
 خلق اإلنسان في تفسير الميزان
 مهدي مهريزي

 ترمجة عباس صايف

خلق آدم؛ القصص القرآين؛ العالمة الطباطبائي؛ التفسري الرمزي؛ التمثيل مهدي مهريزي، عباس صايف، : المفردات المفتاحية
 والتمثل.

القرآن ومنها  ،من مجلة البحوث املهمة اليت طرحتها الكتب السماوية ،وشكل تلك اخللقة ،بداية خلقة اإلنسان تُعد  
اإلنسان واملسائل املتعلقة به من خالل دراستنا حلكاية خلقة حول . وبإمكاننا تصور نظرة الكتب السماوية الكريم

إىل إضافًة جيم، مقدار تأثره بوساوس الشيطان الر و  ،اإلنسان يف تلك الكتب، مثل قدرته على التطور والكمال
 وما إىل ذلك. ،وكذلك رواده وقادته يف حياته ،إمكاناته واستعداداته الكامنة

الكثري من  اطارحً  ،1هذه املسألة يف العديد من ُسَوره –تب السماوية كغريه من الك  – القرآن الكريموقد ناقش 
ونفخ الروح فيه،  ،وسجود املالئكة آلدم عليه السالم ،موضوع خالفة اإلنسانك  ،املوضوعات واألمور ذات الصلة

 ،جيما إىل األرض، وعصيان الشيطان الر هبوطهم مث ،وتوبتهما ،ووقوعهما يف احملذور ،وإسكاهنما اجلنة ،وَخلق زوجه
 وإضماره العداوة آلدم وذريته، وتعليم آدَم األمساء كلها، وغري ذلك.

م الكتب السماوية جتاوزهتا األخرية دون أي تفاصيل تُذَكر، كاألسئلة طُرحت أما عديدة أسئلًة وشبهاتإال أن 
 التالية على سبيل املثال:

يعيش فيها )هل كانت على  عليه السالمواجلنة اليت كان آدم  ،والشجرة املمنوعة ،2حقيقة األمساء والكلمات
أو خليفة اإلنسان يف األرض،  ،وخليفة اهلل سبحانه يف األرض ،(، وموضوع اإلنسان؟األرض أم يف مكان آخر
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إىل اجلنة  ،عليهما السالم ،وعدم توافق ذلك مع عصمته، وسبب عدم رجوع آدم وحواء ،عليه السالمومعصية آدم 
 .، وغري ذلكحىت بعد توبتهما

 عنواإلجابة  ،وحتليل املسائل اليت طرحتها ،يف تفسري اآليات املذكورةعديدًة  وأساليًبا ابع املفسرون طرقً وقد ات
على ظواهر تلك اآليات احلفاظ بدراسة تلك املسائل مع  همأغلب قامالشبهات واإلشكاالت اليت أُثريت حوهلا، ف

حتليالت خاصة لآليات من خالل الرتكيز على بعٌض وضع و ، 3جبارة اوبذلوا من أجل ذلك جهودً  ،وتأريخ قصصها
، الرمزي القصصيمن التشبيه والتمثيل  ااحلادثة باعتبارها نوعً  ، بينما تعامل مجع آخر مع4المعليه السشخصية آدم 

 عن بقية املفسرين. اخمتلفً  امنتهجني بذلك أسلوبً 

وهو األسلوب الذي اختاره العالمة الطباطبائي يف تفسريه  ،ويف هذه املقالة، سنحاول التحدث عن النوع األخري
 .ودراستها اليت ُوجهت إليهقد اإلشكاالت ون ،وشرح خصائصه ،(الميزان)القيم 

التفسري )إىل خلفية هذا النوع من التفسري  ،ولو بشكل عابر ،أن نشري ،قبل اخلوض يف ذلك ،نود، لكن
 .بني املفسرينمزي بشكل عام( التشبيهي والر 

 ناقاًل  ،متثياًل  عليه السالمم( نزول املائدة على حواريي عيسى ٨٣٨هـ/ ٣١٠فقد اعترب حممد بن جرير الطربي )
مث اختلف  نزل اهلل على بين إسرائيل مائدة.وقال آخرون: مل يُ " حيث قال:( هـ١٠٣ هـ أو١٠٠ذلك عن جماهد )

عن  قائلو هذه املقالة، فقال بعضهم: إمنا هذا َمَثٌل ضربه اهلل تعاىل ذكره خللقه، هناهم به عن مسألة نيب اهلل اآليات.
َنا } جماهد يف قوله:  .5"، قال: َمَثٌل ُضرب، مل ينزل عليهم شيء{َمآئَِدًة مَن السَماءأَنزِْل َعَليـْ
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ِإْذ قَاَل احلََْوارِيوَن يَا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َهْل َيْسَتِطيُع َربَك َأن } وقد ذكر ابن جرير هذا الكالم يف ذيل اآلية الشريفة:
َنا َمآِئَدًة مَن السَماء  .6{يـَُنزَل َعَليـْ

قوله يف ذيل  –وهو أحد ُمفسري القرن الثاين اهلجري  – 7فقد نقل عن عطاء ،م(١٣٧٥ هـ/٧٧٤أما ابن كثري )
َلُذو  اهلل ُموتُواْ مُث َأْحَياُهْم ِإن   اْلَمْوِت فـََقاَل هَلُُم اهلل تـََر ِإىَل الِذيَن َخَرُجواْ ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذرَ  َأملَْ } اآلية الشريفة

