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 طرح مسأله -1

جوادی آملی و شهید  اهللتیآعالمه طباطبایی،  ازجملهگروهی از مفسران و محققان اسالمی 

اهل سنت با تمثیلی یا نمادین یا سمبلیک  ازعبده، مراغی و ابن عاشور  محمدو  شیعه ازمطهری 

 برایاند )های قرآن کریم، به تحلیل و تفسیر آیات قرآن اقدام کردهدانستن برخی آیات و داستان

مطهری،  /224، ص3، جالف 1379جوادی آملی،  /204، ص1، ج1417طباطبایی،  ر.ک.نمونه 

 عاشور، ابن /78، ص1تا، جبی مراغى، /267، ص1تا، ج، بیرضا دیرش /514، ص1، ج1378

 .(406، ص1تا، جبی

ها ، طرح بعضى داستان«تمثیل، سمبل و نماد»در صورت پذیرش این دیدگاه، گاهى منظور از 

یک ایده و آرمان است بدون اینکه واقعیت خارجى  عنوانبهها و توصیف برخى از شخصیت

حسینى،  /280ص، تابیخطیب،  ر.ک.نیز  /به بعد 119صص، 1420 ،خلف اهلل) داشته باشد

ه بدون توجه ب-انتقال یک پیام ویژه « ل و نمادتمثیل، سمب»( اما گاهى منظور از 98، ص1378

، در قالب بیان یک داستان واقعى و توصیف یک شخصیت اریعتمامو ارائه الگوى  -زمان و مکان

با توجه  .(230-223صص، 3، جالف 1379دی آملی، جوا/ 187ص، 1415حقیقى است )قطب، 

در قرآن مجید  آنچه )ع(و امامان  )ص( به شأن کالم خدا و شواهد تاریخى و بیانات پیامبر اکرم

 .استآمده است، نوع دوم 

ان اند که: بیگونه بیان داشتههایی در قرآن، ایناین گروه در مورد فلسفه وجود چنین گزاره

با  جزبهدر چارچوب محاورات عادی  شدهوضعی در قالب الفاظ محدود و معارف بلند و معنو

/ 356 ،214صص، 9ج، 1366استفاده از زبان تمثیلی و نمادین ممکن نیست )صدرالدین شیرازى، 

 .(125، ص15، ج1417طباطبایی، 

های موافقان نظریه تفسیر تمثیلی، امکان داوری ذکر دالیل و مستندات و بررسی استدالل

بنابراین، سؤال اصلی این  .آوردیمدیشمندان برای پذیرش یا رد دیدگاه مورد نظر را فراهم ان

 پژوهش آن است که دالیل موافقان تفسیر تمثیلی چیست و تا چه حد قابل پذیرش است؟

 منظور از تمثیل در نظریه تفسیر تمثیلی -2

مشخص  صل نظریه و حد و حدود آنقبل از بیان ادله موافقان نظریه تفسیر تمثیلی، ابتدا باید ا

 داوری نمود. یدرستبهشود تا بتوان در مورد آن 

 در تعریف نظریه تفسیر تمثیلی باید به چند نکته توجه گردد:
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امری ممکن بوده و در زبان  ،. اراده کردن دو یا چند معنا از برخی از کلمات یا عبارات1

حتی اگر در  .(163صتا، رشتى، بی /53، ص1423، یحلمحقق  .ک.ر) ع شده استعربی واق

 واقع شدن ،های عادی چنین استعمالی را نپذیریم، در مورد خداوند و قرآن کریممورد انسان

، 1، ج1382سبحانی،  /129، ص1، ج1379 ،بداهلل)ع چنین امری بدون اشکال خواهد بود

 .(131ص

درون خود دارای معانی . بر طبق روایات، قرآن کریم عالوه بر داشتن معنای ظاهری، در 2

، 1، ج1403 ،مجلسی /196، ص1404صفار،  /300، ص2، ج1330)برقی،  هستباطنی نیز 

 .(88، ص1378 ،معرفت ر.ک.) شوداهی از آن به تأویل تعبیر می( که گ83ص

و اگر تفسیری از آیات قرآن با هر روش و گرایشی  است. ظواهر آیات قرآن کریم حجت 3

خواه تفسیر تمثیلی از آیات باشد و خواه -ای ظاهری آیات قرآن گردد دن معنمنجر به ساقط ش

 1379جوادی آملی،  ر.ک.) رد قبول نبوده و باید مردود گرددقطعاً مو -باشد رازآنیغتفسیری 

در صورت حفظ نمودن حجیت  ،گریدعبارتبه .(29، ص1ج ،تابی ،معرفت /14، ص1ج ،ب

 های قرآنی را جایز دانست.ی از گزارهتوان تفسیر تمثیلظاهر آیات قرآن، می

ای برای . برای ارائه کردن معانی و تفاسیر تمثیلی در قرآن کریم باید به دنبال دلیل و قرینه4

بیان  در صورت عدملذا و  ؛با معیارها و ضوابط تفسیر منافات نداشته باشد کهاثبات مدعا بود 

 ر.ک.) سیر تمثیلی مورد قبول نخواهد بودقرینه و منافات داشتن با روح قرآن و روایات، تف

 .(294، ص1383سعیدی روشن،  /226 ،29صص، 3، جالف 1379جوادی آملی، 

د و نباش درکقابلاز برخی آیات برای عموم افراد  شدهارائه. ممکن است برخی از تفاسیر 5

 /62ص ،2، ج1417طباطبایی،  ر.ک.) قان، آن معارف عمیق را درک نمایدتنها برخی از محق

 .(187ص، 1372خمینی، 

و  ستینن بود یرواقعیغو  یقیرحقیغ. تمثیلی بودن آیه یا داستانی از قرآن کریم به معنای 6

 .(150ص، 1385معرفت،  /187ص، 1415قطب،  ر.ک.این دو با هم قابلیت جمع شدن را دارند )

رخی از آیات ب»که با در نظر گرفتن این مقدمات باید گفت: منظور از تفسیر تمثیلی آن است 

قرآن عالوه بر معانی ظاهری خود، دارای حقایق و معارفی عمیق در درون خود هستند که باید 

در  شدهنقلتری در درون ماجرای های معنایی گستردهبا عبور کردن از معنای ظاهری به افق
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درالدین ص /224، ص3، جالف 1379جوادی آملی،  ر.ک.« )1های قرآنی دست یافتآیات و گزاره

 .(340ص، 1381زمانی، علی /356 ،214صص، 9ج ،1366شیرازى، 

ان خارج از حصار زمان و مک ةانتقال یک پیام ویژ ،منظور از این نگاه تفسیری دیگر،عبارتبه

و ارائه یک الگوی فرازمانی، در قالب بیان یک داستان واقعی یا توصیف یک شخصیت حقیقی 

این نیست که مدلول مطابقی آن اراده نشده های قرآنی دن گزاره؛ لذا مقصود از تمثیلی بواست

 .2است

سطحی  ، معناىتمثیلزبان  لهیوسبهعمیق  ىنمعا ر اشاره بهب در تفسیر تمثیلی عالوه جهیدرنت

گردد و پذیرفتن زبان تمثیل در قرآن هرگز به می خودش ارادهسطح  همان ظاهرى نیز در و

 چنینو واقعیت در قرآن نخواهد بود. هم، موهوم و عاری از حقیقت معنای راه یافتن امور خیالی

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؛ 

 از زبان برخی از مفسران نقل خواهد شد. )ع(مه در مورد داستان حضرت آدم در ادا آنچههمانند 

مختلف موجود در فهم آیات قرآن و مراتب  طرفکیازبه حق بودن قرآن  توجهبا  بنابراین

قرآن، از تمثیل  مورد ، وقتی دراز سوی سوم فهم انسان و قدرت درک میزانو  از طرف دیگر

