم را مىفریبد)؛ هبوط آدم و حوا عبارت از تنزل آنان به مقام
حیوانیت است (سلطانعلیشاه ،1344 ،ج ،2ص.)2
ب .برخی از محققان اصل وجود حضرت آدم (ع) و خلقت او را پذیرفتهاند اما داستان اسکان
وی در بهشت و ماجرای شیطان در قرآن کریم را نمادین و سمبلیک تلقی نمودهاند (مطهری،
 ،1378ج ،1ص /515شریعتى ،1369 ،ص.)18
شهید مطهری در عین اینکه تمثیلی بودن ماجرا به معنای باال را مردود شمردهاند ،نوعی از
سمبلیک بودن را پذیرفته است« :ما اگر مخصوص ًا قرآن کریم را مالک قرار دهیم مىبینیم قرآن
داستان آدم را بهصورت بهاصطالح سمبلیک طرح کرده است .منظورم این نیست که «آدم» که در
قرآن آمده نام شخص نیست ،چون سمبل نوع انسان است –ابداً -قطع ًا «آدم اول» یک فرد و یک
شخص است و وجود عینى داشته است؛ منظورم این است که قرآن داستان آدم را ازنظر سکونت
در بهشت ،اغواى شیطان ،طمع ،حسد ،رانده شدن از بهشت ،توبه و ...بهصورت سمبلیک طرح
کرده است .نتیجهاى که قرآن از این داستان مىگیرد ،ازنظر خلقتِ حیرتانگیز آدم نیست و در
باب خداشناسى از این داستان هیچگونه نتیجهگیرى نمىکند ،بلکه قرآن تنها ازنظر مقام معنوى
انسان و ازنظر یک سلسله مسائل اخالقى ،داستان آدم را طرح مىکند» (مطهری ،1378 ،ج،1
ص.)515
همچنین دکتر شریعتى با قبول کردن تمثیلی بودنِ داستان آفرینش حضرت آدم (ع) به گمان
خود دلیل تمثیلی بودن داستان را هم کشف نموده است؛ بهزعم وی الزم بود تا داستان آفرینش
انسان به زبان تمثیلی بیان مىشد تا مسلمانان امروزی و نسلهای بعدی هم باوجود پیشرفت
علوم انسانى و علوم طبیعى ،بتوانند از این داستان استفاده نمایند (شریعتى ،1369 ،ص.)18
ج .عدهای از مفسران (برای نمونه نک :آلوسى ،1415 ،ج ،1ص /7صدرالدین شیرازى،1366 ،
ج ،2ص /82نسفى ،1350 ،ص )149با رد تخیلی بودن داستان و قبول این مطلب که پیامبری به
نام آدم بوده است که به همراه همسرش در بهشت سکونت داشته و اتفاقات بعدی برای ایشان
رخ داده است ،قائل هستند که این داستان دارای یک ظاهر و باطنهایی است که آن باطن بر
مفاهیم گسترده و عمیقی داللت دارد و باید در آن تأمل فراوان نمود.
سید مصطفى خمینى در تفسیر خود ذیل داستان حضرت آدم مىگوید« :این آیات از رموزى
استفاده کرده است تا مردم جزیرةالعرب بهاندازه فهم خود از آن بهره ببرند .ظاهر قصه بسیار

 54دو فصلنامه كتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیست و یکم ،پاییز و زمستان 1398

ساده ،اما داراى رموزى بسیار است که معارفى بزرگ را در بردارد؛ چراکه باید این کتاب الهى
براى هر کسى بهاندازه خودش قابلفهم باشد .هر انسانى آدم است و این آیات ،حکایت حال
اوست و چگونگى زندگى فردى و اجتماعى و ارتباط او با شیطان را بیان مىدارد» (خمینی،
 ،1376ج ،5ص.)442
د .برخی از مفسران هم بر این باورند که داستان آدم (ع) یک قصه عینى و خارجى بوده است
لیکن آدم ،نمونه خلیفه الهى و این داستان ،تمثیل تکوین است.