 ،مثل بُ رْ وقال ابن جريج عن عطاء قال: هذا َمَثل، يعين أهنا ضَ " :8{َفْضٍل َعَلى الناِس َوَلِكن َأْكثـََر الناِس الَ َيْشُكُرونَ 
 .9"ال قصة وقعت

م( عن أيب مسلم )تويف يف القرن الرابع اهلجري( أن قصة قتل ١٢١٠هـ/ ٦٠٦وجاء يف تفسري الفخر الرازي )
من اهلل أن يُريه كيفية إحياء املوتى ضرب  عليه السالمللطري إمنا هو َمثل، فعندما طلب إبراهيم  ،السالمعليه  ،إبراهيم

َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َرب أَِرين َكْيَف } :وهو ما ذكرته اآلية الشريفة بقوله تعاىل ،10لُيقرب له التصور حول ذلك اهلل له مثاًل 
ل  تـُْمِمن قَاَل بـََلى َوَلِكن لَيْطَمِئن قـَْليب قَاَل َفُخْذ أَْربـََعًة مَن الطرْيِ َفُصْرُهن إِلَْيَك مُث اْجَعْل َعَلى كُ حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل أَوملَْ 

ُهن ُجْزًءا مُث اْدُعُهن يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأن   .11{َعزِيٌز َحِكيمٌ  اهللَجَبٍل منـْ

ُهَو الِذي َخَلَقُكم من نْفٍس َواِحَدٍة } اآليتنْي  ن  إم( قوله ٩٧٥هـ/ ٣٦٥)قفال الونقل الفخر الرازي كذلك عن 
َها فـََلما تـََغشاَها ََحََلْت ََحْاًل َخِفيًفا َفَمرْت بِِه فـََلما أَثـَْقَلت دَعوَ  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إَِليـْ َرهبَُما لَِئْن آتـَْيتَـَنا  اهللا َوَجَعَل ِمنـْ
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ُها مبثابة  12{َعما ُيْشرُِكون اهللَصاحِلًا لَنُكوَنن ِمَن الشاِكرِيَن * فـََلما آتَاُُهَا َصاحِلًا َجَعاَل َلُه ُشرََكاء ِفيَما آتَاُُهَا فـَتَـَعاىَل 
 .13احلقيقيني عليهما السالمن املراد من تلك القصة ليس آدم وحواء أو  ،ل تشبيهيثَ مَ 

را حمراب ين تسو  قصة اخَلصم اللذَ  ،الكشافيف تفسريه  ،فقد اعترب ،م(١١٣٣هـ/ ٥٢٨ا جار اهلل الزخمشري )أم
ِإنا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل } وكذلك اآلية الشريفة: ،15متثيليةً  قصةً  14عليه السالمالنيب داود 
نَساُن ِإنُه َكاَن ظَُلوًما َجُهوالفَأَبـَنْيَ َأن  َها َوََحََلَها اإْلِ  .17فهي من قبيل التمثيل ال غري ،16{ََيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

عض تقريرات دروس والذي يضم كذلك ب ،م(١٩٣٥هـ/ ١٣٥٤حممد رشيد رضا )ململفه  ،المنارويف تفسري 
 وكما يلي: ،على أساس حكاية متثيل وتشبيه اه، مت ََحل بعض القصص أيضً الشيخ حممد عبد

، ويف موضع 18هذه القصة إمنا هي قصة متثيل ن  إ عليهما السالمحول قصة آدم وحواء قال حممد رشيد رضا . 1
وأن السنة اإلهلية قد اقتضت أن تـَُبني األمور  ،آخر يصرح رضا بأن أفضل وسيلة لتأويل هذه القصة هي التمثيل

 .19واملعارف العقلية من خالل ُصَور حمسوسة ،املعنوية يف قالب األلفاظ

أَْو } يف قوله تعاىل 20اإىل ما ُيشبه التمثيل أيضً  البقرةمن سورة  ٢٥٩حتمل حممد رشيد رضا أن تشري اآلية ا. 2
ِمَئَة َعاٍم مُث بـََعثَُه قَاَل َكْم  اهلل بـَْعَد َمْوهِتَا فََأَماتَهُ  اهللَكالِذي َمر َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىَن َُيِْيي َهِذِه 

ْر ِإىَل َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنْه َوانظُْر ِإىَل َِحَارَِك لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاَل َبل لِبْثَت ِمَئَة َعاٍم فَانظُ 
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َعَلى ُكل َشْيٍء  اهللُم َأن َولَِنْجَعَلَك آيًَة للناِس َوانظُْر ِإىَل الِعظَاِم َكْيَف نُنِشزَُها مُث َنْكُسوَها حلًَْما فـََلما تـََبنَي َلُه قَاَل أَْعلَ 
 .{َقِدير

 عليه السالمضا أبا مسلم يف تفسريه لآلية اليت َيدثنا اهلل سبحانه فيها عن أمره إبراهيم يوافق حممد رشيد ر . 3
أدق فهمه وأشد ما  "وهلل در أيب مسلم املوتى حبسب طلبه، ويقول: ئهبَذبح الطيور األربعة لُيثبت له كيفية إحيا

 .21استقالله فيه"

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـْيَنْ آَدَم بِاحلَْق ِإْذ } يف اآلية الشريفة السالمعليه آدم  قصة ابيَن  المنارعترب صاحب تفسري . ا4
 .23عن احلسد بني اإلخوة اأو تشبيهً  عتربها متثياًل ا، 22{َقربَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَل ِمن َأَحِدُِهَا ومََلْ يـُتَـَقبْل ِمَن اآلَخر