؛ و لذا ماندباقی نمی موهومهای خیالی و داستان راه یافتنبرای  ییجا قطعاً، آیدسخن به میان می

 که نیست معنا این به -از باب نمونه- )ع(سجده در داستان حضرت آدم  به امر بودن تمثیلی

 ذهن وپرداختهساخته و شده بازگو تخیلی داستانی عنوانبه و نشده واقع سجده اصل دستور

                                                           

م رايج از تفسري متثيلی باشد ولی با توجه به اينکه ما به دنبال معنايی از متثيل و مفهو برخالفممکن است اين معنا  .1

امي؛ البته اين معنا از متثيل، بيگانه با بر قرآن کرمي باشد، اين معنا را ارائه منوده محل قابلنظريه تفسري متثيلی هستيم که 

 ی از ايشان اشاره شده است.اند نيست که در منت به برخمفسران و حمققان بيان کرده آنچه

 ت:در قرآن دو حنوه تفسري متثيلی ارائه شده اس . البته بايد به اين نکته هم اشاره کرد که در نظر طرفداران اين نظريه،2

های قرآنی تنها زبان حال هستند و بايد بر نظريه متثيل محل گردند مانند آيه ميثاق که البته اين امر الف( برخی از گزاره

/ زحيلی، 283، ص10، ج1419ميثاق خنواهد بود )ر.ک. فضل اهلل،  اخذی بودن قيحقريغی و واقعريغًا به معنای قطع

 (.158، ص9، ج1418

های قرآنی و متثيلی بودن آن آيه قرآن وجود دارد ب( در بعضی از آيات قرآن هم امکان مجع بني واقعی بودن گزاره

اند )صادقی هتراىن، سوره مبارکه ق )تکلم خداوند با جهنم( توضيح داده 30برخی از مفسران ذيل آيه  آنچهمانند 

 (.127، ص9تا، ج/ حقی، بی292، ص27، ج1365
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 غیبی و معرفتی معقول حقیقتی که معناست این به تمثیل نحوه خارجی ندارد بلکه مطابق و است

 .(254، ص3، جالف 1379، جوادی آملی ر.ک.است ) شده بازگو مشهود و محسوس صورتبه

های تنگ حصارهای در صورت آشنایی با فرهنگ قرآن و خارج ساختن خود از چارچوب

 هاب قرآنی با واقعی بودن آنبودن برخی از مطالتمثیلی شود که آشکار می یخوببهمادی، 

 ایگردد که حمل آیه یا گزارهبا این توضیح معلوم می .(292، ص1381پورفر، نقی) سازگاری دارد

قرینه و دلیل برای حمل  ،ای بر مجاز است چراکه برای هر دو موردمانند حمل کلمه ،بر تمثیل

یه یا کلمه بر معنای تمثیلی یا ظاهر باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت آن آ برخالف

 گردد.مجازی حمل نمی

ها حال که منظور از نظریه تفسیر تمثیلی مشخص شد، به بیان ادله موافقان آن پرداخته و آن

 د.کررا بررسی و واکاوی خواهیم 

 ادله موافقان نظریه تفسیر تمثیلی -3

 قرآن کریم به دالیلیآیات  در زبان تمثیل پژوهان برای اثبات جواز و وجودمفسران و قرآن

 .1دشخواهد  در ادامه مقاله مطرحها ترین آنکه مهم انداستناد کرده

 قرآن كریم و زبان عربی در تمثیلی زبان بودن رایج -3-1

به کار بردن زبان تمثیل است؛ مخصوصًا  ،خیلی اوقات زبان عمومی مردم در طبقات مختلف

ها بر شکل ظاهری داستان غالب است، حتوای درون آنهای اخالقی که محکایات و تمثیلنقل 

های اخالقی موجود در بوستان و گلستان در بین ادیبان و شاعران هر زبانی مرسوم است و داستان

 ( از مصادیق همین نوع هستند.20، ص1381مولوی،  ر.ک.سعدی و مثنوی مولوی )برای نمونه 

او  ختهیرهمبهچشمان »گوییم: مثالً مى ؛یستتعبیرات تمثیلی در گفتگوهاى روزانه نیز کم ن

 .(7، ص7، ج1383)مکارم شیرازی،  «گوید: دیشب به خواب نرفته استىم

                                                           

 ها هم از کلمات مفسراناند و برخی از آن. الزم به ذکر است، طرفداران اين نظريه به برخی از اين ادله تصريح کرده1

 اشت شده است.و حمققانی که اين نظريه را قبول دارند، برد
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ل س»گفته است: کنند که در سخنان خود چنین مىاز یکى از ادبا و خطباى عرب نقل مى

)سید  «1بارًااألرض من شق أهنارك و غرس أشجارك و جنی مثارك فإن مل جتبك حوارًا إجابتك إعت

 .(307، ص3، ج1421طبرسی،  /24، ص1، ج1403مرتضی، 

)مقری، « 2و حدرتا كالدر ملا يثقب * و قالت له العينان مسعًا و طاعة»گوید:  عرب چنین شاعرهم

 .(110، ص10، ج1372طبرسی،  /114، ص1414مفید،  /167، 3، ج1419

)زوزنی، « 3و شکا إىّل بعربة و حتمحم * هفأزور من وقع القنا بلبان»گوید: یا شعر عنتره که می

 .(51، ص1414مفید،  /358، ص15، ج1393طبرى،  /362، ص1410

 یاب)ابن « 4مهالً رویدا قد مألت بطنى * إمتأل الحوض و قال قطنی»گوید: و شاعر دیگر می

، 2، ج1410، / ابن شهرآشوب369ص ،9، ج1376طوسى،  /83، ص10، ج1378الحدید، 

 .(113ص

)مجلسی، « 5ا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجهأللهم ي»دعای صباح چنین آمده است:  یا در

ل ، بلکه از باب تمثیستینمعلوم است که صبح واقعاً دارای زبان و نطق . (339، ص84، ج1404

 ذکر شده است.

 تمثیل ذکر فرموده صورتبههای مربوط به امور تکوینی را گزاره ،قرآن کریم هم خداونددر 

 /411، ص1، ج1418فیض کاشانی،  ر.ک.) آن با عنوان تمثیل یاد کرده باشدست بدون آنکه از ا

 شویم:برای نمونه آیات شریفه ذیل را یادآور می .(419، ص3، ج1424مغنیه، 

                                                           

هايت را رسانيده راه هنرهای تو را گشوده است؟ و درختانت را غرس كرده و ميوه ی. از اين زمني بپرس چه كس1

 به زبان حال جواب خواهد گفت. ،است؟ اگر زمني با زبان معموىل به تو پاسخ نگويد

 های، اشك رخيتند )برای ديدن منونهكه سوراخ شود یدر مهچونها به او گفتند: شنيدمي و اطاعت كردمي و . چشم2

 .(269، ص2، ج1424/ حسيىن شريازی، 219، ص5، ج1420، ابو حيان/ 223، ص1، ج1424ر.ک. مفيد،  شتربي

داد به من ای که سر میاش نشسته بود با اشک چشم و زمزمهمن برگشت و از تريی که به سينه یمرکِب سوار. »3

كه شاعر در شعر خود، زباِن حاِل مركِب سواری را به شكايت تعبري منوده است، ؛ شاهد بر سر اين است «شکايت منود

 زبان حال جهنم بيان شده است؛ در شعر بعدی نيز شاهد بر سر نقل زبان حال است. ،گونه كه در قرآنمهان

اند: ن شعر آورده؛ برخی در توضيح اي«امحوض پر شده و گفت: مرا بس است، مهلىت دهيد که شکم خود را پر منوده». 4