عالمه طباطبایى 1در این مورد مىفرماید :به نظر نزدیک مىآید که داستان اسکان آدم و
همسرش در بهشت و فرود آوردنش از آن مقام به خاطر خوردن از شجره ،بهمنزله مَثَل و نمونهاى
باشد که خداى تعالى وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا بیان مىدارد (طباطبایى،1417 ،
ج ،1ص132؛ ج ،8ص.)27
ایشان این حدیث را از نهج البالغه نقل مىکند که جنود ابلیس هم در ردیف مستکبران و
ج ُدوا إّلا إْب ِليسَ َو ًق ِبيلَه» (نهج البالغه ،1412 ،ج ،2ص.)141
سَ
متخلفان از فرمان الهی هستندَ « :ف َ
همچنین مىافزاید :در این حدیث ،فرمان سجده به لشکریان ابلیس نیز تعمیم داده شده و این
گفتة قبلى ما را تأیید مىکند که آدم ،مثال و نمونهاى براى انسانیت بوده و شخص او خصوصیتى
نداشت و قصه به نظام تکوین بازمیگردد (طباطبایى ،1417 ،ج ،8ص /60نیز ر.ک .جوادى آملى،
 ،1379ج ،6ص.)203
با توجه به دیدگاه های بیان شده و یادکرد چهار نظریه مهم در مورد تمثیلی بودن این داستان،
اکنون باید گفت ،به نظر طرفداران این نظریه ،میتوان از جایجای این داستان در قرآن برداشت
نمود که هدف اصلی از آیات خلقت آدم ،هدایت مردم بوده و این هدف بهطور روشن از آیات
شریفه به دست میآید .قرآن در این آیات درصدد حل یک مشکل فکری برای انسان است؛
مشکلی که هماره فکر انسان را درگیر کرده آن است که آیا آفرینش انسان مطابق با حکمت و
مصلحت بوده است یا اینکه خیری در آن وجود ندارد؟

 .1البته امکان دارد که عالمه طباطبايی را در زمره دسته دوم هم قرار داد و اظهار داشت که مراد عالمه آن است که
ظاهر داستان اراده نشده باشد.
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این نکته همان مسألة محوری است که ذهن هر انسانی را به خود مشغول میسازد و اینکه
نداند خلقت مبتنی بر نظریه ثبوت انواع تحقق یافته است یا طبق نظریه تحول انواع 1در تعیین
سرنوشت او تأثیری ندارد .اینکه کدامیک از این دو نظریه درست باشد هیچ اثر و فایدهای در
سرنوشت و تصمیمگیریها و اعمال انسانها ندارد؛ اما این مسأله که آیا آفرینش انسان دارای
هدفی است یا هیچ فایدهای در ورای خلقت انسان وجود ندارد ،نقش محوری در تعیین سرنوشت
انسان دارد.
اگر هیچگونه هدف و سودی از آفرینش انسان وجود نداشته باشد و قبول کنیم که انسان تنها
از روی اتفاق به این عالَم آمده است و سپس از این دنیا رفته و میمیرد ،چنین اندیشهای با این
عقیده که انسان طبق طرح و برنامه قبلی و حسابشده به وجود آمده است و از او انجام وظایف
و مسئولیتهایی را خواستهاند ،تفاوت اساسی دارد و این امر بهطورقطع در کارکرد و عمل او
تأثیر میگذارد.
درنتیجه ،هیچ مانعی بر سر راه وجود ندارد که داستان حضرت آدم (ع) را به همینگونه که
در قرآن آمده است ،واقعی و حقیقی تلقی نموده و درعینحال ،برخی از برداشتهای تمثیلی و
نمادین نیز در مورد این داستان ،پذیرفته شود؛ بهعبارتدیگر اگر منظور از سمبلیک بودن آیات
این باشد که داستانی در عین مفاد ظاهری که ارائه میکند ،حقایقی را نیز تعلیم میدهد که فراتر
از ظاهر هستند ،این مطلبی صحیح است.
