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 چکیده

اند از: ر امثال قرآن عبارتد واناتینماد ح یهایژگیاست. و یعلوم قرآن نیو شکوهمندتر نیترامثال قرآن، بزرگ
 ی. از ُبعد ادب3استوار است. هیتشب هیبر پا ،ی. از ُبعد سبک2 یریو اساط ینه خراف اندینمادها واقع ،یی. از ُبعد محتوا1

همگلان و  یقابل  در  بلرا ،ی. از ُبعد ادراک 4نامعقول مبرا هستند.  یآورو از بدعت و نو ایپو رزنده،یتصاو ،یو هنر
. از ُبعلد 5در ذهلن ماندگارشلود.  یمحسوسلات ولورت گرفتله تلا معنلا لهیوسلدر  معقلوتت به جهلت میتجسل
در  وانیلپژوهش، نماد هشلت ح نیاست. در ا یبشر امروز یمتناسب عالقه و ارضاء کننده تعلقات روان یشناسروان

 نهیبله سل نهیتلاکنون سل ،یتیتربنقش   یدلبه اء،یهمراه انب واناتیشد. داستان ح یو حشرات بررس انیگروه چهارپا ود
بار مثبلت،  یدارا یبرخ واناتینماد ح ی. در بررسشودینوع امثال استنباط م نیاز ا یبازگو شده است. بقا و جاودانگ

مانند:  یکه سبب تنّبه و مذّمت انسان از اعمال یبار منف یدارا گر،ید یاست و برخ تیو مشّوق به هدا تیمؤثر در ترب
 ست. کفر و شر  ... ا

 
 یبار مثبت و منف وانات،یقرآن، امثال، نماد، ح: هاکلیدواژه

                                                 
 .02/05/1397: یینها بیتصو خی؛ تار05/06/1395وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

The Qur'anic parables are the greatest and the most glorious of the Quranic sciences. 

Characteristics of animal symbols in Qur'anic parables are as follows: 1. In terms of 

content, the symbols are real, not mythical and superstitious 2. In terms of style, they 

are based on similes 3. From a literary and artistic standpoint, images are vibrant, 

dynamic, and bereft of unnecessary innovation. 4. In terms of perception, they are 

comprehensible to all, with visualizations offered to facilitate the perception of 

abstract and carve meanings in the mind. 5. From a psychological perspective, they 

are well suited to the interest and psychological demands of modern human being. In 

this study, the symbols of eight animals are examined in two groups of animals and 

insects. The stories of animals accompanying prophets have been passed through 

different generations due to their educational role. Survival and immortality are 

characteristic of this kind of parables. In the study of animal symbols, some carry a 

positive connotation, and are therefore suitable for training and guidance. On the 

other hand, some bear a negative connotation, scorning and disparaging human 

actions such as disbelief and idolatry, among other things. 
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 قدمهم

بررسی مسائ  زبان قرآن و از جمله: نمادشناسلی  معاور، های مطالعات قرآنیترین حوزهیکی از مهم
ترین منبع شناخت بالغی و تفسیری در عروله عللوم های قرآنی است. امثال، غنیالمث حیوانات در ضرب
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للذا هرچله مثل  « ح المقلاَل المثاُل یوّض »باشد. زیرا قرآنی است. َمث  درکالم برای روشن کردن مقصود می
هلای مث بلرد. میگردد و شنونده زودتلر بله مقصلود پیتر باشد، مطلب بهتر، روشن میتر و دقیقمحسوس

ها به لفظی که از مرتبله حلگ گرفتله شلده، متوقل  قرآن در وراء خود، حقایقی ُممّث  دارند و مقصود از آن
 (. 63ل  3/62ماند )طباطبایی، نمی

های تصویری اعجاز قلرآن حیوانات با تصویرگری امثال قرآنی مرتبط است. از جمله جنبهنمادشناسی  
های زبان عربلی در بیلان عبارتند از: ودق واقعی، هنری بودن، عاطفی و زبانی. امثال قرآن از همه ظرفیت

سلاس اسلت و اش بهره برده است. لذا تصویرهای آن واقعی، زنده، پویا، متنوع و سرشار از احاغراض دینی
 (. 123گری آن قرار گرفته است )ر. : راغب، تمام تصاویر در خدمت هدایت

 هدفاین پژوهش، ابتدا به بررسی نمادشناسی حیواناتی مانند: شتر، پشه و.... در امثال قرآنی پرداخته، 
ف الهی، چلون تحلی  نماد حیوانات در امثال قرآن، بیان بسامد هر نماد، و ذکر نوع اهدا و اولی از بررسی

بعد از طلر  هلر َمثل  نکلات مهلم تفسلیری،  شده تالشدر این پژوهش و... است.  هدایت، عبرت، تذّکر
تصویرگری هنری و بالغی آن بررسی، در پایان هر نماد جداگانه در جدول نمادشناسلی ملورد تحلیل  قلرار 

 تعلیم و تربیت باشد.حوزه علوم قرآنی،  مند به مطالعه درپژوهشگران عالقهی راهگشاگیرد تا 
. آیلا وجلود نکلات بالغلی و بیلانی در پویلای و 1این پژوهش قصد دارد به این سؤاتت پاسل  دهلد: 

های بیرونلی و درونلی در ایلن حکایلات کوتلاه . چه تیه2تاثیرگذاری نماد حیوانات بر انسان مؤثر است؟ 
واناتی ازجمله؛ شلتر، پشله و... در امثلال . بسامد تحلی  نماد حی3تمثیلی قرآنی برای بشرّیت وجود دارد؟ 

. در امثال قرآن حیوانلات متتلفلی حرلور 1 توان گفت:اجمات می قرآنی در رشد و تعالی انسان چیست؟
. تشبیه با اشکال متتل  آن پایه اولی نملاد حیوانلات در امثلال 3. هر حیوان نماد خاوی است. 2دارند. 

ترین و یوانلات موجلود در زنلدگی انسلان یکلی از هنرمندانلهکمک ح. آموزش معقلوتت بله4قرآن است. 
شناسی، تعلیم و تربیت انسان ملؤثر اسلت. . نمادهای حیوانی بر انسان5ترین تصاویر قرآنی است. جّذاب

 کننده مسلمان است.. بسامد مثبت نمادها، مشّوق و منفی آن متنّبه6
 
 پیشینه تحقیق 

. مملتحن، 1کریم، کتب و مقاتت فراوانی نوشلته شلده، ازجملله:  های حیوانات در قرآندر زمینه َمث 
، مقاله نماد عنکبوت و زنبور عس  در قرآن و مثنوی، مجله مطالعات قرآنی، 1393مهدی و قربانی، فاطمه، 

تطبیق دو حیوان در قرآن و مثنوی پرداخته اّما درباره سایر نمادهلا بحلن نکلرده به 172-157، ص.17ش. 
 است.
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 23-23، ص.12هلای قرآنلی، ش ، مقاله قلرآن و زبلان نملادین، آموزه1389یی، محمدعلی،. رضا2
نمای و معرفت بتشی در قرآن دانسته اّملا بله نمادشناسلی حیوانلات نخرداختله نمادانگاری را به معنی واقع

 است.
 نمادین زبان و طباطبایی ، مقاله عالمه1393علم الهدی، سیدعلی و دیگران، . رضایی، محمدعلی،3 

های ساختار زبان قرآن با تفاوت 14-95، ص. 2ش  ،2س  قرآن، و زبان تفسیر قرآن، فصلنامه در انشایی و
 اّما در زمینه بار منفی یا مثبت نماد حیوانات درامثال قرآن بحن نشده است.اند. بر مبنای عرف عام دانسته

نیا، نشلریه ترجملان رجم مرتری کریمی، مت40، مقاله شتر یا ریسمان اعراف/1387. آندرو ریخین، 4 
با توجه به قرائات و تفاسیر جم  را شتر گرفته؛ اما در ملورد بسلامد ایلن نملاد  45-37، ص.24وحی، ش 

بحن نکرده است. در زمینه امثال قرآن در عربی و فارسی کتب فراوانی نوشته شده کله بله سلبب کثلرت در 
مورد نمادشناسی حیوانات در امثال قلرآن پژوهشلی ولورت  قسمت منابع ذکر شد. اّما تاکنون پژوهشی در

 باشد.فرد مینگرفته است و از این جهت منحصربه
 

 تعریف مَثل و پیشینه آن

شناسی در گستره ادبیات از نقش و جایگلاه واتئلی برخلوردار اسلت. اهمیلت علملی، فرهنگلی و َمَث 
پلذیرد و هلم بلر آن تلأثیر ال از فرهنگ، هم تأثیر میها کمتر نیست. امثنوشتهها و سنگتاریتی آن از کتیبه

ترین نوع ادبیات بشر هستند. زیرا انسان پیش از آنکله ها کهنالمث توان گفت ضربگذارد. به جرأت میمی
 اسلت بلردهکار میشعر بگوید و قب  از آنکه خط بنویسد، امثلال را اختلراع نملوده در محلاورات خلود بله

ها و نشانه سعه فکر و خلردورزی ملل  اسلت و بلر تربیلت اثلر مث ، حکمت توده در حقیقت(. 5)ثواقب،
 انگیزی دارد.شگفت
امثال، زینت کالم، جوهر لفل  و بلازگو »گوید: در تعری  َمث  می« عقد الفرید»عبد ربه در کتاب ابن

