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  حقایق آسمانی
از سرگذشـت اقـوام     . سـت  موضوعات گوناگونی ا   راجع به محتواي قرآن کریم    

 و نواهی در ابعاد اخالقی و احکام و تـا  ل تا اوامر تا حوادث زمان نزو  پیشین گرفته 
عالوه بر این نوع امور کـه روش دریافـت و درك آنهـا شـنیدن و      . معارف اعتقادي 

ثی در قرآن وجود دارد که در حیطـه تجربـه   تعقل درباره آنهاست، یک سلسله مباح   
حواس نبوده و عقل انسان به عمق آن پی نخواهد برد و راه نیل به آنها پـاي افـزار                

  . طلبد میي معمولی ها دیگري غیر از اسباب
ي ها  آفرینش اولیه عالم و انسان، عالم مالئکه، گزاره،اسماء و اوصاف حق تعالی

 ،...آخرت اعم از اوصاف بهـشت و جهـنم و   عالم مربوط به شیطان، امور مربوط به     
  .شود میي مباحث مربوط به غیب است که در قرآن کریم فراوان یافت ها سرفصل

 و در کاربست عام، به هـر         است پوشیده ماندن از چشم   » غیب«از لحاظ لغوي،    
 راغـب ( .شـود  میچه که از حواس مخفی باشد و جزء امور اولیه عقلی نباشد گفته     

غیب در مقابل شهادت بر آنچه که حواس دسترسی نـدارد منطبـق             ) 617/،اصفهانی
  ) 1/46طباطبایی، المیزان، . (است

یی که با   ها  پدیده. داند  جهان را مجموعی از غیب و شهادت می        قرآن،بینی   جهان
اهمیـت اعتقـاد بـه    . حواس قابل درك هستند و قضایایی که فراتر از حواس هستند      

 دانـد؛  می میرکن ایمان اسالرا  ایمان به غیب که قرآن کریم     است   اي  هغیب به انداز  
 .)٣/بقره()الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيِب(

) 27/174 ،  يمطهـر ( .غیب نـسبی و غیـب مطلـق       : اما امور غیب دو گونه است     
غیب نسبی چیزهایی است که از حواس شخصی به علت دور بودن و یا وجود مانع 

 تهران، شـهادت و اصـفهان     ،براي کسی که در تهران است      مثالً. مادي پوشیده باشد  
مثـل آیـه   . در قرآن کریم آیاتی که به غیب نسبی اشاره دارد وجود دارد     . غیب است 

) أَن ِمن ِتلْككوحيها ِإلَيِب نيدرباره قصص انبیاي گذشته است که که  )٤٩/هود()باِء الْغ
  .مخفی بود9به دلیل دوري زمانی، از پیامبر

بـه دلیـل دوري و یـا مـانع      مطلق اموري هستند که پوشیده ماندن آنها نـه    غیب
 بلکه به آن دلیل که آنها اموري نامحدود و غیر مادي هستند، از حواس        مادي است، 
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این است کـه  غیب ي نامحدود بودن عالم ها از جمله ویژگی  . باشند میانسان مخفی   
بـدیهی اسـت   . ان و زمان اسـت بر خالف عالم ماده، زمان و مکان ندارد و فوق مک       

ایمان دارنـد، مقـصود غیـب      » غیب«کند که به      مؤمنان را توصیف می    ،آنجا که قرآن  
 ،ایمان و اعتراف دارندبه غیب نسبی  ـ فر و مؤمناعم از کاـ  نسبی نیست؛ همه مردم   

  . بلکه منظور غیب مطلق است
  .در این مقاله منظور از حقایق آسمانی، غیب مطلق است

  
   زمینیالفاظ

قاعده کلی در ارسال رسل از جانب خداي متعال آن است که همۀ فرستادگان از 
و ما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمـِه ِليبـين         (ردم و با زبان آنها فرستاده شدند؛      میان م 

ـ        میقرآن کریم نیز از این قاعدة عمو       .)٤/هیمابرا()لَهم ی، جدا نیست و بـه زبـان عرب
   .)٢/یوسف()رِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونِإنا أَنزلْناه قُرآناً ع(؛زبان مردمان نزول آمده است

 تنها از طریق الفاظی که در میـان مـردم     نکته اصلی است، این است که      آنچه که 
شد و تـصور   می بر مردمان عرضه ها گرفتند، باید معارف و هدایت میبوده و به کار     

مقبول و خـارج  ج براي بیان معارف بلند، امري نا جدید جدا از زبان رای    یبانایجاد ز 
  .از فرایندهاي طبیعی شکل گیري زبان است

 براي  ها  شوند، توسط خود انسان    می که در قالب جمالت معنا داري بیان         ها  واژه
و بنابراین وضع   ) 1/9طباطبایی، المیزان،    (اند  شدهرفع و رجوع امور زندگانی وضع       

. انـد  یان بوده و با آن سر و کار داشته بتدایی الفاظ در اموري بوده که در اطراف آدم        ا
شـان از محـدوده      رب کـه جهـان بینـی       العـ  ن امر به ویژه در میـان مـردم جزیـرى          ای

 )ونيعلَمونَ ظَاِهرا من احلَْيوِة الدنيا و هم عِن االَِْخرِة هم غَاِفلُ(؛رفت میمحسوسات فراتر ن

   ؛خورد میبیشتر به چشم  ،)٧/روم(
الفاظ و کلمات موضوعه در لغت عرب، بیشتر براي افاده معنی کوتاه و سطحی «

نی گسترده و عمیق را ند و گنجایش و کشش آن را ندارند تا معاا هساخته شد
  )145/معرفت، علوم قرآنی، (» .افاده کنند

  تري وارد کرد؛ اهیم عمیقه کلمات، آنها را در مفقرآن کریم با تغییر چهر
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وقتی خداوند . ي خود را داشتها  مناسک و قربانی،، آدابها عرب جاهلی واژه«
ي نادرست منسوخ شد و برخی از ها باور. اسالم را فرستاد، اوضاع دگرگون شد
یی مانند مؤمن، مسلم، کافر، منافق ها واژه. معانی قدیم به معانی جدید منتقل شد

، سجود، صیام، حج، زکات و غیره ةي برخی چون صالدیدار گشتند و براپ
  )22/ابن فارس،  (1».خصوصیات جدید نهاده شد

 ، گزارش از امـور غیبـی نبـود   يها  تنها در کاربستداللت الفاظ بر معانی جدید    
الفـاظ فراوانـی   . له اتفـاق افتـاد    حیطه وسیعی از معارف قرآن این مـسئ       بلکه درباره   

آن داراي معانی معرفتی و دینی هستند، امـا در اصـل،   وجود دارند که اگر چه در قر   
کـه در قـرآن،     » صراط «مثالً. ي ابتدایی این الفاظ، اموري زمینی بوده است       ها  کاربرد

 در ابتدا بـه راه روشـن   2،ستها  به روشناییها مسیر هدایت و برون رفت از تاریکی 
شود  میپهنی گفته در لغت به استخوان » لوح«) 1/104 طبرسی،   (شد؛ میوسیع گفته   

لـوح  «اما در اصطالح قرآنـی،      ) 2/584ابن منظور،  (،توان بر آن چیزي نوشت     میکه  
مرجع قرآن است که جایگاه بلندي داشـته و حقیقـت قـرآن از آن                مبدأ و » محفوظ
و معنـاي   ) 392/راغب اصفهانی،   (به معناي شنا کردن است      » سبح«گیرد؛   مینشأت  

» نفاق«عیب و نقصی است؛ معناي ابتدایی تعال از هر قرآنی آن منزه دانستن خداي م
ست؛ ا هرویی به کار رفتو در قرآن با معناي دو) 5/178فراهیدي، (کندن زمین است 

 بـه معنـاي     و اصـطالحاً  ) 4/338 همان،  ( دو چیز است     عناي حائل میان  به م » برزخ«
  .  ...باشد و  میعالم قبر 

ـ        کـه مفـسران بـه آن توجـه         اسـت   ی  گسترش معنایی الفاظ در قرآن کریم مطلب
» گسترش در مصادیق«مرحوم عالمه طباطبایی گسترش معنایی را ناشی از . ندا هداشت
ند که در مقدمه تفـسیر      ا  هایشان توجه به این امر را آنچنان مهم قلمداد کرد         . دانند می

خود توضیحات مناسبی در این زمینه گفته و در جاي جاي تفسیر نیز نسبت بـه آن           
) 17/7؛  8/157؛  14/359؛  13/108؛  320-2/315طباطبایی، المیـزان،    . (ندا  ه داد توجه

  :گویند میایشان در مقدمه المیزان 
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 بر ـ چه مفرد و چه مرکب انطباق الفاظ ـ ناشی از چگونگی ها همه اختالف«
» .دهد و هم تصدیقی میي تصوري رخ ها مصادیق آنهاست که هم براي مدلول

  )1/9همان، (
دهند که به دلیل انس و عادت ما، به محض           مییی توضیح   ها  ا ذکر نمونه  ایشان ب 
ي هـا   وقتـی واژه مـثالً . شـوند  مـی ، معانی مادي آنها در اذهان متبـادر      ها  شنیدن واژه 

 لـشکر   ، بال فرشـته و    )کرسی(، صندلی   )عرش (، تخت )لوح(آسمان، زمین، صفحه    
که با شنیدن یا این .شود میوارد شنویم، مصادیق طبیعی آنها به اذهان ما  میشیطان را 

، آنها را با قیـد زمـان   »خدا خواست«، »خدا اراده کرد «،»خدا خلق کرد   «يها  عبارت
به  «و) عند اهللا(» نزد خداوند«، ) لدنامن(» در نزد ما«ي ها گیریم و عبارت میدر نظر   

اوند را  کنیم و یا اراده و خواست خد       میرا با قید مکان تصور      ) الی اهللا (» سوي خدا 
  .گیریم میي خودمان در نظر ها مشابه اراده

