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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1398آذر  20 :تاریخ       سوره بقره موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  14 مصادف با:               بیان نمادین یا بیان واقعیت؟  _ 31موضوع جزئی: آیه       

  21جلسه: 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 بیان نمادین یا بیان واقعیت؟

از ورد به تفسیر این آیه، مسئله ای که هم برای این مقام و هم برخی مقامات و آیات  و قبل 31از بیان مفردات آیه بعد 

به نحوی مطرح شده که انسان  قرآن بعضی از مسائل و مطالب این است که برخی از اوقات در آیات دیگر راه گشا است،

د که این مسائل و قضایا جنبه واقعی دارد یا جنبه نمادین؟ مثال در همین آیه بحث تعلیم اسماء به آدم و کنمیتردید پیدا 

و جواب عالم خالفت انسان به مالئکه و پرسش مالئکه ادر آیه قبل مسئله  عرضه اسماء به مالئکه مطرح است. همچنین

باء د واقع شدن مالئکه و ائکه برای سجده در برابر آدم و مسجودر ادامه داستان امر خداوند به مالاست. خداوند مطرح 

 جده در برابر آدم و نهایتا رانده شدن او از درگاه خداوند تبارک و تعالی مطرح شده است.سابلیس از 

افتاده است؟ یعنی خداوند تعلیم کرده اسماء را  سوالی که مهم است و جنبه کلیدی دارد این است که آیا واقعا این اتفاقات

هستند   اموری هااینعالم کرده خالفت انسان را و بعد مالئکه پرسش کردند؟ آیا او بعد به مالئکه عرضه کرده؟ یا خداوند 

 بیان نمادین و تمثیلی برای حقایقی دیگر اند؟ هااینکه به همین ترتیب اتفاق افتاده اند یا 

 اقوال

 ل دارند و برخی قائلی ندارند. ز این احتماالت قائمختلف است و برخی ا در اینجا و احتماالتاقوال 

است  قاء یک حقیقت و واقعیت و بیان مسائلیلبعضی از مفسرین معتقد اند که خداوند تبارک و تعالی در صدد ا قول اول:

ه قرار ل و قصّثَتمثیل نداشته. یعنی آن حقایق را خداوند تبارک و تعالی به ناچار در قالب مَ که چاره ای جز بیان به طریق

واقع بیان نمادین است برای یک حقیقتی که ما قادر به درک حقیقت  در هالذا این این را برای انسان ها بیان کرده؛داده و 

و جهنم بیان کرده اند که مسائل بهشت و جهنم و پاداش ها  امور بهشتدرباره  بعضی کما هو حقّه نیستیم. مانند آنچه که

ی است و برای اینکه معقوالت قابل فهم شود برای انسان لد، بیان تمثیشومیو عذاب هایی که در بهشت و جهنم مطرح 

آن حقیقت  را تمثیل به محسوسات کردند و در قالب تمثیل به محسوسات برای انسان بیان کرده اند تا درکی از هاآن ها،

                                                                                                                                                                                کند.پیدا

 علّمَ آدم»در قضایای مختلف مطلب از این قرار است و ایشان به خصوص در آیه  که صاحب تفسیر المنار معتقد است
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معتقد است که خداوند عباراتی را در اینجا به کار گرفته تا ارزش انسان و سرمایه های ذاتی انسان را به  «االسماء کلّها

  1بفهماند که انسان به چه دلیل انسان بر سایر مخلوقات امتیاز دارد. هاآنه مخاطبینش بشناساند و ب

ین همان چیزی که عخداوند  بلکه تمثیل قرار دهیم این قضایا را در قالب برخی معقتد اند که دلیلی نیست که قول دوم:

اال ظواهر  ویل ببریم وباید آن را تأ یک حکمی مخالف عقل باشد کهاگر د. البته کنمیاتفاق افتاده است را برای ما بیان 

 آیات هیچ مشکلی ندارد.

ز بیان تمثیلی جکه ما تفصیل دهیم و بگوییم در برخی از موارد خداوند تبارک و تعالی چاره ای  این است قول سوم:

 ه و تمثیلی در کار نبوده است.نداشته و دربرخی از موارد هم حقیقت را کما هو بیان کرد

 بررسی

 بخشی از آیاتدر ر قرآن از مَثَل استفاده شده بحثی نیست و ما قبال هم به مناسبت این را ذکر کردیم که اساسا اینکه د

إنّ اهلل ال یستحیی أن یضرب مثالً »: میفرماید در این باره خداوند تبارک و تعالی قرآن از روش تمثیل استفاده شده است.