تر و از خطابله نلهها آن را برگزیدند و بر سلایر ملل  عرضله کردنلد. از شلعر جاوداکننده معانی است. مّلت
گذاری َمَث  به این نام، این است که دلی  نام« تر است و هیچ چیز دیگری مانند آن، رواج نیافته است.روشن

طور کلی َمَث  عبارتی متتصلر، بلیلو و پرکلاربرد (. به280/ 1رشیق، همیشه در ذهن انسان عیان است )ابن
ز ایجاز، درستی و استواری معنلا، سلهولت زبلان، زیبلایی برند و ااست که آیندگان از گذشتگان به ارث می
 (.4ریتم و موسیقی برخوردار است )توفیق، 

 
 پیشینه امثال در قرآن کریم
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یرلرُب الللُه اتمثلاَل »فرماید: ( می25قرآن کریم )ابراهیم/ های قرآن از معارف حّقه الهی است.َمث  
هلا تلذّکر، / اسلراء( هلدف از آوردن َمث 89حشلر( و )/21همچنلین در آیلات )« للناِس َلعلُهلم َیتلذّکرون

فرماید: قرآن کریم بلر پلنو وجله نلازل یادآوری، تفکر و اندیشیدن معرفی شده است. رسول خدا )ص( می
شد: حالل، حرام، محکم، متشابه و امثال. حالل را به کار بگیرید، از حرام اجتنلاب نماییلد، از محکملات 

 (. 176/ 89ایمان آورید و از امثال عبرت و پند بگیرید )مجلسی، ات پیروی کنید، به متشابه
انلد و وجود آمده. بعد نزول قلرآن در میلان مسللمانان بله1های امثال حیوانات قرآن عبارتند از: ویژگی

اند؛ چرا که به ظلاهر الفلام َمثل  ها در بطن قرآن است؛ اّما متاسفانه مردم در رابطه با آن در غفلتمنشاء آن
گرایی و تازگی. چون حیوانات . واقع2(. 44/ 1اند )سیوطی، سرگرم شده و از باطن و اهداف آن، غاف  مانده

شلوند. در طبیعت برای همگان آشنا و قاب  در  هستند پگ اموری واقعی بوده کهنه و تبدی  به کلیشله نمی
شلبیهات قرآنلی کله ملارا جلذب های تنتستین ویژگی از ویژگی»گوید: می« بالغه القرآن»بدوی درکتاب 

کند این است که عناورش از طبیعت است و این هملان راز جلاودانگی آن اسلت. للذا در قلرآن تشلبیه می
برپایله  قرآنی. از نظر بالغی تمام امثال 3یابیم تا برخی زیبایی آن را دریابند و برخی درنیابند. ساختگی نمی

در حقیقت نمود روشن  .تشبیه وهمی وجود ندارد ع شده است. در آنتشبیه و با ادواتی مانند ِمث  وَکانَّ شرو
. شیوه بیان، الفام دقیق، قاب  فهم، تأثیرگذار همراه با تصاویری واقعی متص ، ظریل ، 4 نمایی است.واقع

خواهلد املور زنده، دارای رنگ و حرکت است تا هدف خداوند محقق گلردد. در آیلات تمثیللی، قلرآن می
ها را از حالت مجرد رایای ملموس و محسوس بدل کند تا معانی دینی را به تجّسم درآورده آنمعقول را به ق

ذهنی به حالت مادّی محسوس منتق  نماید. تجسیم شلام  تشلبیه معقلول بله محسلوس و محسلوس بله 
 محسوس است که در این نوع آیات وورت گرفته است. تجسیم تنها به قوه بینایی محدود نبوده بلکه شلام 

 برداری از حقایق است.گردد. شأن امثال قرآنی، روشن نمودن معانی پنهان و پردهبصیرت و معرفت می
 

 نمادشناسی و پیشینه آن

( 42معنی اشاره کردن، نشلانه، دال اسلت. وا ه رملز در )آل عملران/، معادل نماد، در عربی به«الرمز»
 معنلا بر که ایعالمت یا اشاره . هر1ز عبارتند از: (. تعاری  رم7آمده است )رضایی، قرآن و زبان نمادین، 

. به تعبیر یونگ، نماد عبارت اسلت از: 2( 31روشن،  )سعیدی نماید پگ ظاهر کلمه دتلت در مفهومی و
یک اوطال ، یک نام یا حّتی تصویری که ممکن است نماینده چیزی مأنوس در زندگی روزمره باشلد و بلا 

ر و معمول خود، معانی تلویحی متصووی دارد. بنابراین یلک کلمله و یلک این حال عالوه بر معنی آشکا
آید که بر معنایی بیشتر از معنی آشکار و مستقیم خود دتلت کند حساب میشک ، وقتی رمزی و نمادین به
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 (4)روان شاد، و زمانی، 
 داند. نمادانگارییم و اخص اعم را دو نوع نماد از عالمت، آن معنای با جداسازی 1تیلیش پ  :نماد. 3

 غیرمعرفلت و آیلات در ابهلام معنلای زیرا نمادانگاری اگر به نیست سازگار قرآن با تیلیش دیدگاه اساس بر
 به قرآن زبان نمادانگاری (؛ اّما9و  21آیات باشد، درست نیست )رضایی، قرآن و زبان نمادین،  بودن بتش
 بودن بتش و معرفت آیات بودن نماواقع ظواهر، یتحّج  که با اخالقی و معنوی بوده اشارات وجود معنای

 .ها همراه است. در این پژوهش این نوع معنا مورد نظر استآن
( 5نمادها از ُبعد تاثیرگذاری و پویایی در متاطب، برخی بسیار زنده و موثرند؛ ماننلد سلوره )جمعله/ 

ْوَراَة ُثَمّ َلْم »آمده است.  ُلوا الَتّ ِذیَن ُحِمّ کند سمبولی اتغی که کتاب حم  می« یْحِمُلوَها کَمَثِ  اْلِحَمارِ  َمَثُ  اَلّ
ای و مبتلذل هسلتند کند؛ اّما برخی نمادها ملرده، کلیشلهپویاست، برای عالم اخالقی که درست عم  نمی

 ( در قرآن این نوع نماد وجود ندارد.35)ر. : کاسیرر، 
پلذیری، سلیال بلودن، غیلرممکن بلودن اوی ها بله نملادگرایی عبلارت اسلت از تعل  گرایش انسلان 

های هلای بلا تیلهگیری بافتمحدودیت معنایی زبان نمادین. تناسب روابط وا گلان نملادین سلبب شلک 
هدف پذیرد. بنابراین، های گوناگونی میمعنایی متنوع شده که بنابر مقتریات زمان و روحیه متاطب تأوی 

 ها است.نی روشن شدن مقصود الهی بر انساناز آوردن حیوانات نمادین در امثال قرآ
. نماد حیوانات در امثلال قلرآن، واقعلی اسلت و منشلاء 1حیوانات در قرآن عبارتند از: های نمادویژگی

من عنقلاء مبلرب»وهمی، تتّیلی، خرافی و اساطیری چون سایر امثال عربی ندارند. َمث   )میلدانی، « أعلزم
بتشلی دارد و بله خلودش معنلا و شلأن معرفت ر کلمله نملادین،. هل2( عنقاء نمادی خیالی اسلت. 193

( دارای 179در )اعراف/« انعام»کلمه های فراتر از معانی عادی که در باطن آیات است، اشاره دارد. واقعیت
قراردادی و وضلعی . نمادهای قرآنی 3معنا و الهام بتش معانی دیگری است که بعدًا شر  آن خواهد آمد. 

به دنیای مادی نازل شده است. خداوند  -تهوت وجبروت-. زیرا از عالم باتری ذاتی استنیست؛ بلکه ام
حمار یلا »های هایی برای معانی قرار داده تا برای انسان قاب  در  باشند، مثاًل، آوردن نامها را عالمتنشانه
نگلرش  .4اسلت.  هانشانه حقارت کالم نیست. بلکه آوردن مطالب متناسب در  و زنلدگی انسلان« کلب

 های تربیتی دارد.شناسانه و راههای انساننمادین به زبان دین ارتباط تنگاتنگی با نظریه
 

                                                 
 او نمهادی   زبها   نظریهه  فهم در اشزندگی و مسایل هااندیشه شناخت که است آمریکایی-آلمانی مسیحی متکلم( 1965-1886) تیلیش پل 1

 دلبسهتیی  بهه  مربوط را دی  زبا  شتیلی. است نامناسب از خداوند گفتار در غیرنمادی  و لفظی متعارف زبا  که معتقد است وی. است نهفته
 واپسهی   دلبستیی باب در چه هر و است شناختی هستی مفاهیم و موجودات قلمرو از فراتر که حوزهای. داندمی ایما  یعنی انسا ، واپسی 
 (98و همکارا ،  رضایی و 1375:60تیلیش،) است نمادی  معنای دارای کنیم بیا 
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 جایگاه حیوانات در قرآن

