
          مقاالتراهنماي تدوين   
  .مقاالت بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقاالت براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر       نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه          چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  (به همان مأخذ باشد از      اگر ارجاع بعدي بالفاصله      ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع التين، به صورت التين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  .ود نوشته ش(.Ibid)اگر بالفاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل التيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .ادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايدارجاع در ي ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(م مشهور نويسنده   ، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نا            منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).ي يا ميالديشمسي، قمر

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و            ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقاالت آزاد است ـ
  .لزامي استرعايت دستور خط فارسي مصّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي ا ـ
  .شود مقاالت رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۹ ان، زمست۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسالمي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  

  قرآن و زبان نمادين

    علي رضايي اصفهانيكتر محمدد  
    دانشيار جامعی المصطفي العالميه  

  چكيده
معنـاي نمـاد و     و   آن   ةشناسي زبـان قـرآن و تاريخچـ        به مفهوم نخست  اين مقاله   

رد اساسي در نمادانگاري قرآن را بيـان        كسپس سه روي  . پردازد سمبل و رمز مي   
  .ندك  ميو بررسي

ل قــرآن را اشــارات كــه كــرد نمادانگــاري بــه معنــاي عــام كــنخــست روي      
انگـاري بـه معنـاي خـاص در         ، سـپس نماد   ردهو نقد ك  داند معرفي    رمزآلود مي 

ــان و نقــد مــي    ــول پــل تيلــيش بي ــ مــورد صــفات خــدا را از ق ــان كن د و در پاي
 همـان   هكـ رده  كـ نمادانگاري به معناي اخص را از قول شـهيد مطهـري مطـرح              

هاي قرآني همراه با حفظ خصوصيت  اشارات اخالق و عرفاني در برخي گزاره 
  .شود بخشي آنهاست و در پايان به تفاوت نماد و تمثيل اشاره مي معرفت

  .قرآن، زبان، نماد، تمثيل :يواژگان كليد

  
                                                        

 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  درآمد
 ي از مسائل زبان قرآن،    كپژوهي معاصر است و ي     ي از مسائل مهم قرآن    كزبان قرآن ي  

  .اوش قرار گيردكه الزم است مورد كنمادانگاري آن است 

  شناسي زبان مفهوم: كي
ه مهمترين ابـزار گويـايي   كشود   داخل دهان گفته مي   كدر لغت، زبان به اندام متحر     

  .)۱۱۱۳۰: ۱۳۷۷دهخدا، : ك.ر(  ملت يا جماعت استكو نيز لغت ي
 انـسان بـراي   ةد ويـژ  توانـايي و اسـتعدا  (Langue)شناسي، زبـان    در اصطالح زبان  

ة انتزاعي و غيـر شخـصي دارد،        ه جنب كتوليد سخن و ايجاد ارتباط و انتقال پيام است          
آوايـي و     نمـود  (speech) يـا    (parole)لـم و گفتـار      كبناي گفتـار اسـت؛ امـا ت       و زير 

؛ ۱۲: ۱۳۷۸باطني،  : ك.ر(كاربرد عملي اين توانايي به هنگام گفتن و فهميدن جمالت است            

  .)۳۴: ۱۳۶۰صفوي، 
؛ ۶/۲۷۳: ۱۴۰۹طوسي،  : ك.ر( :استعمال شده است  » لغت«به معناي   » لسان«در قرآن، واژة    

وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومـه  )۷/۴۱۶: ۱۳۹۳؛ طبري،   ۵/۴۶۶: ۱۳۹۵طبرسي،  
ّ

... )و ؛  )۴/ ابراهيم
و لـم   كت« البته گـاهي نيـز بـه معنـاي           .اي را جز به زبان قومش نفرستاديم       هيچ فرستاده 

ّ هارون هو أ مىنیوأخ : آمده است» گفتار  لسانافص
ً
 )و برادرم هارون، او زباني ؛)۳۴/ قصص 

ولسانا وشـفتني : لم و گفتار است   ك گاهي نيز به معناي ابزار ت      .تر از من دارد    واضح
ً

 )بلد /

  !؛ و زبان و دو لب)۹
علمـه البیـان  ةدر آي » بيان «ةواژ

ّ
 ) ي يعالمـه طباطبـا   . رد اشـاره بـه زبـان دا       )۴/ رحمـن

 است و غرض از آن همـان اظهـار چيزهـاي            ز چي كردن ي كار  كآش بيان،«: نويسد مي
  .)۱۹/۹۵: ۱۳۹۳طباطبايي، ( »دروني است

  :ندك شناس سوئيسي، زبان را اين گونه تعريف مي سوسور، زبان
ه كـ هاسـت    ي از نـشانه   ا  به هم پيوسته  ) structure= ساختار، سيستم    (ةزبان، مجموع 

يبـي  كديگر وابستگي تام دارند و ارزش هر واحدي تـابع وضـع تر            كزاي آن به ي   اج
  .)۲۲۶: ۱۳۸۳سعيدي روشن، : ك.ر( آن است

ه كـ ه مقـصود آن اسـت     كـ  بل ،نيـست ) عربـي (= مقصود از زبان قرآن، لغت قرآن       
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اخباري يـا   (ها و جمالت داراي چه خصوصياتي است؟         لمات و گزاره  ك از نظر    قرآن
آيـا  ...) ك اليـه يـا چنـد اليـه و         اي، يـ    مجازي، تمثيلي يـا اسـطوره      ي، حقيقي يا  يانشا

شده در قرآن بر همان معاني وضعي عرفـي بـشر داللـت دارد يـا بـر                   مفردات استعمال 
ــام از چــه ســب  يمــسم ــرآن در رســاندن پي اي   و شــيوهكات حقيقــي داللــت دارد؟ ق

  ؟رده استكاستفاده ...)  رمزي و، علمي،عمومي، عاطفي(
ه از كنخست تعريفهاي استنباطي : ان قرآن دو نوع تعريف وجود دارد    در مورد زب  

نظران علوم قرآني همچون عالمه  اشارات موجود در آثار دانشمندان پيشين و صاحب       
ه در مبحـث ديـدگاهها مطـرح        كـ قابـل اسـتفاده اسـت       ... اهللا خـويي و     یطباطبايي، آيـ  

نظـران   سندگان و صـاحب گيرد و دوم تعريفهـاي نويـ   شود و مورد بررسي قرار مي     مي
در اينجـا برخـي از      . اند ردهكه به صورت روشن زبان قرآن را تعريف         كمعاصر است   

  .نيمك اين تعريفها را نقل مي
  :اند ردهكزبان قرآن را اين گونه تعريف  برخي از معاصران،

ار سـاخت ارتبـاطي و داللـي واژگـان، عبارتهـا و      كـ مراد از هويت زبان قرآن، نوع    
  .)۱۰۱: تا رشاد، بي( ل متن آن است در مقام مواجهه با مخاطبان خودكيز  ن،ها جمله

هاي آسماني از جمله قرآن، بتاكي ديگر از نويسندگان معاصر با توصيف زبان     كي
  :نويسد در خصوص زبان قرآن مي» زبان دين و ايمان«به 

رد كــ رويكتوصــية يــ. زبــان اصــلي قــرآن، زبــان هــدايت جــان و دل مــردم اســت
) زندگي(ل حيات و در متن و بحبوحة        كگرايانه در    و آخرت  ، خداپرستانه روحاني

 بريــايي اســتكمنــدي انــسان در پيــشگاه حــريم  و بــرانگيختن مــسئوليت و وظيفــه
  .)۲۷: ۱۳۸۳فراستخواه، (

  :نويسند دانسته و مي» زبان هدايت«برخي ديگر از معاصران نيز زبان قرآن را 
» زبان هدايت «ه آن را    كدر زبان قرآن آن باشد      ترين رهيافت    رود معقول  گمان مي «

بخـشي دو    راهنمايي به سوي هدف برين حيات انسان و جهت        : هدايت يعني . بناميم
 او بـه ثمـر   يدعوت وي به تعالي و رقاي وجودي تا توانمنديها و استعدادهاي انـسان  