تـََر ِإىَل الِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر َأملَْ } تفسري اآلية الشريفة يفأيد حممد رشيد رضا . 5
 .25بأهنا حمض متثيل وتشبيهالقول  24{اْلَمْوت

َوِإْذ َأَخَذ َربَك ِمن َبيِن آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذريتَـُهْم } ،األعرافمن سورة  ١٧٢وحول أخذ امليثاق املذكور يف اآلية 
 (:هـ١٣٧٧د عبد احلسني شرف الدين )يقول العالمة السي ،{أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُكْم قَاُلواْ بـََلى َشِهْدنَاَوَأْشَهَدُهْم َعَلى 

يف البيان والربهان، وذلك مما  الألذهان إىل اإلميان، وتفننً  اوإمنا جاءت على سبيل التمثيل والتصوير، تقريبً 
شِهِد هلم على أنفسهم، أال ترى كي تعلو به البالغة فتبلغ حد اإلعجاز.

ُ
ف جعل اهلُل نفَسه يف هذه اآلية مبنزلة امل

وجعلهم بسبب مشاهدهتم تلك اآليات البينات وظهورِها يف أنفسهم ويف خلق السماوات واألرض مبنزلة املعرتِف 
ب وباب التمثيل واسع يف كالم العرب، وال سيما يف الكتا الشاهد، وإْن مل يكن هناك شهادة وال إشهاد؟!

 .26والُسنة
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 هي: ،مث أشار العالمة شرف الدين إىل أربع آيات أخرى يف مقام التمثيل كذلك

 .27{َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأن يـَْعُمُرواْ َمَساِجَد اهلل َشاِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم بِاْلُكْفر}. 1

َنا طَائِِعنيمُث اْستَـَوى ِإىَل السَماء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا }. 2  .28{َوِلأْلَْرِض اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ

 .29{ِإمنَا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأن نُقوَل َلُه ُكن فـََيُكون}. 3

نَساُن ِإنُه َكاَن ِإنا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأَبـَنْيَ َأن }. 4 َها َوََحََلَها اإْلِ ََيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
 .30{ظَُلوًما َجُهواًل 

 :31كما يلي  سبيل التمثيل على أتت اليتمث أشار السيد شرف الدين إىل مناذج من الروايات واألحاديث 

كبكاء السماوات   ،عليه السالمالروايات اليت أشارت إىل عزاء املوجودات التكوينية واحلية على سيد الشهداء . 1
 .32واألرض والطيور وغريها

 .33"مةقارورة أم َسلَ "حديث . 2

فإذا مات بكيا  ،وباب ينزل منه رزقه ،ما من مممن إال وله باب يصعد منه عمله" :احلديث النبوي الشريف. 3
 .35"اليت كان يشغلها بعبادة اهلل تعاىل إذا مات املممن ناحت عليه البقاع" واحلديث القائل: ؛34عليه"
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 .١١، اآلية فصلتسورة  28
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 .٨٣، احلديث ٢١٥ فحةصال، ٤٥زء اجل، بحار األنواراجمللسي، العالمة  32
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َأملَْ } على اآلية الشريفة ا(، قال آية اهلل الطالقاين ُمعلقً قبسات من القرآن) پرتوى از قرآنويف تفسريه املسمى 
ال يصح  اوحىت إذا كان جُمَمل هذه الروايات صحيحً " :36{َحَذَر اْلَمْوت تـََر ِإىَل الِذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوفٌ 

أن يكون تصور القرآن الكرَي أكثر من بيان احلكمة واهلداية والعربة. وقد قال املرحوم الشيخ حممد عبده من قبل حول 
فإن ذلك يعين أن املقصود ليس  ،هذه القصة وهو أنه ملا كانت هذه اآلية ال تشري ال إىل األعداد وال إىل الشهور

حلال بعض الناس الذين مل يواجهوا  وقد يكون ذلك متثياًل  ،وهذه هي سنة اهلل تعاىل وِعرَبه ،حادثة ُمعينة حبد ذاهتا
 .37"من املوت االعدو بل فضلوا اهلرب خوفً 

القرآن مت طرح هذا املوضوع كنظرية جديدة يف تفسري قصص  ،وألول مرة خالل العقود األوىل من القرن العشرين
 ،الفن القصصي في القرآن الكريمكتب الدكتور حممد أَحد خلف اهلل رسالة يف الدكتوراه بعنوان فقد  . 38الكريم

 ا أدى إىل رفض اهليئة العلميةم، واجه رسالته تلك بانتقاد عنيف رغم أن الشارع املصري ،أيفيها هذا الر  امقدمً 
فت الكثري من الكتب والعديد من املقاالت يف الرد عليها لأُ  ،. وبعد أن مت طبع الرسالة املذكورة39املشرفة لتلك الرسالة

 .40بشدة

                                                                                                                                                                           
 .٦، احلديث ١٧١ فحةصال، نفسهاملصدر  35
 .٢٤٣، اآلية البقرةسورة  36
، ٢زء اجل، عليهم السالم(موسسه حتقيقات ونشر معارف اهل البيت [ )من القرآن بساتق] از قرآن ىپرتو حممود الطالقاين،  37
 .١٧١ فحةصال