و احلوض مل يقل شيئًا و إمنا أخرب عن إمتالئها و أهنا لو كانت ممن ينطق لقالت: قطين مهاًل قد مالت بطين، فكذلك القول »

 .(278، ص2، ج1409)ابن إدريس، « يف اآلية

 .اش برآوردآنكه زبان صبح را به گوياىي تابش و روشنايی یخدايا، ا. 5
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، مشخص است که نه 1هاخداوند با آسمان و زمین و جواب دادن آن ةالف( در آیه مخاطب

ه ب ،با لفظ این دوزمین را مورد گفتگو قرار داده است و نه  خداوند با خطاب لفظی، آسمان و

اند بلکه این بیان اشاره به قدرت پروردگار در خلقت قبول اطاعت از خداوند اعتراف نموده

 .(7ص ،1381، الدین شرفآسمان و زمین است )

گفت نیز نه خداوند با خطاب لفظی با جهنم سخن خواهد  2خداوند با دوزخ یب( در گفتگو

تذکر این نکته است که جهنم  درصددو نه جهنم با پاسخ لفظی، جواب خواهد داد، بلکه این آیه 

، طباطبایى /388، ص4، ج1407زمخشرى،  ر.ک.) دارد در خود را معذبانتمام  قابلیت پذیرش

 .(538، ص9، ج1420، / ابو حیان62، ص3، ج1417

حل یک  منظوربهآن است که اگر کسی  سانبِنیز  3ج( آیه نزول قرآن بر کوه و خشوع آن

 که گویی مغز آنجاشود تا  سردرد، از فرط دشواری آن ممکن است دچار فرورودمشکل به فکر 

خواهد متالشی گردد؛ هضم معارف سنگین و پرمحتوای قرآن حتی برای موجودی به او می

اِس َلَعلَُّهْم ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنََّاْلَو ِتْلَك ا﴿. در ادامه آیه شریفه آمده است: استصالبت کوه هم دشوار 

یعنی چنین ماجرایی رخ نداده است که قرآن را بر کوه نازل سازیم ( 21/ 59)حشر:  4﴾َيَتَفكَُّروَن

ر که ذک المثل استضربو کوه از تحمل آن ناتوان گردد بلکه مقصود از ذکر این نکته یک 

 ایم.نموده

                                                           

 :(11 /41 )فصلت: ﴾ْرِض اْئِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا أَتْيَنا َطائِعنيَ ْلاىَل السََّماِء َو ِهَى ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َو ِلُثمَّ اْسَتَوى ِإ﴿. 1

 شكل و) آييد وجود به: »داد دستور زمني به و آن به بود، دود صورتبه کهیدرحال پرداخت آمسان آفرينش به سپس

 « (!گريميیم شكل و) آييمیم طاعت یرو از ما: »گفتند هاآن .!«اكراه خواه و اطاعت روی از خواه ،(گرييد

 جهنم به كه را یروز( بياوريد خاطر به) (:30 /50 )ق: ﴾ت َو َتُقوُل َهل ِمن َمِزيٍدَلْايوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهل إمَت﴿. 2

  !«هست؟ هم ينا بر افزون آيا: »گويدیم او و «؟یاشده پر آيا: »گوييمیم

 یكوه بر را قرآن اين اگر :(21 /59: )حشر ﴾َجَبٍل لََّرأْيَتُه َخاِشعًا مَُّتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيِة اهلِل َلْو أنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرَءاَن َعلي﴿. 3

 « !شكافدیم خدا خوف از و شودیم خاشع آن برابر در كه ديدییم كردمي،یم نازل

 .بينديشيد آن در شايد زنيم،می مردم برای كه است هاىيمثال هااين .4
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درست همانند ظرف عظیمى است که  1جهنم از شدت غضبپاره شدن پاره ةد( دوزخ در آی

شود که هر زمان بیم مى رورویزجوشد و اند و چنان مىپرحرارتى گذارده العادهفوقروى آتش 

شد کخروشد و فریاد مىجوشد و مىانسان خشمگینى که مى همچونرود یا متالشى شدن آن مى

 .(327، ص24ج، 1383مکارم شیرازى، و نزدیک است منفجر گردد )

ل زبان نازهمین کریم هم به طریقه و روشی در زبان عربی است و قرآن  ،تمثیل ،جهیدرنت

طب قرار اخمرا  مردم بوده،رایج و معمول  زبان عربیای که در هطریق گیریکاربهشده است و با 

دارای  در زبان عربی الفاظ گونه که امکان دارد( و همان147تا، صبیهاشم،  ر.ک.) داده است

 تمثیلی باشند در قرآن هم ممکن است این امر دیده شود. علمای بالغت در ادبیات عربمعانی 

و عالوه بر  های موجود در زبان عربی را تغییر ندادهروش ،قرآن د کهناذعان دار نکتهاین  رب

، تا، بیای هم ننموده است )جرجانىها نهیاستفاده نمودن از آن طرق، برای به کار گرفتن از آن

 .(361ص

 و خداوند نمایندعالم از آن استفاده می یعقال ی است کهزبان مانند هم زبان قرآن جهیدرنت

، تایب ،خوئى) نکرده است انتخابدیگری جز آن را  شیوهخود به مردم،  رساندن معارف منظوربه

 .(291ص ،1367 ،هریسی زادهو هاشم نجمى /25، ص1377 ملکى میانجى، ر.ک.نیز  /281ص

 فحر آنان خود زبان به ارشادشان و مردم دعوت در تعالى خداى»نویسد: عالمه طباطبایی می

 به و گفته سخن اجتماعى عقول طبق دارد، آنان براى که بیاناتى و آنان با مخاطباتش در و زده

 را مردم و مولى را خود ؛است دایر مولویت و عبودیت عالم در که کرده تمسک قوانینى و اصول

 سخن رد است کریم قرآن طریقه این . شمرد ... بندگان یسوبه فرستادگانى را ایانب و بندگان،

 .(175، ص2، ج1417)طباطبایی، « مردم با گفتن

 اشارات روایی -3-2

ن به نظریه تفسیر تمثیلی برای اثبات نظریه خود در مورد وجود تفسیر تمثیلی در قرآن قائال

ضمن اشاره به معنای تمثیلی، این نوع تفسیر  )ع(معصوم  امامانند که ابه روایاتی تمسک کرده

 اند.از آیات قرآن را در زمره معانی باطنی قرآن برشمرده

                                                           

دوزخ نزديك است از  :(8 /67: )ملک﴾ َتكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيظ ُكلَّما ُاْلِقَي ِفيها َفْوٌج َسأَلُهْم َخَزَنُتها أ َلْم َيْاِتُكْم َنِذير﴿ .1

انذار كنند مگر می سؤالها ان دوزخ از آنشوند نگهبانپاره شود؛ هر زمان گروهی در آن افكنده میشدت غضب پاره

 « اهلی به سراغ مشا نيامد؟ کننده
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ست به ا معانی باطنی قرآننمادین بودن تمثیلی و ا باطن، بیکى از موارد ارتباط ظاهر  درواقع

کند. البته چنانکه قبالً اشاره را ایفا مى این معنا که لفظ براى رساندن به باطن معنایى، نقش نماد

 کهنیاکه در عین چرا با سایر نمادها متفاوت است گونه موارددر این نماد در قرآن مقصود از شد،

 د، خود در سطح ظاهر، بر الیه وناشاره دارتمثیلی و نمادین ى نبه معا این الفاظ با معانی باطنی

 .(40، ص1385صیری، ن ر.ک.) کنندمیبسترى از معنا داللت 

از تفسیر تمثیلی برای بیان  )ع(ها اهل بیت برای نمونه به چند حدیث که در آن نجایادر 

 گردد:اند، اشاره میستفاده نمودهمفهوم آیات قرآن ا

 /5: مائده) 1﴾َمْن أْحَياَها َفَكأنََّما أْحَيا النَّاَس َجِميعًا َو﴿ ةآیه شریفدرباره  )ع( حدیثى از امام باقر