سـعيدي روشـن،    ( »مال انـساني نائـل آيـد      كبنشيند و به هدف آفرينش خويش، يعني        
۱۳۸۳ :۳۸۶(.  
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يبــي از كنظــران معاصــر زبــان قــرآن را زبــان تــأليفي و تر  ديگــر از صــاحبيكــي
ه كـ ...) ز حقيقـت، مجـاز، اسـتعاره، برهـان و    اعم ا (داند   روشهاي گوناگون گفتار مي   

 واجـب و    يمثـل انـشا   (نشهاي گفتـاري دارد     كه  كردهاي متفاوت دارد    كاركابعاد و   
اراي انسجام و پيوسـتگي و سـطوح طـول و           بخش و د   هاي آن معرفت   و گزاره ) حرام

  .)۴۸۲ـ۴۷۲: ۱۳۸۵ساجدي، ( عرضي در بيان و فهم است
در مبحث ديدگاهها در باب زبان قرآن اين تعريفها مورد بررسي و نقد        : يادآوري

  .گيرد قرار مي

  پيشينه: دو
اديبـان، اهـل فـصاحت و        شناسـان،  برخي ابعاد زبان قرآن از ديرباز مـورد توجـه واژه          

 راغـب   مفـردات : ك.ر( غت بوده است و آثار زيـادي در ايـن مـورد ارائـه شـده اسـت                 بال

  ....) واالعجاز دالئل، البالغه اسرار؛ العيناصفهاني؛ 
 از (Modern science of languge)شناســي جديــد  در دوران معاصــر، زبــان

صـفوي،  ( شـروع شـد   ) . م ۱۹۱۳( سوسـور    نـدز يـسي، فردينا  ئشناس سو  هاي زبان  انديشه

۱۳۶۰ :۶۸(.  
شناسـي فهـم      تابهاي خدا و انسان در قرآن، ايزوتسو؛ تحليل زبان قـرآن و روش            ك

باقر سعيدي روشن؛ زبان قرآن، مقـصود فراسـتخواه؛ زبـان ديـن و قـرآن،                آن، محمد 
تابها نيز به مناسبت    كدر برخي   .  زبان قرآن نوشته شده است     ةابوالفضل ساجدي دربار  
تـاب مبـاني و     كر در   كاظم شـا  كتـر محمـدك   ه د انـد؛ از جملـ     به ايـن مبحـث پرداختـه      
  ).۱( دين، و نگارنده در منطق تفسير ةبر رشاد در فلسفكا روشهاي تفسيري و علي

رايج عصر ما خارج شده و تحـت        » زبان قرآن «برخي از معاصران نيز از اصطالح       
 ه آيـا قـرآن بـه      كـ انـد    ردهكـ اند؛ مثالً مطرح     به لغت قرآن پرداخته   » زبان قرآن «عنوان  

عـب بـن خزاعـه، مـضر يـا هفـت            كعب بن قريش،     ك لغت قريش يا حجازي، تميمي،    
دام از موارد فوق    كه هيچ   كاند   سپس نتيجه گرفته    لغات عرب نازل شده،    ةلغت يا هم  

  .) به بعد۸۹: ۱۳۷۹بابايي، ( دليل معتبري ندارد
انگـاري،  معنا مثـل بـي  (ردهـاي نـوين زبـان ديـن         كبرخي ديگر از معاصران به روي     
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رده، كـ پرداخته و آنها را با زبان قـرآن مقايـسه و رد             ) انگاري ، نمادين كردگراييكار
 انـد   عقاليي را در مورد زبـان قـرآن تـرجيح داده           ةسپس همان لسان محاوره و مفاهم     

  .) به بعد۱۰۱: تا رشاد، بي(
نظران قرآنـي نيـز اشـاراتي        صاحب ه برخي دانشمندان و   كآوري است    الزم به ياد  
ه به علت مطرح نبودن يا منقح نبودن موضوع         كچند  اند هر    قرآن داشته  به مبحث زبان  

  .اند زبان قرآن نزد آنان، به صورت صريح و مستقيم به تعريف زبان قرآن نپرداخته
تـوان ديـدگاه آنـان را در         ه مـي  كاند   ردهكاما برخي ويژگيهاي زبان قرآن را بيان        

  .ردكباب زبان قرآن از آن مطالب برداشت 
ه به زبان عرف عام در مورد قرآن        كي در البيان    يابوالقاسم خو اهللا سيد   یه آي از جمل 
  .)۲۷۰ـ۲۶۳: ۱۴۰۱خويي، : ك.ر( ندك اشاره مي

اهللا جـوادي آملـي      یي، امام خميني، شهيد مطهـري، آيـ       يو نيز از آثار عالمه طباطبا     
ه كـ چنـد   ص است، هر  ه زبان قرآن، زبان عرف خا     كشود   اهللا معرفت استفاده مي    یوآي

طباطبايي، : ك.ر( اين شخصيتها در چگونگي زبان عرف خاص با هم اختالف نظر دارند         

  .)۱/۳۲: ۱۳۸۰؛ جوادي آملي، ۱/۲۱: ۱۳۸۲؛ مطهري، ۳/۷۸: ۱۳۹۳

  زبان نمادين: سه
ار ك لب و ابرو و صداي مخفي به         بهعربي است و در لغت به معناي اشاره         » رمز «ةواژ
ّقـال رب  : ار رفته اسـت   ك بار به    ك و در قرآن فقط ي     )۲۰۳: ۱۴۰۴راغب اصفهاني،   ( رود مي

ــزا ــام إال رم ــة أی ــاس ثالث مل الن ــك أال  ــال آ ــة ق ًاجعــل ىل آی ّ ّّ ّ
ــران( تکــ ــا[؛ )۴۲/ آل عم ــت] زكري : گف

ات اين است كـه سـه روز جـز بـه             نشانه: فرمود.  قرار ده  يا  من نشانه  يبرا! پروردگارا
اشـاره  «اربرد دارد و بـه معنـاي        كـ ي نيـز    اين واژه در فارسـ    . يرمز با مردم سخن نگوي    

س، معّمـا، نـشانه، عالمـت، دال،        كـ ته، دقيقه، راز، سّر، چيز نهفته ميـان دو          كردن، ن ك
  .)مادة رمز: ۱۳۷۷دهخدا، ( رود ار ميك به »...عالمت اختصاري، عالمت قراردادي و
 اسـت » نماد« و در فارسي     (Symbol)» سمبل«معادل اين واژه در زبانهاي اروپايي       

  .)۳۰: ۱۳۸۳سعيدي روشن، (
  :تعريفهاي متعددي شده است از جمله» سمبل«و » نماد«، »رمز«مورد  در
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ه بر معنا و مفهومي در پس       كيب و عبارتي    كتر لمه،ك هر عالمت، اشاره،     : رمز .۱
 تمام الفاظ فوق، عدم صراحت      كمعناي مشتر . نمايد، داللت دارد   آنچه ظاهر آن مي   
  .)۳۱: ۱۳۸۳ي روشن، سعيد( و پوشيدگي است

. )۱۶: ۱۳۸۳يونگ،  (» استز مبهم، ناشناخته يا پنهان از م      سمبل معّرف چي   «:سمبل. ۲
ه بـه چيـزي بـيش از معنـاي          كـ شود    تلقي مي  كل وقتي سمبلي  ك ش كلمه يا ي  ك كي

  .ندكار و مستقيم خود داللت كآش
ا اعـم و    سازي معناي نماد با عالمت، بـه نـوعي آنهـا ر            با جدا  ١ پل تيليش  :نماد. ۳

لمات تا مـدتي عالمـت هـستند سـپس بـه نمـاد تبـديل                كچون گاهي   . داند اخص مي 
  .شوند مي

  :از نظر وي ويژگيهاي لفظ نمادين ديني عبارت است از
  .در لفظ نمادين، مدلول غير مطابقي اراده شده است: الف
  .مدلول غير مطابقي آن امري بسيار پيچيده است: ب
  .شود ه جايگزين خداوند ميكخدا يا چيزي است مدلول غير مطابقي نماد، : ج
. دين مساوي با شناخت خدا و پيوند قلبي با اوست و چيزي غير از ايـن نيـست                 : د
  .رد اصلي و مستقيم آن چنين ارتباطي باشدكاركه كشود  اي ديني تلقي مي گزاره