 ابائیبایی از تمثیل ندارد، بلکه تنها ا حتی نه از تمثیل ندارد ابائییم که خداوند این را ما بیان کرد 2«ما بعوضۀً و ما فوقها

 ابائیکه اگر خداوند بود که در همانجا اشاره کردیم  «وَ ما فوقَها»هم از کوچکی و حقارت مثل ندارد منتها نکته ای در 

 ولی فرمود و ما فوقها، این را قبال توضیح دادیم. «دونَهوَ ما »گفت ل بزند حتی به پشه، قاعدتاً باید میثَندارد از اینکه مَ

ده به اینکه این بیان در بعضی مواقع خداوند تصریح کراصل اینکه در قرآن مثل زیاد بکار رفته نیست، اما  پس تردیدی در

 .ولی در بعضی مواقع تصریحی به مَثَل بودن نشده است همین آیه،مَثَل است مانند 

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ وَ تِلْکَ صَدِّعًا مِنْ خَشْیَۀِ اللَّهِمُتَ خَاشِعًا لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ ذَاأَنْزَلْنَا هَ لَوْ»مثال در آیه 

 این بوده که غرضو  شدمیباعث متالشی شدن کوه  شدبر کوه نازل می قرآن اگرمثال بودن شده که  تصریح به3«یَتَفَکَّرُونَ

 . چون کوه مظهردرک کند و عظمت قلبی که این قرآن بر او نازل شده است را دارد مردم بفهمند که قرآن چقدر عظمت

آن قلبی که  شودمعلوم میاستواری و عظمت است، اما همین موجود قوی و با استقامت تحمل قرآن را ندارد، لذا  بزرگی،

 د!قرآن بر او نازل شده چقدر عظمت دار

توانیم یک حکم کلی مبنی بر نفی یا اثبات تمثیل در اینگونه موارد نمی موارد تصریح به مَثَل بودن نشده؛ اری ازیسدر باما 

یوم نقول لجهنّم هل »: از این قبلی موارد در قرآن زیاد است مانند آنچه که خداوند در مورد جهنّم میفرماید بکار ببریم.

گوید آیا باز هم روزی که ما به جهنم میگوییم آیا پر شدی؟ که جهنم در پاسخ به ما می ،«مزید؟تِ و تقول هل من ألامت

                                                            
 .252، ص 1. المنار، ج  1

 .26آیه . سوه بقره،  2

 .21. سوره حشر، آیه  3
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یک حقیقتی را در قالب این گفتگو  کأناین گفتگو از چه باب است؟ آیا یک بیان تمثیلی است یا اینکه خداوند  هست؟

  د؟کنمیبرای ما بیان 

 یا مثال خداوند میفرماید:

 کُلِّ مِنْ الْقُرْآنِ ذَاوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَ»و یا 1،«کُفُورًا إِلَّا النَّاسِ أَکْثَرُ فَأَبَى مَثَلٍ کُلِّ مِنْ الْقُرْآنِ ذَانَا لِلنَّاسِ فِی هَوَلَقَدْ صَرَّفْ»

د که در قرآن از کنمیدر این دو آیه هم خداوند تصریح  2؛«جِئْتَهُمْ بِآیَۀٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ وَلَئِنْ مَثَلٍ

تعلیم است، چون یکی از راه های تفهیم به مخاطب  یتمثیل یکی از روش هایم. کنمیروش تمثیلی برای بیان امور استفاده 

تمثیل یکی از مهم ترین ابزار برای تبلیغ هم هست، لذا  ند.کنمیل است که معلّمان و اساتید هم از آن استفاده همین تمثی

  .قرار دهندیی که اهل خطابه و منبر هستند این نکته را مورد توجه هاآن

این مانند  م باشدنامه هتواند یک موضوع برای پایان در واقع این موضوع ظرفیت یک کار گسترده در قرآن را دارد و می

چه حقیقت و جایگاهی  هااین لاینکه در همه مواردی که از روش تمثیل استفاده شده، مُمَثَّ های قرآنی.ل ثَمَ :موضوعات