 نیـز  ها  و اسباب زندگی، مصداق واژهها در امور جاري زندگی با تغییر در روش    
اولیه چیزي بود که بـا فتیلـه و روغـن روشـنایی ایجـاد           » چراغ «مثالً. کنند میتغییر  

کـه ذات و   آنگـوییم، حـال   مـی » چراغ«ي الکتریکی،   ها  کرد و امروز باز به چراغ      می
، نه ست و این به لحاظ باقی بودن هدف در این وسایل است      ا   هصفات او تغییر یافت   

  شکل و صورت آنها؛
بر مصداقش آن است که مشمول می باید توجه داشت که مدار در صدق اس«

، تنها در یک اي هغایت و غرض آن اسم واقع شود و نباید در تعیین مصداق واژ
شکال اساسی برخی از اهل حدیث مثل حشویه و ا. صورت جمود پیدا کرد

مجسمه، جمودگرایی در تشخیص مصادیق است که ناشی از عادت و انس با 
  )همان(» .امور مادي است

مطهـري،  . (کننـد  مـی را براي این قضیه بیـان  » نور«استاد شهید مطهري نیز مثال    
امـا  . شود میادر   به ذهنمان نور حسی متب     ،شنویم میرا  » نور«وقتی ما لفظ    ) 26/459

شود که روشن و روشن کننده باشد، بـه امـور     میجا که نور به هر چیزي گفته        از آن 
  .شود میگفته » نور«غیر مادي که این خصیصه را داشته باشد، مثل علم و ایمان هم 
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شود که نام گذاري اشیاء به خاطر غایت و غرض آنهاست            میاز اینجا مشخص    
  .»ظ براي روح معانی استوضع الفا«و به تعبیر دیگر، 

  
  فرآیند بیان حقایق آسمانی

 نـزول و پـایین      امـا واقعـاً   . ستاه  شد» نازل«ست که قرآن    اه  بارها در قرآن آمد   
قـرآن پـایین آمـدن مکـانی      منظور پـایین آمـدن    آمدن قرآن به چه معناست؟ مسلماً     

ن، به ایـن گونـه فـرود آمـد     .  جنس معارف قرآن مادي نیست      چرا که اساساً   ،نیست
اما نـزول قـرآن بـه صـورت     .  باران  مانند فرود آمدن قطرات    شود، میگفته  » تجافی«
 بدین معنا که حقیقت قرآن بدون ترك کردن مقام عـالی خـود،              ؛ستا  هبود» یجلّت«

  آید؛ میرقیق شده آن پایین 
تنزل قرآن کریم به نحو تجلی است؛ یعنی در عین حال که معارف آن به دست «

له اعالیش در مقام لدن، نزد خداي علی حکیم و مرحله مردم رسیده، مرح
 بنابراین، قرآن کریم یک حقیقت ذو .ش، در دست فرشتگان کرام برره استا عالیه

 )35ـ1/46 تفسیر موضوعی، ،جوادي آملی(» .مراتب است
.  آمدن حقایق بلند و آسمانی در الفاظ ساده و زمینی اسـت دتنزیل به معناي فرو  

 تـا در دسـترس   نی در الفاظ زمینی به معناي پایین آوردن آنهاست        بیان حقایق آسما  
  فهم عامه واقع شوند؛

اي جز این ندارد که   هیچ چاره،اگر کسی در آیات قرآنی تدبر و دقت کند«
 9خدا  بر رسولد این قرآنی که تدریجاًناعتراف کند آیات قرآن داللت دار

 که عقول عامه بشر از درك  متکی بر حقیقتی است متعالی و بس بلند،نازل شد
 از رسیدن به آن   مادهيها پلیديها و   به هوسآلوده و دست افکار ،آن قاصر

  )2/19طباطبایی، المیزان، (» .حقیقت کوتاه است
 )ِللـذِّكِْر فَهـلْ ِمـن مـدِكر       و لَقَد يسرنا الْقُرآنَ     (همچنین آسان کردن قرآن در آیه     و  

عناست که حقـایق عمیـق و بـزرگ را سـاده کـردیم و در      هم به همین م ) ١٧/قمـر (
  ! هست؟اي ه قرار دادیم، آیا پند گیرندها معرض اندیشه و عقل عموم انسان
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حقیقت بال فرشتگان 

نظام حقایق آسمانی
  )عالم غیب(

 ظام الفاظ زمینین
 بال فرشتگان

تسبیح موجوداتحقیقت 

 فرایند نزول 

تسبیح موجودات

ممکن است منظور از آسان کردن قرآن، پایین آوردن حقایق عالی و «
که فهم عموم  ي عادي به مرحله زبان عربی باشدها ي بلندتر از افق فهمها مقصود

و إِنَّه *إِنَّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِیا لَعلَّکُم تَعقِلُونَ(همان گون که از آیه. دبه آن برس
همان، (» .شود میاستفاده ) 3-4/زخرف()تابِ لَدینا لَعلِی حکِیمفِی أُم الْکِ

19/70(  
یم  ترسـ  ،آیـد   هایی که در ادامه مقاله مـی        در نمودار زیر، فرایند نزول براي نمونه      

  :ستا هشد
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
 تبـدیل عناصـر     هماننـد تـوان    میفرایند تبدیل حقایق آسمانی به الفاظ زمینی را         

  3.مشابه در دو دستگاه هندسی در نظر گرفت

  
   نه راز آلود و مجازگرا،زبان حقیقت گو

 آن اسـت کـه ایـن کتـاب       ،دهند میتعریفی که آیات قرآن از این کتاب آسمانی         
و الَّذي أَوحينا ِإلَيك ِمـن      ( وصف معارف آن است؛    ا مستقیماً حق بودن ی  . است» حق«

  قالْح وِقني   (،  )٣١/فاطر()الِْكتاِب هالْي قلَح هِإن ٥١/حاقه() و(  ،)  ـيب أْتيِه الْباِطلُ ِمـنِن ال ي
 .)٤٢/فصلت()يديِه و ال ِمن خلِْفه
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و (، )١٠٥/نـساء ()ا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبـالْحق ِإن(یا اشاره به فرایند نزول آن دارد؛        و  
   .)١٠٥/ءاسرا()ِبالْحق أَنزلْناه و ِبالْحق نزل

 .»المطابقۀ و الموافقـۀ : أصل الحقّ« مطابقت و موافقت است؛، »حق«معناي لغوي  
ر حـق و  عالمه طباطبایی با توضیح درباره گفتار حق، رفتـا ) 246/،  اصفهانی راغب(

  :فرماید می موجود حق درباره ،موجود حق
آنچه در نظر است موجود باشد و حق است که مطابق می  خارجی هنگاشیء«

طور براي موجودي  همین.  غیر موجود که فکر شود وجود دارد، باطل استشیء
یی متصور بشویم که در او نباشد، باز ها که اصل وجودش ثابت شده، اگر ویژگی

 )11/235طباطبایی، المیزان، (» .باطل است
 در ، حـق اسـت  کرد و گفت چون قـرآن و معـارف آن     توان استفاده    میاز اینجا   

 باید مبنـا بـر وجـود حقیقـی و     ،مواجهه با معارف و اموري که در آن نام برده شده       
  .خارجی داشتن آن امور باشد

ز  یعنـی حقـایق عـالی مرتبـه کـه بـاالتر ا             زبان قرآن زبان بیـان حقـایق اسـت؛        
. سـت اه   در قرآن در قالب الفاظ رایج مردمان آمد        ،ستها  ي معمولی انسان  ها  اندیشه

 بر اساس تصورات ذهنی و طی مراحلی که همواره براي فهـم جمـالت          ها  ما انسان 
 و الفاظ بلند مرتبه را هم بر تصورات ذهنی خویش منطبق ها گیریم، گزاره میبه کار   

کـه مـوطن ایـن امـور       اما به لحاظ آن   . ها هستیم  فهم آن  کنیم و این چنین به دنبال      می
 هـا  به کار گیري تصورات زمینی در فهم این گزاره،  با عالم دنیا متفاوت است  اساساً

 این نکتۀ اساسی اسـت کـه   .کند میي زیادي  ها  غلط انداز بوده و ما را دچار اشکال       
  .ي غیبی در نظر داشتها باید همواره در برخورد با گزاره

ي موجـود در قـرآن و بـه طـور کلـی             هـا   کنند گزاره  میرخی تصور   در مقابل، ب  
 بیـان  سـت و صـرفاً  ي غیبی آن، خالی از حقیقت اها   به ویژه گزاره   ،ي دینی ها  آموزه

یک سري مطالبی است که اگر چه داراي اهداف تربیتی و هدایتی است، امـا فاقـد                  
  . خارجی هستندمعادلحقیقت و 

دین امري رازآلود و حیـرت افکـن    «انگارند؛ میاینان یا دین را رازآلود و رمزي      
  : در تعبیر دیگر و) 126/سروش، . (»است
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در . ي رمزي دینها  و نمادها دین شناسی جدید عبارت است از شناختن دستگاه«
شناختن هر دین عبارت است از . دین شناسی جدید، زبان دین رمزي است

ک قرائت در درجه اول از اسالم به عنوان ی. ي زبانیها شناختن مجموعه رمز
بر . جوید که مباحث دانش فهم و تفسیر متن است میمباحث هرمنوتیک سود 

نمادهاي رمزي مانند هر متن دیگر فهم و  اساس این دانش، متون دینی به عنوان
در واقع اسالم به عنوان یک قرائت از متون دینی توضیحی  ...شود میتفسیر 

  )368/شبستري، (» .دده میرمزگونه و نمادین به دست 
کننـد   مـی و یا توجیهاتی    ) 5/شریعتی،  . (دانند میو یا زبان مذاهب را زبان سمبلیک        

. پردازند میویالت مادي به شرح آیات      یق آسمانی را پایین کشیده و با تأ       که آن حقا  
داشت، مالئکـه  را سید احمد خان هندي که قصد تفسیر قرآن منطبق با علوم جدید   