در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که عالوه بر پنج دلیلی که بیان شد ،دالیل دیگری
هم وجود دارد که قائالن به نظریه تفسیر تمثیلی برای اثبات کالم خود میتوانند به آن استناد
نمایند مانند تأثیر بیشتر زبان تمثیلی و نمادین ،برخوردارى قرآن از سطوح گوناگون بیان ،عدم
 .1فرضيه ثبوت انواع يا «فيکسيسم» میگويد :انواع جانداران هر کدام جداگانه از آغاز به مهني شکل کنوىن خلق
شدند و هيچ نوعی به نوع ديگر مبدل نشد؛ بنابراين انسان هم از خلقت مستقلی برخوردار است و از آغاز آفرينش به
مهني صورت آفريده شده است .فرضيه تکامل انواع يا «ترانسفورميسم» ميگويد :انواع موجودات زنده در آغاز به
شکل کنوىن نبودند ،بلکه در آغاز ،موجودات تکسلويل در آب اقيانوسها و از البهالی جلنهای اعماق درياها با يک
جهش پيدا شدند؛ يعىن موجودات بیجان در شرايطی خاص قرار گرفتند که از آنها خنستني سلولهای زنده پيدا شد.
اين موجودات ذرهبيىنِ زنده تدرجيًا تکامل يافتند و از نوعی به نوع ديگر درآمدند و از درياها به صحراها و از آن به
هوا منتقل شدند و انواع گياهان و جانوران آىب و زميىن و پرندگان به وجود آمدند .کاملترين حلقه اين تکامل ،انسان
های امروزند که از موجوداتی شبيه به ميمون و سپس ميمونهای انسانمنا ظاهر گشتند (ر.ک .سبحانی ،1386 ،ص/59
کالنتری ،1387 ،ص.)42
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شعور جمادات ،عدم جواز اکتفا کردن به ظاهر آیات و ...که بر این دالیل اشکاالت بسیاری وارد
است ،ولی پنج دلیلی که بیان کردیم مهمترین ادلهای بود که طرفداران این نظریه به آن استناد
کردهاند یا اینکه میتوانند به آن تمسک نمایند تا نظریه خود را اثبات نمایند.

نتیجهگیری
با بررسیهای انجامگرفته به نظر میرسد مهمترین دالیل طرفداران نظریه تفسیر تمثیلی را
بتوان در قالب عبارات ذیل خالصه نمود:
 .1رایج بودن زبان تمثیلی در تمامی زبانها و ادیان :به این معنا که زبان عمومی مردم در
طبقات مختلف ،به کار بردن زبان تمثیل است و در قرآن کریم و روایات نیز گزارههایی بهصورت
تمثیل ذکر شده است.
 .2اشارات روایی :روایاتی از امامان معصوم (ع) قابل استناد است که ضمن اشاره به معانی
تمثیلی ،این نوع تفسیر کردن از آیات قرآن را در زمره معانی باطنی قرآن برشمردهاند.
 .3ناتوانی عقل از درک ماوراء طبیعت :باوجود آنکه عقل انسان ،توانایی بسیار زیادی در
شناخت معارف اسالمی دارد ولی قطعاً قابلیت ادراک تمام معارف را ندارد و به همین دلیل برخی
از مفسران ،آیات مربوط به رجم شیاطین را بر نظریه تمثیل حمل مینمایند.
 .4تفهیم مفاهیم غامض از رهگذر تمثیل :در تمثیل باید از ظاهر کالم گذشت و به اصل آنچه
متکلم درصدد بیان آن است ،دست یافت که با توجه به ظرفیتهای هر فردی متفاوت خواهد
بود.
 .5رفع تعارض میان علم و قرآن :در پارهای از موارد برای خارج شدن از مشکل تعارض بین
آیات قرآنی و علم قطعی میتوان قائل به تمثیلی و نمادین بودن برخی از آیات شد.
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منابع و مآخذ
 قرآن کرمي؛ ترمجه :ناصر مکارم شريازی ،دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمی 1373 ،ش. هنج البالغه؛ به کوشش :حممد عبده ،قم :دار الذخائر 1412 ،ق. .1ابن ابی احلديد ،عبد احلميد بن هبة اهلل؛ شرح هنج البالغه؛ به کوشش :حممد ابوالفضل إبراهيم ،قم ،دار إحياء
الكتب العربية 1378 ،ق.