  .ه داراي تمام ويژگيهاي پيشين باشد، زبان آن نمادين استكاي  هر گزاره
  يبررس

 زبـان رمـزي     ةرا در برابـر نظريـ     » تيلـيش « زبان نمادين    ةتر ابوالفضل ساجدي نظري   كد
، ۱۷۵: ۱۳۸۵ساجدي،  : ك.ر( رده است ك تيليش را تحليل     ةقرار داده است و به خوبي نظري      

ه زبان رمزي   كبل. رده است ك اما در مورد زبان رمزي تعريف خاصي ارائه ن         )۳۵۹ و   ۳۴۰
گرايي باطنيان، متصوفه    رد تأويل كته است و شامل سه روي     ي دانس كرا با زبان تأويلي ي    
  .)۳۰: همان( رده استكتيويستي معرفي يو تأويلهاي پوز
 و  )۳۰: ۱۳۸۳( ي دانـسته  كـ تر سعيدي روشن زبان رمزي و نمادين را ي        كولي آقاي د  

 و )۲۶۶: همــان( رده اســتكــيــاد » رمزگرايــي باطنيــان«از تــأويالت باطنيــان بــا عنــوان 
                                                        

 Tillich, Theology of culture, p.53-54 :ل تيلـيش در آثـار متعـدد او از جملـه    پ زبان نمادين ةنظري. ١
  .آمده است
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  .)۲۷۰: همان( ي از نگرش رمزي دانسته استئ متصوفه را نيز جزييگرا تأويل
) دهاكُ(حروف رمز   « قرآن را با عنوان      ةولي آقاي فراستخواه بحث حروف مقطع     

به نظـر   . )۲۷۷: ۱۳۷۶فراستخواه،  ( رده و بحث مفصلي نموده است     كمطرح  » در زبان قرآن  
تقـسيمات ايـن مـوارد      زهـا و    ره به خاطر جوان بودن بحـث زبـان قـرآن، م           كرسد   مي
رده كـ بنـدي     خود تقـسيم   ةس بر اساس سليق   ك هر   رو  از اين امالً روشن نبوده است،     ك

ه برخـي  كـ همـان طـور     (سان بـدانيم    كـ به هر حال اگر رمز، نمـاد و سـمبل را ي           . است
  .تواند از مصاديق آن قرار گيرد موارد زير مي) رده بودندكنظران قبلي اشاره  صاحب
ه اين حروف را اسـرار الهـي در         ك بر اساس ديدگاهي     ؛ن قرآ ة حروف مقطع  :يك
  )در ادامه اين مطلب بررسي خواهد شد. (داند قرآن مي
  هاي باطنيان و متصوفه؛ تأويل:دو

 ۱۷۷: ۱۳۸۲رضايي اصفهاني،   : ك.ر(  مختلف است  ياربردهاك تأويل داراي    ة واژ :تذكر

  ).توضيح خواهد آمد(د شو  و در اينجا معنايي مشابه رمز و نماد اراده مي)به بعد
   نماد عام و خاص:سه
اشـاره، رمـز و   (به معناي عـام   پل تيليش و نماد  ةاساس نظري  انگاري خاص بر  نماد
معناي اخير از آثار برخي محققان اسالمي در مورد زبان قـرآن اسـتفاده               ) گوييمجاز
  .)۳۴۵: ۱۳۸۵ساجدي، : ك.ر( شود مي

 مـوارد در قـرآن وجـود        ةه همـ  كـ ست  يـ نپذيري زبان رمزي بدان معنا       البته تقسيم 
مـا در   . داشته باشد يا تطبيق آنها توسط افراد و گروهها بر آيـات قـرآن صـادق باشـد                 

 قـرآن   ،دهيم و در مورد تطبيق آنها با آيـات          اين نوشتار اين اقسام را توضيح مي       ةادام
  .نيمك را بررسي مي

ه معناي مجـازي، يعنـي      ه ب كاز اين نظر    ) رمز(نماد  : يادآوري تفاوت نماد و مجاز    
 اسـت و چـون افـزون بـر          كمعنايي غير از معناي ظاهري اشاره دارد، به استعاره نزدي         

يابد؛ اما   نايه شباهت مي  كان دارد به    ك معناي واقعي هم در آن ام      ةمعناي مجازي، اراد  
 شباهتهاي ديگر، نماد از هر دو متمـايز اسـت و چـون در               به رغم اين شباهتها و احياناً     

اي وجود ندارد تا خواننده را به مفهومي روشن، معّين و محـدود بـه                رينة صارفه آن، ق 
تـر اسـت؛ پـس     تـر و پيچيـده   نايه مـبهم  و ك هاي خاص رهنمون شود، از استعاره        زمينه
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 معنـاي مجـازي     كه بـه يـ    كـ  اصلي نماد در رابطه با صور خيـال ايـن اسـت              خاصيت
نـاي مجـازي را بـالقّوه در        وفايي چنـدين مع   كان شـ  كـ شود و ام   مشخّصي محدود نمي  

  .)۱۳۸۳: دانشنامة ادب فارسيانوشه و ديگران، ( خود نهفته دارد
ه بـه   كـ پـردازيم    البته در اينجا به مصداق سوم نماد و سمبل يعني زبان نمادين مـي             

  :سه صورت تصوير شده است

  )ل قرآنكآلود در اشارات رمز(نمادانگاري به معناي عام : الف
ل قرآن را زبـان نمـادين       كه زبان   كآيد   ميبرويسندگان مسلمان   هاي برخي ن   از نوشته 

تـر  كاز جملـه د . برنـد  ار مـي كـ  اشـاره بـه    ورا به معناي رمز  » نماد«دانند، البته آنان     مي
وي . » اسـت  كزبان مذاهب باالخص مذاهب سامي، زبان سـمبلي       «: گويد شريعتي مي 
  .)۲۴/۴: ۱۳۶۹شريعتي، ( ندك ن ميه معاني را به رمز بياكداند   را زباني ميكزبان سمبلي

ّوإذ قـال ربـك  : يب روح خدا و لجن بدبو در وجود انسان را در آية           كاو همچنين تر  

ة إىن للمال
ّ

را من صلصال من محـأ مـسنونئک ً خالق  ت فیـه مـن روحـبش ه و ـ٭ فـإذا سـو   فقعـوا لـه سـاجدینیّ
گيـرد   نهايت مـي   امل بي كنهايت پست بودن و قابليت براي ت       رمزي از بي   )۳۰ـ۲۹/ حجر(

شناسـي   جامعـه شريعتي، ( انسان نه از لجن ساخته شده است و نه از روح خدا  : گويد و مي 

  .)۲۷۲ـ۲۷۱: اديان
  :نويسد آقاي شبستري نيز در اين مورد مي

 سـال فعاليـت نبـوي       ۲۳ پيـامبر و مـردم در طـول          ةوگوي حضوري و دو جانب     گفت
يل ك فرهنـگ شـفاهي را تـش       كآن دوره، ي  پيامبر اسالم و شرايط متحّول اجتماعي       

چه امروز در اختيار    آن. هي به آن فرهنگ شفاهي نداريم     نون ما هيچ را   كه ا كداد   مي
ه از آن فرهنگ شـفاهي     كاست  ) متن قرآن (اي از نمادهاي معنادار      داريم، مجموعه 

 فرهنـگ شـفاهي نـازل       كدر واقع، آيات قـرآن در يـ       . ندك  ايت مي كاي ح  به گونه 
ه در آن فرهنگ شفاهي، ميان پيامبر و مخاطبانش چه ارتبـاطي            ما از اينك  شود و     مي

 كبرقرار شده، به درستي خبر نداريم؛ زيرا آن فرهنگ شفاهي پس از پيـامبر بـه يـ              
  .)۱۹ش: سبز طبرستان ( توب تبديل شده استكفرهنگ م

  :گويد وي در جاي ديگري مي
اي  ه بـه گونـه    كـ يخي اسـت    هاي تـار   تاب و سنت و روايات داريم، داده      كآنچه در   
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شناسـي جديـد     ديـن . )۵۲/۱۱ش: كيانشبستري،  ( نندك  ايت مي ك از واقعيات ح   نمادين
شناسـي جديـد،     در ديـن  . عبارت است از شناختن دستگاهها و نمادهاي رمزي دين        

شناخت هر دين عبـارت اسـت از شـناخت مجموعـة رمـزي      . زبان دين رمزي است  
گونـه و  ك قرائت از متون دينـي، توضـيحي رمز  ان يدر واقع، اسالم به عنو .  ...زباني