دهد کـه مالئکـه    می بلکه این گونه توضیح داند، میشخصی واقعی ن  ي  ها  را واقعیت 
هندي، . (عبارتند از تمام آثار قدرت خداوند و انواع نیروهایی که در کائنات هستند            

و یا برخی از امور غیبی قرآن مثل سحر، حسد، جن و شیطان را ناشی از               )65-55/
نـصر  . ي خارجی نیـستند ها دانند که داراي واقعیت میرسوخ فرهنگ زمانه در قرآن    

کنـد کـه بـر اسـاس آن          میحامد ابوزید سخن خود را به زبان شناسی نوین مستند           
» مفـاهیم ذهنـی   « بلکه تنهـا بـه       ،اشاره ندارند » وجودات خارجی «مفردات لغوي به    

ی در متن دین، دلیل وجـود واقعـی مفـاد    یها  وجود واژهاز این رو. کنند میرهنمون  
  )144 /ابوزید،. (آنان نیست

داننـد و معتقدنـد    مـی ي خـارجی  هـا   قصص قرآنی را فاقد واقعیت     ،حتی برخی 
  ي هنري باید تحلیل کرد؛ها قصص قرآنی را با تأکید بر جنبه

اشخاص، ارائه هنرمندانه و ادبی است و نه تاریخی   وروایت قرآن از رویدادها«
  )276-280/ خطیب، (».و واقع بینانه

خواهـد از   میکه  دانند میلعرب ا ى ص رایج در جزیر  و یا قصص قرآنی را همان قص      
-30/خواند میر،  ( به راست و دروغ بودن آنها ندارد؛       آنها بهره اخالقی ببرد و کاري     

  .چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند ؛)28
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 و معارف قرآن در همه سطوح و از جمله ها لیکن نظر صحیح آن است که گزاره
و مطـابق واقعیـت   » حـق «حقایق هستند و محتواي آنان امور غیبی آن به دنبال بیان  

 بلکه فـرا    ،اما واقعیتی که موطن آن دنیا و امور مربوط به آن نیست           . خارجی هستند 
  .دهند میزمینی بوده و حقایق آسمانی را تشکیل 

استاد شهید مطهري در جواب قائالن به غیر حقیقی بودن قـصص قرآنـی بیـان                
  :کنند می

محال است که انبیا در منطق نبوت، براي . رف مفتی استحاین حرف، بسیار «
 یک امر واقع نشده و یک دروغ را ولو به صورت ـ، العیاذباللَّه  ـیک حقیقت

غیر از آنهایی که از . ها زیاد است در ادبیات دنیا از این حرف. تمثیل بیان کنند
از تمثیل [د ان اند، آنهایی هم که از زبان حیوانات نگفته زبان حیوانات گفته

قرآن، پیغمبر، ائمه و کسانی که تربیت شده این مکتب ...  ]اند استفاده کرده
 از یک امر الًهدف مقدس، از یک امر نامقدس مث محال است که براي ،هستند

این . حقیقت ولو یک تمثیل استفاده کنند پوچ، از یک امر باطل، از یک امر بی
 ،ستا هطور که قرآن نقل کرد ن هماناست که ما شک نداریم که تمام قصص قرآ

کند، ما بعد از نقل قرآن احتیاجی  نقل می  داستانی که قرآن. عین واقعیت است
  )16/101مطهري، (» .نداریم که تأییدي از تواریخ دنیا پیدا کنیم

 پردازیم تا بحث کامالً  می به ذکر دو نمونه قرآنی       ،ي مقاله ها  پیش از ادامه تحلیل   
  .مشخص شود

  
   بال فرشتگان:نه اولنمو

  : در آیه اول سوره فاطر، عبارتی در توصیف فرشتگان وجود دارد
 عا و ثُلَاثَ و رب ئكَِة رسالً أُولی أَجِنحٍة مثْنیاحلَْمد ِللَِّه فَاِطِر السماواِت و الْأَرِض جاِعِل الْملَ      ا(

   )ٍء قَِدير   شی    كلُ  علیِإنَّ اللَّه يِزيد فی اخلَْلِْق ما يشاُء
هاي دوگانه و  فرشتگان را که داراي بال    ] و[سپاس خداي را که پدیدآورنده آسمان و زمین است          «

افزاید، زیرا خدا  در آفرینش، هر چه بخواهد می   . ستا هآورنده قرار داد    پیام ،اند گانه و چهارگانه   سه
  ».بر هر چیزي تواناست
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 متفاوت بودن تعداد آن در انواع آنها، تصریحی است وجود بال براي فرشتگان و
 دربـاره  ،دهـد  مینکاتی که مفاد مقاله موجود را تشکیل        . که در نص آیه وجود دارد     

  :کنیم میاین آیه بیان 
 است دربارة فرشتگان و به لحاظ وجود مجردي         اي  هبال داشتن مالئکه، گزار   . 1

یعنـی بـه   .  امور غیبـی اسـت   مربوط به مکان بودن آنها، این گزاره  و فرا زمان و فرا    
از ي عادي اسـت،    ها  ي حسی انسان  ها  که وجود فرشتگان خارج از دریافت     لحاظ آن 
ي غیبی بوده و ها ي آنهاست، جزء گزارهها  این گزاره که بیان یکی از ویژگی     این رو 

سـید  . ( و امکان وقوف ما با تصورات زمینـی از آنهـا غلـط اسـت          4فرا حسی است  
  )5/2921قطب، 

. همان چیزي است که از پرندگان در ذهن داریـم  » بال« از   ها  ذهنیت ما انسان  . 2
ست که قابلیت پهـن شـدن و   اه بال پرندگان از جنس پر و موهاي در هم تنیده شد    

این تصور ابتدایی ما از بال، به خاطر انس و عادتی است که . باز و بسته شدن دارند
امـا بـال    . سـت اه  ر، معهود ذهنـی مـا شـد        و همین تصو   ریماز این واژه در ذهن دا     

فرشتگان، به دلیل مجرد و غیر مادي بودن آنها، از این مقوله و از جنس ماده نیست            
ي پرندگان زمینی نیست؛ چرا کـه ایـن تـصورات         ها  و یا شکل آنها مشابه شکل بال      

مربوط به امور مادي و طبیعی است و فرشتگان موجوداتی غیر مادي و فرا طبیعـی                
از جمله دالیـل  . پس این نوع تصورات ذهنی درباره بال فرشتگان نارواست      . هستند

 ادامه خود آیه است که ، پرندگان طبیعیبه بالبال فرشتگان  يهمانندنادرست بودن 
 و ثُلَـاثَ و     أُولی أَجِنحٍة مثْنی  (؛تعداد بیش از دو بال را براي فرشتگان برشمرده است         

باز پرندگان عالم ما بیش از دو بال ندارند و براي ما غیر     که هیچ یک  حال آن  ،)عار 
 !توانند پرواز کنند؟ می چگونه ،ي بیشترها قابل تصور است که با داشتن بال

برخی از مفسران به دلیل تصورات اولیه از بال و غیر قابل انطباق دانستن آن بـر   
یـه و یـا کنایـه      فرشتگان، از ظاهر آیه عدول کرده و داشـتن بـال فرشـتگان را توج              

کنایه از وسیله حرکت و اعمـال قـدرت و     در تفسیر نمونه، بال فرشتگان    . ندا  هدانست
ـ  ) 18/168مکارم شیرازي،   (. ستا  هقلمداد شد توانایی    اهللا معرفـت نیـز      تمرحوم آی
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معرفـت، نقـد    . (داننـد  مـی فعال فرشـتگان    و  کنایه از تعدد و تنوع نیروهاي کارآمد        
  )150/م، شبهات پیرامون قرآن کری

 بـه توجیهـات   ،تعداد بیشتر از دو بال براي برخی از مفسران دردسر سـاز شـده      
  : گوید می» کشاف«زمخشري در . ندا هعجیبی پرداخت

شود سه تا باشد؟ در جواب  می چگونه ،ها باید زوج باشد اگر بپرسی تعداد بال«
دو تا در وسط و پشت آنهاست و در بال زدن به آن می گویم شاید بال سو می

 ها در برخی از کتاب. شاید هم براي کاري غیر از پرواز باشد! کند میکمک 
پوشانند،  میبا دوتاي آنها خود را . م که نوعی از فرشتگان شصت بال دارندا هدید

یشان را به خاطر حیاي از ها تا چهرهکنند و با دو میتا در امور الهی پرواز با دو
  )3/596زمخشري، (» .پوشانند میخدا 

غیر مادي بـا امـور      ناشی از تحلیل امور      بال فرشتگان    دربارةاین گونه اظهارات    
سـت کـه بـراي بـه تـصویر      اه همین تصورات معهود ذهنی باعث شـد   . مادي است 

یی کـه بـر روي   هـا   در نقاشـی  مـثالً . کشیدن فرشتگان تصورات زمینی اعمال شـود      
ل دختران انـسان نمـا   ساختمان کلیساي وانک اصفهان وجود دارد، فرشتگان به شک       

  .ي پرندگان در دو طرف بدن آنهاستها هستند که دو بال مشابه بال
 بلکـه  ، نـه مجـاز و نـه تمثیـل،       بال مالئک نه سمبولیک است، نه کنایه است       . 3

کـه فرشـتگان از   اطر آناما بـه خـ  . باشد میحقیقتی است که داراي واقعیت خارجی       
طباق با حقیقت بال فرشتگان نیست و  تصورات ذهنی ما قابل ان ،جنس مادي نیستند  

از . ي تجربی و عقلـی رایـج نیـست   ها راه درك این واقعیت خارجی مشابه دریافت      
این رو در این باره تفسیري صحیح است که وجود بال مالئک را امـري حقیقـی و               

  . خارجی بداندمعادلداراي 
 از مـصداق و      بنابراین فارغ   براي پرواز و سیر در آسمان است،       اي  هبال وسیل . 4

 بایـد  ،تصوري که از بال پرندگان داریم، بر اساس اصل وضع الفاظ براي غایت آنها  
البته سیر و جابجـایی     . ها دانست   براي سیر آنها در آسمان     اي  هبال فرشتگان را وسیل   