حیوانات در متون دینلی، نقلش خاولی دارنلد. بعرلی حیوانلات را مبلار ، برخلی را شلوم و منفلور 
اعراب جاهلی بت را به ولورت سله حیلوان، تصلویر پرستی در مصر قدیم رایو بود. اند. مثاًل، توتمدانسته

، و در نلزد «شلیر»در یملن بلت یبلوث بله ولورت « عقاب»کردند. در قبیله حمیر بت نسر به وورت می
 (.96بوده است )خان محمد، « اسب»حمدان بت یعوق به وورت 

ازجملله در در کتب آسمانی اسالم، مسیحیت و یهودیت، حیوانات در ماجراهای بسیاری نقش دارنلد. 
حیوان ذکر شده است. برخی حیوانات هملراه انبیلاء، نملاد گلروه یلا ولفات خاولی  35قرآن نام بیش از 

گری، غراب نلو ، نملاد ُکنلدی و سلگ اولحاب اند. مانند: هدهد در داستان سلیمان نماد هدایتگردیده
ذابّیت، تنلّوع و تاثیرگلذاری خاطر جاند و حکایتشان بهالمث  گردیدهکه  نماد وفاداری. حّتی برخی ضرب

 (.100/ 1شوند )تقوی، ها بازگو میدر میان نس 
توانسلتند تملام حقلایق را طور ذاتلی نمیعبارات قلرآن کلریم بلهچرا قرآن نمادهای حیوانی را برگزید؟ 

ویژه همستقیم ارائه دهند؛ بلکه برای بیان حقایقی که غیرقاب  بیان، معقول و کلی، از تمثیالت عالم ملادی بل
حیوانات در آملوزش و تربیلت انسلان  استفاده نموده است. لذا اندکه رابطه نزدیکی با انسان داشته حیوانات

خوانند و اکثلر هایی که میشود اّولین کتابیهایی که برای کودکان گفته مینقش مهّمی دارند. در اّولین قّصه
حوادث تاریتی و دینی حیوانات حرور دارند و سبب  ای در معرفیهای رایانههای تلویزیونی و بازیبرنامه

 جذابّیت موضوع هستند.
طرفداران معرفت شهود باطنی معتقدند که تصویر سنتی، محصول معرفت حسی اسلت. اّملا تصلاویر 

انگیزترین ترین و شلگفتهمین سلبب متنلوعپذیر است. بهآورد معرفت شهودی، باطنی و تأوی نمادین، ره
اند. زبان نمادین در عرفان قاب  هرم است. زیرا عرفا فیان در مورد نمادهای قرآنی ارائه نمودهها را ووتأوی 

اند. به تعبیلر برای تبیین مقاود خود از زبان نمادین و حرور حیوانات از جمله: پرندگان استفاده کام  برده
یابند. قرآنی که اینان ی دست نمیکند، به فهم عرفانهایشان تجاوز نمیکسانی که قرآن از حنجره»عربی ابن
(. 158/ 1نیلا، ؛ قائمی3/ 4)ابلن عربلی، « هلاها است، نه قرآنُ منلزل بلر دلخوانند، قرآنُ منزل بر زبانمی
( البّتلله، 28شللود )عشللتار، گویللد: ظللاهر قللرآن از خللالل تفسللیر و بللاطن آن از خللالل تأویلل  در  میمی

ها است. در بررسی نملاد حیوانلات در امثلال قلرآن کلریم، بلر تیهنمادشناسی، کمک به تأوی  و شناخت 
 اساس جدول نمادشناسی زیر عم  خواهیم نمود:

 
 نام نماد شکل الیه ظاهری الیه باطنی هدف
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 بررسی نماد چهارپایان در امثال قرآن کریم

قاللب الفلاظی  کند. گاهی تعبیلر چهارپایلان را درقرآن کریم در تعابیر متتلفی به چهارپایان اشاره می
 وراحت آورده است.آورده و گاهی نام بعری مانند: شتر، سگ و... را به« بهیمه و انعام»مانند 

 شتر
پیمایی طوتنی، سازگار با شرایط خوراکی، قناعت، وبر، پرطاقت در راهشتر در عرب، نماد قدرت، کم 

مشهور به سفینةالصحرا اسلت ستت محیطی، همدم عاشق در سفرهای طوتنی برای رسیدن به محبوب و 
 کار رفته است:(. شتر در آیات زیر نمادی متراد با بسامد مثبت یا منفی به11/ 4)ر. : شوالیه، 

ی یِلَو اْلَجَمُ  ِفی َسمِّ اْلِتیاِط »( آمده 40: در )اعراف/مثل شتر با واژه جمل مانند عبور دادن شتر « َحتَّ
ْبَرةِ  از سوراخ سوزن است. نظر مفسران،َ َسمِّ  سّم جمع آن سموم یعنی سوراخ و کلمله  ،اْلِتیاِط یعنی ُثْقُب اْْلِ

بیلان « تیلدخلون الجنلة»( و 435/ 12؛ طبری، 206/ 7خیاط مانند متیط به معنی سوزن است )قرطبی، 
لی »جملله  شود و هم شام  وعود ارواحشان.مطلق است. شام  ورود و وعود ادعیه و اعمال آنان می َحتَّ

ها برای ورودشان به بهشت اسلت. از ظلاهر قرینه است بر اینکه مقصود از نگشودن درهای آسمان« .یِلَو..
آید که ورودشان به بهشت تعلیق بر محال شده و این تعلیق بر محال کنایله ( برمی22آیه فوق و آیه )ذاریات/

ملأیوس باشلند  است از اینکه چنین چیلزی محقلق نتواهلد شلد. وقلوع حادثله ممتنلع اسلت. بایلد از آن
کنم مگر کالغ سلفید شلود یلا ملوش ( شبیه آن در امثال عربی آمده من این کار را نمی141اتوبع، ابی)ابن

نیلز آملده  24، آیله 18( شتر، نماد امر محال است. در انجیل  لوقلا بلاب 144/ 8تتم بگذارد )طباطبائی، 
)قرائتلی، « مردان به ملکوت اعلی است.دولت تر از ورود سرمایه داران وورود شتر به سوراخ، آسان»است. 

3 /64.) 
ق( برای ماده بلدون اعلراب  161یکی از موضوعات مورد بحن وا ه جم  بوده است. سفیان ثوری )م  

است؛ اّملا بلا توجله تلاری  تلدوین  عباس نسبت دادهل( معنای ریسمان کشتی اراده کرده وآن را به ابنم)ج
ق( به وراحت اعالم  207(. فراء )م 305تاریتی آن گزارش تردید کرد )ونزبرو،  توان در ارزش و اعتبارمی
عبلاس نقل  دارد َجم  به قرائت وحیح زوجه الناقه است. قرائت دیگر ُجمَّ  به معنای ریسمان را از ابنمی
قتیبله ابنپلردازد. دهد تنها به بیان سم التیاط میق( توضیحی در باب جم  نمی 209کند. ابوعبیده )م می
 (.306-305شمارد )ر. : همان، ق( آن را با بعیر معادل می 286)م 

گویند ُجّم  اوطالحی از لهجه عامیانه دریلانوردان چنلد زبانله مدیترانله بلوده اسلت. اگلر برخی می
بخذیریم حساب الجم  به معنای گاهشماری متداول باشد. ظاهرًا هیچ ارتبلاطی میلان مفهلوم ریسلمان یلا 



            201                                             در امثال قرآن واناتیح ینمادشناس                            1398و زمستان  زییپا

َقرا ابن عباس، الُجّم  بلروزن »کند: توان یافت. زمتشری ستن خود را چنین آغاز میریایی آن نمیزمینه د
ترین است. چه سوراخ سوزن تشبیهی کند. قرائت َجَم  متداولاو اول قرائت شاذ را ذکر و تصریح می« ُقّم 

بلا مجموعله کلالم و معنلای و شتر تشبیه از جسم بزرگ اسلت.  -بیانی تمثیلی در زبان عربی-از راه باریک
( فتررازی در تفسیر خود الجم  را به معنلای شلترگرفته و 310-309عبارت تناسب تام دارد )ر. : همو، 

جا و مناسلب اسلت اندازه بههای فراوانی از زبان عربی گرد آورده تا اثبات کند که این تشبیه چه المث ضرب
 (.312)همو، 

ق( و  296معتز )م ق(، ابن 310جعفر )م بنپردازان چون قدامهینظریه. تشبیه، اکثر 1نکات بالغی آیه:
معتلز . مترلمن ملذهب کالملی، ابن2انلد. ق( در تعری  خود به ونعت تشبیه تکیه کرده 386رّمانی )م 

الکفاُر ت یدخلوَن الجنَه، حتی یللو الجملُ  »منظور از  «احتجاج المتکلم علی ما یرید إثباته بحجهِ » گفته:
کفلار در بهشلت داخل  « ی خرِم اتبره، الجمُ  تَیدخُ  فی خرِم اتبره ابلدًا، َفُهلم تیلدخلوَن الجنلَه ابلداً ف

هلا ابلدًا در شلود پلگ آنشوند تا شتر از سوراخ سوزن عبور کند. شتر ابدًا در سوراخ سوزن داخل  نمینمی
بودن تحقق مشروط است )درویلش، شوند؛ زیرا تعلیق شرط بر امر محال، مستلزم محال بهشت داخ  نمی