 .2ابن ادريس ،حممد بن امحد؛ املنتخب من تفسري التبيان؛ به کوشش :سيد مهدی رجائی ،قم :كتاخبانه آيت اهلل
مرعشی جنفی 1409 ،ق.
 .3ابن بابويه ،حممد بن علي؛ كمال الدين و متام النعمة ،به کوشش :علیاکرب غفاری ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي
التابعة جلماعة املدرسني 1405 ،ق.
______________ .4؛ معانی االخبار؛ به کوشش :علیاکرب غفاری ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي1379 ،
ش.
 .5ابن شعبه ،حسن بن علي؛ حتف العقول عن آل الرسول(ص)؛ به کوشش :علیاکرب غفاري ،چ ،2قم :مؤسسة
النشر اإلسالمي 1404 ،ق.
 .6ابن شهرآشوب ،حممد بن علی؛ متشابه القرآن و خمتلفه؛ قم :انتشارات بيدار 1410 ،ق.
 .7ابن عاشور ،حممد بن طاهر؛ التحرير و التنوير؛ بريوت :مؤسسة التاريخ العربی ،بیتا.
 .8ابن عرىب ،حممد بن علی؛ الفتوحات املكية؛ به کوشش :عثمان حيىي ،قاهرة :املكتبة العربية 1395 ،ق.
 .9ابو حيان ،حممد بن يوسف؛ البحر املحيط ىف التفسري؛ به کوشش :صدقي حممد مجيل ،بريوت :دار الفکر،
 1420ق.
 .10آلوسی ،حممود بن عبداهلل؛ روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيم؛ به کوشش :علی عبدالبارى عطية ،بريوت:
دار الکتب العلمية 1415 ،ق.
 .11آملی ،سيد حيدر؛ تفسري املحيط االعظم؛ هتران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1416 ،ق.
 .12برقي ،أمحد بن حممد؛ املحاسن؛ به کوشش :سيد جالل الدين حسيين ،هتران :دار الکتب اإلسالمية1330 ،
ش.
 .13بغوي ،حسني بن مسعود؛ معامل التزنيل ىف تفسري القرآن؛ به کوشش :عبد الرزاق املهدی ،بريوت :دار إحياء
التراث العرىب 1420 ،ق.
 .14بيضاوی ،عبداهلل بن عمر؛ أنوار التزنيل و أسرار التأويل؛ به کوشش :حممد عبد الرمحن املرعشلی ،بريوت:
دار إحياء التراث العربی 1418 ،ق.
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 .15پانی پتی ،ثناء اهلل؛ التفسري املظهري؛ به کوشش :غالم نىب تونسي ،پاکستان :مكتبة رشدية 1412 ،ق.
 .16پور رستمی ،حامد؛ «وجوه و توسعه معنايي آيات قرآن در انديشه عالمه طباطبائي»؛ قرآنشناخت،
ش ،8زمستان  1390ش.
 .17ثعلىب ،امحد بن حممد؛ الكشف و البيان عن تفسري القرآن؛ به کوشش :ابو حممد بن عاشور ،بريوت :دار
إحياء التراث العريب 1422 ،ق.
 .18جرجاىن ،عبد القاهر بن عبد الرمحن؛ أسرار البالغة يف علم البيان؛ به کوشش :عبد احلميد هنداوي ،بريوت:
دار الکتب العلمية ،بیتا.
 .19جوادی آملی ،عبداهلل؛ تفسري تسنيم؛ چ ،2قم :مركز نشر إسراء 1379 ،ش (الف).
____________ .20؛ تفسري موضوعی قرآن كرمي؛ قم :مركز نشر إسراء 1379 ،ش (ب).
 .21حسيىن شريازی ،سيد حممد؛ تقريب القرآن إىل االذهان؛ بريوت :دار العلوم 1424 ،ق.