 چرا که ،انگاریم نادرست است میآنها هم با تصورات زمینی ما که جابجایی مکانی          



 

  

224 

ال 
  س

 
انز

پ
هم

د
/ 

اره
شم

58/
ان

بست
تا

13
88

 

این امر نیـز  . مکان هستند و انتقال مکانی براي آنها نارواست  موجودات مجرد، فاقد    
  .ستخارج از تصور ما

وجود بال براي فرشتگان، بهترین ترجمه است که از حقیقت ایـن امـر خبـر             . 5
 چـرا کـه بـال       ، پا داشتن، به ایـن حـد گویـا نیـست           توصیفات دیگر، مثالً  . دهد می

مـوطن فرشـتگان    ) غیـر مـادي   ( هـا   ي سیر در آسمان اسـت و آسـمان        ار ب اي  هوسیل
  .)٧٥/زمر() يسبحونَ حبَِمِد رِِّمئكَةَ حافِّني ِمن حوِل الْعرِشاو تری الْملَ(؛است
 ي زمینـی مقـدور نیـست،   ها فهم صحیح و عمیق از بال فرشتگان براي انسان        . ٦

 بـه  اي هفرشـت اگـر  . برند میخارج از نظام زمین و ماده به سر می چرا که آنها در نظا  
 مثل آنچه درباره فرشتگان مأمور عـذاب   ،شکل انسان در آمده و بر روي زمین آمده        

) 7/مریم(، با ملک3و یا مواجهۀ حضرت مریم) 69-81/هود( قوم لوط اتفاق افتاد
ـ       ستا هبود» تمثل «صلدر ا  طباطبـایی، المیـزان،    . (شان، نه تغییر در ماهیـت وجودی
17/13(  

.  ولی نه بـا حـواس ظـاهري   5،ندا  هکرد، فرشتگان را شهود     لیاانبیا، امامان و او   . 7
هـایی کـه از حـدود مـاده      پس امکان رؤیت این موجودات غیر مادي بـراي انـسان         

 نیـز از  هـا  دسـت عقـول انـسان    . نوردنـد وجـود دارد     میگذرند و طبیعت را در       می
اه فهـم  ر.  چرا که اینها حقـایقی غیبـی هـستند    ،دریافت این حقایق بلند کوتاه است     

کشف و شهودي که از طریق قلـبِ        . صحیح این حقایق، بیرون رفتن از زمین است       
  .گیرد میآماده صورت 

ي ها که مالئکه داراي چیزي هستند که برگردان آن به زبان ما انسانخالصه آن. 8
مـا از فهـم ایـن    . این حقیقتی است مطابق بـا واقعیـت خـارجی    . است» بال«زمینی  

 . برسیم» شهود«که به درجه  مگر آن،حقیقت ناتوان هستیم
  

   هوشمندي جهان هستی:نمونه دوم
آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که براي کل هـستی اعـم از جمـادات،                 

. نوعی شعور و درك قائل است) انسان، ملک و جن(گیاهان، حیوانات و ذي عقول 
  کند؛ میاعالم  این امور را ،این آیات براي همه آنچه در زمین و آسمان است
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  )١/تغابن( )ضالسماواِت و ما فی الْأَريسبح ِللَِّه ما فی (:تسبیح
 )٤٤/ءاسرا()ٍء ِإلَّا يسبح حبَِمِدِه و لَِكن لَّا تفْقَهونَ تسِبيحهم  ِإن من شی(:حمد
 )٤١/نور()عِلم صلَاته و تسِبيحه قَد کُلٌّ(:صالى

 و الْقَمر و لَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فی السماواِت و من فی الْأَرِض و الشمسأَ(:سجده
و ومجاالنالد و رجالش الُ واسجلِْبالن نم كَِثري و اب١٨/حج()و(  
 )٢١/صلتف()ء   شیا اللَّه الَِّذی أَنطَق كلَّقَالُواْ أَنطَقَن(:نطق

و نیز آیاتی از حکیمانه سـخن گفـتن حیوانـات و دریافـت امـر پروردگـار توسـط          
  :شود میدر این باره به موارد زیر اشاره  6.وجود دارد جمادات

و لَِكـن لَّـا تفْقَهـونَ       (؛ نیـست  هـا   چون این گونه امـور مـورد درك مـا انـسان           . 1
مهِبيحسرو این امور جزء امـور  این و فوق تصورات و دسترسی حواس است، از       )ت

  .ستغیبی عالم ا
 اینـان بـه   7.نـد ا هعدة زیادي از مفسران بزرگ این آیات را حمل بر مجاز کرد       . 2

پندارنـد   مـی داننـد و   مـی که تنها انسان، فرشته و جن را داراي شعور و فهم          دلیل آن 
کـه  را  نطـق  ایی مانند تسبیح، سجده، صالى و   کاره دیگر موجودات فاقد آن هستند،    

انگارنـد و    مـی  بـراي غیـر ذي عقـول محـال           ،الزمه آن داشتن درك و شعور است      
مـی  کنند کـه تـسبیح آنهـا کال    میدانسته و بیان » مجاز«انتساب این اعمال به آنها را      

قاشی زیبـا   همچنان که تابلوي ن   .  بلکه وجود آنها خودش تسبیح خالق است       نیست،
 موجـودات عـالم نیـز نـشانگر     ،تعیب و نقص بودن اوس   نشانگر کمال نقاش و بی    

بـه عبـارت   . گوینـد  میشود که آنان تسبیح  میخالق متعال هستند و این چنین گفته     
  .دیگر تسبیح آنها به زبان حال است و نه به زبان قال

 اعمـال بـه همـه       در مقابل برخی دیگر از مفسران معتقدنـد کـه اسـتناد ایـن             . 3
ودات عالم به زبان قال تـسبیح خـدا    همه موج یعنی واقعاً 8موجودات حقیقی است؛  

به عالوه  .  از دریافت و شعور بهره مند هستند       کنند و واقعاً   می سجده   کنند، واقعاً  می
 عِلـم   قَـد    كلٌّ(؛دهند می همه موجودات، آگاهانه این اعمال را انجام   ،به تصریح قرآن  
و لَِكن ( عبارت،موجوداتترین دلیل در حقیقی بودن تسبیح      مهم .)صلَاته و تسِبيحه  

مهِبيحسونَ تفْقَه13/112طباطبایی، المیزان، . (است)لَّا ت(  
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برخورد بـا الفـاظ     خطاي اصلی قائلین به مجاز در این آیات آن است که در             . 4
ي هـا   همان تصورات و معهـود ،...، سجده کردن، سخن گفتن و تسبیح، حمد، صالى 

براي فهم آیات به کـار بردنـد و نـوع رفتـاري کـه       راذهنی که از این الفاظ داشتند    
ها به هنگـام      ما انسان  مثالً. دهند را معناي این الفاظ قلمداد کردند       می انجام   ها  انسان

گوییم  می» الحمد هللا «و یا براي حمد     » سبحان اهللا «گوییم   میتسبیح خداوند، با زبان     
 اساس یـک فراینـدي اتفـاق        افتیم و اینها بر    میو یا در هنگام سجده به روي زمین         

 از  عقل است و چـون موجـوداتِ غیـر عاقـل          ش داشتن شعور و ت    ا  هافتد که الزم   می
 انجـام    پس محال است آنان این رفتارهـا را حقیقتـاً          ،جهازات عقلی محروم هستند   

پـس دلیـل   .  بلکه باید از ظاهر آیات عبور کرد و آنها را حمل بر مجاز نمـود           ،دهند
خورد با آیات از طریق تصورات ذهنی و همانند انگاري ایـن             بر ،اصلی مجازگرایان 

  )17/382همان، . (هاست رفتارها با انسان
اما تسبیح و تحمید خداوند تنها گفتن ذکر نیست، سجده کردن تنها بـه روي         . 5

 هـا   خاك افتادن نیست، الزمه درك و شعور، داشتنِ جهازات عقلی مثـل مـا انـسان               
 ،ي ذهنـی هـا  یـن الفـاظ از مـصادیق شـکلی و معهـود      بلکه با خارج کردن ا   نیست،

شـود و همـان روح و    میها  ي رایج در میان انسانها حقیقت آنها فاقد شکل و شیوه  
 ، دربـاره سـجده  مثالً. غایت الفاظ است که باید براي همه موجودات در نظر گرفت  

 :گوید میعالمه طباطبایی 
 نه ،و نتیجه آن عمل استن غرض شکل ظاهري اعمال از جمله سجده، براي بیا«
به همین جهت خداوند متعال . که خود آن عمل ظاهري مقصود و منظور باشداین

دهد و آن را مختص آدمیان و فرشتگان  میاین اعمال را به همه موجودات نسبت 
پس وقتی این اعمال و به ویژه سجده به همه موجودات نسبت داده . داند مین

  )11/321همان، (» . نظر استشود، همان معناي حقیقی مد می
 دلیل عقلی نیـز شـعور و هوشـمندي          9،)آیات و روایات  (عالوه بر ادله نقلی     . 6

ست هر موجودي بـه انـدازه   اه در فلسفه اثبات شد. کند میهمه موجودات را اثبات  
مند است و اگر   از شئون وجود یعنی علم، اراده و تکلم نیز بهره     ،ودسعه وجودي خ  
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شـیرازي،  . (حقیقت وجـود نداشـته و جـزء عـدم اسـت       در، باشدچیزي فاقد اینها 
8/117(  

و لَِكـن لَّـا تفْقَهـونَ       (سـت کـه    ا ه تـسبیح همـه موجـودات آمـد        آیۀ کریمۀ در  . 7
مهِبيحسآید که امکان دركِ  می از اینجا به دست      .»لن تفقهون تسبیحهم  «: و نفرمود )ت

 و با طی مسیر شهود، امکان  نیست پوشیده   ها   به طور کل از انسان     تسبیح موجودات 
بـه عـالوه مـوارد فراوانـی از مـشاهده و انکـشاف تـسبیح                . یت وجود دارد  این رؤ 
و سخرنا (در قرآن کریم در آیه . ستاه  گزارش شدات از انبیا، امامان و اولیا موجود