: مقصود رهایى بخشیدن از سوختن و یا غرق شدن ندفرمودکه حضرت نقل شده است ( 32

؟ فرمود: این گونه استرا از گمراهى به راه راست سوق دهد چ مردم گفتم: کسى که .است

 .(89، ص55، ج1403مجلسى، ) آیه است ترِتأویل بزرگ

فه، هدایت است بلکه در جواب منظور امام این نیست که معنای حیات در آیه شری اینجادر 

هایی که هدایت دیگران را بر عهده راوی به این مطلب اشاره دارند که ارزش کار انسان پرسشبه 

 .ستیندارند از نجات دادن افراد، در مقابل سوختن و غرق شدن کمتر 

 (42 /80: عبس) 2﴾َطَعاِمِه یَفْلَينُظِر اإِلنَساُن ِإلَ ﴿ تفسیر آیهدرباره  )ع( از امام باقر چنینهم

راوى گفت پرسیدم: خوراک او چیست؟ امام فرمود: دانش او که آن را از کسى که »روایت شده 

 .(398، ص2، ج1403مجلسى، « )ردیگیفرامباید فراگیرد، 

 در ادامه تواند معناى واژه خوراک در این آیه باشد زیرا آیات دیگرروشن است که دانش نمى

آید، چنانکه از این واژه همان غذاى مادى است که از گیاهان به دست مىند که مراد نکتأکید مى

 َو ِعَنبًا َو *َحّبًا  ِفيَها َناَفأنَبْت *َشّقًا  ْرضَ الَ ا َشَقْقَنا ُثمَّ *َصّبًا  اْلَماَء َصَبْبَنا أنَّا﴿ست: خداوند فرموده ا

 /80: عبس) 3﴾ْنَعاِمُكمَاِل َو لَُّكْم مََّتاعًا *أّبًا  َو َفاِكَهة  َو *ُغْلبًا  َحَدائَق َو *َنْخال   َو َزْيُتونًا َو *َقْضبًا 

25-32). 

                                                           

 .را زنده بدارد چنان است که گوىي متام مردم را زنده داشته است یهر کس کس .1

 .پس بايد انسان به خوراکش بنگرد .2

و انگور  * ر آن دانه روياندميپس د * زمني را با شکافتىن شکافتيم آنگاه * ميتخيفرور یبارش صورتبهما آن را . 3

 .هايتان باشدتا ]وسيله[ استفاده مشا و دام * انبوه و ميوه و چراگاه یهاو باغ * و زيتون و درخت خرما یو سبز
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یشتری تر و با وضوح بمشخص طوربهبرداشت تمثیلی و نمادین  نیچننیادر برخی از روایات 

 کند.خودنمایی می

هاى پیشین دعوت کرده، آموزى از حوادث و رخدادهاى امتکه به عبرت آنجاقرآن کریم 

َقْصٍر  ْئٍر مَُّعطََّلٍة َوِب ُعُروِشَها وَ  یِهَي َظاِلَمٌة َفِهَي َخاِوَيٌة َعَل َفَكأيِّن مِّن َقْرَيٍة أْهَلْكَناَها َو﴿فرموده است: 

مانده از  یجابهبر این معنا داللت دارد که باید از آثار  آیه این ظاهر .(45 /22: حج) 1﴾مَِّشيٍد

 ایشان دوباره طی نگردد. گذشتگان درس عبرت گرفت و راه

صفار، )« الناطق اإلمام ،املشيد القصر و الصامت اإلمام ،املعطلة البئر»ذیل همین آیه آمده است:  اما

 در امام کهیهنگام یعنى است تمثیل نوعى این هم .(417، ص1405، ابن بابویه /525، ص1404

 به را هادیده ،نزدیک و دور از که است محکمى رفیع قصر همچون گیرد قرار حکومت مسند

 و گردد دور حکومت مسند از کهیهنگام اما است؛ همگان براى پناهگاهى و کندمى جلب خود

 هب که ماندمى یپرآب چاه به بنشینند او جاىه ب نااهالن کرده باشند و خالى را او اطراف مردم

 نآ با گیاهان و رختاند نه و گیرندمى بهره آن از کامانتشنه نه شود، سپرده فراموشى دست

 .(126، ص14، ج1383مکارم شیرازی، یابند )مى پرورش

عالِم گمنامى است که  ،رهاشدهمقصود از چاه »آمده است: ذیل همین آیه  در روایت دیگری

 /111، ص1379، ابن بابویه« )دانبهرهاى منزوى شده و مردم از علم و دانش او بىدر گوشه

این معناى باطنى آیه است و رابطه بین ظاهر و باطن بر اساس  .(159، ص7، ج1372طبرسى، 

 نارنماد ک ،نمادى براى عالم است چنانکه تعطیلى آنآب، به این معنا که چاه  ؛زبان نمادین است

 .است بهره ماندن مردم از دانش اوافتادن عالم و بى

؛ از جوشش استحل ممعدن و  که است و دانشمند عالم پیشوا یا نماد روازآنآب  چاه اما

م نیز معدن علم و محل جوشش آن است و از سوى دیگر، عالِ و آب مایه حیات مادى طرفی

 .(43، ص1385نصیری،  ر.ک.) مایه حیات معنوى ،علم

در  را نظریه تفسیر تمثیلی این احادیث،از  فتنگر الهام و باو تأمل  بررسىبا باید  رونیازا

گونه هایی که بر اینالبته باید در این امر از ضوابط و مالک ؛دیگر آیات قرآن هم جستجو نماییم

تفسیر بیان شده است، غفلت نورزید و این نظریه را در تمام قرآن جاری نکرده و با این نوع 

                                                           

 قصرهای و ماند بيكاره كه هاچاه بسيار چه و فرورخيت هايشانسقف و كردمي هالك را پيشهستم هاىيقريه بسيار چه .1

 صاحب.ىب ده،ش یگچ کار رفيع
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ه گردد کتفسیر، معنای ظاهری را تعطیل نکرد چراکه با دقت در تمام این روایت مشخص می

 اند.هری، به معانی تمثیلی و نمادین هم اشاره نمودهامامان عالوه بر توجه به معنای ظا

 طبیعت كامل ماوراء درک از عقل ناتوانی -3-3

قل ع اهمیتپی بردن به برای  .ده استوراز عقل سخن به میان آ در موارد فراوانیقرآن کریم 

کنند کر یه نمقرآن کریم کسانی که از قوه اندیشه و تفکر استفاد از دیدگاهکه  بسدر قرآن همین 

عقل  نیز روایات اسالمی ؛ همچنین طبق(100/ 10: یونس ؛22/ 8: انفالو الل و کور هستند )

( و 25ص ،1ج ،1367 ،کلینی) استآمده  حساببهس قوای الهی در انسان أگوهری است که ر

 .(386، ص1414، شعبه حجتی باطنی توصیف شده است )ابن عنوانبه

طعًا ق ولی نایی بسیار زیادی در شناخت معارف اسالمی داردتواعقل انسان، آنکه  باوجوداما 

 ر.ک.را ندارد ) طبیعتخصوصاً مفاهیم مربوط به عالم ماورای  ،قابلیت ادراک تمام معارف

 :( و از چند جهت محدودیت خواهد داشت38، ص2، ج1370مطهری، 

 ، عاجز استتسین. عقل از درکِ مفاهیمی که مربوط به سرای آخرت بوده و قابل تجربه 1

 .(83ص، 1379خسروپناه، )