3 /351.) 
اند. چلون کار برده، آن را مبالبله در محلال دانسلتهاتوبع، مبالبه را بهابیادیبان از جمله: رّمانی و ابن 

طور عادی ممتنع است پگ این نهایت اغراق ریسمان ضتیم یا عبور شتر از سوزن تنگ عقاًل غیرممکن و به
خراُج الممکِن الی المتنِع ِللمبالبِه. اظهار شرط ممکن در قاللب شلرط ممتنلع (. هو ا103/ 1است )عتیق، 

(. شروع آیه بیان معانی ذهنی است. کفر، عدم قبلولی آن و 274آمده تا وقوع مشروط، امتناع یابد )باقالنی، 
م محال بودن دخول در بهشت، معانی مجرد است که در تصاویر حسی و عینی مانند: شتر یا ریسمان ضتی

(. این بیان حسی بر قوه خیال در اعملاق درون، 38/ 1و سوزن تجلی یافته است )سیدقطب، تصویر الفنی، 
 برد. بسامد نماد شتر در آیه مثبت است.طرف محال بودن موضوع میگذارد و ذهن را به سرعت بهتأثیر می

به قوم ثمود و معجزه دارد. ناقله در  مرتبه در قرآن آمده همه موارد نظر 7وا ه ناقه مَثل شتر با واژه ناقه: 
ماده شتر را برای آزمون آنان خواهیم فرسلتاد. ایلن آیله در مقلام « اّنا مرسلوا الّناقة فتنًة لهم»( آمده 27)قمر/

شود. کلمه فتنه یعنی، امتحان و ابلتالء و تعلی  همان خبری است که فرموده بزودی عذاب برایشان نازل می
(. مرسلوا اضافه به ناقه شده است. این ناقله از 156/ 19تر، امتحان است )طباطبائی، طریق اعجاز ماده شبه

. یلک روز کامل  آب 3. بدون تماس با شتری حامله بود. 2. از دل کوه بیرون آمد. 1جهاتی استثنایی است: 
قبلال آن نداشلتند.  . مردم هیچ مسئولیتی در5داد. . به اندازه نیاز مردم منطقه، شیر می4نوشید. روستا را می

کنم و شلما از خلدای ملن درخواسلت کنیلد های شما چیلزی درخواسلت ملی. والح گفت: من از بت6
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 (.160)موسوی مقدم، 
که بدی به شتر برسلانند علذاب فلرا نکات بالغی: شتر آیه و عالمت است. اسلوب تحذیر، در وورتی

ر پیشنهاد خروج شتر از سنگ اسلوب تهّکلم شده د(. گفته 653/ 13رسد )سیدقطب، فی ظالل القرآن، می
و تعجیز است. خداوند با اقترای کمال، قدرت و توان آن را فرستاد. سخگ فرمود: منتظر باش، کله چله بلا 

حلدود و (. وا ه شتر نماد معجزه حق، در آیله بسلامد مثبلت دارد. توجله به95/ 5کنند؟ )جیالنی، شتر می
توجهی و نافرمانی سلبب شلقاوت و سلقوط که بیتعالی شود. درحالیتواند عام  رشد و مرزهای الهی می

 گردد.بشر می
مَثل شتر با واژه الهیم زده هلا ماننلد شلتران عطلشآن« فشاربون ُشرب الهیم»( آمده: 55: در )واقعه/ََ

( هیم جملع 314ا، ناقیآشامند. ُشرُب الهیِم لشدِة الحراقِة َوغلبِة العطِش ُهَو شبیهُة استسقاِء اتنساِن )ابنمی
نوشلد هرچله آب می -ای که به سبب خوردن گیاه َحمض به مرض ُهیاماهیم و هیماء به معنای شتران تشنه

 گردند. ذورمه به این معنا اشاره دارد.دچار می -شودسیراب نمی
ف   (314)همان،  1دامی اتظّ  بعیُد الشاو و َمهیُوم  َکاّننی َمن َهَوی خرقاء ُمطرَّ

  
( و برخلی 254/ 19مکلد )طباطبلائی، زاری که آب را بله سلرعت میگویند. هیم یعنی، شنمیبرخی 

 دانند.را نماد کسی که به شدت عاشق و دلباخته شده، می« الهیم»
از نظر بالغی: در تشبیه، ادوات محذوف اما معنا وجود دارد. در عرب وفت تشلنگی از آن جهلت بلر 

شلدند و عطلش، روز از آبشلتور دور می 20تلا  10در چراگاه، مدت  ها گاهیشتران اختصاص دارد که آن
کله بله آبشلتور اند. وقتیسوی آبشتور مأنوس با خود داشلتهتشنه کامی و سوزش درون را در راه حرکت به

شلد. هلدف تصلویر شدند مانع ورود سلایرین مینوشیدند و سیر نمیرسیدند، تراکم شترانی که آب میمی
(. خداونلد 143کننلدگان و زشلتی اقداماتشلان اسلت )یاسلوف، پسلتی گمراهلان، تکذیبهنری آیه تبیین 

کام سیرنشدنی ترسیم کرده است. آن حلال بلد گمراهلان همچنلان تصویری از گمراهان در تمثی  شتر تشنه
ص دهد. این حالت تنها اختصاادمه دارد. شتر نماد مترادی است. در اینجا لف  ُهیم به آن بسامد منفی می

 شود.به عصر پیامبر نداشته بلکه عصر کنونی را هم شام  می
پایان  نماد چهار

چهارپایان را مردم معموًت نماد عدم شعور، نفهمی، نلادانی، پرخلوری، بلاربری و سلواری دادن و هلر  

                                                 
 هیها   مهر   بهه  و مبتال دور عزیمتیاهش آلود،خو  سمش کف غریب، شده خریداری تازه که هستم خرقاءمانند شتری به عشق از گویی 1
 .است( عطش)
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 دانند. در نزد ولوفیان سلمب  نفلگ بهیملینگرد، میاندیشد و با دید اعتبار به قرایا نمیموجودی که نمی
 انسان است.

مانند چهارپایان، بلکله از « کاألْنَعاِم َبْ  ُهْم َأَض م »( آمده 179َمث  چهارپایان با وا ه اتنعام در )اعراف/
اولئَک الحمقاُء و الجهالُء باوواِف العقالِء َکاتنعاِم فی عدِم الشعوِر و التنُبِه بل  ُهلم »ترند. ها هم گمراهآن

سبب عدم شعور وتنّبله ماننلد چهارپایلان اسلت. اّملا نادانان به« اض م من اتنعاِم  ِبسبِب َتریِع استعداِدهم،
(. آنلان افلرادی هسلتند کله آیلات الهلی و 139/ 2ترند چون استعدادشان را ضایع کردنلد )جیالنلی، گمراه

دارنلد تلا بینند. اینان استعداد فطلری ها نمیگذرد، دست خدا را در آنحوادثی که در هستی و زندگیشان می
تلر از در  کنند و هدایت شوند اّما قلب، چشم و گوششان متوجه معانی، حقیقت و اشلارات نیسلت. گمراه

(. 1389/ 3سبب این استعدادشان است )سیدقطب، فی ظالل قلرآن، چهارپایان هستند و قانون جزاء هم به
اند اّما قوه در  و فهم، یدن یکساناه  دوزخ از دو جهت مانند چهارپایان هستند: اوًت، از جهت دیدن و شن

تشتیص و تمییز را ندارند. در حالی که امتیاز انسان در تمییز خیر و شّر است. ثانیًا، توجهشان در خوردن و 
(؛ زیرا تمتع به خلوردن و جهیلدن )قلوه جاذبله و 281/ 13؛ طبری، 324/ 7نوشیدن یکسان است )قرطبی،

ترند چون گمراهی حیلوان نسلبی و غیرحقیقلی اسلت و است. گمراه شهویه(، مقدم بر قوای دافعه و غربیه
 (.439/ 8ها نیست )طباطبائی، مذمتی بر آن

... قلب، چشم و گوش اعرای شناخت است و مشتر  انسان و حیلوان، اّملا کیفیلت و کاألْنَعاِم در آیه 
راهی او بلر حسلب قلوه وریشان متمایز است. ادرا  حیوان فراتر از امری غریزی نیست. پگ گمهدف بهره

کند تا تمام همت خود را در خوردن و جهیدن ورف کنند. این سه ابزار ها را وادار میهای است که آنمرکب
شناخت، ابزاری اختیاری هستند. وقتی بسته شود، بیداری فکری و درونی وجلود نتواهلد داشلت: فهلم و 

شد زیراکه انسان راه شناخت را عملدًا بسلته اسلت تمییز مال  انسانّیت و برتری بر چهارپایان بسته خواهد 
یعنی، استعداد فطری هدایت را انسان برخالف چهارپایان دارد. للیکن اسلتفاده « ب  اض م »)ر. : همان(. 