رت داوود نبی داریـم   این امر را براي حض)٧٩/أنبياء()ِجبالَ يسبحن و الطَّير   مع داود الْ  
 هـا   از جمله شهادت سـنگریزه .ستاه  آمدها و در روایات نیز فراوان از این گزارش     

راه دریافـت و    ) 17/377مجلـسی،   . (که به گوش دیگران رسید    9در دستان پیامبر  
جـوادي آملـی، تفـسیر موضـوعی،       . (است» اوب و رجوع به اهللا     «،شهود این قضایا  

14/300( 
  

  تعاریف الزم
شـود کـه برخـی از محققـان در توضـیح ایـن گونـه از آیـات قـرآن،                مـی دیده  

کـن  گیرنـد، ل   مـی را بـه کـار      ... و  » تـشبیه «،  »کنایه«،  »تمثیل«اصطالحات رایج مثل    
 آیـا داراي  ي واقعی دارند یـا نـه؟  ها  ریشهها مشخص نیست آیا معتقدند این عبارت  

   عادل خارجی هستند و یا خیر؟م
» سـمبولیک «را در قـرآن کـریم   7قـصه خلقـت آدم   استاد شهید مطهـري     مثالً

مشخص نیست سمبولیک انگاشتن به این معناسـت کـه      ) 1/515مطهري،  . (دانند می
که نمادهایی قراردادي هـستند     هایی از یک واقعیت هستند و یا آن       ، نماد ها  این گزاره 

ي سـمبولیک، ماننـد   هـا   در قـصه  که مـثالً  مشابه آن . عادل خارجی نیستند  که داراي م  
از زبان حیوانات به طور نمادین مطالبی درس آمـوز گفتـه           » کلیله و دمنه  «ي  ها  صهق

در  . ...گر است، گـرگ نمـاد انـسان سـتمگر و     ماد انسان حیله   روباه، ن  مثالً. شود می
ست که میان مشبه ا هیی بودها   به خاطر برخی از مشابهت     ها  لی که این نمادسازي   حا

 گـرگ خـون   گر است و نه حقیقتاً  روباه حیله و اال نه حقیقتاً،و مشبه به وجود دارد   
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 بلکه هر دو بر اساس خلقت خدایی خود رفتارهاي غریـزي از خـود          آشام و ظالم،  
آیـا آیـات غیبـی قـرآن        . هاسـت   کار ما انسان   ها  دهند و این نوع نمادسازي     میبروز  

  ي کلیله و دمنه است؟ها مشابه قصه
یء یا موجودي که معرف موجودي مجرد و اسـم  ش«: در تعریف سمبلیک داریم 
معـین،   (». و نیز به معنی نشانه، عالمت و مظهر اسـت   ،معنی است را سمبول گویند    

 ذکر شده در این تعریف نشان دهنده آن است که سـمبل بیـان      معناي اول ) 2/1930
  .کند می واقعیت داشتن را بیان ن اما معانی دیگر لزوماً،کننده یک حقیقت است

ي قرآنـی را داراي واقعیـت       هـا    اگـر چـه گـزاره      ،اهللا معرفـت     تا مرحوم آی  و ی 
  ست؛اه یی که در قالب استعاره و تشبیه آمدها کن واقعیتدانند، ل می

کند، عین واقعیت است که در قالب  می از پس پرده غیب گزارش ]قرآن[آنچه «
گرچه . باشد میست و از هر گونه فرض و خیال به دور ا هالفاظ و تشبیه در آمد

توانند به چگونگی آن پی  می ن، با این ابزار ادراك که در اختیار دارندها انسان
قرآن در این گونه مواقع به ... ی اصل آن امري ثابت و حقیقی است ول،ببرند

 را به صورت تمثیل ارائه دهد و ها سراغ تشبیه و استعاره رفته تا آن واقعیت
» .د یا آن را صرف فرض و خیال دانستنبایستی به ظاهر تمثیل بسنده کر

  )150/معرفت، نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، (
و در ادامه به طور نمونه، بال فرشتگان را کنایه از تعـدد و تنـوع نیروهـاي کارآمـد           

  .دانند میفعال فرشتگان 
ي بـه  هـا  به تعبیر دیگر الفاظ و عبارت. است» مجاز«کنایه و تشبیه گرفتن نوعی    

در تعریـف  .  در بیان موضوعی، بیان حقیقتـی دیگـر از موضـوع لـه اسـت       کار رفته 
 گفتن به لفظـی     نسخنی که بر غیر موضوع له خود داللت کند، سخ         «: داریم» کنایه«

که معنی حقیقی و مجازي آن هر دو برابر باشد، لفظی را استعمال کنند و بـه جـاي     
یـان، لفظـی کـه در معنـی     در علـم ب . معناي اصلی، یکی از لـوازم آن را اراده کننـد          

کن ملزوم عقلـی آن معنـی مقـصود باشـد، نـه نفـس        ل،موضوع له خود به کار رود  
 اسـت از  کنایـه عبـارت  به عبارت دیگـر     ) 40/229؛ دهخدا،   169/سکاکی،   (».معنی
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که لفظی را استعمال کنند و به جاي معناي اصلی، یکـی از لـوازم آن را معنـی را           آن
  )3/547معین، . (اراده کنند

اما دیدگاه این مقاله آن است که الفاظ به کار رفته در بیـان حقـایق قـرآن، بیـان      
 که براي فهم آن باید اي هخود آن حقیقت است و نه متعلقات و ملزومات آن به گون

» حقیقـتِ بـال  «آید، منظور  میفرشتگان » بال«وقتی لفظ  . نوعی مجاز در نظر گرفت    
 دادیم حقیقـت بـال فرشـتگان از تـصور مـا             نه قدرت آنها و البته توضیح      ،آنهاست

  . چرا که فرشتگان موجوداتی مجرد و غیر مادي هستند،خارج است
نیز باید همـین دقـت را روا داشـت کـه آیـا            » تمثیل«در هنگام کاربرد اصطالح     

ي هـا  ، اصطالحات و ضـرب المثـل  ها  به معناي بیان یک امر با استفاده از واژه  صرفاً
تی در کار نیست و یا بیان حقایق معقول به صورت مطالبی            رایج است و هیچ واقعی    

 اهللا جوادي آملی، تمثیل را به معناي واقعیت خارجی نداشـتن     تآی. محسوس است 
دربـاره  ایشان  . شمارند میبه صورت محسوس بر       بلکه بیان معارف غیبی    دانند، مین

  :گویند میدر قرآن 7داستان خلقت آدم
 مطابق واقع خارجی و  ذهنی که اصالًاي هقصمراد از تمثیل این نیست که «

 که ستواقعی نداشته به صورت داستانی نمادین ارائه گردد، بلکه بدین معنا
 به صورت محسوس و ،حقیقتی معقول و معرفتی غیبی که وقوع عینی یافته

  )3/224جوادي آملی، تفسیر تسنیم، (» .ستا همشهود بازگو شد
به عبارت دیگر . کنیم میما در این مقاله دنبال این بیان، همان دیدگاهی است که 

توصیف معانی معقول به محسوس با استفاده از مثال، امري متعارف و راهی آسـان               
را نیـز در نظـر      » تمثیـل «کن بایـد معـانی دیگـر        ل) همان (قایق است، براي تبیین ح  

تعارات  علم بیان از جمله استمثیل به معناي تشبیه کردن و نمونه آوردن، در      . داشت
ایـن  . و استعاره اشاره مستقیم به حقیقت مورد نظر نیـست     ) 15/156دهخدا،  (است  

  .تعریف و کاربست آن در قرآن، مخالف دیدگاه حقیقت انگارانه در امور غیبی است
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  نظام حقایق آسمانی    حقیقت بال فرشتگان

  )عالم غیب(

 نظام الفاظ زمینی

 یقت انگارانهدیدگاه حق

  قدرت فرشتگان

 کنایه، تشبیه و تمثیل گرفتن حقایق غیبی

 بال فرشتگان بال فرشتگان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالمه طباطبایی دربـاره    . شود میله بیشتر توضیح داده     با ذکر مثال دیگر این مسئ     
کننـد   می ابتدا بیان )54/اعراف() علَی الْعرْش ثُم استَوي( قرآنیالهی و عبارت » عرش«

 کـه تنهـا ظـاهر لفـظ را     اي هعد: ستا هکه در برخورد با این جمله سه رویکرد بود        
 دیگر که بـر اسـاس   اي  ه در نظر گرفتند؛ عد    ها  را تختی در آسمان   » عرش«گرفتند و   

دیگر کـه وجـود خـارجی بـراي        اي  ههیأت بطلمیوسی به توجیه آن پرداختند و عد       
 و به معناي اسـتیال  اي هرا عبارتی کنای» ایستادن بر عرش«شوند و   میعرش متصور ن  

  .کنند میبر امور معنا 
   :دهند می توضیح اي هایشان در نقد قول کنای

به منزله کنایه ) علَی الْعرْش ثُم استَوي(ر چه ما نیز قبول داریم که جملهگ«
ه بودن منافات ندارد با اینکه یک حقیقت و واقعیتی این تعبیر لیکن کنایاست، و

 ، استیال، استواي پروردگار بر عرش از قبیل سلطنت.را ایجاب کرده باشد
 امري اعتباري ها  انسانمیان ماموجود  والیت و سیادت ، ریاست، امارت،ملکیت

 ،ث بیان درست است که ظواهر دینی از حی.یستو قراردادي و خالی از حقیقت ن
نظیر بیانات ما و به صورت اموري اعتباري است، ولکن خداي سبحان در همه 

  )8/155طباطبایی، المیزان، ( ».کند این بیاناتش حقایق و واقعیاتی را بیان می
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توانـد همـان    مـی  بـر اسـاس تعریـف ن   گرفتن» کنایه«توضیح الزم است که     این  
  .سازد میمات آن را مشخص حقیقت نهفته در الفاظ را بیان کند، بلکه ملزو