  .)۳۶۸: نقدي به قرائت رسمي از دينشبستري، ( دهد نمادين به دست مي

  :نويسد آقاي سروش نيز در اين مورد مي
ن است و ايـن ضـّد قـشريت اسـت و آن وضـوح و           كاف دين امري رازآلود و حيرت    

و ايـن از  [نـدارد   وجـود   خواهند، در دين    ايدئولوژي مي  كه از ي  كدقت و قشريتي    
  .)۱۶۵ و ۱۲۶: تر از ايدئولوژي فربه (] مزاياي دين است

  :آورد وي در جاي ديگري چنين مي
هـاي متعـارف و      زبان متعارف بـراي توصـيف تجربـه       . زبان دين، زبان اشارت است    

آلود ميان طبيعت و ماوراي طبيعت      ألوف ساخته شده است؛ اما مرز راز      قلمروهاي م 
ار گرفتن زبـان متعـارف در ايـن         كوضع نشده است؛ به همين علت به        زباني برايش   

دارد  ند و رازدانان و رازگويان را وامي      ك  قلمرو نامتعارف، آن را مبهم و نامفهوم مي       
ه صـورت عبـارات و      كـ تا به تمثيل و اشارت پناه برند و از مخاطبان خود بخواهنـد              

واهر به بواطن معطوف دارنـد و  ه نگاه خود را از ظ  كمعناي ظاهري آن را ننگرند؛ بل     
  .كننده به آنچه انگشت به آن اشاره دارد، نظر كبه انگشت اشاره نظر ندوزند؛ بل

  بررسي
نيـز نـسبت   » ينوكثينينـا مـا  «برخي نويسندگان ديـدگاه نمادانگـاري زبـان قـرآن را بـه         

  :نندك ال به ديدگاه اين افراد ميكسپس چند اش. )۳۴۸: ۱۳۸۵ساجدي، ( دهند مي
ــان د. ۱ ــا كآقاي ــستري و م ــر ســروش، شب ــر معرفــت كت ــه  ينو، نگــاهي غي بخــش ب
نامنـد، ايـن     اگر زبان قرآن را نمـادين يـا زبـان حيـرت مـي              هاي قرآني دارند و    گزاره

بخـش بـه قـرآن ارائـه         رد ناسوتي به وحي و نگاهي غير معرفـت        كنظريه را ضمن روي   
ه قابـل فهـم باشـد،       كـ هاي وحياني، بر فـرض هـم         ساني گزاره كبراي چنين   . دهند مي

  .شود پشتوانة واقعي ندارد و از ارزش ساقط مي
بر نظرية نمادين بودن زبان قرآن، نه تنها مدلول مطابقي آيـات قرآنـي اراده                بنا. ۲

آور نيست؛ يعني چيزي جـز       شده نيز قابل فهمي اطمينان     ه معناي اراده  كنشده است، بل  
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ه قـرآن هرگـز   كـ  آنـان ايـن اسـت     الزمة ديـدگاه  .  حدسي و ظنّي وجود ندارد     معناي
نتواند خاصيت هدايتگري و ارائة راه به مردم را داشته باشد و اين امر با اصـل هـدف                   

  .)۳۵۰ـ۳۴۸: همان( نزول قرآن ناسازگار است
ر، در كبرخي ديگر از نويسندگان با طرح ديدگاه نمادانگـاري افـراد فـوق الـذ       . ۳

  :نويسند نقد آنها مي
انـد،   ردهكـ ه صاحبان اصلي ايـن انديـشه مطـرح          ك چنان   رمزي دانستن زبان دين،   

. هيچ گونه معياري را پذيرا نيست و راه براي نسبتهاي متناقض به متن ديني بـاز اسـت    
  !تواند اين نتيجه را بپذيرد؟  انديشمند مسلمان در ارتباط با قرآن ميكآيا ي

ر از هويـت    دهد، خب   اوصاف گوناگون و افعال بسياري را به خدا نسبت مي          ،قرآن
وجود او، گذشته و آيندة حيات او، آيين زندگي و دسـتورهاي عبـادي، اجتمـاعي و        

هـاي ايـن مـسير     آموزد و از بازدارنـده  جويانه را به انسان مي   زندگي تعالي  كاصول ي 
با فرض نمادانگاري زبان قرآن، آيا مجالي براي اين باورهـا،         . دهد هشدار و پرهيز مي   

تـوان گفـت قـرآن راهنمـاي         ميآيا  در اين صورت    ! ماند؟ ي مي فرمانها و نهيها بر جا    
  !سعادت بشر است؟

مطالب وحيـاني   : اول: شود  با مردم به چند بخش تقسيم مي       گفتگوي پيامبر . ۴
اتبـان وحـي    ك توسـط     نازل شد و در عصر پيـامبر       ه به عنوان قرآن بر پيامبر     ك

البتـه  . ...) و البيان؛ خويي،   قرآن ي در تاريخ  پژوهش؛ حجتي،   قرآن تاريخمعرفت،  : ك.ر( شد نگاشته مي 
  . در حجّيت ظواهر بر ما حّجت استي عقالظواهر متن قرآن بر اساس بنا

كرد    در شرح آيات و بيان احكام و مسائل ديني بيان مي           مطالبي كه پيامبر  : و دوم 
 گـردآوري   دهد و غالب احاديث آن بعد از پيـامبر          را تشكيل مي  » سنت شفاهي «كه  
و نماد و رمز بـودن        بر ما حّجت است    ي عقال  ظواهر اين احاديث نيز بر اساس بنا       .شد

خواهـد و سـوم فعاليـت     ه ظاهر آنها از حجيت ساقط شود دليل مـي كآنها به صورتي    
ه كـ دهـد مثـل اين     يل مـي  كايـشان را تـش    » سـنت عملـي   «ه بخـشي    كـ  عملي پيـامبر  

ه كآورد   ونه حج به جا مي    رد و يا چگ   ك  وع و سجود مي   ك چگونه در نماز ر    پيامبر
  . با شرايط خاصي بر ما حّجت استشده از اين بخش از اعمال پيامبر مطالب نقل

 »صـلّي أُمـا رأيتمـوني     كصـلّوا   «: ه فرمودنـد  كـ ه از پيـامبر نقـل شـده         كهمان طور   
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بنـابراين  . اريدزگزارم شما نماز بگ    ه من نماز مي   ك همان گونه    ؛)۸۵/۲۷۹: ۱۳۸۵مجلسي،  (
 با مردم فرهنگي    وگوهاي پيامبر   گفت ةه هم كبستري در اين مورد     سخن آقاي ش  
  .ه به صورت نمادين نقل شده است صحيح نيستكشفاهي بوده 

 در قالب قـرآن و احاديـث بـراي مـا نقـل شـده اسـت                  ه از پيامبر  كمطالبي  . ۵
البتـه اخبـار ضـعيفي نيـز     (گاهي متواتر و گاهي محفوف به قرائن يا اخبار معتبر است       

و فضاي نزول و صدور اين آيات و روايات نيز در شـأن        ) ه معتبر نيست  كد دارد   وجو
  .نزولها و روايات تاريخي نقل شده است

 بـراي مـا نقـل شـده          و اهل بيت   ه در قرآن و احاديث پيامبر     كمطالبي  .  ۶
آلـود، مـبهم و نـامفهوم نيـست و          كـه ايـن مـوارد راز      است، گاهي نص و ظاهر است       

ه قرآن در   ك فهمي   ةه آنها نيز بر اساس شيو     كروايات متشابه است    بخشي نيز آيات و     
 قابـل فهـم و تفـسير        )۷/ آل عمران : ك.ر(رده است   كمات ارائه   كارجاع متشابهات به مح   

  .گردد شود و تشابه آنها رفع مي مي
ل مطالـب قـرآن و احاديـث را رمزآلـود و نـامفهوم و مـبهم            كـ تـوان    بنابراين نمي 

؛ ۱۵/ مائـده : ك.ر( »مبـين «ه خود را    كمطلب با قرآن ناسازگار است      دانست و اصوالً اين     

) ار و روشنگر  كواضح، آش  (...) و ۱/ ؛ نمل ۱۹۵/ ؛ شعراء ۱۰۳/ ؛ نحل ۱/ ؛ حجر ۱/ ؛ يوسف ۵۹/ انعام
  .ندك معرفي مي
ل آيـات، داراي    كـ االت فوق، ديدگاه نمـادين بـودن        ك با توجه به اش    :بندي جمع