باح مصکند ولی در ادراک جزئیات ناتوان بوده و نیاز به شرع دارد ). عقل کلیات را درک می2

 .(69، ص1380یزدی، 

است و برای درک امور مربوط به  ادراکقابلتنها امور مربوط به علم حصولی  ،. برای عقل3

مصباح یزدی، برهان هم اقامه نماید ) ،واند برای آنکه بت هرچندیی ندارد آباطن و شهود کار

 .(174، ص1380

یکی از آیاتی که عقل از درک محتوا و مفاد آن ناتوان بوده و موجب شده است که برخی 

، 1383مکارم شیرازى،  /10، ص18تا، جطنطاوی، بی /128، ص17، ج1417مفسران )طباطبایی، 

ْظناها ِمْن َو َحِف»ثیلی یا سمبلیک حمل نمایند، آیه ( آن را بر نظریه تفسیر تم51-41صص، 11ج

 هرچند؛ 2است( 18-17/ 15: )حجر 1«ا َمِن إْسَتَرَق السَّْمَع َفأْتَبَعُه ِشهاٌب ُمِبنٌيِإّل * ُكلِّ َشْيطاٍن َرجيٍم

 ، تأکید فراوان دارند که با حفظ ظاهر، باید این آیاتمتقدمان ژهیوبهکه برخی از مفسران اسالمی، 

                                                           

مسع كند )و دزدانه گوش فرا دهد(  استراقكه  کسآنمگر اي حفظ كردمي؛ و آن ]آمسان[ را از هر شيطان رانده شده .1

 راند(.كند )و مییاو را تعقيب م« شهاب مبني»كه 

 (، آمده است.5و سوره ملک )آيه  (9)آيه  (، سوره جن7و  6مهني مضمون در سوره صافات )آيه  .2
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پانی  /268، ص1، ج1419سبزوارى نجفى،  ر.ک.) معنای حقیقی حمل گردندتفسیر شده و بر 

 .(412، ص1، ج1999نخجوانى،  /52، ص3، ج1420بغوى،  /295، ص5، ج1412، پتی

مراد از شیطان در آیه چیست؟ چگونه »نویسد: چنین مى« فی ظالل القرآن»مؤلف تفسیر 

علم  خواهد سرقت کند؟ این سؤاالت مربوط بهطالعاتی میخواهد استراق سمع کند؟ چه امى

توان از روایات هم در مورد آن به اطالعاتی دست پیدا کرد و توجه غیب خداوند است که نمى

کند و جز آنکه ذهن زیرا مطلبی را به عقاید ما اضافه نمی ،اى نداردکردن به آن برای ما نتیجه

، 1412، )قطب« ای نخواهد داشت!دارد مشغول نماید، فایدهربط مهمی به او ن آنچهافراد را به 

 (2984، ص5ج

این  امروز بطالن کنیول»کنند: عالمه طباطبایی در المیزان بعد از آنکه در ابتدا تصریح می

ناگزیر باید توجیه  ،روشن شده و عیان گشته است یخوببهها )حمل آیه بر حقیقت( حرف

؛ «ها دارد، نبوده باشدامروزى و مشاهداتى که بشر از وضع آسماندیگرى کرد که مخالف با علوم 

ه هایى است کشود، از باب مثالاین بیاناتى که در کالم خداى تعالى دیده مى»آورد: سپس می

 صورتبهخارج از حس است  آنچهتصویر حقایق خارج از حس زده شده، تا  منظوربه

َو ﴿خداى تعالى در کالم مجیدش فرموده است: که خود همچنانمحسوسات در افهام بگنجد، 

، 17، ج1417)طباطبایی،  (43 /29: )عنکبوت 1﴾ْمثاُل َنْضِرُبها ِللنَّاِس َو َما َيْعِقُلها ِإال اْلعاِلُموَنْلَاِتْلَك ا

 .(10، ص18تا، جطنطاوی، بی /208، ص3، ج1418 بیضاوى،ر.ک. نیز  /130ص

 تمثیلغامض از رهگذر  مفاهیم تفهیم -3-4

 .(86، صتا)جرجانى، بی است پیچیده مفاهیم رساندنبرای  های بسیار دقیقراهتمثیل از 

د و لذا باید نیستن انیبقابل تمثیل راهاز سخت و پیچیده هستند که جز  قدرآنگاهی معانی معقول 

است،  نبیان آ درصددمتکلم  آنچهتوجه داشت که در تمثیل باید از ظاهر کالم گذشت و به اصل 

 .(150ص، 1385معرفت،  /223، ص3، ج1379جوادی آملی، دست یافت )

تواند داشته هایی که هر فردی از مسلمانان میها و ظرفیتخداوند هم با توجه به قابلیت

 تمام آیات قرآن در یک ،به همین دلیل .ح متفاوت نازل کرده استوباشد، قرآن را در ابعاد و سط

 ،ابلو در مق است فهمقابلی از آیات و مطالب قرآنی برای تمام افراد مرتبه قرار نداشته و برخ

 .(116ص ،3ج، 1361 ،کالنتری ر.ک.برخی از آیات هم هستند که نیاز به تفسیر بیشتر دارند )

                                                           

 كنند.یزنيم و جز دانايان آن را درک منهاىي است كه ما برای مردم میها مثالاين .1
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، 1392مصباح یزدی،  ر.ک.های مهم زبان قرآن، چند ساحتی بودن آن است )یکی از ویژگی

های بدین معنا که جنبه ؛(48، ص1376راد، عنایتی /298، ص1377 هادوی تهرانی، /9ص ،1ج

 ای ازدر پاره ،متفاوت وجود انسان را در نظر گرفته و با او تکلم نموده است؛ به همین جهت

مفاهیم و معارف متعالی را در قالب تمثیل بیان  ،موارد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود

 .(154، ص1387 فروردین،) ز آن بهره گیردبه فراخور خودش ا نماید تا هر فردیمی

 ویا علمی و... نخواهد بود  ا نمادینی یژگی، زبان قرآن صرفاً زبان عرفیبا توجه به این و

. زبان قرآن در یک نگاه کلی دو بعد اساسی دارد: بعد ظاهری ستهاترکیب و تلفیقی از تمام این

شناختن معانی  .(31ص ،1377 تهرانی،هادوی  /152، ص1390پور رستمی،  ر.ک.و بعد باطنی )

ظاهری قرآن برای همه افراد، ممکن و قابل دریافت است اما فهمیدن باطن و مفاهیم درونی قرآن 

اندیش که خودش نیز دارای ابعاد و سطوح متفاوتی است، تنها از عهده برخی از افراد ژرف

 .(294ص، 1383سعیدی روشن،  /83، ص1385مصباح یزدی،  ر.ک.آید )برمی

کسی که بخواهد تربیت »اند: این خصوصیت را چنین مورد توجه قرار داده )ره( امام خمینی

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 

 «امثال و رموز تزریق کند تا نفوس مختلفه و قلوب متشتّته، هر یک بتوانند از آن استفاده کندو 

 .(187، ص1372خمینی، )

سوره ق در تعقیب این غرض  30طرفداران نظریه تمثیلی و نمادین دانستن آیه  ،برای نمونه

اشاره کند که  خواهد به این حقیقتحق از رهگذر این سؤال و جواب مى اقدسهستند که ذات 

را که استحقاق  آنچه ن احاطه یابد و جزاىکه به همه مجرماقهر خداى تعالى و عذاب او از این

 .(63، ص5، ج1415فیض کاشانى،  /169، ص4، ج1377طبرسى، )دارند ایفا کند، قاصر نیست 

تا  صورت زبان حال بوده، در ظاهر حقیقی آورده استخداوند این مخاطبه را در اینجا که به

ء هبما للتمثيل و هذا السؤال و اجلواب جى»تر به مخاطب منتقل نماید: مقصود خود را بهتر و کامل