له مهم خارج کردن الفـاظ از مـصادیق معهـود    مرحوم عالمه در ادامه باز به مسئ 
  : دهند میذهنی در هنگام برخورد با این نوع عبارات تأکید کرده و ادامه 

مصادیق این الفاظ در نزد خداي تعالی اموري واقعی و حقیقی و الیق به ساحت «
اوصافی ادعایی و ذهنی و اموري اعتباري و قراردادي قدس اویند، و در نزد ما 

هستند که به اندازه یک سر سوزن از عالم ذهن و وهم به خارج سرایت 
  )همان(» .کنند نمی

  ند؛ا هو در نهایت حقیقی بودن عرش را نتیجه گرفت
در عین اینکه مثالی است ) علَی الْعرْش ثُم استَوي(:کوتاه سخن اینکه فرمود«

سازد، بر این هم داللت دارد که در  اطه تدبیر خدا را در ملکش مجسم میکه اح
که گفتیم  میهم در کار هست و آن عبارت است از همان مقا   حقیقتی،این میان

  . شود زمام جمیع امور در آنجا متراکم و مجتمع می
عینی و امري است آید که عرش حقیقتی است از حقایق  از ظاهر این آیات بر می

 علَی  ثُم استَوي( در آیه»عرش«گوییم که واژه  میاز این رو . امور خارجیاز 
این کار البته براي همه موارد تمتیلی اجرا . داراي مصداق خارجی است)الْعرْش

» چراغ الهی«گوییم که در خارج،  مین) 35/نور( در آیه نور مثالً. شود مین
 ولی ، هست»روغن الهی« هست و یا »درخت زیتون الهی«هست، ) زجاجه(

 .گوییم که عرش الهی وجود دارد، لوح و قلم و کتاب هم وجود خارجی دارند می
 )156/همان، (» -لکفافهم ذ -

ي ادبی مثل ها کنیم که این سخنان نه به معناي نفی صناعت میبا این همه اضافه     
تـرین    بلیـغ  این کتاب آسمانی به عنوانیه، استعاره و تشبیه در قرآن است،  مجاز، کنا 

آن است که در مواجهه   بلکه تأکید ما بر10ي ادبی فراوان دارد،   ها  کتاب، از این آرایه   
بنـاي  با آیاتی که موضوع آنها اموري آسمانی و غیبی هستند، باید دقت نمود و بر م            

که قرینه و یا حجت خاصی در میان باشد کـه در            حقیقت گویی پیش رفت، مگر آن     
  . آید مین ي آها همین مقاله نمونه
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  تنگناي الفاظ، دلیل متشابه شدن آیات
اسـت کـه از سـوي       می   تقسی ،»متشابه«و  » محکم«تقسیم بندي آیات به دو نوعِ       

ي آن ها گی سوره آل عمران این موضوع و ویژ7 در آیه. ستاه قرآن کریم انجام شد
  :ستاه آمد
)       ْمح اتایء مِنْه الْکِتَاب کلَیالَّذِي أَنزَلَ ع وه        اتتَـشَابِهأُخَـرُ م الْکِتَابِ و نَّ أُمه اتـا   کَمفَأَم

و ما یعلَم تَأْوِیلَـه إِلَّـا    الَّذِینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَۀِ و ابتِغَاء تَأْوِیلِهِ      
الرَّاسِخُونَ فی الْعِلْمِ اللَّه قُونَّا بِهِ کُ یامنَالٌّولُونَ ءبنْ عِندِ راب  ملُواْ الْأَلْبذَّکَّرُ إِلَّا أُوا یم و (   

  :ستاه ي آیات متشابه در این آیه چنین آمدها ویژگی
  .آیات متشابه باید به آیات محکم ارجاع شوند. 1
  .کنند میکسانی که منحرف هستند از آیات متشابه پیروي . 2
 . گري کرد توان فتنه میا آیات متشابه ب. 3

 ؛ ما أشکل تفسیره لمـشابهته بغیـره  «: از این رو در تعریف آیات متشابه گفته شده       
چـه را هـست    چـرا کـه نمـود آن   ،متشابهات آیاتی هستند که تفسیر آن مـشکل آیـد    

در واقع نمود آیات قرآن به مطالب باطل، سبب این ) 444/راغب اصفهانی، (» .ندارد
  )144/معرفت، علوم قرآنی، . (ستا ه گذاري شدنام

درباره چرایی وجود آیات متشابه، هر کدام از مفسران بر اساس تعریفـی کـه از              
در این میان برخی از مفسران، دلیـل وجـود آیـات          . ستا هتشابه داشته، دلیلی آورد   

کـه   میهنگا. دانند میمتشابه را ناتوانی الفاظ زمینی در حمل معارف بزرگ آسمانی           
 مـادي   بدون مکان و زمان و سایر تقیـدات قرار باشد حقایقی در قرآن بیان شود که    

نـد و   ا  ههستند، چگونه در قالب الفاظی ریخته شود که براي امور زمینی وضـع شـد              
 تشابه آیات با امـور باطـل     ،داراي تقیدات مادي هستند؟ ناگزیر در این فرایند نزول        

  . آید میپدید 
 وجود آیـات   ،یی با بررسی مفصل موضوع محکم و متشابه       مرحوم عالمه طباطبا  

  :دانند از میمتشابه را امري ناگزیر دانسته و دلیل آن را عبارت 
ـ توان د و لـذا نمـی     ن بیشتر با محسوسات سر و کار دار       مردمعامه  . 1 د مـا فـوق     ن

 بـام طبیعـت پـرواز    باالتر ازد و مرغ فکر خود را  نمحسوسات را به آسانی درك کن     
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معانی که به انسان القا شود، تنها از راه معلومـات ذهنـی او صـورت             و چون    .دنده
گیرد، حال اگر معلومات ذهنی او همه از قماش محسوسات باشد و ذهن او تنها     می

  .ددرگ معنوي از طریق محسوسات به او القا هلئ مسبایدنوس باشد، أبا محسوسات م
مردم و   یم و باید تما   ندارداص به یک طایفه و دو طایفه        دایت دینی اختص  ه. 2

  )3/60طباطبایی، المیزان، ( . همه طبقات از آن برخوردار شوند
  دگاه را دارند؛ اهللا معرفت نیز همین دیتآی

که براي معانی  عانی ژرف توسط الفاظ متداول عرب ـتشابه در اثر بیان م«
 )153/معرفت، علوم قرآنی،(» . پدید آمدـ سطحی ساخته شده

  که بحر قلزم اندر ظرف ناید  اندر لفظ نایدمعانی هرگز 
  

  تأویل، رهیافت به حقیقت
سخن از تأویل آیات متشابه رفتـه       ) 7/عمران  آل(اگر چه در آیۀ محکم و متشابه        

دهـد کـه تنهـا بـراي         میاست، اما کاربردهاي این لفظ در جاهاي دیگر قرآن نشان           
  :یل آیات متشابه عبارتند ازي این واژه عالوه بر تأوها کاربرد. آیات متشابه نیست

ـ     تعبیر خواب؛ در سوره یوسف مجموعاً     . 1 ه  هشت بار به این معنـا بـه کـار رفت
  .ستا

حضرت خـضر در انتهـا   ، 8علت کار؛ در داستان حضرت خضر و موسی    . 2
 و بینِـک سـأُنَبئُک    قالَ هذا فِراقُ بینـی (:گوید میدرباره کارهاي شگفتش  7به موسی 

  )78/کهف()ما لَم تَستَطِع علَیهِ صبراًبِتَأْویلِ 
و أَوفُوا الْکَیلَ إِذا کِلْتُم و زِنُوا بِالْقِسطاسِ الْمستَقیمِ ذلِک خَیرٌ    (عاقبت کارها؛ در آیه   . 3

  .)35/إسراء()و أَحسنُ تَأْویالً
 همین معناي) 199/راغب اصفهانی، . (رجوع به اصل است» تأویل«معناي لغوي 

کـه  عالمه طباطبـایی بـا بیـان آن   .  است لغوي راهگشاي فهم این واژه در قرآن کریم       
 آن را به معناي رهیافت به حقیقت اشیاء     براي همه چیز صادق است، نهایتاً     » تأویل«

  :ان در این باره از این قرار استخالصه نظر ایش. شمارد میبر 
  .گیرد میه تأویل هر چیزي حقیقتی است که آن چیز از آن سرچشم. 1
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  آسمانیحقایق 

الفاظ و عبارات

فرایند تنزیل  فرایند تأویل

  
  سمانیآنظام حقایق 

  )عالم غیب(

 نظام الفاظ زمینی

  .گیرد میقرآن هم از یک رشته حقایق و معنویات سرچشمه . 2
  .گنجد میاین حقایق در قالب الفاظ ن. 3
  .ویل هستند و اختصاص به آیات متشابه نداردهمه آیات قرآن داراي تأ. 4
  . بلکه امور خارجی و عینی هستند،تأویل چیزي از جنس معناي لفظ نیست. 5
 چرا که تعبیر خواب حقیقت خارجی است   ،ر خواب است  این امر مشابه تعبی   . 6

  .کند میکه به شکل خاص در خواب جلوه 
و مالقات با خداوند، این حقایق به طور کامـل روشـن و هویـدا        ت  روز قیام . 7

  .شود می
. در نزد خداوند است و از مختصات غیب اسـت      » ام الکتاب «ویل قرآن در    تأ. 8

 )35/آن در اسالم، ؛ قر20-3/66طباطبایی، المیزان، (
از آن الفـاظ بـه    بر اساس این دیدگاه، تأویل قرآن، حقیقت خـارجی اسـت کـه     

ست و تالش براي فهمِ تأویل آیات، در حقیقت تـالش بـراي     اه  شکل کنونی درآمد  
بنابراین بر خالف نظر مشهور، تأویـل بـه         . به دست آوردن آن حقیقت بزرگ است      