ه در احاديـث بطـن گذشـت و در برخـي            كـ ور  طـ  باطن و اشارات نيـز هـست همـان        
 ايـن مطلـب صـحيح اسـت ولـي ظـاهر           ١احاديث به اشارات قرآن اشاره شـده اسـت،        

  .لمات نويسندگان فوق بر اين مطلب داللت نداشتك

  ٢)نماد صفات خدا از منظر تيليش(نمادانگاري به معناي خاص : ب
: ك.ر( نـد ك  را اراده مـي   » دنمـا «معناي خاصي از    » تيليش«ه قبالً اشاره شد     كهمان طور   

                                                        
 »...ی واللطائف والحقائقشاراإلی وشياء، علي العبارأربعی أ تاب اهللا علي    ك ّ  نإ«:   بن الحسين  عن عليّ . ١

  ).۹۲/۲۰: ۱۳۸۵مجلسي، (
2. Paul Tillich (1965 – 1886). 
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Tillich, Theology of culture: 53-54بـه بعـد؛ سـعيدي    ۳۴۰ به بعـد و  ۱۷۶: ۱۳۸۵ساجدي، : ؛ نيز 

  :هك، وي بر آن است )۱۴۲: ۱۳۸۳روشن، 
 (the Grounf Being)ه اسـاس وجـود   كـ  نيـست، بل (being) موجود كخداوند ي

توان تعـدادي از    تنها ميرو از اين. )۲۸۰ و ۲۷۶ـ۲۷۵: عقل و اعتقادات ديني  تيليش،  ( است
 كمـ كالبتـه نمادهـا بـه مـا         . ار گرفـت  كلمات را به نحو نمادين در مورد خدا به          ك

نيم، اما به هيچ وجه بر واقعيتي در خداوند         ك با خداوند را تجربه      هنند تا مواجه  ك  مي
ا هـاي نمـادين بـ      ه گـزاره  كـ اين نتيجه ناشي از اين رهيافت اسـت         . نندك  داللت نمي 

توان  ديگر نسبتهاي منطقي متعارف نظير تناقض، نفي و استلزام ندارند و لذا نمي            كي
مطابق ايـن برداشـت حتـي       . ردكذب حقيقي آنها بحث استداللي      كدربارة صدق و    

توانند به لحاظ نمادين مفيد يا صادق باشند؛ تـا زمـاني      امالً متناقض مي  كهاي   گزاره
جـز  . نند يا راهـي نـو بـراي تجربـه بگـشايند           كجه  ه بتوانند فرد را با امر قدسي موا       ك

وري، اميـل برونـر و رودلـف        كـ جان م  ارل بارت، كران ديگري چون    كتيليش، متف 
  .اوتو نيز از معتقدان به اين نظريه هستند

 هـر چـه در متـون        رو  از ايـن  اي جز استفاده از سمبلها نداريم؛        ما در زبان ديني چاره    
لمـات زبـان،    ك. يد به معناي حقيقـي گرفتـه شـود        شود نبا   خدا گفته مي   ةديني دربار 

لمـات در مـورد موجـود       كبـردن ايـن      اركـ اند، به    براي مصاديق محدود وضع شده    
  .تلزم خروج از معناي حقيقي آنهاست ناگزير مس،نامحدود

  :از نظر تيليش لفظ نمادين ديني مشخصات زير را دارد
  .در لفظ نمادين، مدلول غير مطابقي اراده شده است. ۱
ل غير مطابقي آن نيز امري بسيار پيچيده است؛ زيرا به وراي امـور مـاّدي و                 لومد. ۲

زبان نمادين براي وصف چنـين امـر   . فراتر از سطح محسوس موجودات اشاره دارد 
ان سخن گفتن از اين امر پيچيده جز به زبـان نمـادين             كام. رود ار مي كاي به    پيچيده

  .وجود ندارد
شـود؛   ه جـايگزين خداونـد مـي      كـ ماد، خدا يا چيزي اسـت       مدلول غير مطابقي ن   . ۳

ه مستلزم پيونـد و ارتبـاط قلبـي بـا           كاست  كرد نماد نوعي شناخت خد    اركبنابراين،  
است و سخن از     اتّصال قلبي و علم حضوري به خد       جا سخن از پيوند،   در اين . ستاو

  .هني و علم حصولي صرف نيستذتصّور 
ست  قلبي با او    مساوي با شناخت خداوند و پيوند      پرداز، دين از ديدگاه اين نظريه    . ۴

رد اصـلي و    كاركـ ه  كـ شـود    اي دينـي تلقّـي مـي       گـزاره . و چيزي غير از اين نيست     
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  . آن چنين ارتباطي داشته باشدمستقيم
ه داراي تمام ويژگيهاي پيشين باشد، زبان آن نمـادين اسـت و در   كهر گزارة ديني   

 ۳۴۰: ۱۳۸۵؛ سـاجدي،    ۵۷: ماهيت زبان ديني  ليش،  تي( فهم آن بايد به اين زبان توجه شود       
  .)به بعد با تلخيص

  بررسي

اربرد نمادانگاري تيليش در مورد زبـان قـرآن، چنـد         كنظران معاصر در مورد      صاحب
  :اند ردهكال اساسي مطرح كاش

ثر داللت بر   كرد نمادين در زبان دين، حدا     كاوالً دليل تيليش و پيروان وي بر روي       
  .ندك  از خدا و صفات او دارد و چيزي بيش از آن را اثبات نمينمادين بودن سخن

ه با تعريف اسالم از دين سازگار       كار دارد   كثانياً اين نظريه با تعريفي از دين سرو       
در اين نگرش، دين مساوي شناخت خدا و پيوند قلبي با او تلقّي شـده اسـت؛                 . نيست

دين اسـالم، مجموعـة     . شود  مي ه در اسالم، اين امر هدف غايي دين تلقّي        كدر حالي   
ه بـه ايـن غايـت       كامي در ابعاد گوناگون زندگي است       كها، اصول عقايد و اح     آموزه

پـردازد، بخـش     ه فقط به وصـف خداونـد مـي        كهايي در قرآن     گزاره. شود منتهي مي 
هـاي قرآنـي مـشمول     بـر ايـن اسـاس، غالـب گـزاره     . گيـرد  مي از آن را در بـر مـي        ك

  .شود نمي) در اصطالح تيليش(نمادين معيارهاي نظرية زبان 
تواننـد طبـق     ام فقهـي اسـت هرگـز نمـي        كـ ه منـشأ اح   كـ هاي انشايي قـرآن      گزاره

  .اصطالح پيشين، نمادين باشند؛ زيرا فاقد شرط سوم هستند
هـايي   نندة خدا و صفات وي نيـستند، ماننـد گـزاره          ك  ه وصف كهاي قرآني    گزاره

انـساني، اخـالق فـردي و اجتمـاعي، احـوال      دربارة عقايد، صفات پسنديده و ناپـسند     
تواننـد نمـادين، بـه معنـاي         نمي... ام عبادي، معامالت، حج و    كعالم پس از مرگ، اح    

مــصطلح مــورد بحــث تيلــيش باشــند؛ زيــرا نمــادين بــودن آنهــا مــشروط بــه داشــتن  
 از ايـن دسـته      كه هيچ يـ   كر شد؛ در حالي     كه قبالً ذ  كاي است    ويژگيهاي چهارگانه 

  .)۴/۳۴۲: ۱۳۸۵ساجدي، ( ي، تمام شرايط چهارگانة زبان نمادين را ندارندآيات قرآن
ه در مورد انطبـاق نظـر تيلـيش بـا زبـان قـرآن               كاالتي  ك با توجه به اش    :بندي جمع

زبان نمادين تيليش با زبان بخش اعظم آيات قرآن ناسازگار          : وجود دارد، بايد گفت   
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گوييم،   بشري از خدا سخن مي     ه با الفاظ متعارف   ك و در بخش صفات خدا هم        است
 معنوي و بـا تجريـد معنـاي جـسماني واژگـان آنهـا را در                 كتوانيم با روش اشترا    مي