 2، الطبعة الفن القصصي في القرآن الكريم ،نظرا ؛يف الدفاع عن رأي الدكتور حممد أَحد خلف اهلل كتب أمني اخلويل مقالةً   38
 .(م١٩٧٢مكتبة األجنلو املصرية،  :القاهرة)

سياسية وقضائية ودينية مل هتدأ رغم  وثارت حوهلا ضجة ،جامعية رفضت جامعة القاهرة مناقشتهاهذا الكتاب هو باألصل رسالة  39
وأحيط بالتعتيم الكامل  ،الكتاب النفيس من املكتبات طوال أكثر من ثالثني سنة صدور ثالث طبعات متتالية ألُهيتها. واختفى هذا

 .املرتجم. حوله من ىديين الذي استشر مملفه الذي قضى وهو يقاوم الضجيج السياسي وال بعد وفاة
، (١٩٧٢، دار الكتاب اللبناين :بريوت) بحوث في قصص القرآنعبد احلافظ عبد ربه، السيد  ومن بني تلك اململفات: 40
)بريوت: دار  قضية التأويل في القرآن الكريم بين الغالة والمعتدلين ،إبراهيم بن حسن بن سامل ؛٢٦١إىل  ٢١٣ فحاتصال

 .٣٠٨و ٢٦٠ فحتانصال، ١زء اجل (،1993قتيبة، 



 :41إىل جمموعات القرآن الكريمهذا، وقسم حممد خلف اهلل القصص الواردة يف 

سل، حيث ترتكز ر ومنها القصص اليت تتناول موضوع األنبياء وال ،: القصص اليت متتاز مبسحة تأرخييةالقسم األول
نالحظ  ،ولذلك .حة ال التحقيق والبحث التأرخيينيمقاصد وأغراض القصة يف هذه اجملموعة على املوعظة والنصي

نية واملكانية وتكرار القصص وانتقال عناصر القصة، بل ذُكرت بعض اخلصائص احذف الكثري من اخلصائص الزم
 .42العقيدة املخاطبني أحيانً  اوفقً 

الفرتة اليت قضاها أصحاب الكهف يف الغار إمنا إن وينقل خلف اهلل عن الطربي وعبد الوهاب النجار قوهلما 
 .43تستند إىل عقلية املخاطبني

وفرع من علم  ،: وهي القصص التمثيلية، حيث يرى خلف اهلل أن التمثيل هو نوع من البالغةالقسم الثاين
أو أن تكون شخصيات وعناصر القصة  ،البيان، وأنه ال حاجة يف التمثيل إىل أن تكون األحداث قد وقعت بالفعل

عن بعض الشخصيات قد  القرآنن تكون احملاورات املذكورة يف أل ،كذلك  ،بالفعل، كما أنه ال حاجة موجودةً 
 .44ليس سوى افرتاض وخيال ،أو بعضها ،بل إن جُممل تلك احلاالت ،اصدرت عنها حتمً 

بل تشري بعض أجزائها  ،القصص التمثيلية ليست خياليةً إن الصراحة تقتضي أن نقول إن مث يتابع خلف اهلل قوله 
، وال بد من اإلشارة إىل أن اخليال عليه السالم مع سيدنا داود نيكقصة امللكَ   ،إىل وقائع تأرخيية حدثت بالفعل

بل هي حاجة اإلنسان ألن يَُكلم  ،والعياذ باهلل ،ص القرآنية ال يعين حاجة اهلل سبحانه إىل ذلكاملستخَدم يف القص
 .45وذلك ما تشعر به الفطرة اإلنسانية يف بيان اإلدراكات الداخلية واألفكار الباطنية ،هبذا األسلوب

                                                      
 .هاما بعدو  ١١٩ فحاتصمصدر سابق، ال، الفن القصصي في القرآن الكريم 41
 .١٢١ فحةصال، نفسهاملصدر  42
 .١٤١ فحةصال، نفسهاملصدر  43
 .١٥٣ فحةصال، نفسهاملصدر  44
 .١٥٩و ١٥٨ فحتانصال، نفسهاملصدر  45



على قول ما جترأ ما أي من أصحاب الر  اأحدً أن  ،ثيلمن خالل اخللفية اليت قدمناها حول التم ،نالحظ ،وهكذا
 ة مواد، فهو الوحيد الذي صرح بعدم ضرورة واقعيالقرآن الكريمقاله حممد أَحد خلف اهلل بشأن التمثيل يف قصص 

أو على أساس عقلية  ،أن تكون تلك املواد والعناصر غري حقيقية –على حد قوله  –بل ميكن  ،القصة التمثيلية
حوا بأن كل مواد القصص التمثيلية يف صر  و على هذا القول خلف اهلل أي ر أصحاب ال يوافق ملوعقيدة املخاطبني. 