بلکه به معناي سرچشمه حقایقِ قرآن خواهد  عناي خالف ظاهر الفاظ نخواهد بود،م
  .بود
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  بهترین برگردان
 در الفـاظ و    ه ، ي غیبی آمـد   ها  درباره واقعیت  دانسته شد که آنچه در قرآن کریم      

 جـنس ایـن    بوده و چون اساسـاً     ها   که معهود و آشناي انسان     ه است یی آمد ها  گزاره
اي از آن حقـایق      »ترجمه«متفاوت است، بنابراین    ) ادنی(ر زمینی   حقایق با جنس امو   
ي هـا  به ایـن معنـا کـه نظـام فکـري و عقلـی مـا انـسان           . ستاه  براي ما بازگو شد   

 با نظام حقـایق عرشـی   ،آید می به دست  ها  نشین که از رهگذر الفاظ و عبارت       فرش
 از آن حقـایق  اي همـ ي موجود را باید ترجها  متفاوت است و بنابراین الفاظ و گزاره      

 بـال فرشـتگان بهتـرین ترجمـه از حقیقـت بـال              مثالً. دانست و نه خود آن حقایق     
هاست و مـشابه آنچـه        نه خود بالی که معهود ذهنی ما انسان        ،فرشتگان مجرد است  

  . پرندگان دارند را متصور شویم
 اي  هسـت، بهتـرین ترجمـ     اه  برگردانی که از این حقایق بلند در قرآن کریم آمـد          

ي دیگـر بـه   هـا  ست بیان کرد و الفاظ و عبـارت      اه  شد می ها  است که از آن واقعیت    
ـ  مـی اندازه وضعیت موجود در قرآن کریم گویا و واضح کننـده نیـست و ن         ست توان

  .ي علوي باشدها گو کننده آن واقعیتباز
کـسی کـه معتقـد    . ادله بهترین برگردان بودن آیات قرآن، ادله درون متنی اسـت  

آمده باشـد، و او هـر چیـزي را در بهتـرین              »ریم خب ین حک من لد « کریمباشد قرآن   
 قـرآن نیـز جـدا از    ،)7/هسجد()ءٍ خَلَقَه  أَحسنَ کُلَّ شَی  الَّذي(کند؛ میشکل خود ایجاد    

سـت و در مـورد   اه این قاعده کلی نبوده و در بهترین شکل و شیوه خود نازل شـد       
این موضوع را نیز دیگر به عالوه آیات . ردآیات غیبی بهترین بیان و گفته را در بردا   

  کند؛ میتأیید 
   )33/فرقان()و ال یأْتُونَک بِمثَلٍ إِالَّ جِئْناك بِالْحقِّ و أَحسنَ تَفْسیراً(

  ». حق را با نیکوترین بیان براي تو آوردیم] ما[براي تو مثَلی نیاوردند، مگر آنکه «
   )23/زمر() یثِ کِتاباً متَشابِهاً مثانِیاللَّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحد(

  ».ستا هکتابی متشابه، متضمن وعده و وعید، نازل کرد]  به صورت[خدا زیباترین سخن را «
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آیات فوق نشانگر آن است که قـرآن عـالوه بـر دارا بـودن بهتـرین محتـوا، در               
 اشـاره  بودن آن نیز همان گونه کـه » حق«. ستاه بهترین شکل و شیوه هم نازل شد   

 .رفت، بیانگر مطابق واقع بودن مطالب آن است
  

  آیات تمثیلی و مجاز
با وجودي که در این مقاله بارها اشاره شد که در برخورد با آیات غیبـی قـرآن                  

ـ           رآن گذاشـت و نـه مجـاز و مثـال           کریم، مبنا را باید بر حقیقت و واقعیت گویی ق
است کـه اگـر ظـاهر    می محکشود که قراین بسیار    میکن مواردي برخورد     ل گویی،

ي معارف دینی اعم از عقل و نقل ها  با دیگر بخش ،آیات را معناي آن حقایق بدانیم     
توان ظاهر آیات را حقیقت گرفت و به ناچار در این مـوارد             میناهمخوان است و ن   

هاي ادبی و تفسیر متنی به دنبال   باید با استفاده از روش، نیستاي هاستثنایی که چار  
ي هـا  در این نوع موارد استفاده از ضـرب المثـل    . آوردن معناي آنها گشت   به دست   

  .توان براي فهم درست آیات به کار برد میو یا انواع مجازها را می عمو
  )42/قلم()ی السجودِ فَال یستَطیعونیوم یکْشَف عنْ ساقٍ و یدعونَ إِلَ( در آیهمثالً

  ».توانند شوند، اما نمی گردد و دعوت به سجود می برهنه می) از وحشت(روزي را که ساق پاها «
اگر بخواهیم به ظاهر آیه توجه کنیم و . توصیفی از هولناك بودن واقعه قیامت است    

 بـا اشـکال اساسـی       ، باشیم ی انگاشتن آیه به دنبال معناي آن      بر اساس دیدگاه حقیق   
این . خداي سبحان است   و جوارح براي     شویم و آن در نظر گرفتن اعضا       میمواجه  

 اما بر 11!شود میند که در قیامت پاي خدا پیدا       ا  همعنایی است که برخی مفسران کرد     
خداوند متعال داراي اعضا و اساس بدیهیات عقلی و تصریحات روایی محال است        

. او وجودي بسیط و مطلق دارد و برتر است از این تـصورات واهـی           . جوارح باشد 
بـه  . دهـد  مـی ي غلط و متناقض به دست ها  ظاهر آیه گزارهبنابراین حقیقت انگاري  

  .ناچار باید با استفاده از مجاز گرفتن و یا دیگر صنایع ادبی فهم آیه را دنبال کرد
و کنایـه از  ه ضـرب المثـل متـداول در میـان اعـراب بـود      » کشف ساق«عبارت  

ر کـه د  میزیرا در میان عرب معمـول بـوده هنگـا        . وضعیت سخت و بحرانی است    
کرد،  برهنه میرا زد و ساق پاها   دامن را به کمر می،گرفت برابر کار مشکلی قرار می 
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 از تفسیر این آیه سـؤال کردنـد         ، مفسر معروف  ،ابن عباس  که از  می هنگا از این رو  
 به تعبیرات عرب در اشعار مراجعه ،هر گاه چیزي از قرآن بر شما مخفی شد        : گفت

جنگ ما را بر : و قامت الحرب بنا علی ساق      «:گوید یاید که شاعر م    کنید، آیا نشنیده  
  )10/510طبرسی،  (؟ کنایه از شدت بحران جنگ است،»ساق پا نگهداشت

و جاء ربک (که مالئکه در صف هستند؛   به خداوند در حالی   » آمدن«و یا نسبت    
ت از یـک   اسـ اي ه ترجمـ توان گفت ظاهر این آیه می ن)22/فجر()و الْملَک صفا صفا 
ي آمدن و رفتن براي خدایی که در همه جا ها  نسبت چرا که اساساً،حقیقت آسمانی

از همین رو مفسران بـه ناچـار ایـن    . هست و برتر از مکان و زمان است معنا ندارد  
نـد  ا  هکرد» آمدن امر پروردگار  «ته و بر اساس روایات، تفسیر به        عبارت را مجاز گرف   
  )30/299ور، ابن عاش. (که مجاز عقلی است

 را بایـد جـزء اسـتثنائات    هـا   این نوع مجاز گـرفتن ،البته همان گونه که ذکر شد 
به دست آوردن این نـوع از  . گرفت و قاعده را بر حقیقت گویی قرآن باید گذاشت        

بـدیهیات عقلـی و     «آیات کـه الزم اسـت توسـط قاعـده مجازهـا آنهـا را فهمیـد،                  
ه  در علـم اصـول بحـث شـد          مفصل به طور کند که    میمشخص  » تصریحات روایی 

  .ستا
  

  تعطیلیِ عقل؟
ي غیبی اموري هستند که از دسترسی حواس و عقل ها چه گفته شد واقعیت اگر

  و علـوم رفتـار کـرد،   ها  مشابه دیگر آموزه ها  توان با آن گزاره    میما باالتر هستند و ن    
 چون امور   کن به این معنا نیست که در این موارد باید عقل را تعطیل کرد و گفت               ل

گنجند، نباید کاري به فهم آنها داشت و بـدون هـیچ             میماورایی در حیطه عقل ما ن     
در تـاریخ فکـري   . کند و کاوي از آنها گذشـت و تالشـی بـراي فهـم آنهـا ننمـود             

یی به وجود آمدند که قائل به تعطیل کردن عقل در این نوع موارد ها مسلمانان، نحله 
  . بودند

س، یکی از فقهاي چهارگانه عامه به سـؤال شخـصی    جواب مشهور مالک بن ان    
پرسـیده بـود، از همـین نـوع تفکـر           )اسـتَوي   علَـی الْعـرْش     حمنُالـرَّ (که درباره آیـه   
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لـیکن   .»الکیفیۀ مجهولۀ و السؤال بدعۀ«: وي عتاب آلود جواب داده بـود  . خیزد میبر
 ست؛اه این گونه نبود پیامبر و امامان در دستگاه فکري

 هرگز به ،کنیم و خاندانش مراجعه می تی که به سیره شخص رسول اکرمولی وق«
خوریم؛ در  برنمی» سر باال«هاي تحکّم آمیز و آمرانه و به اصطالح  چنین جواب

را » ۀالسؤال بدع«هیچ موردي سؤال را محکوم نکرده و بدعت نشمرده و جمله 
الرّحمن علی « آیه درباره همان. اند که نشانه ضعف است شعار خود قرار نداده

 ،ی داردیارش چیست و استواء بر عرش چه معنو اینکه معنی ع» العرش استوي
ست و در همه موارد به شرح و توضیح و ا ههایی شد مکرر از ائمه اطهار پرسش

 بابی تحت همین عنوان باز شده ،در توحید صدوق و کافی. اند تفسیر آن پرداخته
مه آنها از همین موضوع سؤاالتی شده و ائمه و احادیث زیادي نقل شده که در ه