ثل، ( زیرا م125َ، ص26، جتایب)مراغى، « و تصوير املعىن بإبرازه ىف لباس املحسوس ليتضح أمره

مرتبه خاص  و عامى هر دو در سطح و مترین راه براى تبیین حقایق و دقایق است که عالِآسان

 .(62، ص3، ج1417شوند )طباطبایى، مند مىخود از آن بهره
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 قرآن و علم رفع تعارض میان -3-5

 تنافیگونه هیچ نازل کرده است خداوند آنچهاست که در  چنیندر متون دینی عمومی اعتقاد 

 معنا ینا به علوم بشری قرآن و تعارض واقعی دیگر،عبارتبه. وجود نداردبا علوم بشری واقعی 

با قرآن ولی تعارض ظاهری علم  ؛محال است ی با هم سازگار نباشندروچیهبه و علمکه قرآن 

، 1381 رضایی اصفهانی، ر.ک.برطرف کردن خواهد بود )ولی قابل  امکان دارد اتفاق بیفتد

 .(83ص

ل رفت از مشکای از موارد برای برونبرخی از دانشمندان و مفسران اسالمی هم در پاره

 به .اندقائل به تمثیلی و نمادین بودن برخی از آیات شده ،تعارض بین آیات قرآنی و علم قطعی

ض تعار ،ظاهر با نظریه تکامل انواع حسب بهکه  )ع( آدم حضرت در داستان خلقت ،مثال عنوان

یک لبسم نمادین و اند تا از طریقهکوشیدمسلمان و مفسران قرآن  محققان، بعضى از 1آشکار دارد

 ، این تعارض را حل نمایند.این آیاتشمردن 

 :2شوندمی این نظریه به چند گروه تقسیم طرفداران

بر این عقیده هستند که آیات مربوط به آفرینش حضرت برخى از نویسندگان مسلمان الف. 

دانست ى لتمثیدر آن را  شدهمطرح بیانگر رخدادی تاریخی نبوده است بلکه باید اتفاقات )ع(آدم 

نزل یافته نبوده، ت درکقابل برای بشرمستقیم  با عرضهکه آنزیرا حقایق خالص و عمیق به دلیل 

 .(97 ،34صص، 1376یوسفى اشکورى،  ر.ک.) و با رمز و استعاره بیان شده است

برخی، منظور از شیطان همان هواهای نفسانی هستند که مانع رسیدن انسان به مصلحت  زعمبه

 .ک.رها برای رسیدن به خداست )بهره بردن انسان از تمام ظرفیت ،خالفت شوند و منظور ازمی

 که است انسانى نفس مرتبه شده،نهى درختِ از منظور .(204، ص2ج ،1376 موسوى غروى،

 مار، پوست زیر در شیطان شدن پنهان و مار از است؛ منظور آدمى مرتبه و حیوانى مقام جامع

 خوانده ابلیس هم صغیر معالَ در است ابلیس مظهر اینکه جهت از آن که است، واهمه قوه همان

 صورتبه و داده زینت ندارد، را حقیقت آنچه که است این آن، اغواى و وسوسه. است شده

                                                           

سخن  و سبک مقدار ،روش مطرح شده که در اين موارد سوره در هفت )ع(آيات مربوط به خلقت حضرت آدم  .1

؛ 25-11 /7 :عرافا؛ 38-30 /2 :بقرهخورد )هايی به چشم میتفاوت ،موضوع تناسببه مقامدر هر  تفاوت دارد و

 .(85-69 /38 :ص؛ 123-115 /20 :طه؛ 50 /18 :کهف؛ 65-61 /17 :اسراء؛ 43-26 /15 حجر:

احلی، صگرفته شده است )ر.ک. « داستان آدم ابوالبشر در نگاه دانشمندان اسالمی»بندی از مقاله اصل اين دسته .2

 .(11ص، 1388
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 نفس ،آنگاه و) کندمى گرجلوه ،(حوا) است حیوانى نفس که عاقله لطیفه چپ سمت بر حقیقت

 مقام هب آنان تنزل از عبارت حوا و آدم هبوط ؛(فریبدمى را آدم یعنى عاقله، لطیفه حوا، یا حیوانى

 .(2، ص2، ج1344، سلطانعلیشاهاست ) حیوانیت

اند اما داستان اسکان و خلقت او را پذیرفته )ع(وجود حضرت آدم  اصلب. برخی از محققان 

 )مطهری، اندنمادین و سمبلیک تلقی نمودهوی در بهشت و ماجرای شیطان در قرآن کریم را 

 .(18، ص1369 ،شریعتى /515، ص1ج، 1378

اند، نوعی از ردهمردود شم را ی باالبه معنا ماجرا که تمثیلی بودناینشهید مطهری در عین 

م قرآن بینیما اگر مخصوصًا قرآن کریم را مالک قرار دهیم مى: »ستا سمبلیک بودن را پذیرفته

که در  «آدم»است. منظورم این نیست که  سمبلیک طرح کرده اصطالحبه صورتبهداستان آدم را 

یک فرد و یک « آدم اول»قطعاً  -ابداً– نوع انسان است قرآن آمده نام شخص نیست، چون سمبل

نت سکو ازنظرشخص است و وجود عینى داشته است؛ منظورم این است که قرآن داستان آدم را 

 سمبلیک طرح صورتبه... وحسد، رانده شدن از بهشت، توبه  در بهشت، اغواى شیطان، طمع،

انگیز آدم نیست و در حیرت خلقتِ ازنظرگیرد، اى که قرآن از این داستان مىکرده است. نتیجه

 مقام معنوى ازنظرکند، بلکه قرآن تنها گیرى نمىگونه نتیجهباب خداشناسى از این داستان هیچ

، 1ج، 1378)مطهری،  «کندىیک سلسله مسائل اخالقى، داستان آدم را طرح م ازنظرانسان و 

 .(515ص

گمان به  ع()حضرت آدم  آفرینشداستان  تمثیلی بودنِ با قبول کردندکتر شریعتى همچنین 

 وی الزم بود تا داستان آفرینش زعمبهخود دلیل تمثیلی بودن داستان را هم کشف نموده است؛ 

رفت پیش باوجودای بعدی هم هی و نسلامروز مسلمانان شد تامى بیان تمثیلیبه زبان  انسان

 .(18، ص1369 ،شریعتىبتوانند از این داستان استفاده نمایند )علوم انسانى و علوم طبیعى، 

، 1366صدرالدین شیرازى،  /7، ص1ج، 1415آلوسى، برای نمونه نک: ای از مفسران )ج. عده

به  که پیامبری ( با رد تخیلی بودن داستان و قبول این مطلب149، ص1350 ،نسفى /82، ص2ج

نام آدم بوده است که به همراه همسرش در بهشت سکونت داشته و اتفاقات بعدی برای ایشان 

آن باطن بر است که  هاییباطن وظاهر این داستان دارای یک ند که هست قائل ،رخ داده است

 .مفاهیم گسترده و عمیقی داللت دارد و باید در آن تأمل فراوان نمود

ى این آیات از رموز»گوید: آدم مى ذیل داستان حضرتى در تفسیر خود سید مصطفى خمین

ر ظاهر قصه بسیا .فهم خود از آن بهره ببرند اندازهبه العربةریجزتا مردم  است استفاده کرده
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؛ چراکه باید این کتاب الهى برداردساده، اما داراى رموزى بسیار است که معارفى بزرگ را در 