 .متثيليةً  ،أو قصةً  ،حقيقية وواقعية، وإن كانت تراكيبها وبياناهتا تشري إىل كوهنا حادثةً  القرآن الكريم

مواد القصة كلها ن إ ،عليهما السالمحول قصة آدم وحواء  ،وقال بعضهم، ومنهم الشهيد مرتضى مطهري
 .46رغم أن القصة نفسها قصة متثيلية رمزية ،حقيقية

الميزان في "وإليك رأي العالمة الطباطبائي حول مسألة اخللق اليت تكررت يف مواضع كثرية من تفسريه املوسوم بـ
يف اجمللدات  اثابتً  اأصبح رأيً  مث ،وىل للتفسرية يف اجمللدات األ، حيث ورد ذلك بشكل احتمال وفرضي"تفسير القرآن

 األخرية منه:

وباجلملة يشبه أن تكون هذه القصة " :البقرةمن سورة  39إىل  35يقول العالمة، يف تفسريه اآليات . 1 
كاملثل مُيَثل به ما كان اإلنسان فيه قبل ،إهباطهما ألكل الشجرةاليت قصها اهلل تعاىل من إسكان آدم وزوجته اجلنة، مث 

 .47"نزوله إىل الدنيا

وإن سيقت مساق القصص  ،والقصة" :األعرافمن سورة  25إىل  10ويقول يف تفسريه اآليات  .2
 ،وغري ذلك من األمور التشريعية واملولوية اورمجً  اوطردً  اواحتجاجً  اومتردً  وامتثااًل  اوتضمنت أمرً  ،االجتماعية املألوفة بيننا

مبعىن أن إبليس على ما كان عليه من  ،للتكوين يهدينا إىل كوهنا متثياًل غري أن البيان السابق على استفادته من اآليات 
 .48"فتفرعت عليه املعصية ،احلال مل يقبل االمتثال، أي اخلضوع للحقيقة اإلنسانية

                                                      
 ١٣٢ فحتانصال، (1978منشورات صدرا، طهران: ) [عوامل االتجاه المادي] گرايش به ماديگريعلل  مرتضى مطهري،  46
 .١٣٣و

 .١٣٢فحة صال، ١زء اجل، في تفسير القرآن الميزانحممد حسني الطباطبائي،  47
 .٢٣ فحةصال، ٨زء اجل، املصدر نفسه 48



أقول: " ، قال العالمة األستاذ:"إبليس وُجنوده فَسجدوا إال" نهج البالغةويف تعليقه على احلديث الوارد يف . 3
ميثل به اإلنسانية  تعميم األمر بالسجدة جلنود إبليس كما يعم نفسه، وفيه تأييد ما تقدم أن آدم إمنا ُجِعَل مثااًل وفيها 

 .49"من غري خصوصية يف شخصه، وإن مرجع القصة إىل التكوين

 ،من األمر واالمتثال والتمرد والطرد وغري ذلك ،أن القصة مبا تشتمل عليه بصورهتا اقلت: الذي ذكرناه آنفً " .4
لكنها حتكي عن جريان تكويين يف الروابط احلقيقية اليت بني  ،وإن كانت تتشبه بالقضايا االجتماعية املألوفة فيما بيننا

ما تقتضيه وُها مرتبطان باإلنسان، و  ،فهي يف احلقيقة تبني ما عليه خلق املالئكة وإبليس ،اإلنسان واملالئكة وإبليس
ثلت بصورة مُ  ،فالقصة قصة تكوينية .اني بالنسبة إىل سعادة اإلنسان وشقائه، وهذا غري كون األمر تكوينيطبائع القبيلَ 

 .50"نألفها من صور حياتنا الدنيوية االجتماعية

متثل حال  – األعرافو لبقرةكاكما يظهر من سياقها يف هذه السورة وغريها مما ذكرت فيها   – ةوالقص" .5
 ،وغمره يف نعمه اليت ال حتصى ،اإلنسان حبسب طبعه األرضي املادي، فقد خلقه اهلل سبحانه يف أحسن تقوَي

ونسيان  ،والتعلق بسراب الدنيا ،باتباع اهلوى ،ومنعه عن تعديه باخلروج إىل جانب اإلسراف ،وأسكنه جنة االعتدال
ويصور له وخييل إليه أنه لو  ،اع وسوسة الشيطان الذي يزين له الدنياواتب ،جانب الرب تعاىل برتك عهده إليه وعصيانه
ذ اه من لذائعلى األسباب الكونية يستخدمها ويستذل هبا كل ما يتمن اتعلق هبا ونسي ربه اكتسب بذلك سلطانً 

والحت له  ،وأهنا باقية له وهو باٍق هلا، حىت إذا تعلق هبا ونسي مقام ربه ظهرت له سوآت احلياة ،احلياةذ[ ذا]لِ 
 .51"بنزول النوازل وخيانة الدهر ونكول األسباب وتويل الشيطان عنه ،مساوىء الشقاء

قد كتب ن كذلك هذا املنهج بعد العالمة الطباطبائي، فو ن املسلمو هذا، وانتهج بعض أصحاب الرأي واملفكر 
 عليه السالمفإننا سنرى بأنه قد طرح قصة آدم  احبد ذاته معيارً  القرآن الكريمإذا اختذنا " :الشهيد مطهري يقول

ال تشري إىل اسم القرآن الكريم  بأن شخصية آدم الواردة يف ابصورة رمزية كما يُقال. لكنين ال أعين هبذا القول إطالقً 
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وكان له وجود  واقعيةً  وشخصيةً  احقيقي   اآدم األول كان فردً  املمكد هو إن   شخص باعتباره رمز النوع البشري، بل
ة وإغواء الشيطان له من حيث إسكانه اجلن عليه السالمالقرآن الكرَي أشار إىل قصة آدم  ن  إعيين؛ بل أقصد بقويل 

 .52"بشكل رمزي اع واحلسد واإلخراج من اجلنة وما شابه ذلك، أشار إليها مجيعً مومسألة الط