 .22حسيىن ،سيد ابوالقاسم؛ مباىن هنری قصههای قرآن؛ قم :دار الثقلني 1378 ،ش.
 .23حقی ،امساعيل بن مصطفی؛ تفسري روح البيان؛ بريوت :دار الفکر ،ىبتا.
 .24خسروپناه ،عبداحلسني؛ كالم جديد؛ قم :نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه1379 ،
ش.
 .25خطيب ،عبدالکرمي؛ القصص القرآنی فی منطوقه و مفهومه؛ بريوت ،دار املعرفة ،بیتا.
 .26خلف اهلل ،حممد أمحد؛ الفن القصصی ىف القرآن الکرمي؛ به کوشش :خليل عبدالکرمي ،لندن :مؤسسة اإلنتشار
العربی 1420 ،ق.
 .27مخينی ،روح اهلل؛ آداب الصالة؛ هتران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن (ره) 1372 ،ش.
 .28مخيىن ،سيد مصطفی؛ تفسري القرآن الكرمي؛ هتران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن (ره) 1376 ،ش.
 .29خوئی ،سيد ابوالقاسم؛ البيان فی تفسري القرآن؛ قم :مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئی(ره) ،بیتا.
 .30رشىت ،حبيباهلل بن حممدعلی؛ بدائع االفكار؛ قم :مؤسسة آل البيت (ع) ،بیتا.
 .31رشيد رضا ،حممد؛ تفسري املنار؛ تدوين دروسِ حممد عبده ،چ ،2بريوت :دار املعرفة ،بیتا.
 .32رضايی اصفهانی ،حممدعلی؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن؛ چ ،3رشت :کتاب مبني 1381 ،ش.
 .33زحيلی ،وهبة بن مصطفی؛ املنري ىف العقيدة و الشريعة و املنهج ،چ ،2بريوت :دار الفكر املعاصر 1418 ،ق.
 .34زخمشری ،حممود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل؛ چ ،3بريوت :دار الکتاب العريب1407 ،
ق.
 .35زوزنی ،حسني بن أمحد؛ شرح املعلقات السبع؛ به کوشش :يوسف علی بديوی ،بريوت :دار ابن کثري،
 1410ق.
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 .36سبحانی ،جعفر؛ بررسی علمی داروينيسم يا حتول انواع؛ چ ،3قم :مؤسسه امام صادق (ع) 1386 ،ش.
________ .37؛ هتذيب االصول؛ قم :دار الفکر 1382 ،ش.
 .38سبزواری جنفی ،حممد بن حبيب اهلل؛ إرشاد االذهان إىل تفسري القرآن؛ بريوت :دار التعارف للمطبوعات،
 1419ق.
 .39سعيدي روشن ،حممدباقر؛ حتليل زبان قرآن و روششناسي فهم آن؛ قم :سازمان انتشارات پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي و پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1383 ،ش.
 .40سلطانعليشاه ،سلطان حممد بن حيدر؛ بيان السعادة ىف مقامات العبادة؛ چ ،2هتران :دانشگاه هتران1344 ،
ش.
 .41سيد مرتضی ،علی بن حسني؛ االمالی يف التفسري و احلديث و االدب؛ به کوشش :سيد حممد بدر الدين
نعساين حليب ،قم :منشورات مكتبة آية اهلل العظمی مرعشي جنفي 1403 ،ق.
 .42شرف الدين ،عبد احلسني؛ رؤية اهلل و فلسفة امليثاق و الوالية؛ هتران :لوح حمفوظ 1381 ،ش.
 .43شريعىت ،علی؛ فلسفه انسان؛ هتران :انتشارات ارشاد 1369 ،ش.
 .44صادقی هتراىن ،حممد؛ الفرقان ىف تفسري القرآن بالقرآن و السنة؛ چ ،2قم :انتشارات فرهنگ اسالمی،
 1365ش.
 .45صاحلي ،جميد؛ «داستان آدم ابوالبشر در نگاه دانشمندان اسالمی»؛ فصلنامه مشکوة ،ش 84و 1388 ،85
ش.