ه جاهایی تلویحا چکجا است، و  ه تمثیل شدهتصریح ب که جاهاییدر چه اموری از تمثیل استفاده شده است؟  داشته است؟

ی تمثیل های قرآنی ضابطه و قاعده کلی برا توانیمضابطه چیست و آیا اینکه می قابل استفاده است؟ مسئله تمثیل از آن

توان یک حقیقت و ینکه میاحقیقت و واقعیتی ندارند و یا  هاآنکه مُمَثَّل  یا این تمثیل ها همگی به نوعی هستندبیابیم؟ آ

 واقعیتی برای آن تصویر کرد؟

 ان حقیقت؟هم این سوال مطرح است که آیا این بیان تمثیلی است یا بی به همین جهت در مورد بحث

و  امر به سجده ، پرسش مالئکه، پاسخ خداوند، تعلیم اسماء، عرضه به مالئکه،آدم ، اعالم خالفتآدم خلقدر موضوع 

عیت دارند و هیچ اقو یا اینکه همگی و ین داستان در قالب تمثیل بیان شده، آیا همه اابلیس اباءسپس سجده مالئکه، 

حقیقت و ین ماجرا را یعنی اینطور نیست که ما بخواهیم همه اجزاء ا ؛د تفکیک کردشومیتمثیلی در کار نیست و یا اینکه 

 .مینتمثیل بدا همه را یاواقعیت بدانیم و 

ادین نباشد، امر نمت باشد و بیان قر به سجده مالئکه این سوال مطرح است که اگر این واقعیت و حقیدر مورد اممثال 

 نی است و یا تشریعی.ییا امر تکو :خداوند به مالئکه از دو حال خارج نیست

کند، حتی برای  کنُ فیکون است و معنا ندارد در آن دائره کسی مخالفتاز قبیل بلکه  تکوینی تخلف بردار نیست امر

 جایی وجود ندارد. نیز لفت ابلیسامخ

 م ملکوت تشریع معنا ندارد و عالم تکلیف نیست.عالدر امر تشریعی باشد، اصال اگر 

                                                            
 .89. سوره اسراء، آیه  1

 .58. سوره روم، آیه  2
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آید و به د، پس اگر بخواهد حقیقی باشد، آن مشکالت پیش میکنمیبیشتر جهت تمثیلی بودن را تقویت  مطلب اینلذا 

 ناچار باید بگوییم که مَثَل است.

یی که برای تعلیم بیان شد، اما در مسئله تعلیم اسماء، تعلیم اسماء محذوری در واقعی و حقیقی بودنش نیست. با معنا

یک نوع افاضه، الهام، اشراق... است. یعنی تاباندن نور این حقایق به وجود انسان که این  مالحظه فرمودید که تعلیم خدا

هی. لذا اصال امکان ندارد که تعلیم باشد ولی تعلّم نباشد. عرضه به مالئکه هم اینچنین است. یعنی امالزم است با تعلّم و آگ

بیان یک حقیقت و واقعیتی  هااینرسد که ، به نظر میخصوص تعلیم اسماء به آدم و آنگاه تعلیم با واسطه آن به مالئکهدر 

باشند. یعنی وقتی خداوند انسان را خلق کرد، او را در جایگاهی قرار داد و حقایقی را در وجود او گنجاند، استعدادی 

 تواند به این حد و اندازه برسد.ره مند نیست و نمیپیدا کرد که هیچ موجودی از آن استعداد به

نه با آیات  زیراآید. بر بیان حقیقت و واقعیت، محذوری پیش نمی پس در خصوص این قصه، اینکه این آیه را حمل کنیم

 در آن تصریح به مَثَل بودن چون عرض شد کهبایی از این معنا دارد. این آیات ا ایت مخالفتی دارد و نه اینکه ظاهرو رو

 توانیم بگوییم که مسئله تعلیم، عرضه، انباء، بیان حقیقت است.وجود ندارد. لذا می نشده و محذوری هم نه عقال و نه نقال

ضرورتی ندارد و نیازی نیست که حمل بشود  هاآنپس نتیجه این شد که تعلیم اسماء به آدم و عرضه آن به مالئکه و انباء 

 بیان حقیقی اند. هااینبر بیان تمثیلی، بلکه 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