إننا نستقرب اعتبار " :فقد أيد هذا القول من دون التأكيد عليه، قائاًل  ،د حسني فضل اهللأما العالمة السيد حمم  
للجزم، بل رمبا  املعطيات اليت قدمناها ال تدع جمااًل  نا ال جنزم بذلك، ألنلتوضيح الفكرة، ولكن اقرآني   ااملوضوع أسلوبً 

 .53"يف ما سبق أو ميكن أن يلي من حديث ،أثورة اليت تدعم الفرضية األوىلاملنلتقي ببعض األحاديث 

هذه القصة أو احملاورة بني " بقوله: –وهو أحد املفسرين املعاصرين  –وكذلك صرح وهبة بن مصطفى الزحيلي 
 .54"لألفهام ااهلل تعاىل ومالئكته نوع من التمثيل بإبراز املعاين املعقولة بالصور احملسوسة، تقريبً 

، اوبعض اآليات األخرى أيضً  ،56األمانةوآية  ،55الذرإىل أن العالمة الطباطبائي اعترب آية  ،هنا ،وجتدر اإلشارة
بذكر بعض النقاط، مث بَنقد وحتليل نـَُتف من  . ولبيان رأي العالمة، سنقوم أواًل 57عتربها من قبيل التمثيل واحلكايةا

 .القرآن الكريماإلشكاالت الواردة على موضوع التفسري الرمزي لقصص 

 التمثيل في كالم العالمة الطباطبائي

على  "متثيل". فقد استخدم كلمة يف بعض املواضع من تفسريه "التمثل"و "التمثيل" مة الطباطبائي كلميَت ستخدم العالا
 ،. ويف مواضع أخرى"وقد عرفت مما قدمناه يف تفسري آية الذر وآية األمانة" سبيل املثال يف قصة خلق اإلنسان فقال:

                                                      
 .١٣٣و ١٣٢ فحتانصال مصدر سابق، ،علل گرايش به ماديگري 52
 .١٥٤ فحةصال، ١زء اجل (،1985)بريوت: دار الزهراء،  من وحي القرآنحممد حسني فضل اهلل،  53
 .١٢٥ فحةصال، ١زء اجل، (1991)بريوت: دار الفكر املعاصر،  التفسير المنير ،وهبة بن مصطفى الزحيلي 54
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اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْمِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُم  اهلل ِإن}كما يف تفسريه لآلية الشريفة   "،متثيل"أشار إىل بعض اآليات على أهنا 
واهلل سبحانه يذكر يف اآلية وعده القطعي للذين جياهدون يف سبيل اهلل بأنفسهم " حيث قال: ،58{بَِأن هَلُُم اجلَنة
فظهر مما " له:وعرف ذلك بقو  ،يف عدد من املواضع اأيضً  "متثل"واستخدم األستاذ العالمة كلمة  .59"وأمواهلم باجلنة

قدمناه أن التمثل هو ظهور الشيء لإلنسان بصورة يألفها اإلنسان وتناسب الغرض الذي ألجله الظهور كظهور 
يف صورة بشر سوي ملا أن املعهود عند اإلنسان من الرسالة أن يتحمل إنسان الرسالة مث  عليهما السالمجربيل ملرَي 

يأيت املرسل إليه ويلقي إليه ما حتمله من الرسالة من طريق التكلم والتخاطب، وكظهور الدنيا لعلي عليه السالم يف 
هواء واللذائذ النفسانية أقوى سبب يتوسل به صورة امرأة حسناء لتغره ملا أن الفتاة الفائقة يف مجاهلا هي يف باب األ
 .60"لألخذ مبجامع القلب والغلبة على العقل إىل غري ذلك من األمثلة الواردة

يف نفسه ويف اخلارج عن ظرف اإلدراك كان من قبيل صريورة  اولو كان التمثل واقعً " ويف مكان آخر قال العالمة:
 .61"وره له كذلكآخر وانقالبه إليه ال مبعىن ظه االشيء شيئً 

خالل كالمه يف  "متثل"إضافة إىل هذا، أشار األستاذ الطباطبائي إىل بعض االستخدامات واألمثلة حول كلمة 
متثل األموال "، "متثل الدنيا" ،64"متثل اخللود، "63"متثل املالئكة" ،62"متثل الشيطان": كقوله مثاًل   ،العديد من املواضع

 .66وغري ذلك ،65"واألوالد
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، رغم متثياًل  عليه السالمالعالمة قد اعترب قصة خلق آدم  كونأما الغرض من تلميحنا إىل هذه املسألة فهو بيان  
فهذه هي اليت مثلت آلدم عليه السالم إذ " :، حيث قال"متثل"أنه أشار إىل بعض أجزاء القصة نفسها على أهنا 

 ،إال أن واقعته عليه السالم كانت قبل تشريع أصل الدين ،ما آلَ أدخله اهلل اجلنة وضرب له بالكرامة حىت آَل أمره إىل 
وخمالفته ممدية إىل أمر قهري ليس  اال مولوي   افكان النهي لذلك إرشادي   ،وجنته جنة برزخية ممثلة يف عيشة غري دنيوية

 .67"ألعرافاوالبقرة كما تقدم تفصيله يف تفسري سوريَت   ،جبزاء تشريعي

ويظهر من اجلميع أن " من أكل مثرهتا، قال العالمة الطباطبائي: عليه السالموفيما يتعلق بالشجرة اليت ُمِنَع آدم 
وكان ذلك  ]نَفَسْيهما[ومتثل هلما الشجرة املنهية فيها فأكال منها وظلما أنفسهما  ،له ولزوجته ابرزخي   ذلك كان حااًل 