 .46صدرالدين شريازی ،حممد بن ابراهيم؛ تفسري القرآن الكرمي؛ به کوشش :حممد خواجوی ،چ ،2قم :انتشارات
بيدار 1366 ،ش.
 .47صفار ،حممد بن حسن ،بصائر الدرجات الكربی يف فضائل آل حممد (ع) ،به کوشش :مريزا حسن
کوچهباغی ،هتران :منشورات األعلمي 1404 ،ق.
 .48طباطباىي ،سيد حممدحسني؛ امليزان ىف تفسري القرآن؛ چ ،5قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسني
حوزه علميه 1417 ،ق.
 .49طربسی ،فضل بن حسن؛ جوامع اجلامع؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني 1421 ،ق.
______________ .50؛ جممع البيان ىف تفسري القرآن؛ چ ،3هتران :انتشارات ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .51طربي ،حممد بن جرير؛ جامع البيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفة 1393 ،ق.
 .52طنطاوی ،حممد؛ اجلواهر فی تفسري القرآن الکرمي؛ بريوت :دار الکتب العلمية ،بیتا.
 .53طوسي ،حممد بن حسن؛ التبيان يف تفسري القرآن؛ جنف :املطبعة العلمية 1376 ،ق.

 60دو فصلنامه كتاب قیم ،سال نهم ،شمارۀ بیست و یکم ،پاییز و زمستان 1398

 .54علیزمانی ،امريعباس؛ خدا ،زبان و معنا؛ قم :آيت عشق 1381 ،ش.
 .55عناييت راد ،حممدجواد؛ «زبانشناسي دين در نگاه امليزان»؛ فصلنامه پژوهشهاي قرآين ،ش ،10-9هبار
و تابستان  1376ش.
 .56فروردين ،عزيزه؛ زيباىيشناسی هنری در داستانهای قرآن؛ چ ،2قم :دفتر عقل 1387 ،ش.
 .57فضل اهلل ،سيد حممدحسني؛ من وحی القرآن؛ چ ،2بريوت :دار املالك للطباعة و النشر 1419 ،ق.
 .58فيض کاشانی ،حممدحمسن بن شاه مرتضی؛ االصفی فی تفسري القرآن؛ به کوشش :حممدحسني درايىت؛
حممدرضا نعمتی ،قم :مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی 1418 ،ق.
_________________________ .59؛ تفسري الصاىف؛ به کوشش :حسني اعلمی ،چ ،2هتران:
انتشارات الصدر.1415 ،
 .60قطب ،سيد؛ التصوير الفىن ىف القرآن؛ بريوت :دار الشروق 1415 ،ق.
______ .61؛ ىف ظالل القرآن؛ چ ،17بريوت ،دار الشروق 1412 ،ق.
 .62قمی مشهدی ،حممد بن حممدرضا؛ كزن الدقائق و حبر الغرائب؛ به کوشش :حسني درگاهی ،هتران :سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
 .63کالنتری ،ابراهيم؛ تکامل زيستی و آيات آفرينش؛ هتران :نشر دانش و انديشه معاصر 1387 ،ش.
 .64کالنتری ،الياس؛ سلسله مباحث قرآنشناسی؛ هتران :بنياد قرآن 1361 ،ش.
 .65کلينی ،حممد بن يعقوب؛ الکافی؛ به کوشش :علیاکرب غفاری ،چ ،3هتران :دار الکتب اإلسالمية1367 ،
ش.
 .66جملسی ،حممدباقر؛ حبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمه االطهار؛ چ ،2بريوت :مؤسسة الوفاء (دار إحياء
التراث العريب) 1403 ،ق.
 .67حمقق حلی ،جعفر بن حسن؛ معارج االصول؛ لندن ،مؤسسه امام علی (ع) 1423 ،ق.
 .68مدرسی ،سيد حممدتقی؛ من هدی القرآن؛ هتران :دار حمىب احلسني 1419 ،ق.