مـثالً لفـظ سـميع و بـصير را بـدون لحـاظ گـوش و چـشم                   . ار ببـريم  كـ مورد خدا به    
ه لفظ نور در قرآن در مورد خدا        كهمان طور   . بريم ار مي كجسماني در مورد خدا به      

ر السماوات واألرضّاهللا  تار رفته اسكبه     )خدا نورِ آسـمانها و زمـين اسـت   ؛ )۳۵/ نور .
  .ه ويژگيهاي نور مادي مقصود باشدكبدون آن

  نمادانگاري به معناي اخص: ج
  )بخشي هاي قرآني همراه با معرفت انگاري برخي گزارهنماد(

انـد و بـا    فتـه برخي از انديشوران مسلمان نمادانگاري را در بخشي از آيات قرآن پذير        
البتـه ايـن دانـشمندان نمادانگـاري را بـه           . اند ردهكاز آن ياد    » كسمبلي«تعبيراتي مثل   

  .اند ردهكهاي قرآني معرفي ن بخشي گزاره معناي نفي معرفت
  :نويسد  در مورد داستان آفرينش آدم مي،شهيد مطهري

ورم منظ. رده است ك طرح   ك را به صورت به اصطالح سمبلي      قرآن داستان آدم  
ه در قرآن آمده، نام شخص نيـست؛ چـون سـمبل نـوع انـسان                كه آدم   كاين نيست   

 شـخص اسـت و وجـود عينـي داشـته            ك فرد و يـ    كي) آدم اول (قطعاً  ) ابداً(است  
ونت در بهشت، اغـواي     كه قرآن داستان آدم را از نظر س       كمنظورم اين است    . است

 طـرح   كورت سـمبلي  بـه صـ   ...  حسد، رانده شـدن از بهـشت، توبـه و          شيطان، طمع، 
انگيـز   گيرد، از نظر خلقـت حيـرت       ه قرآن از اين داستان مي     كاي   نتيجه. رده است ك

نـد؛  ك  گيـري نمـي    آدم نيست و در باب خداشناسي از اين داستان هيچ گونـه نتيجـه             
 سلـسله مـسائل اخالقـي،       كه قرآن تنها از نظر مقـام معنـوي انـسان و از نظـر يـ                كبل

  .)۵۱۵ ـ ۱/۵۱۴: آثار مجموعهطهري، م( ندك داستان آدم را طرح مي

ه كـ رد تا روشن سازد     كيد  كشهيد مطهري در همين سخن بر وجود واقعي آدم تأ         
ه همـراه بـا بيـان واقعيـت،         كـ داستان آدم صرفاً رمزي و خيالي و دروغ نبوده اسـت بل           

از آن  » كسـمبلي «ه ايشان با عنـوان      كبرخي اشارات اخالقي و معنوي نيز وجود دارد         
  .ردكياد 
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  :نويسد ند و ميك  قرآن را نفي مية مطهري در جاي ديگر رمزي بودن همشهيد
 سلـسله مـسائل رمزآسـا در مـورد     كه يكتابهاي مذهبي نيست كقرآن، مثل بعضي  
 سلسله اندرزهاي اخالقـي  كثر يكا رده باشد و حدكوين مطرح كخدا و خلقت و ت  

شـند دسـتورها و     ه مؤمنـان ناچـار با     كـ رده باشـد و بـس؛ بـه طـوري           كـ هم ضـميمه    
ار و كــه قــرآن اصــول معتقــدات و افكــننــد؛ بلكهــا را از منــابع ديگــر اخــذ  انديــشه
 موجود باايمـان و صـاحب عقيـده      ك انسان به عنوان ي    كه براي ي  كهايي را    انديشه

الزم و ضروري اسـت، و همچنـين اصـول تربيـت اخالقـي و نظامـات اجتمـاعي و                    
مطهـري،  ( قيـاس همـة منـابع ديگـر اسـت         رده است و معيـار و م      كخانوادگي را بيان    

  .)۲/۱۰و۱: ۱۳۸۲

ه نمادانگـاري  كـ شـود    لگنهاوزن نيز استفاده مـي     اهللا مصباح و   یاز برخي سخنان آي   
ميزگـرد   (۱۱۵ و   ۱۸،  ۱۶،  ۱۹/۱۵ش: مجلة معرفـت  : ك.ر( اند هاي قرآن را پذيرفته    برخي گزاره 

  . باشدرسد مقصود ايشان نيز همين مطلب فوق  به نظر مي))زبان دين

  ة تمثيل و نمادرابط
هـاي قرآنـي را      نظـران ديگـر برخـي قـصه        عالمه طباطبايي و برخي مفسران و صاحب      

ضرب المثـل  (نند صرف تمثيل ادبي  ك  ه اينان بيان مي   كاند، ولي تمثيلي     تمثيلي دانسته 
 بـه   كاينـ . انگاري به معناي اخص باشـد      مقصود آنها نماد   ه شايد كنيست، بل ) و تشبيه 

  :پردازيم لمات آنان ميكي بررسي برخ
  :نويسد عالمه طباطبايي ذيل داستان آدم و حوا مي

زوجتـه  كان آدم و  سـ إها اهللا تعـالي مـن        التي قصّ  یون هذه القصّ  كن ت أ يشبه   یوبالجمل
إلـي  نسان فيه قبل نزولـه      ان اإل كل به ما    المثل يمثّ ك یل الشجر كهباطهما أل إ  ثمّ یالجنّ
  .)۱/۱۳۲: ۱۳۹۳طباطبايي، (... الدنيا

  :نويسد و نيز در جاي ديگر مي
ا وامتثـاالً   مـرً أنت  تـضمّ ی بيننا و   المألوف ین سيقت مساق القصص االجتماعيّ    ه وإ والقصّ
 ّ  نأ غيـر    ی والمولـويّ  یمور التـشريعيّ   من األ  کغير ذل  و اا ورجمً  وطردً  واحتجاًجا اًدوتمّر

ّ   أننـي   عوين بم كـ  للت ونهـا تمثـيالً   كلي  إيات يهدينا   البيان السابق علي استفادته من اآل     
 ینـسانيّ  اإل یي الخـصوع للحقيقـ    أان عليه من الحال لم يقبل االمتثال        كبليس علي ما    إ

  .)۸/۲۳: همان(ی عت عليه المعصيفتفّر
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  :دنويس مي» جنودهإبليس وال إفسجدوا « در توضيح حديث نهج البالغه و
ی فـي    من غير خصوصيّ   ینسانّيل به اإل  جعل مثاالً يمثّ  إنّما  آدم  ّ    أنم من   فيه تأييد ما تقدّ   

  .)۸/۶۰: همان( وينكلي التإ ی مرجع القصّّ نشخصه وأ

 بـه دسـت     )۱۴/۲۱۹: همـان : ك.ر( از مطالب فـوق و سـخنان مـشابه عالمـه طباطبـايي            
  :هكآيد  مي

نـه  (امـري واقعـي بـوده اسـت         ...  شيطان و  نكرداوالً داستان آدم و حوا و سجده ن       
ر تـصريح   كالـذ  از بيـان مطالـب فـوق      ه عالمه قبـل     كچرا  ) اي، خيالي و دروغ    اسطوره

ه آدم براي حيات و مرگ در زمين آفريده شد امـا خـدا آدم و حـوا را در                    كند  ك  مي
ان در بهـشت  كند و راه استقرار در زمين از اس      كن داد تا آنها را آزمايش       كبهشت مس 

  .)۱۲۷ـ۱/۱۲۶: همان( گذشت مي
 نماينـده،   ه حضرت آدم  كد بل ثانياً شخص آدم در اين جريان خصوصيت ندار       

 گـروه همـسان خـود    ةه ابليس نماد و نماينـد كسمبل انسانيت است همان طور      نماد و 
.  جـنس فرشـتگان هـستند      ةردنـد نمـاد و نماينـد      كه بر آدم سجده     كاست و فرشتگان    

ند و گوهر  ك  وين جنس فرشته در برابر خدا خاضع است و تمّرد نمي          كيعني در نظام ت   
  .گونه نيست ولي جنس ابليس و شياطين اين. امل فروتر استكن او از گوهر انسا

رر كه شاگرد عالمه طباطبايي يعني شهيد مطهري م      كشاهد اين برداشت آن است      
 بودن داستان با حقيقي بودن مواد آن ناسازگار         كه سمبلي كرد  كيد  كبر اين مطلب تأ   