 .68"إىل األرض وحيوة فيها وظهور سوآهتما امنهما هبوطً 

ستبعد القول ن املذكورَ يلكن التفسريَ 
ُ
اسُتخِدمتا  "متثل"و "متثيل" كلميَت   ن  إين ال يتطابقان مع بعضهما بل ومن امل

 هانيف حني أشار إىل أجزاء ُمعينة م أن العالمة اعترب القصة برمتها متثياًل هو  واحد؛ ما هو واضح وجلي لبيان معىًن 
 بعض الشيء. اوغامضً  اين املعنَيني يبقى ُمبهمً أن اجلمع بني هذَ  ل، إالعلى أهنا متث

 الشواهد على رأي العالمة

الذي استند فيه إىل عبارة من نفسه قت الو  يف ،69عاهه املرحوم العالمة إىل أن سياق اآليات هي دليل على ما اد  و  ن
وعلق الطباطبائي على ذلك  .70اعرتته احلمية"، "فسجدوا إال إبليس هي:و كتأكيد على رأيه ذاك،   نهج البالغة

إمنا  عليه السالمأقول: وفيها تعميم األمر بالسجدة جلنود إبليس كما يعم نفسه، وفيه تأييد ما تقدم أن آدم " بقوله:
 .71"مرجع القصة إىل التكوين مُيَثل به اإلنسانية من غري خصوصية يف شخصه، وإن   ُجِعَل مثااًل 
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 اإلشكاالت

 من تلك اإلشكاالت: افً تَـ عرتض البعض وأشكَل على مثل هذا النوع من التفسري، وفيما يلي ننقل نُـ ا

عليهما على مسألة رمزية قصة خلق آدم وحواء  اعلقً م لفسير كتاب اهلل المنز ثل في تاألم كتابقال صاحب  
على قصة آدم وحواء ، حاولوا أن يضفوا حلادية عادةً ة اإلِإن بعض املفسرين الذين تأثروا مبوجة األفكار الغربي" :السالم

قة هبذه ىل هنايتها طابع التشبيه والكناية واجملازية، أو ما يسمى اآلن بالرمزية، وَيملوا مجيع األلفاظ املتعلمن بدايتها إ
ظاهر هذه اآليات ولكن الذي ال شك فيه أن  على الكناية عن املسائل املعنوية. – على خالف الظاهر – احلادثة

هذه القصة ال  ن  إوحيث  .عليهما السالمني: آدم وحواء منا األولَ ة وقعت ألبينا وأَيكي عن حادثة واقعية عيني
على َحلها  غري قابلة للتفسري حسب الظاهر، كما ليس فيها ما خيالف املوازين العقلية )ليكون قرينةً  نكتة تتضمن أي  

 .72"عرض عن ظاهر اآليات وال حنملها على معناها احلقيقيناك أي دليل على أن نُ على املعىن الكنائي( هلذا ليس ه

وخلقهما  عليهما السالمُيضاف إىل هذا أن ذلك يستلزم اعتبار قصة آدم وحواء " أحدهم يف ذلك: هأو ما قال
 –وإباء إبليس وامتناعه عن السجود، مث تسلطه  ،عليه السالمبالسجود آلدم  اوإسكاهنما يف اجلنة، وأمر املالئكة مجيعً 

وغريها من األمور واملسائل اليت  ،من اجلنة عليهما السالموالتسبب يف إخراج آدم وزوجه  ،على َبين آدم –بعد ذلك 
أشار إليها القرآن الكرَي وبينها، يستلزم اعتبار ذلك كله مبثابة قضايا متثيلية وقصص خيالية لغرض بيان موضوع ما، 

عن أنه يف هذه احلالة كيف ميكننا بعد هذا التأكد أو اجلزم بأن بقية  وهذا يتعارض مع املناهج التفسريية، فضاًل 
. عالوة على ذلك، فإن انسالخنا عن الظهورات بل والنصوص القرآنية  اقد تكون من هذا النوع أيضً قصص القرآن 

من اآليات القرآنية، يعين عدم إبقاء أي شيء من الظهور  وكبريةً  واسعةً  رغم أهنا حتتل مساحةً  ،كذلك يف هذا األمر
يف تقدَي مفاهيمه ومعانيه بشكل  قرآن الكريمالوالتجلي لبقية اآليات ضمن إطار معانيها، وبالتايل إسقاط حجية 

 .73"عام
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األمثل في تفسير كتاب  كتاب  ، قال مملف74عليه السالم لدى النيب داود نيخاصمَ ويف نَقد التمثيل يف قصة املت
 هذه احلكاية اليت ذكرناها، أهي حدث تارخيي واقعي هل هذه احلادثة التارخيية حقيقية أم جمرد متثيل؟" :اهلل المنزل

وبياهنا بلغة  العقلية أم أهنا أُقصوصة لتجسيد احلقائق ]؟[، مث شرحته الروايات واألحاديثعابرةً  أشار إليه القرآن إشارةً 
 ملا كان هلذه احلكاية جوانب غري عادية حبيث صعب هضمها على بعض املفسرين، فإهنم أنكروا كوهنا حقيقةً  حسية؟

ما جاء يف اآلية إمنا هو من باب ضرب املثل بقوم يضعفون عن اجلهاد ضد العدو فُيهزمون مث يعتربون  وقالوا إن   ،واقعةً 
ة يف اهلزمي {ُموتُوا}ومبوجب هذا التفسري يكون معىن  مبا جرى فيستيقظون ويستأنفون اجلهاد وحماربة العدو وينتصرون.