(. انعام وقتلی توسلط چوپلان بله سلمت منفعلت یلا دفلع ضلرر 1401/ 3کند )سیدقطب، فی ظالل، نمی
شلود شلود للیکن هلدایت نمی، توسط پیلامبر دعلوت بله حلق میشود؛ اّما انسانشود، هدایت میخوانده

 (.493/ 17)طوسی، 
در مراح  چهارگانه تکام  جسمی انسان: جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی جمله اولئَک کاتنعاِم َبل  

گانه روحی انسان، مرحله جمادی با وا ه َقست آمده و مرحلله ُهم اض م مرحله حیوانی است. در تکام  سه
 یوانی با وا ه انعام و مرحله انسانّیت با وا ه تعّق  آمده است.ح

( در غالب تجسیم )محسوس کلردن( 166/ 9از نظر بالغی، تشبیه آیه، مجم  و مرس  است )زحیلی، 
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شود. عدنان زرزور در فراگیر بودن آمده که سبب استعانت ذهن از حواس و ماندگارتر شدن معنا در ذهن می
توان گفت: برگرفته از محیط عربی است. معاوران بر فراگیلر بلودن ید درباره تشبیه نمیگوطبیعت قرآن می

( غلرض، اسلتهزاء و تحقیلر کسلانی 288اند )زرزور، طبیعت و محدود نبودن به محیط عربی تاکید نموده
(. در تصلویرگری آیله فلوق نلوعی نظلم و 2557/ 5است که به پیامبر توهین کردند )سیدقطب، فی ظالل، 

ها، منفی و بیانگر سلقوط روحلی و توالی متجلی است. بسامد نماد انعام در این آیه و حّتی در فرهنگ ملت
 معنوی گمراهان است. 

 االغ
ها نماد نلادانی، ابلهلی، معادل عربی آن حمار، ُحُمر جمع آن است. مردم معموًت آن را در نمادپردازی 

بار و ناامیلدی روحلانی خشلونتخلرد، تلذذیدگان بیلجبازی، حماقت و جهالت، ظلمانّیلت، تقلیدکننل
 ( در عرفان نماد نفگ بهیمی و عالمان ظاهری است.221/ 1دانند )شوالیه، می

لْوَراَة ُثلمَّ َللْم یْحِمُلوَهلا کَمَثلِ  اْلِحَملاِر یْحِملُ  »( آمده: 5مث  اتغ در )جمعه/ .1  ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ َمَثُ  الَّ
سانی که تورات را با خود حم  کردند و به آن عم  نکردند، َمث  اتغی حامل  کتلاب اسلت. َمث  ک« َأْسَفاًرا

(. حملوا التوراة یعنی، 94/ 18؛ قرطبی، 377/ 23های بزرگ است )طبری، معنی کتاباسفار جمع ِسفر به
 (.198/ 5ینتفعوها )جیالنی، عّلموا َو کّلفوا و َلم َیحملوها یعنی، َلم

قدری است که برخی از مردم هلیچ کند. زشتی ذکر حمار در عرب بهمیجالبی اشاره زمتشری به نکته
آور هیچ وقت سوار فرسا و رنوای به نام آن ندارند و برخی از اعراب، حتی در مسافتی طوتنی، طاقتعالقه

ا از دیگر (. وجه تمثی  نادانان به حمار از آن جهت است که این چهارپ530/ 4شوند )زمتشری، اتغ نمی
ها، تشبیه آدم کودن بله ایلن حیوانات در نزد آدمیان به کودنی و خرّیت مشهورتر گشته در بسیاری از فرهنگ

(. تصویر زنده قرآن، حال و روز، نیات درونی و افکار پنهان انسان 122حیوان از امثال رایو است )قاسمی، 
نموده است. این گویلاترین تمثیل  درملورد علالم  در برابر دعوت انبیاء را در قالب اتغ حام  کتب، ترسیم

 عم  است.بی
از ُبعد سبکی، در مقایسه آیه فوق با شعر، برتری سبک قرآن بر سبک بلیبان عرب مشتص است. مبرد 

ق( نظم قرآن را با نظم شعر مقایسه نمود تا براین نکته توجه دهد که شعر هرچند خلوب باشلد و بله  285)
/جمعله( را بلا شلعر 51رسد. مقایسه آیه )منزلت و درجه قرآن نمیهرگز در بالغت بهجایگاه واتیی برسد، 

 مروان بن ابوحفصه آورده است:
 بجیِدها ات کعلِم األباعر زوامُ  ِلالشعار تعلم عنَدُهم
 باوساِقِه راَحما فی البرائز َلعمر  مایدری لبعیر اذا غداً 
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جانت بی و زیبایی آن ندارند، مث  آگاهی شتران اسلت. بلههم قطارانی برای شعر که هیچ آگاهی از خو
(. مبرد به اتحاد 125هاست، خبر ندارد )همان، چه در کیسهداند یا از آنسوگند، که شتر، هیچ از بارش نمی

ناقیا، رمانی معنا، بین آیه و شعرتوجه دارد که برای مقایسه درست است. بعد از مبرد، باقالنی، جرجانی، ابن
اند و معتقدند که در مقایسه قرآن با شلعر، فصلاحت قلرآن از هایی را انجام دادهوهالل عسکری، مقایسهو اب

 (.126هر نظمی برتر و بالغت آن از هر ستنی بیشتر است )همان، 
ها حم  شده، جملع از نظر بالغی: در آیه تشبیه مفرد به جمع وجود دارد. تشبیه کسانی که تورات بر آن

گونله کله به برای قوم واقلع شلود. زیلرا آنفرد است. لف  حمار از وو  خالی بوده تا مشبهاست و حمار م
شایسته بود، تورات را نشناختند و به دستوراتش عم  نکردند. این امری علادی اسلت کله شلتص کلودن و 

لف  حمار  فهمد، به حمار تشبیه شود. امایابد و مقصود اولی را نمیدل که به تأوی  وحیح راه نمیتاریک
دارد )ابن افزاید و ازحقایق پرده برمیهمراه با اسفار، مترمن معناهایی است که به وضو  و زیبایی کالم می

 (.160اتوبع، ابی
گفته شده در آیه حصول مزاوجت در لف ، مقابله در نظم و مالئمت در معنی هسلت. خداونلد فرملود 

کند. برای تکمی  معنی تشبیه، باید ت و بالغت ایجاب میچون تورات دارای پنو ِسفر اس« حملوا التورات»
مزاوجت میان تورات که تعدادی سفر است و میان اسفارًا در آیه « کمث  حمار یحم »حم  بیان شود. پگ 

یابد. بنابراین با استعمال مزاوجت و مالئملت، کملال تشلبیه و وضلو  معنلی بدسلت مالئمت، تحقق می
شبه بین دو طرف تشبیه ناشی شده است. ک جرجانی بین تشبیه و تمثی  از وجه(. تفکی160آید. )همان، می

نظر از اینکه دو طرف تشبیه، مفرد یا مرکب باشند. این آیله نمونله تمثیل  در تمثی ، وجه عقلی است. ورف
ح (. بسامد نماد حمار در این آیه منفلی، بیلانگر قلب368است. وجه شبه بر گرفته از چند چیز است )کواز، 

 دانش بدون عم  است.
ُهْم ُحُملر  ُمْسلَتْنِفَرة  »( آملده: 50. َمَث  حمار در )ملدثر/2 انلد. هلا ماننلد درازگوشلانی رم کردهآن« کلَأنَّ

رویگردانی و گریز کفار از قرآن و پند حق، به گریز خران )گورخران( از شیر تشلبیه شلده اسلت. زمتشلری 
به گریز گذاشته است. از میلان حیوانلات، هلیچ حیلوانی در دویلدن، گوید: او از بیمی که یافته کاماًل پا می

های عرب تندی حرکت گریزد. در بیشتر مثالکند و نمیوقتی که از بیم سرگشته باشد، مانند گورخر رم نمی
(. 187/ 10؛ طوسلی، التبیلان، 88/ 19؛ قرطبی، 4/570اند )ر. : زمتشری، شتر را به گورخر تشبیه کرده

وار بله هلر سلو یر ترس عجیبی دارد. اگر ودای او را بشنود، وحشت بر او مستولی شده دیوانلهگورخر از ش
کنلد او بله حکلم ای را غلرق تعجلب میشود که هلر بیننلدهدود. اگر شیر به آن برسد، چنان پراکنده میمی

 (.263/ 25وحشی بودنش از همه چیز وحشت دارد. چه رسد به دشمنش )مکارم شیرازی، تفسیر، 
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آید که تشبیه قوی باشلد تشبیه با أّن زمانی می« َ  »از نظر بالغی: حرف کانَّ بیانگر تشبیه مؤکد است. 
به اسلت یلا چیلز دیگلری شک افتد، آیا مشبه، خود مشبهبه نزدیک باشد که بیننده بهقدر به مشبهیا مشبه، آن
هلا در ها زاید باشلند اّملا فایلده آنود: فاولهر(. ُمْسَتْنِفَرة  فاوله است. در قرآن گمان می186/ 2)سیوطی، 

اتولبع آن از معلانی ایبلال دور نیسلت. وا ه ُمْسلَتْنِفَرة  از ابیاستوار نمودن تصویر هنری است. از نظلر ابن
بتشد. فاوله در آیله حماقلت اتغلان را چنلد جهت ِاعراب، وفت ُحمر است و به آن غلو و تأثیر زیاد می

اسلت. فاولله در نظلر زیباشناسلان نکار و گریز کافران را از رسالت به زیبای تصویر نمودهبرابر کرده میزان ا
هلای درونلی اسلت آزاری و هماهنلگ بلا لرزشامروزی، مؤثر در احساس آوا، انسجام آهنگ، عدم گلوش

 (.344-313)یاسوف، 
یانگر مذّمت ظلاهری و تشبیه مرس : خداوند تصویری زنده و متحر  از فرار گورخران را بیان کرده که ب

(. اسللوب تمثیل : بیلانگر تصلویر 293/ 10هاست )درویلش، عقلی آنزشتی حالت و شاهد بالهت و کم
( گلورخر نملاد ملرد وحشلی، کله 219/ 1حرکت به شک  تمسترآمیز اسلت )سلیدقطب، التصلویرالفنی، 

امد نماد ُحمر در آیله منفلی و (. بس447/ 4توان رامش کرد، زیرا طبیعت نافرمان دارد )شوالیه، ستتی میبه
 سمبول وحشت و سرگردانی است.