  .)۱۳۳ـ۱۳۲: ۱۳۷۲مطهري، ( نيست
 دانستن داستان آدم و     كارم شيرازي به سمبلي   ك م اهللا یو اگر برخي بزرگان مثل آي     

ل آيـات قـرآن يـا رد        كـ انگـاري   انـد هـدف آنهـا رّد ديـدگاه نماد           حوا خرده گرفتـه   
بخشي و حّجيت    نمايي و معرفت   ه با نمادانگاري قصص قرآن، واقع     كديدگاهي است   

  :نويسد ايشان در اين مورد مي. نندك ظواهر آيات را نفي مي
ار تند غربـي قـرار دارنـد، سـعي       كه معموالً تحت تأثير اف    كسران  گرچه بعضي از مف   

نايـه و   ك تشبيه و مجـاز و       ةاند به داستان آدم و همسرش از آغاز تا پايان، چهر           ردهك
 بدهند و تمام بحثهاي اين ماجرا را حمل بر خالف ظاهر        كبه اصطالح روز، سمبلي   

ايـت از   كظاهر آيـات ح   ه  ك نيست   كولي ش . نايه از مسائل معنوي بگيرند    كرده،  ك
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  .)۶/۱۲۸: تا مكارم شيرازي، بي( ندك  جريان واقعي و عيني مييك

ه در اينجـا    كبيان شد و توضيحي     » تمثيل«ه ذيل بحث    كاي   تهكبنابراين بر اساس ن   
تمثيل در ذهن برخي بزرگان در چند معنا تصور و استعمال شده : توان گفت آمد، مي

  . و ايراد قرار گرفته استس و مورد بحثكها منع ه در نوشتهك
  .تمثيل به معناي ضرب المثل و تشبيه در آيات قرآن: اول
نمـايي و    هاي قرآني همراه بـا واقـع       تمثيل به معناي نمادانگاري برخي گزاره     : دوم
ه از سـخنان عالمـه طباطبـايي و شـهيد مطهـري             كطور   بخش بودن آنها، همان    معرفت

  .استفاده شد
ــاي نما : ســوم ــه معن ــع  انگــاري گــزارهدتمثيــل ب ــدون واق ــي ب نمــايي و  هــاي قرآن
ه از مطالـب   كـ همـان طـور     . ه نـوعي اسـطوره اسـت      كبخشي، يعني تمثيلهايي     معرفت

  .)۱۷۴: تا اهللا، بي خلف( آيد اهللا به دست مي احمد خلف
سي كـ ه ديدگاه اول مورد قبـول عمـوم مفـسران و اديبـان اسـت و              كروشن است   

رده اسـت و نيـز ديـدگاه سـوم مـورد      كـ ار نكقرآن انوجود تمثيل به معناي اول را در  
ه بــا داليــل كــنظــران قــرار گرفتــه اســت چــرا  ار بــسياري از مفــسران و صــاحبكــان

  ).ه گذشتكطور  همان(نمايي قرآن ناسازگار است  بخشي و واقع معرفت
هـا و پيامهـا از قـصص     ار ديدگاه دوم نداريم چون استنباط آمـوزه كاما دليلي بر ان  

غاي خصوصيت و تنقيح مناط در نزد مفسران امري پسنديده اسـت و حتـي               قرآن با ال  
و نيـز اسـتفاده     . )۱/۲۹: ۱۳۸۳معرفت،  ( ردكاهللا معرفت آن را به صورت قانونمند ارائه          یآي

منـد   از اشارات اخالقي و معنوي و اسرار عرفاني داستانهاي قرآن بـه صـورت ضـابطه            
ه اختالف نظرهاي ظاهري در اثـر روشـن    گون رسد اين   به نظر مي   .امري ناپسند نيست  

بـه وجـود آمـده      » تمثيـل «و  » سـمبل «نبودن مفاهيم و تعريف نشدن واژگاني همچون        
  .است

نظران بخشي از قصص و آيات        برخي از مفسران قديمي و جديد و صاحب        :نكته
رسد به خـاطر روشـن نبـودن مـرز تمثيـل و نمـاد                 به نظر مي   .اند قرآن را تمثيل دانسته   

شـويم از    رو مـي   ل پيـشين روبـه    كدر فهم مطالب و مقاصد آنها بـا مـش         )  و رمز  سمبل(
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)  ق ۱۰۳ يـا    ۱۰۰م  (از مجاهـد    ) ۱۱۲/ مائـده (رد نزول مائده بر حواريون      در مو : جمله
  .)۷/۸۷: ۱۳۹۳طبري، ( ه اين آيه مثل استكنقل شده 

رده ك ابن جريح از عطاء نقل       )۲۴۳/ بقره: ك.ر( مرگ و حيات گروهي      ةدر مورد آي  
اهللا طالقـاني نيـز آن را بـه عنـوان      ی و آيـ )۱/۵۲۹: ۱۴۱۲ابن كثيـر،  ( ه اين مثل است   كاست  

 از )۲۶۰/ بقــره: ك.ر( در مــورد داســتان چهــار مــرغ ابــراهيم. تمثيــل پذيرفتــه اســت
ه مثال است و صـاحب المنـار آن را پذيرفتـه            كنقل شده است    ) قرن چهارم (ابومسلم  

  .)۱/۵۸: تا ؛ رشيد رضا، بي۷/۴۱: تا فخر رازي، بي( است
: ك.ر( امانـت    ة و آيـ   )۲۳ــ ۲۱/ ص: ك.ر( مخاصمه با داود     ةقص) . ق ۵۲۸م  (زمخشري  

و نيز محمد رشـيد      )۸۳ و   ۴/۸۱؛  ۳/۵۶۵: تا  زمخشري، بي ( ندك   را تمثيل معرفي مي    )۷۲/ احزاب
 آدم و حوا و زنـده شـدن شخـصي بعـد از صـد سـال                  ةدر المنار قص  ) . ق ۱۳۵۴(رضا  

  .)۳/۵۲؛ ۱/۲۶۳: تا رشيد رضا، بي( داند  را تمثيل مي)۲۵۹/ رهبق: ك.ر(
 را تمثيـل  )۷۲/ احـزاب : ك.ر( و امانـت    )۱۷۲/ اعراف: ك.ر(  ذرّ ةالدين نيز آي   عالمه شرف 

  .)۴: فلسفی الميثاق و الواليه: ك.ر( داند مي
خان هندي نيز مقصود از آدم در داسـتان آدم و حـوا را نـوع انـسان                  سر سيداحمد 

ونت انـسان در  كه سكند ك د و اين قصه را زبان حال از فطرت انسان معرفي مي         دان مي
لّـف بـه    كليف نـشده و م    ك ت ةه وارد مرحل  كبهشت بياني است از فطرت وي تا زماني         

  .)۷۹ ـ۷۸ و ۱/۶۶: تا بي( امر و نهي نگرديده است
نــد و ك او حتــي نعمتهــاي بهــشتي و عــذابهاي دوزخ را نــوعي تمثيــل معرفــي مــي

مـات و لذايـذ     ي رشـته مال   كيفيـت يـ   كبهشت را خداوند به طور تشبيه به        «: يسدنو مي
طبيعــي نفــساني بيــان فرمــوده و نيــز مــصائب و آالم دوزخ را بــه ســوختن در آتــش، 
نوشيدن حميم، خوردن زقّوم و مانند آن تمثيل نموده تا در دل انسان اين خيـال پيـدا                  

يز عذابي بس شديد و سخت وجود       بشود و بداند در آنجا لذت و حظّي بس عالي و ن           
وي آنگاه با نفي شيوة علماي اسالم در اخذ ظواهر آيات مربوط بـه بهـشت و                 . »دارد

ه مخالف با عقل و منافي با مقصود        كاين مفاهيم ظاهري همان طور      «: گويد جهنم مي 
اصلي باني اسالم است، به حقانيـت و عظمـت و تقـدس مـذهب نيـز صـدمه و لطمـة                      

  .)۴۷ـ۱/۴۶: همان( »سازد زيادي وارد مي
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 ة قاعـد  كاربرد تمثيل بيان شد، بـه عنـوان يـ         كه در مورد سه     ك توجه به مطالبي     با
اگـر مقـصود مفــسران و   : تـوان گفـت    مـوارد فـوق و مـوارد مـشابه مـي     ةلـي دربـار  ك