 .69مراغي ،امحد بن مصطفی؛ تفسري املراغي؛ بريوت :دار إحياء التراث العربی ،بیتا.
 .70مصباح يزدی ،حممدتقی؛ چكيدهاي از انديشههاي بنيادين اسالمي؛ قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
مخيىن 1380 ،ش.
_____________ .71؛ قرآن در آيينه هنج البالغه؛ قم :جممع جهانی اهل بيت (ع) 1385 ،ش.
 .72مصباح يزدی ،حممدتقی؛ معارف قرآن؛ به کوشش :حممود رجيب ،چ ،5قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام مخيىن 1392 ،ش.
 .73مطهری ،مرتضی؛ اسالم و مقتضيات زمان؛ هتران :انتشارات صدرا 1370 ،ش.
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_________ .74؛ جمموعه آثار؛ هتران :انتشارات صدرا 1378 ،ش.
 .75معرفت ،حممدهادی؛ التفسري و املفسرون فی ثوبه القشيب؛ مشهد :اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية ،بیتا.
___________ .76؛ علوم قرآنی؛ قم :مؤسسه فرهنگی التمهيد 1378 ،ش.
___________ .77؛ نقد شبهات پريامون قرآن کرمي؛ ترمجه :علیاکرب رستمی؛ حسن حکيمباشی؛ حسن
خرقانی ،قم :مؤسسه فرهنگي التمهيد 1385 ،ش.
 .78مغنيه ،حممدجواد؛ تفسري الکاشف؛ هتران :دار الکتب اإلسالمية 1424 ،ق.
 .79مفيد ،حممد بن حممد؛ املسائل السروية؛ به کوشش :صائب عبد احلميد ،چ ،2بريوت :دار املفيد 1414 ،ق.
________ .80؛ املسائل العكربية؛ به کوشش :علیاکرب إهلي خراساين ،چ ،2بريوت :دار املفيد 1414 ،ق.
___________ .81؛ تفسري القرآن الکرمي؛ قم :دفتر تبليغات اسالمی 1424 ،ق.
 .82مقری ،أمحد بن حممد؛ نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب؛ به کوشش :يوسف بقاعی ،بريوت :دار
الفکر 1419 ،ق.
 .83مكارم شريازي ،ناصر؛ تفسري منونه؛ چ ،27هتران :دار الکتب اإلسالمية 1383 ،ش.
 .84ملکی مياجنی ،حممدباقر؛ نگاهی به علوم قرآىن؛ قم :نشر خرم 1377 ،ش.
 .85موسوی غروی ،حممدجواد؛ آدم از نظر قرآن؛ چ ،3هتران :انتشارات قلم 1376 ،ش.
 .86مولوی ،جاللالدين حممد بن حممد؛ مثنوی معنوی؛ هتران :طلوع 1381 ،ش.
 .87جنمی ،حممدصادق؛ هاشمزاده هريسی ،هاشم؛ شناخت قرآن؛ هتران :اسوه 1367 ،ش.
 .88خنجواىن ،نعمت اهلل بن حممود؛ الفواتح االهلية و املفاتح الغيبية؛ مصر :دار ركاىب للنشر 1999 ،م.
 .89نسفى ،عبدالعزيز بن حممد؛ االنسان الكامل؛ چ ،3هتران :كتاخبانه طهوری 1350 ،ش.
 .90نصريی ،علی؛ «قرآن و زبان منادين»؛ نشريه معرفت ،ش ،35آبان  1385ش.
 .91نقيپورفر ،ويل اهلل؛ پژوهشی پريامون تدبر در قرآن؛ هتران :اسوه 1381 ،ش.
 .92هادوی هترانی ،مهدی؛ مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از قرآن کرمي؛ قم :مؤسسه فرهنگی خانه خرد،
 1377ش.
 .93هاشم ،حممد هاشم؛ البيان القرآين عند اجلاحظ؛ قاهرة :جامع األزهر ،بیتا.
 .94يوسفی اشكوری ،حسن؛ بازخواىن قصه خلقت؛ هتران :انتشارات قلم 1376 ،ش.