حکایت حال  ،باشد. هر انسانى آدم است و این آیات فهمقابلخودش  زهاندابهبراى هر کسى 

 )خمینی،« دارداوست و چگونگى زندگى فردى و اجتماعى و ارتباط او با شیطان را بیان مى

 .(442، ص5ج، 1376

 ستا یک قصه عینى و خارجى بوده )ع( داستان آدمد. برخی از مفسران هم بر این باورند که 

 .استو این داستان، تمثیل تکوین  نه خلیفه الهىنمو ،لیکن آدم

آدم و  اسکان داستانآید که به نظر نزدیک مى: فرمایددر این مورد مى 1طباطبایى عالمه

 اىمَثَل و نمونه منزلهبه، شجرهبه خاطر خوردن از  از آن مقام همسرش در بهشت و فرود آوردنش

، 1417 باطبایى،)ط داردزل شدن به دنیا بیان مىباشد که خداى تعالى وضع آدمیان را قبل از نا

 .(27، ص8ج ؛132، ص1ج

جنود ابلیس هم در ردیف مستکبران و  کند کهالبالغه نقل مى این حدیث را از نهج ایشان

. (141، ص2، ج1412 )نهج البالغه، «هيَلِبًق َو يَسِلْبإا لّإوا ُدَجَسَف» متخلفان از فرمان الهی هستند:

در این حدیث، فرمان سجده به لشکریان ابلیس نیز تعمیم داده شده و این : دفزایامى همچنین

ى اى براى انسانیت بوده و شخص او خصوصیتکند که آدم، مثال و نمونهقبلى ما را تأیید مى ةگفت

 ،جوادى آملى ر.ک.نیز  /60، ص8، ج1417 باطبایى،)ط گرددیبازمتکوین  نظام نداشت و قصه به

 .(203، ص6ج، 1379

های بیان شده و یادکرد چهار نظریه مهم در مورد تمثیلی بودن این داستان، با توجه به دیدگاه

برداشت  در قرآن این داستان یجایجاتوان از می ،به نظر طرفداران این نظریه ،اکنون باید گفت

آیات  روشن از طوربههدایت مردم بوده و این هدف  خلقت آدم، هدف اصلی از آیاتنمود که 

 برای انسان است؛ یک مشکل فکری حل درصدددر این آیات  . قرآنآیدشریفه به دست می

و  حکمت با انسان مطابق آفرینشاست که آیا  درگیر کرده آنمشکلی که هماره فکر انسان را 

 اینکه خیری در آن وجود ندارد؟ یا استمصلحت بوده 

                                                           

مره دسته دوم هم قرار داد و اظهار داشت که مراد عالمه آن است که . البته امکان دارد که عالمه طباطبايی را در ز1

 ظاهر داستان اراده نشده باشد.
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 نکهای ود سازمیبه خود مشغول را  یانسانذهن هر است که  محوری ةلأمسهمان  نکته این

در تعیین  1ه است یا طبق نظریه تحول انواعثبوت انواع تحقق یافتنظریه  خلقت مبتنی برنداند 

در  یادهیفاو  هیچ اثر نظریه درست باشد این دواز  کیکداماینکه  .سرنوشت او تأثیری ندارد

که آیا آفرینش انسان دارای  لهأمس این اما ؛ندارد هال انساناعماو  هاگیریسرنوشت و تصمیم

نقش محوری در تعیین سرنوشت در ورای خلقت انسان وجود ندارد،  یادهیفاهدفی است یا هیچ 

 .انسان دارد

 نهات قبول کنیم که انسان و باشد وجود نداشته انسان آفرینشاز  سودیو  هدفگونه هیچ اگر

 ای با اینچنین اندیشه ،میردمی ز این دنیا رفته وا و سپس م آمده استبه این عالَ اتفاق از روی

ف وظای انجام اواز و  به وجود آمده است شدهحساب قبلی و طبق طرح و برنامه انسانکه  عقیده

در کارکرد و عمل او  طورقطعبهاین امر تفاوت اساسی دارد و ، اندرا خواسته ییهاتیمسئولو 

 .گذاردثیر میأت

گونه که را به همین )ع(بر سر راه وجود ندارد که داستان حضرت آدم مانعی  هیچ ،جهیدرنت

 های تمثیلی وبرخی از برداشت ،حالنیدرعدر قرآن آمده است، واقعی و حقیقی تلقی نموده و 

 ودن آیاتب سمبلیک منظور ازاگر  دیگرعبارتبهنمادین نیز در مورد این داستان، پذیرفته شود؛ 

دهد که فراتر کند، حقایقی را نیز تعلیم میمی ارائهظاهری که  ر عین مفادداستانی داین باشد که 

 .از ظاهر هستند، این مطلبی صحیح است

یگری الیل دذکر این نکته هم ضروری است که عالوه بر پنج دلیلی که بیان شد، د در پایان

ن استناد انند به آتون به نظریه تفسیر تمثیلی برای اثبات کالم خود میهم وجود دارد که قائال

، عدم یاناز سطوح گوناگون ب قرآن برخوردارىنمایند مانند تأثیر بیشتر زبان تمثیلی و نمادین، 
                                                           

انواع جانداران هر کدام جداگانه از آغاز به مهني شکل کنوىن خلق : گويدمی« فيکسيسم»فرضيه ثبوت انواع يا  .1

ه برخوردار است و از آغاز آفرينش ب یت مستقلبنابراين انسان هم از خلق ؛به نوع ديگر مبدل نشد یشدند و هيچ نوع

گويد: انواع موجودات زنده در آغاز به مي« ترانسفورميسم»فرضيه تکامل انواع يا . مهني صورت آفريده شده است

اعماق درياها با يک  یهاجلن یالالبهها و از در آب اقيانوس سلويلتکموجودات  ،شکل کنوىن نبودند، بلکه در آغاز

. زنده پيدا شد یهاها خنستني سلولخاص قرار گرفتند که از آن یدر شرايط جانیبيدا شدند؛ يعىن موجودات جهش پ

به نوع ديگر درآمدند و از درياها به صحراها و از آن به  یزنده تدرجيًا تکامل يافتند و از نوع بيىِناين موجودات ذره

ترين حلقه اين تکامل، انسانميىن و پرندگان به وجود آمدند. کاملهوا منتقل شدند و انواع گياهان و جانوران آىب و ز

/ 59، ص1386ک. سبحانی، .د )رمنا ظاهر گشتنانسان یهاشبيه به ميمون و سپس ميمون یامروزند که از موجودات یها

 .(42، ص1387کالنتری، 
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شعور جمادات، عدم جواز اکتفا کردن به ظاهر آیات و... که بر این دالیل اشکاالت بسیاری وارد 

ناد ان این نظریه به آن استای بود که طرفدارترین ادلهولی پنج دلیلی که بیان کردیم مهم ،است

 توانند به آن تمسک نمایند تا نظریه خود را اثبات نمایند.اند یا اینکه میکرده

 گیرینتیجه

ترین دالیل طرفداران نظریه تفسیر تمثیلی را مهم رسدیمبه نظر  گرفتهانجام یهایبررسبا 

 عبارات ذیل خالصه نمود:قالب بتوان در 

ادیان: به این معنا که زبان عمومی مردم در  و هازبان تمامی در یلیتمث زبان بودن . رایج1

 صورتبه هاییبه کار بردن زبان تمثیل است و در قرآن کریم و روایات نیز گزاره ،طبقات مختلف

 تمثیل ذکر شده است.