نعي نــدارد و اگــر مقــصود آنهــا نظــران فــوق تمثيــل ادبــي صــرف بــوده مــا  صــاحب
سـت  نما ه واقـع كـ چنـد  هاي قرآني هر  عني اين قصه  انگاري به معناي اخص بوده ي     نماد

ه كـ  اما اگر مقصود آن است       ، قابل قبول است   ،است... ولي نماد و زبان حال و رمز و       
پردازي است، اين مطلب بـا ظـواهر         هاي قرآني واقع نشده و اسطوره و خيال        اين قصه 

نـي و   مت ه داليـل درون   كـ (هـاي آن     بخـش بـودن گـزاره      نمايي و معرفـت    قرآن و واقع  
اي خـاص آورده شـود       ه در هر مورد قرينـه     كمگر اين . سازگار نيست ) متني دارد  برون

  . قطعي نقلي يا عقلي تأويل شودة يعني با قرين؛ه مراد ظاهر آيه نيستك

  گيري نتيجه
اشـارات اخالقـي،   نمادانگاري و سمبل و رمز دانستن زبان قرآن اگر به معناي وجـود       

ــا حّجيــت ظــواهر و واقــع در آيــات قــرآن همــر... معنــوي و ــودن آيــات و  اه ب نمــا ب
ه از مطالـب    كـ بخش بودن آنها باشد مطلبي قابـل پـذيرش اسـت همـان طـور                 معرفت

  .شود شهيد مطهري استنباط مي
انگاري بر اساس ديدگاه تيليش باشد بـا قـرآن سـازگار نيـست و نيـز                 اما اگر نماد  

ابهــام در آيــات و غيــر  آيــات همــراه بــا ةنمادانگــاري بــه معنــاي عــام در مــورد همــ
  .بخش بودن آنها صحيح نيست معرفت



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۲۲  

  شناسي كتاب
  . ق۱۴۱۲، بيروت، دار المعرفی للطباعی و النشر و التوزيع، تفسير ابن كثيرابن كثير،  .۱
  .دانشنامة ادب فارسيانوشه، حسن و ديگران،  .۲
  . ش۱۳۷۹ حوزه و دانشگاه، ةپژوهشكدقم،  ،شناسي تفسير قرآن روش، ي و ديگرانيبابا .۳
  . ش۱۳۷۸، تهران، آبانگاه، زبان و تفكرباطني، محمدرضا،  .۴
  . ش۱۳۸۰اسراء، قم، ، تسنيم تفسير قرآن كريمجوادي آملي، عبداهللا،  .۵
  .پژوهشي در تاريخ قرآنحجتي، سيدمحمدباقر،  .۶
  .تا ، بيالفّن القصص في القرآن الكريماهللا، احمد،  خلف .۷
  . ق۱۴۰۱جا، انوار الهدي،  ، بيالبيان في تفسير القرآنخويي، سيدابوالقاسم،  .۸
  . ش۱۳۷۷دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ، نامه لغتكبر، ا دهخدا، علي .۹
  . ق۱۴۰۴، قم، دفتر نشر كتاب، مفردات غريب القرآن راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .۱۰
  .تا ، بي اسالميةپژوهشگاه فرهنگ و انديشتهران، ، فلسفة ديناكبر،  ، عليرشاد  .۱۱
  .تا ، بيهالمعرف بيروت، دارچاپ سوم، ، تفسير المنار تفسير القرآن الكريم محمد، رضا، رشيد  .۱۲
  . ش۱۳۸۲، قم، مركز جهاني علوم اسالمي، )۱(منطق تفسير قرآن  رضايي اصفهاني، محمدعلي،  .۱۳
  .تا تاب العربي، بيك الر، بيروت، داالكشّاف،  زمخشري، محمود بن عمر .۱۴
پژوهـشي امـام خمينـي،       و  آموزشـي  ةمؤسـس چاپ دوم، قم،    ،  نزبان دين و قرآ   ي، ابوالفضل،   ساجد  .۱۵

  .ش ۱۳۸۵
، قـم، پژوهـشگاه فرهنـگ و        شناسـي فهـم آن     تحليل زبان قرآن و روش    باقر،  محمـد سعيدي روشن،     .۱۶

  . ش۱۳۸۳ حوزه و دانشگاه، ة اسالمي و پژوهشكدةانديش
  . ش۱۳۶۹، تهران، الهام، انسان، مجموعه آثار شريعتي، علي،  .۱۷
  . ش۱۳۶۰، تهران، بنگاه ترجمه و نشر، شناسي درآمدي بر زبان  صفوي، كوروش، .۱۸
  . ق۱۳۹۳، قم، اسماعيليان، الميزان في تفسير القرآنحسين، يي، سيدمحمدطباطبا  .۱۹
، چـاپ پـنجم، تهـران،    مجمع البيان في تفـسير القـرآن  االسالم ابوعلي فضل بن حسن،     امين ،طبرسي  .۲۰

  . ق۱۳۹۵ االسالميه، یالمكتب
  . ق۱۳۹۳، هدار المعرفبيروت، ، جامع البيان في تفسير القرآن ر محمد بن جرير،جعفطبري، ابو  .۲۱
  . ق۱۴۰۹، ي، قم، مكتب االعالم االسالمالتبيان في تفسير القرآن، بن حسن ابوجفر محمد ،يطوس  .۲۲
  .تا ، بيالتفسير الكبير فخر رازي،  .۲۳
  . ش۱۳۷۶گي، ت انتشارات علمي و فرهنك، تهران، شرزبان قرآنفراستخواه، مقصود،   .۲۴
  . ش۱۳۸۵، ه االسالميیالمكتبتهران، ، بحاراالنوار تقي،محمدمجلسي،   .۲۵
  . ش۱۳۸۲صدرا، قم، ، چاپ هفدهم، آشنايي با قرآنمطهري، مرتضي،   .۲۶
  . ش۱۳۷۲صدرا، قم، ، علل گرايش به ماديگري،  همو .۲۷
  . ش۱۳۸۳التمهيد، قم، ، التفسير االثري الجامعهادي،  معرفت، محمد .۲۸
  .قرآنتاريخ  همو،  .۲۹
  .تا ، بيتفسير نمونه مكارم شيرازي، ناصر و همكاران،  .۳۰
  .تا ، بيتفسير القرآن و هو الهدي و الفرقان هندي، سر سيداحمدخان،  .۳۱
  . ش۱۳۸۳، ترجمة محمود سلطانيه، تهران، جامي، انسان و سمبلهايش يونگ، كارل گوستاو،  .۳۲

 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
 /

شها
وه
پژ

۲۳  

  ۱۳۸۹ مستان، ز۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسالمي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  جستاري در باب

  ريمكآميز در قرآن  هاي ايهام ايهام و آرايه

   ١حسن خرقاني  دكتر  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي  

  چكيده
رو در   از ايـن  ,  معنا در سخن مرتبط است     ةه با گستر  كاست   اي ادبي  ايهام آرايه 

 ةيابد و با پديـد   بسزايي مي  هايي معنايي است اهميت    ه داراي اليه  كريم  كقرآن  
ــي  ــد م ــايي در آن پيون ــد معن ــ. خــورد چن ــناخت  ةمقال ــشي در ش  حاضــر پژوه

بـدين منظـور    . ريم اسـت  كـ آميز در قرآن     ايهام ايه  اربرد آرايه كآميزي و    ايهام
ارزش و  پـردازد     آن مـي    بـا  هحـوز   مفـاهيم هـم     و شناسي ايهـام   مفهومنخست به   

شف كـ ايهـام و    ة   به رابط  ند؛ سپس ك سي مي را برر  شناختي ايهام  هنري و زيبايي  
. پـردازد  مـي مبـاحثي از علـوم قـرآن        بـا   آن  ارتبـاط    و نيز    هاي معنايي قرآن   اليه

ه با وجود اهميت ايهام در فهم قرآن، آنچه معـروف           كسازد   نگارنده روشن مي  
 و ناشـي  پايـه  بـي اي دارد  برجستهتفسير متشابهات قرآن نقش  ايهام در ه  كاست  

ايهـام   و   ايهـام تـضادّ   ،   ايهـام تناسـب    .يان اين اصطالح و تخييل است     از اشتباه م  
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