 هاز جمله مسائلی که در آیات اول سوره حدید طرح شد. اند اطهار پاسخ گفته
ت، خاص ژرف  آن آیا، نقل کردیم7ست و مطابق حدیثی که از امام سجادا

 )6/866مطهري، ( ».له استئاندیشان است، همین مس
 ؛ندا ه تفکر تعطیلی عقل اشاره کرد نیز در ذیل این آیه به;عالمه طباطبایی

و سایر آیات مشابه آن آراي »  علَی الْعرْش ثُم استَوي« در معناي عرش و جمله«
برآنند که بحث در این گونه آیات ) از عامه(اکثر پیشینیان . مختلفی وجود دارد

حقایق «این دسته بحث از . روا نیست، علم اینها را باید به خدا واگذار کرد
و تعمق در ماوراء ظواهر الفاظ کتاب و سنت را ناروا و بدعت » دینی
کند و کتاب و سنت نیز آنان را  اما عقل بر خالف نظر آنها حکم می. شمارند می

تعمق و  کند به تدبر و آیات قرآن به شدت تمام دعوت می. نماید تأیید نمی
ر و استدالالت کوشش در معرفت خدا و آیات خدا به وسیله تذکر و تفکر و نظ

معنی ندارد که به . ستا هعقلی، و روایات متواتر بالمعنی نیز در همین معنی آمد
دعوت .  اما خود نتیجه ممنوع باشد،اي است امر شود اي که مستلزم نتیجه مقدمه

طباطبایی، المیزان،  (». نه براي چیز دیگر،به تذکر و تفکر براي معرفت است
8/148(  
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 بـا ایـن گونـه    ههـ مواجمیان مفسران قدیم و یا جدیـد در   این نحوه برخورد در     
 بـال فرشـتگان، بـدون     سـید قطـب در تفـسیر       مثالً. شود میآیات، بیش و کم دیده      

ه علـم آن را بایـد بـه خـدا      سـت کـ   اه   تنها به این اکتفـا کـرد       اي  هتوضیح قانع کنند  
 خـالف روح    گـویی بـر    کن ایـن نحـوه جـواب      ل) 5/2921سید قطب،    (واگذاشت،

  . انسان استت طلبحقیق
 که معناي حقیقـی آن  هال شود چه سودي دارد مطالبی در قرآن آمد  حال اگر سؤ  

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد میتوانیم به آنها دسترسی یابیم؟  میرا نفهمیم و ن
تـر   رساند که عالم هستی بسیار وسیع    میاین نوع آیات این معناي حداقلی را        . 1

ي دیگر و ها کنیم و داراي جهان میا حواس خویش تصور از آن چیزي است که ما ب
ایـن  . تر از ایـن جهـان مـادي و طبیعـی اسـت              عوامل دیگري است که بسی بزرگ     

حداقل سود این نوع آیات است که جهان هستی را محدود به جهان ماده نکنـیم و                 
. منـان اسـت   غیبی کـه ایمـان بـه آن جـزء ایمـان مؤ            . داشته باشیم » غیب«اعتقاد به   

  )3/بقره(
کن راه  نند به حقیقت این معارف برسند، ل      توا میي معمولی ن  ها  چه انسان  اگر. 2

توان با کشف و شهود آنهـا      می به طور کل بسته نیست و        ها  براي دیدن این واقعیت   
توان  میبنابراین .  اتفاق افتاد امامان و اولیا،همان چیزي که براي انبیا. ده کردرا مشاه

 و مشاهده کردن ایـن حقـایق بلنـد    ها وتی براي باال آمدن انساناین نوع آیات را دع  
 .دانست که البته رهروان و واصالن این مسیر بسیار اندکند

ونَ علَـی قُلُـوبِ بنِـی آدم     « :فرمود9پیامبر بزرگ اسالم ومـحاطِینَ یلَا أَنَّ الشَّی لَو
اطین بر گـرد قلـوب فرزنـدان آدم         اگر شی « )67/60مجلسی،  (» لَنَظَرُوا إِلَی الْملَکُوتِ  

  ».نگریستند میچرخیدند، قطعا آنها به ملکوت  مین
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  :ها نوشت پی
  .22احمد بن فارس در الصاحبی به نقل از التطور الداللی، ص. 1
ـ       یکِتاب أَنْزَلْناه إِلَیک لِتُخْرِج النَّاس مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ       (. 2 صِـراطِ    ی النُّورِ بِـإِذْنِ ربهِـم إِل

  ).1/براهیما()الْعزیزِ الْحمید
تـوان مـشابه دو دسـتگاه هندسـه      میتبدیل حقایق آسمانی به الفاظ زمینی را        . 3

در امورات جاري، همگی از هندسه اقلیدسی استفاده    . اقلیدسی و نااقلیدسی دانست   
ر  کنونی، هندسه اقلیدسی دیگذرات بنیادین و یا نجوممی کنیم؛ اما در بررسی عل  می

هندسـه  «ي نا اقلیدسـی مثـل       ها  نیست و باید از هندسه    می  ي عل ها  گوي پدیده جواب
هندسـی، الزم اسـت عناصـر اصـلی     براي تعریف هر دسـتگاه   . استفاده کرد » کروي

 یعنی نقطه، خط و صفحه در آن دستگاه تعریف شود و چند اصل موضـوع          هندسه،
  . اثبات شود

 ،اقلیدسی بر یک صفحه قـرار نـدارد    مانند هندسه   » خط« در هندسه کروي،     مثالً
شود که اگر به    میبراي تصور گفته    . ستاه  در آنجا، قوس روي یک کر     » خط«بلکه  
چـه دو نقطـه     او اگر، که روي یک کره ایستاده باشد بگویند خطی بکشد   اي  همورچ

 ولی در حقیقت قوسی از یـک دایـره   ،کند میمتمایز را به هم به طور مستقیم وصل     
 .کند میرسم 

دارند، ولی ماهیت خط در آن دو       » خط«چه هر دو دستگاه هندسی       بنابراین اگر 
جهـت  . (در دستگاه دیگر، خط نیست  به طوري که خطِ یک دستگاه،    ،متفاوت بوده 

ي جدید، جیمز اسمارت، ترجمه غالمرضا یاسـی پـور؛          ها  هندسه: اطالع بیشتر رك  
  ).رولد ولف، ترجمه احمد بیرشکها  هندسه نااقلیدسی،

بـه توضـیحات عالمـه       درباره چیـستی مالئکـه و برخـی خـصوصیات آنهـا           . 4
  .13، ص17 ج، المیزان:طباطبایی در ذیل همین آیه رجوع شود

؛ درباره 18 تا 5 از جمله در سوره نجم آیات ، آیات فراوانی هستدرباره انبیا. 5
بـاره  و در» ه محدثون مفهمـون ان االئم«، باب 270 ص،1 ج،کافیاصول   :امامان رك 

  ).17/مریم( اشاره کرد) س(مشاهده حضرت مریم  توان به می اولیا
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نیز آیه شـریفه    . ستا ه حکیمان 26 تا   22سوره نمل، آیات    جمالت هدهد در    . 6
)ِقيلَ ياوي اَءِك ولَِعی ماب ضِغاأَر اُء أَقِْلِعی ومقُضیس اُء والْم ر  يض٤٤/هود() الْأَم(  

؛ جالءاالذهان،  284؛ شبر، ص  645، ص 6؛ مجمع البیان، ج   483، ص 6جتبیان،  . 7
؛ التحریـر و  257ص ،3؛ انوارالتنزیـل، ج 227، ص 12؛ روض الجنان، ج   299ص ،5ج

؛ الکاشـف،   81، ص 8، روح المعـانی، ج    670، ص 2ج ؛ کشاف، 99ص ،14التنویر، ج 
  .349، ص20کبیر فخر رازي، جتفسیر، 163، ص5؛ روح البیان، ج49، ص5ج

، 7؛ مخزن العرفان، ج240، ص 8؛ اطیب البیان، ج   109-113ص ،13المیزان، ج . 8
 ،6؛ من هـدي القـرآن، ج  134، ص12؛ نمونه، ج300، ص 6؛ تسنیم، ج  216 و   21ص
؛ جواهر االحـسان،   560، ص 5؛ کشف االسرار، ج   2232ص ،4؛ فی ظالل، ج   234ص
  .465، ص6؛ محاسن التأویل، ج487، ص3ج

البرهـان، تفـسیر     ن نورالثقلین، عیاشی،  درباره روایات به تفاسیر روایی همچو     . 9
  . ذیل آیات مورد بحث رجوع کنید…طبري، سیوطی و 

کنایه، استعاره، تمثیـل و تـشبیه        ،ي ادبی همچون مجاز   ها  درباره وجود آرایه  . 10
  .ي مربوطهها االتقان سیوطی، ذیل نوع: رك

  .25، ص29  ج،مانند تفسیر طبري. 11
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  : و مآخذمنابع
  .، بی جا، بی نا، بی تاالتحریر و التنویر؛  بن طاهر محمد،ابن عاشور .1
 .ق1402، قاهره، دار احیاء الکتب العربیۀ، معجم مقاییس اللغۀابن فارس، احمد؛  .2

 .ق1414، بیروت، دار صار، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛  .3
 .م1994قاهره، سینا، ، الخطاب الدینی رویۀ النقدیۀابوزید، نصر حامد؛  .4
  .ش1385، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روش شناسی تفسیر قرآن، علی اکبر؛ بابایی .5
  .ش1385تفسیر قرآن کریم، قم، اسراء، : تسنیمجوادي آملی، عبداهللا؛  .6
 .ش1378، قم، اسراء، تفسیر موضوعی قرآن کریم ؛ــــــــــــــــ  .7

 .تا لمعرفه، بی بیروت، دارا،القصص القرآنی فی منطوقه و مفهومهخطیب، عبدالکریم؛  .8
، تهران، خیـام،  تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر    الدین؛    الدین بن همام    خواندمیر، غیاث  .9

 .ش1353
  .ش1351تهران، دانشگاه تهران، ، لغتنامه دهخدادهخدا، علی اکبر؛  .10
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