 سگ
وفت دارد، نیمی مستحسن و نیمی شیطانی و ملذموم. سلگ  52درعرف برخی جوامع اسالمی سگ  

نمادی پیچیده بار منفی آن، نماد فرومایگان، حقارت، حسادت، پستی، حرص، وللع و نفلگ انسلان و بلار 
 (.602-601/ 3ستی و مطیع بودن تصویر شده است )شوالیه، مثبت، نماد وفاداری، بیداری، دو

َمث  او مثل  « َمَثُلُه کَمَثِ  اْلکْلِب ِإْن َتْحِمْ  َعَلیِه یْلَهْن َأْو َتْتُرکُه یْلَهْن »( آمده 176مَث  سگ در )اعراف/
رون افکنلد. سگ است که اگر بر او ستت گیری، زبان از کام بیرون آورد و اگر رهایش کنی بازهم، زبان بیل

َلهن یعنی بیرون آوردن و حرکت دادن زبان از عطش در سگ. غرض از اتبلع هلواه در َمثل  را قتلاده گفتله: 
 (.272/ 13)طبری، « کسی است که هدایت براو عرضه شده از قبولش ابا کرده یا ُمکّذب است.»

عباس و ابن (. ابن323/ 7منظور کسی است که کتاب را بتواند و عم  نکند )قرطبی، »مجاهد گفته:  
زنان شلده للهباعور، سبب سقوط، منسل  شدن و تشبیه او بله سلگی لهبنهواپرستی بلعم»اند: مسعود گفته

گوید: این شدیدترین کالم در قرآن درخصوص برخی از اه  علم (. فتررازی می161/ 9)زحیلی، « است.
ندارد، آن را برانگیزی یا برنانگیزی زبان از  گوید: سگ از میان حیوانات هیچ همانندیاست. ابن عباس می

 (.236/ 2آورد و در این دو حالت، همواره خوار و زبون است )زمتشری، کام بیرون می
افتد. او له زدن سگ، تنفگ سریع با دهان باز و زبانی معموًت افتاده به بیرون اتفاق میاز نظر علمی، له 
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زند. سگ اغللب، هنگلام بار نفگ می 400تا  300له میان لت لهو در حا 90تا  30در حالت عادی، میان 
دتیلی ماننلد تشلنگی، زنلد. بلات رفلتن دملای بلدنش بلهلله میبات رفتن دما برای خنک کردن، بلدنش له
چیزی، کار، خستگی، دردهای روانلی و جسلمانی و انلدوه غیلر خشنودی، ناخشنودی، برخورد ناگهانی به

لله سلگ اسلت و ملداومت در اثلر دو حاللت ستیز، مانند حالت عادی لهفرد دینمنتظره است. این حالت 
(. اگر عل  بیرونی با او کار نداشلت، 90ناقیا، در قالب شرط آمده است )ر. : ابنَتْحِمْ  و َتْتُر  ِإْن متراد 

 بنابه عل  درونی )خوی( خود این حالت را دارد.
دهد از یک واقعیلت گوید بلکه هشدار مید سبحان ناسزا نمیدر این آیه و امثال آن باید بگوییم خداون 

شوند. این شک  از تجسلم عمل  بلا سلعد که برخی در اثر اعمال خود به وورت یک سگ وارد محشر می
کله اعملال ونحگ رابطه مستقیم دارد. اعمال نیکو، هوّیت انسانی و سعادت دو عالم را به همراه دارد. چنان

 سازد.را به حیوانی و نحگ مبدل میناپسند، هوّیت انسان 
(. تشلبیه 159اتولبع، ابیاز نظر بالغی، در آیه تشبیه یک چیز به یک چیلز تصلریح شلده اسلت )ابن

شلبه از ولور متعلددی تمثی ، تشبیه حال وی به حالت اخگ سگ و دوام آن، در خسلتگی و راحتلی، وجه
م یعنی، تشبیه معقول به محسلوس و محسلوس (. تجسی497/ 3؛ درویش، 161/ 9شود )زحیلی، انتزاع می

به محسوس، خداوند برای اینکه فهم قرآن بر بنلدگان آسلان گلردد، معلانی را بله تجسلم درآورده تلا سلبب 
نگلریم ما سگ آرام را نمی»گوید: استعانت ذهن از حواس و ماندگارترشدن معنا در ذهن گردد. جاح  می

درازی را کله حالت خاص سگ، زشتی کافران، منافقلان مرتلد و زبلاندرآیه با گزینش « له زند.مگر اینکه له
یلابیم )یاسل ، گزینشلی دقیقلی را درمیکنلد. از آن اشلاره روانهاست، بیان مینتیجه آتش کینه درونی آن

142.) 
ترین وحقیرترین حاللت ترین، پستخداوند در آیه، تصویری عجیب و غریب از حالت لهن که زشت

/ 9شود )زحیللی، کند و از آن وفاتی چون ذلت، حقارت، خساست و دنائت استنباط میسگ را ترسیم می
( در آیه تصویر افراط در تبعیت هوی و لذات دنیوی در قالب حالت عطش کلاذب سلگ آملده اسلت. 161

(. در تصویرگری تمثی  فوق نوعی تلوالی و نظلم منطقلی ترسلیم 190/ 2)مکارم شیرازی، متتصراتمثال، 
 بسامد نماد سگ منفی است. شود ومی

 
 بررسی نماد حشرات در امثال قرآن

 عنکبوت
لِذیَن »( آملده 41در باورها نماد ضع ، قانعت و سازندگی است. تمثی  قرآنلی در )عنکبلوت/  َمَثلُ  الَّ
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ِإنَّ َأْوَهَن الْ  َتَذْت َبیًتا َو ِه َأْوِلیاَء کَمَثِ  اْلَعْنکُبوِت اتَّ َتُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ مث  کسانی کله « ُبیوِت َلَبیُت اْلَعْنکُبوِت اتَّ
ترین خانه، خانه عنکبوت گیرد. قطعًا سستگیرند مث  عنکبوت است، که خانه میغیر از خدا، اولیائی میبه

 (.160است )ثاقب، 
که به اولیاء و معبود غیرخدا، پناه ببرند مانند عنکبوتی هستند که عنکبوت، حیوانی ضعی  است کسانی

در « یعلمون»ای را در نهایت سستی و ضع  برگزیده است. این امری بدیهی است. با کلمه خود خانه برای
آیه جه  و غفلت را به ضع  و سستی اضافه کرده تا عجزشان را از ادرا  بدیهیات بیلان کنلد )سلیدقطب، 

گزیننلد. دانسلتند برمیکه میها مانند گزینش خانه عنکبوت، باوجود این(. گزینش آن43/ 1التصویرالفنی، 
 (.180ناقیا، چنین هستند )ابندوستان غیر خدا در ضع  و توانایی دفع ضرر این

اند. همان مرمون در انجی  آمده: خانه خود القولانجی  و قرآن در تردی و سستی خانه عنکبوت متفق
( سستی یادآور واقعیتی اسلت 27/ 18سازد )ایوب، کند. مث  سایبانی که دشتبان میرا مانند عنکبوت بنا می

انگیز و فریبنده دارد. آیا عنکبوت بافنده تاروپود جهان است بافنده وهم، که حقیقت متعالی را که ظاهر وهم
پندارد در کاری یا پناهی یا بر هنر و ولنعتی پرست می(. در تمثی  قرآنی بت324/ 4پوشاند؟ )شوالیه، می

 تی بیش نیست.ها توهمامتکی است. در حالی که این
گیرد. خانه او اگرچه برای خلودش کار میعنکبوت با مایع درونش، عجایب ساختمانی و مهندسی را به

دارد. ثبات، سرما و گرما را او باز نمیشود. این خانه بیتر از آن تصور نمیال است اما سستمناسب و ایده
غیر آن. تصویر عنکبوت، تصویر افراد متکی بلهالبته اشاره قرآنی دقیق است که خانه سست است نه تارهای 

سلازند. همچنلین خانله او از هلا و روابلط را میترین حکومتترین توانایی خود سستخداست که با قوی
های خوشبتت برخوردار نیسلت. برخلی لحام عاطفی سست است زیرا از دوستی و مهربانی سایرخانواده

کنلد )ر. : مملتحن و اروری جلنگ نلر را کشلته و شلکار میسیاه( به محض بلیهای ماده )بیوهعنکبوت
اند. فرزدق در هجو جریر (. در اشعار عربی شاعران به این تمثی  مکرر استناد نموده168-166/ 17قربانی، 