قابل استناد است که ضمن اشاره به معانی  )ع(معصوم  امامان. اشارات روایی: روایاتی از 2

 اند.یلی، این نوع تفسیر کردن از آیات قرآن را در زمره معانی باطنی قرآن برشمردهتمث

توانایی بسیار زیادی در عقل انسان، آنکه  باوجودطبیعت:  ماوراء درک از عقل . ناتوانی3

قطعاً قابلیت ادراک تمام معارف را ندارد و به همین دلیل برخی  ولی شناخت معارف اسالمی دارد

 نمایند.آیات مربوط به رجم شیاطین را بر نظریه تمثیل حمل می ،از مفسران

 نچهآغامض از رهگذر تمثیل: در تمثیل باید از ظاهر کالم گذشت و به اصل  مفاهیم . تفهیم4

های هر فردی متفاوت خواهد بیان آن است، دست یافت که با توجه به ظرفیت درصددمتکلم 

 .بود

ای از موارد برای خارج شدن از مشکل تعارض بین در پاره قرآن: و علم . رفع تعارض میان5

  توان قائل به تمثیلی و نمادین بودن برخی از آیات شد.آیات قرآنی و علم قطعی می
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 تا.؛ بريوت: دار الکتب العلمية، بیاجلواهر فی تفسري القرآن الکرميطنطاوی، حممد؛  .52

 ق. 1376، ةالعلمي ةاملطبع :جنف ؛التبيان يف تفسري القرآن ؛ن حسنطوسي، حممد ب .53



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

 
 
 
 

 ش. 1381؛ قم: آيت عشق، خدا، زبان و معنازمانی، امريعباس؛ علی .54

هبار ، 10-9هاي قرآين، شپژوهشنامه فصل ؛«شناسي دين در نگاه امليزانزبان» ؛عناييت راد، حممدجواد .55

 ش. 1376و تابستان 

 ش. 1387، قم: دفتر عقل، 2چ ؛قرآن یهادر داستان یهنر یشناسزيباىي ؛فروردين، عزيزه .56

 ق. 1419، بريوت: دار املالك للطباعة و النشر، 2؛ چمن وحی القرآن؛ نيحممدحسفضل اهلل، سيد  .57

درايىت؛  نيحممدحس؛ به کوشش: االصفی فی تفسري القرآنفيض کاشانی، حممدحمسن بن شاه مرتضی؛  .58

 ق. 1418شارات دفتر تبليغات اسالمی، نعمتی، قم: مركز انت حممدرضا

، هتران: 2؛ به کوشش: حسني اعلمی، چتفسري الصاىف_________________________؛  .59

 .1415انتشارات الصدر، 

 ق. 1415الشروق،  دار :وتريب ؛ر الفىن ىف القرآنيالتصوقطب، سيد؛  .60

 ق. 1412، ، بريوت، دار الشروق17؛ چىف ظالل القرآن______؛  .61

 درگاهی، هتران: سازمان حسني: ؛ به کوششالغرائب حبر و الدقائق كزن؛ حممدرضا بن حممد دی،مشه قمی .62

 ش. 1368اسالمی،  فرهنگ و ارشاد وزارت و انتشارات چاپ

 ش. 1387، دانش و انديشه معاصر نشر؛ هتران: تکامل زيستی و آيات آفرينش ؛کالنتری، ابراهيم .63

 ش. 1361هتران: بنياد قرآن،  ؛سیشناسلسله مباحث قرآن ؛الياس ،کالنتری .64

 1367اإلسالمية،  ، هتران: دار الکتب3غفاری، چ اکربیعل؛ به کوشش: الکافیکلينی، حممد بن يعقوب؛  .65

 ش.

، بريوت: مؤسسة الوفاء )دار إحياء 2؛ چحبار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمه االطهار؛ حممدباقرجملسی،  .66

 ق. 1403التراث العريب(، 

 ق. 1423؛ لندن، مؤسسه امام علی )ع(، معارج االصوللی، جعفر بن حسن؛ حمقق ح .67

 ق. 1419، ؛ هتران: دار حمىب احلسنيمن هدی القرآنی؛ حممدتقمدرسی، سيد  .68

 تا.العربی، بی التراث ؛ بريوت: دار إحياءاملراغي تفسريمصطفی؛  بن امحد مراغي، .69

امام  یو پژوهش یقم: مؤسسه آموزش ؛ادين اسالميهاي بنياي از انديشهچكيده ی؛حممدتقمصباح يزدی،  .70

 ش. 1380مخيىن، 

 ش. 1385 ،)ع( بيت جممع جهانی اهل؛ قم: البالغهقرآن در آيينه هنج  _____________؛ .71

 یو پژوهش یمؤسسه آموزش، قم: 5، چحممود رجيب؛ به کوشش: معارف قرآن ی؛حممدتقمصباح يزدی،  .72

 ش. 1392، امام مخيىن

 ش. 1370انتشارات صدرا، هتران:  ؛اسالم و مقتضيات زمان مطهری، مرتضی؛ .73
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 ش. 1378؛ هتران: انتشارات صدرا، جمموعه آثار_________؛  .74

 تا.ی؛ مشهد: اجلامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية، بالتفسري و املفسرون فی ثوبه القشيب ی؛حممدهاد ،معرفت .75

 ش. 1378 ،تمهيدالسسه فرهنگی ؤم؛ قم: علوم قرآنی ___________؛ .76

سن ح ؛باشیحسن حکيم ؛اکرب رستمیعلی ؛ ترمجه:نقد شبهات پريامون قرآن کرمي___________؛  .77

 ش. 1385تمهيد، المؤسسه فرهنگي ، قم: خرقانی

 ق. 1424اإلسالمية،  ؛ هتران: دار الکتبتفسري الکاشف؛ حممدجواد مغنيه، .78

 ق. 1414، بريوت: دار املفيد، 2؛ به کوشش: صائب عبد احلميد، چاملسائل السرويةمفيد، حممد بن حممد؛  .79

 ق. 1414، بريوت: دار املفيد، 2خراساين، چ اکرب إهلي؛ به کوشش: علیاملسائل العكربية؛ ________ .80

 ق. 1424؛ قم: دفتر تبليغات اسالمی، تفسري القرآن الکرمي___________؛  .81

؛ به کوشش: يوسف بقاعی، بريوت: دار نفح الطيب من غصن االندلس الرطيبمقری، أمحد بن حممد؛  .82

 ق. 1419الفکر، 

 ش. 1383الکتب اإلسالمية،  ، هتران: دار27؛ چتفسري منونه؛ مكارم شريازي، ناصر .83

 ش. 1377قم: نشر خرم، ؛ به علوم قرآىن ینگاه ؛حممدباقر ،یمياجن یملک .84

 ش. 1376، هتران: انتشارات قلم، 3چ ؛آدم از نظر قرآن ؛حممدجواد ،یغرو یموسو .85

 ش. 1381؛ هتران: طلوع، مثنوی معنویحممد؛ بن  حممد نيالدجاللمولوی،  .86

 ش. 1367؛ هتران: اسوه، شناخت قرآن ريسی، هاشم؛زاده ه؛ هاشمحممدصادق ی،جنم .87

 م. 1999؛ مصر: دار ركاىب للنشر، الفواتح االهلية و املفاتح الغيبيةخنجواىن، نعمت اهلل بن حممود؛  .88

 ش. 1350ی، كتاخبانه طهور هتران: ،3چ ؛نسان الكاملالا ؛عبدالعزيز بن حممد ،نسفى .89

 ش. 1385، آبان 35عرفت، ش؛ نشريه م«قرآن و زبان منادين»نصريی، علی؛  .90

 ش. 1381؛ هتران: اسوه، تدبر در قرآنپژوهشی پريامون  ؛اهلل پورفر، ويلنقي .91

مؤسسه فرهنگی خانه خرد،  قم: ؛مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از قرآن کرمي؛ مهدی هادوی هترانی، .92

 ش. 1377

 .تای، بزهرجامع األقاهرة:  ؛البيان القرآين عند اجلاحظ ؛هاشمهاشم، حممد  .93

 ش. 1376هتران: انتشارات قلم،  ؛بازخواىن قصه خلقت ؛سنح، یاشكوری يوسف .94
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