 گوید:می
 (179ناقیا، )ابن 1َو قری علیَک ِبه الکتاُب المنزل َضَربْت علیَک العنکبوُت نسجها

. بیلان توحیلد و 2ذهن است. . َمث  برای تقریب معانی به1  فوق عبارتند از، نکات بالغی، هدف تمثی
م و 3( 218بطالن غیر خداست )شواذفی،  . انتتاب اولیاء غیرخدا با وجود قوه توحید براساس اسلوب تهکم

. اوهام، خیاتت و تقلیلدات بلر اسلاس اسللوب تشلبیه 4( 412/ 18ستریه است )سیدقطب، فی الظالل، 
(. تشبیه معقول به محسوس، ضع  و سستی وجه 494/ 3ب اقترای ادرا  عمومی است )جیالنی، متناس

                                                 
 .است کرده حکم تو بر شده نازل کتاب عنکبوت تار از شده بنا ٔ خانه آ  به. است زده تو بر را تارخود از بافته خیمه عنکبوت 1 .
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. 5تصویر قابل  مشلاهده بلدیهی تشلبیه شلده از نلوع تشلبیه مرکلب اسلت. مشتر  است. معنای مجرد به
د کاری بخردازنلشناسی در این تشبیه، هشدار به کسانی اسلت کله بلاغرور و بلدون یقلین بلههای رواننشانه

خاویت است. بسامد نماد المث  و عنکبوت نماد ساختن چیزهای بی(. آیه فوق اکنون ضرب144)یاسوف، 
 عنکبوت در آیه منفی است.

 مگس
سلبب زیلادی یعنی، بسلیار حرکلت کلرد. به« ذبب»معادل عربی آن الذباب و الذبابة است. در لبت،  

ها، نماد مگگ عبارتنلد از: . در فرهنگ ملت(404/ 2وجوش به آن الذباب گویند )دمیری، حرکات، جنب
بیماری، توالد و تناس  روی کثافت، حقارت، سلماجت، مزاحملت، ملوذی و انسلان گناه، آلودگی، مسبب 

 (.292/ 5ها شاهزاده شیطان است )شوالیه، زبوب ارباب مگگسست نهاد است. بع 
ذیَن َتْدُعوَن ِمْن »( آمده، 73تمثی  مگگ در )حو/ ه َلْن یْتُلُقوا ُذبابًا َو َلِو اْجَتَمُعلوا َللُه َو اْن  انَّ الَّ ُدوِن اللَّ

اِلُب َواْلَمْطُلوُب  باُب َشیئًا ت یْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَ  الطَّ خوانند، یقینًا کسانی که به غیراز خدا را می« یْسُلُبُهُم الذم
ها بربایلد، قلدرت بلاز پلگ یزی از آنقادر به خلقت مگگ نیستند هرچند همه اجتماع کنند. اگر مگگ چ

ها چه فردی، چه گروهلی، قلادر بله (. آن154اند )ثواقب، گرفتن آن را ندارند؛ طالب و مطلوب هردو ناتوان
ها ربلوده چه مگگ ازآنگرفتن آنترین موجود نیستند. حّتی قادر به پگآفرینش مگگ، حقیرترین و ضعی 
 (.243/ 3اند )جیالنی، اتواننیستند. عبادت کننده و معبود هردو ن

بستند خانه را میمالیدند و در بتها عس  میآنان بر بدن بتان زعفران و بر سر آن»گوید: عباس میابن 
(. 276/ 3)زمتشلری، کشلاف، « خوردنلد.آمدند و آن را میهای باریک به درون میها از شکافو مگگ

ها، قدرت (. این بت226/ 2ی از آینده و ابد دارد )سیوطی، زمتشری لن را نفی ابد دانسته که دتلت بر نه
دفع اذیت مگگ را نداشتند پگ لیاقت پرستش هم ندارند. این یکی از زیباترین امثلال قرآنلی اسلت کله در 

 (.66زنند )رضوی، مقام اشاره به عجز و ناتوانی دو چیز یا دو کگ در عرب به آن َمث  می
یْتُلُقوا، مترمن تحّدی َلْن  .2سالمت آفرینش از تقلیید بیان شده است. باب  .1 نکات بالغی آیه فوق:

ها و ذباب جهت . تساوی ضع  و عجز بت3( 838/ 3و افاده عدم قدرت در وقت خطاب است )جربوع، 
دانسلته از آفریلدن تمثی  مترمن مبالبه است. زیرا خدا می .4( 186ذهن است )شوادفی، تقریب معانی به

مرحلله نزوللی تمثیل  منتقل  شلد مقترای بالغت ابتدا فرمود مانند مگگ بیافرینیلد سلخگ به عاجزند. به
خودشان رباید. خداوند قّوت ایشان را تنّزل داد تا ناتوانیشان را بهچه مگگ میبگیرید آن ها، پگفرمود: بت

اراده مد  ذات، قبح عبادت است. هدفش،  (. چنین تمثیلی قباًل شنیده نشده275اتوبع، ابیبنمایاند )ابن
بسامد نماد مگگ در تمثی  منفی  کنندگان و بطالن شر  است.ها، تجهی ، نقصان عق  و منطق عبادتبت
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 است.
 پشه

حقارت، آزاردهنلده، ملوذی و  (227/ 2)شوالیه،  وری،کاربرد مترادی دارد. بار منفی، هجوم، حمله 
( 26(. تمثی  پشه در )بقره/ 439/ 1شاق است )دمیری،  ضعی  ستمکار، بار مثبت در مفهوم کمیاب و امر

َه َت یْسَتْحیی َأْن یْرِرَب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفَما فوقها»آمده:  خداوند ابایی ندارد که به پشه مثال بزنلد یلا « ِإنَّ اللَّ
/ 2است )سلیوطی، ه یررَب در بعوضة نشدتر از آن. ما بعد از مثاًل زایده غیرکافه است و مانع عم  أنبزرگ
مسعود گفته این جواب انکلار منافقلانی اسلت کله خداونلد در ایلن سلوره برایشلان عباس و ابن(. ابن249

های کوچک و بزرگ، شرمی ندارد زیرا هدف آزملایش و دادن آگلاهی هایی را زده است. او از بیان مثالَمث 
 (.401-400/ 1ری، آنهاست تا اه  ایمان از منافقان تمییز داده شوند )طببه

اند اقترای خوارترین چیزها مث  زدههایی که بر زبان اعراب در شهر و بادیه جاری است، آنان بهدر َمث 
زدن مقدار مانند، موریانه و کرم ...َمث  زده است. مثل و گذشته از عرف عرب، در انجی  هم به چیزهای بی

تلرین رأی برخلوردار باشلند پوشلیده نیسلت کله از کماین چیزها استوار، حّتی درست بلودنش برکسلانیبه
(. بعوضه حشرة کوچکی که خداوند ک  اعرای پی  را به او داده اّما خرطوم پشه سرتیز 142/ 1)زمتشری، 

گریلزد خورد. و با دو پرش سریع میوسیلة لوله توخالی غذای خود را آماده ازخون موجودات میاست. او به
 کند.درون قربانیان تجاوز و از خونشان تبذیه مید به(. او با عنا56)غزالی، 

. مجاز از نوع اطالق ملزوم و اراده تزم است. تیْسَتْحیی یعنی تیتلر ، از کلمله حیلاء 1نکات بالغی: 
کنلد. که از عمللی شلرم دارد، آن را تلر  میمفهوم تر  را قصد کرده زیرا تر  از ثمرات حیاء اسلت. کسلی

اّول مبهم است و بعوضًه منصوب از آن رفع ابهام کرده است. « ما». بیان بعد از ابهام، 2( 109/ 1)زحیلی، 
تر است یلا بیشلتر در چه از نظر حجم بزرگ. توجیه: مافوقها دو معنا دارد. آن3( 458-457/ 2)المطعنی، 

 ای که بر یکی از دو معنی دتلت کند، وجود ندارد )همان(.حقارت. البته قرینه
تقسیم، مردم را در برابر مث  پشه و حقیرتر ازآن به مؤمن ُمصّدق یا کافر ُمکّذب تقسلیم کلرده . حسن 4

. مال  وحت و استواری تمثی  این است که به مقصود عقالنلی گوینلده تجّسلم بتشلد 5است )همان(. 
ه بایلد یعنی امری عقالنی را در لباس حسی و قاب  ادرا  درآورد. در تمثی  حجم و شک  مهم نیسلت بلکل

(. آیه پاستی قاطع به کلافران سلرکش و 90/ 1ابزار روشنگری و بصیرت باشد )سیدقطب، التصویر الفنی، 
هیچ  ارزش جلوه دادن کافر،کند. در تحقیر و بیزن است. همچنین معالم و اغراض هدایت را بیان میطعنه

 ر آیه منفی است.ها نیست. بسامد نماد پشه دتر و گویاتر از این نمونهتمثیلی بلیو
 ملخ
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/ 5نماد ویرانی، بال و آفت، هجوم، گروه نامنظم، ضلعی  سلتمکار، حملله ناگهلانی اسلت )شلوالیه، 
آیند، بزاقش سم کشنده گیاهان دارد، برهرچه فرود آید (. با فرود اولین مل ، همگان بالفاوله فرود می295

ُهْم َجراد  ُمْنَتِشر  » ( آمده؛7(. تمثی  مل  در )قمر/129/ 1هالکش کند )عاشور،  چون مل  بلر هلر سلو « کَأنَّ
هایشان از وحشت به زیر افتاده و کند. درحالی که چشمپراکنده شوند. آیه، خروج کفار در قیامت را بیان می

زنند. ُمنتشر  یعنی، پراکنلده رسی موج میسوی جایگاه حسابها در کثرت، اختالط و سرعت، بهچون مل 
جمعی تلودة (. حرکلت دسلته152/ 27؛ زحیللی، 574/ 22اند )طبری، دیگر متتلط شدهدر آفاق و در یک

هدف بله هرسلو روانله روند و بیها برخالف بسیاری از موجودات، نظم و ترتیبی ندارند. درهم فرو میمل 
ی، ها در آن روز موجوداتی ضعی  و نلاتوان هسلتند )مکلارم شلیرازچون مل عالوه کافران همشوند. بهمی

 (.24-23/ 23تفسیر، 
(. 375/ 9نکات بالغی: در آیه تشبیه مرس  مفص  آمده زیرا ارکان تشبیه در آن موجود است )درویش، 

کلمه ُمنتشر برای وضو  و ملموس کردن تشبیه آمده است. کاّن در آیه برای تشبیه توأم با تاکیلد آملده و ایلن 
تجسلیم، تشلبیه معقلوتت بله محسوسلات سلبب (. 186/ 2زمانی است که تشبیه قوی باشلد )سلیوطی، 

ای برای در  تفکرآمیز امثال قرآنی است. تصویر متحلر  استعانت ذهن از حواس و ماندگاری معنا و زمینه
 سبب در  درست قیامت آمده بسامد نماد مل  منفی است.محسوس مل  به

 بررسی نماد حیوانات در جدول نمادشناسی
 نام نهاد کل و قالبش الیه ظاهری الیه باطنی هدف

مذمت وناامیدی 
 تکذیب کنندگان

محال بودن تالش و 
خیاتت بی فایده شر  

 در رسیدن به سعادت

عبور شتر از سوراخ 
سوزن چون رفتن 

بهشت محال مشر  به
 است.

شتر  الجم 
 بزرگ

تحذیر و ابتالء 
 قوم لجوج

انکارحق مساوی با 
هالکت است. عذاب 

ها امری اختیاری انسان
 .است

خداوند برای اثبات 
نبوت والح )ع( شتری 

 را فرستاد.

شتر  الناقة
شگفت 

 انگیز

مذمت و تنفراز 
 حرص

عشق وولع به مادیات و 
امور دنیوی سیری نا 
پذیر و عام  هالکت 

نوشیدنشان مانند آب 
خوردن شتر عطش زده 

 است.

شتر  الهیم
 تشنه
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 است.
ه و تمستر  تنبم

افراد گمراهی که 
 استعداد هدایت

 دارند.

انسان دوقوه جسمی و 
ناطقه دارد. جسمش 

شبیه چهارپایان است. 
فرد گرفتار نفگ قادر به 
استفاده از قوای ناطقه 

 خود نیست.

گمراهان مانند چهار 
اند، باچشم، پایان

گوش و دل حقیقت را 
نشنیده، ندیده و 

اند و درنیافته
تر ازچهارپایان گمراه

 هستند.

چهار  اتنعام
 پایان

هش و نکو
تحقیر عالم 
بدون عم ، 

تحریک 
متاطب به 

شناخت عمیق 
حقیقت و 
بیزاری از 
 ظاهربینی

علم ظاهری بدون 
عم ، عام  رشد نیست 

و انسان را به 
خودآگاهی و سعادت 

رساند. اینان نمی
درظاهر واحب علم و 
باطن حیوان بدون در  

 هستند.

حالت علمای یهود که 
تورات خواندند و عم  

اتغی نکردند چون 
است که بار سنگینی 

کشد و سودی می
برد. ثمره ستتی نمی

 خواندن است.

 االغ الحمار اسفارآً 

مذّمت کفاری 
که به سبب 

افکار موهم از 
حق روی 

 اند.گردانیده

کودنی درونی کافران 
باعن عدم در  نّیت 
درونی حق و باعن 
تصمیمات موهم و 

 گردد.عجوتنه می

روی گردانی کفار از 
انند، گریز وحی م

گورخران وحشی از 
 ودای شیر است.

 گور خر حمر  مستنفره

مذّمت گمراهان 
با زشت جلوه 
دادن سیمای 

 هاآن

تصویر انسانی که 
بصیرت خود را ازدست 
داده و هوّیت حیوانی و 

بهیمی او را خوار و 
 زبون گردانیده است.

منکر وحی مانند سگ 
زبانش از دهانش 

 زند چهله میبیرون و له
با او کاری داشته یا 

 نداشته باشند.

 سگ الکلب یلهن
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مذمت واستهزاء 
افکار موهم افراد 

 غیرخدامتکی به

افکار و کردار افراد 
مبرورمتکی بر توهمات 

پایه واساس ذاتًا بی
است. آنان عام  

گمراهی خود ودیگران 
 هستند.

بستگی به دوستی و دل
غیرخدا َمث  عنکبوتی 

ای را است که خانه
که اخته درحالیس

ترین داند، سستنمی
 استخانه را ساخته

 عنکبوت بیت العنکبوت

تحّدی 
معبودهای 
غیرالهی در 

آفرینش و اثبات 
 عجزشان

 

تصویر ناتوانی مدعیان 
غیرالهی در یک بافت 

تدریجی از ک  به جزء 
رفتن واعالم آفرینش 

 بدون تقلییدحق

ها فردی یا جمعی بت
قادر به آفرینش یک 

حتی قادر دور  مگگ،
کردنش یا پگ گرفتن 

 چه ربوده نیستند.آن

الذباب خلقته 
 و ضعفه

 مگس

ابطال شر  و 
پاستی قاطع 

به تردید وانکار 
 مشرکان

 

امور کوچک یا بزرگ 
طبیعت ابزار بصیرت و 
 هدایت عاقالن است.

مث  زدن به پشه یا 
تر یا حقیرتر بزرگ

 شرمی ندارد.

 پشه بعوضه

 ها درتنّبه انسان
 در  قیامت

ترسیم و تجسیم 
وحشت و سرگردانی 

 کافران در قیامت

زنده شدن و خروج از 
قبر کافرمانند حرکت 

 نامنظم مل  است.

 ملخ جراد المنتشر

 
 گیرینتیجه

هلا در حیوانات در متون دینلی از جملله: اسلالم، مسلیحّیت و یهودّیلت، نقلش داشلته بسلیاری از آن 
ها سلبب جلذاّبیت، تّنلوع و تاثیرگلذاری در میلان نسل اند. این حکایلات بههای انبیاء حرور داشتهداستان

شوند. آن نشانه تازگی، بقاء، کلیت و ملموس بلودن تمثلیالت اسلت. رو ، اهلداف و سینه بازگو میبهسینه
 یافته است.اسلوب تربیتی قرآن در تمثیالت گویا و شیوایش تجلی

تشلبیهات  .تمام امثال برپایه تشبیه اسلتوار اسلت لحام سبکی، . از1نتایو بررسی تمثیالت عبارتنداز:  
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امور کلی و عقالنی به  وهمی یا غلوآمیز یا مجاز و استعاره در معنایی کذب و خالف واقع درآن وجود ندارد،
تصاویر زنده و محسوس حیوانات تشبیه شده است. هر حیوان در این تمثیالت نماد ولفتی خلاص بلا بلار 

گرایی در این نوع تمثیالت متجللی اسلت. تملام . از لحام محتوا، نمود واقع2مثبت است.  معنایی منفی یا
ها وجود ندارد. زیرا امور حیوانات این تمثیالت برپایه واقعیت هستند و تتّی ، اسطوره و خرافه، مطلقًا در آن

اهلداف ملتن یلا  پریشلی، احسلاس بیگلانگی بلین فلرد ووهمی و خیالی آثار مترب تربیتی ازجمله: روان
ادبلی و هنلری  .3ها مبرا است دنبال دارد که تمثیالت قرآن از آنگروه سنی خاص بهاختصاص یافتن متن به

هلا بلافی، بلدعت غیرواقعلی و نلوآوری نلامعقول درآنبودن تصاویر حیوانات این تمثیالت به معنای خیال
گرایی بیشلتر متجّللی گرایی و حگزئیات واقعها و جبا شناخت ابعاد بالغی تمثیالت، ظرافت نیست. البّته

معانی کللی را تا سطح در  عموم مردم فرود آمده زیرا همگان تمثیالت حیوانی  بیان خداوند در .4شود.می
کنند. این اوج سالست و سهولت است که با تکرارمحسوسلات در  میدر قالب امور حسی و طبیعی بهتر 

مانلد بلکله آورد. البته مقصود تنها در مرتبه حگ متوق  نمیجوش میچشمه فکر و اندیشه درون بشر را به
 در ورای خود حقایقی برای دانایان دارد. 
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