هذا التفسري يرى أن الروايات  عي واليقظة ومن مث النصر.إشارة إىل الو  {َأْحَياُهم}و ،احلرب بسبب الضعف والتهاون
 ،بعد التهاون "اهلزمية"وعلى الرغم من أن مسألة  روايات جمعولة وإسرائيلية. تارخييةً  اليت تعترب هذه احلادثة واقعةً 

ثة تارخيية بعد اليقظة مسألة هامة ورائعة، ولكن ال ميكن إنكار كون ظاهر اآلية يدل على بيان حاد "االنتصار"و
هروهبم من حادث مروع مث أحياهم اهلل،  إثر اآلية تتحدث عن قوم من املاضني ماتوا على إن   .بعينها، وليست متثياًل 

ما ينبغي أن نفعله بشأن  اعدها عن املألوف هو السبب يف تأويلها ذاك التأويل، فهذا إذً فإذا كانت غرابة احلادثة وبُ 
ألمكن إنكار معاجز  القرآن أمثال هذه التأويالت والتوجيهات وجدت طريقها إىلولو أن  مجيع معاجز األنبياء.

التارخيية واعتبارها من قبيل القصص الرمزي التمثيلي، كأن نعترب قصة  القرآن عن إنكار معظم قصص األنبياء، فضاًل 
والظلم من جهة اُخرى، وهبذا  لتمثل الصراع بني العدالة وطلب احلق من جهة، والقسوة موضوعةً  قصةً  "هابيل وقابيل"

عن ذلك فإننا ال نستطيع أن نتجاهل الروايات الواردة يف تفسري هذه  وفضاًل  قيمتها التارخيية.القرآن تفقد قصص 
 .75"اإلسرائيليات اجملعولة اآلية، ألن بعضها قد ورد يف الكتب املوثوق هبا وال ميكن أن تكون من

اعتربنا هذه القصة )قصة ُعَزير( إننا إذا يف نقده آراء الدكتور حممد أَحد خلف اهلل، يقول  ،وكتب حممد شديد
ألن الرسالة الرتبوية وتأثرياهتا القوية يف نفس اإلنسان إمنا تُميت  ،فإنه لن يكون هلا أي تأثري بعد ذلك ،ومتثيلية رمزيةً 
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ة أي تأثري كالذي متتلكه القصة الواقعية، وعندئذ لن يكون ، فليس للقصص التمثيليأُكلها إذا كانت أحداثها حقيقيةً 
 .76بإمكاننا إجياد الدليل العيين على البعث والقيامة والقدرة اإلهلية على إحياء املوتى

وأنه يقصد من  ،وُخدَِع هبا ،باآلراء الغربية انه يبدو أن هذا األخري قد تأثر كثريً إوقال ناقد آخر عن خلف اهلل 
 .77سخرية واالستهزاء بعلماء الدين وُمفسري الكتابوراء ذلك ال

 من االنتقادات اليت ُوجهت إىل القائلني بالتمثيل والتشبيه. اكان ذلك جانبً 

ومن الواضح أن أولئك الناقدين كانت هلم ُمربراهتم اخلاصة والعامة على رفض مثل هذا األسلوب واإلصرار على 
 جتنبه قدر املستطاع، ومن تلك املربرات:

 أن يكون أصحاب هذا النوع من التفسري متأثرين باآلراء الغربية الدخيلة.. 1

 أن تفقد القصص القرآنية تأثريها املطلوب بسبب التفسري بالرمزية والتمثيلية.. 2

 قيمتها التأرخيية.فقدان تلك القصص . 3

 القرآنية األخرى.ه إىل املعارف وتسلل ،مثل هذا األسلوب التفسريياخلوف من انتشار . 4

ما يتعلق منها  تعارض تلك التفاسري بأنواعها مع بعض األحاديث النبوية الشريفة املعتربة الصحيحة خاصةً . 5
 بالقصص.

أفكاره وآراءه السامية يعلمون أنه من أوائل الذين قاوموا  ويفهمون اإن الذين يعرفون العالمة الطباطبائي جيدً 
أي سواء بشكل نظري أو عملي. وقد وصف األستاذ الراحل ضعف األساليب واملسالك التفسريية بالر تفسري القرآن 
وأنت بالتأمل يف مجيع هذه املسالك املنقولة يف التفسري جتد أن اجلميع مشرتكة يف نقص وبئس " السابقة بقوله:
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 ااآليات، فتبدل به التفسري تطبيقً  النقص، وهو حتميل ما أنتجه األحباث العلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل
 .78"، وصارت بذلك حقائق من القرآن جمازات، وتنزيل عدة من اآليات تأويالتاومُسي به التطبيق تفسريً 

طرح األستاذ العالمة عدة أسئلة مع أجوبتها على بعض  ،عليهما السالموفيما خيص قصة آدم وحواء 
ة وَحلها على جهة التكوين احملضة صقلت: رفع اليد عن ظاهر القفإن " االعرتاضات واإلشكاالت، ومنها قوله:

واملعاد بل والقصص والعرب والشرائع  إيوجب التشابه يف عامة كالمه تعاىل، وال مانع حينئذ مينع من َحل معارف املبد
ى صراحتها قلت: إمنا املتبع هو الدليل فرمبا دل على ثبوهتا وعل على األمثال، ويف جتويز ذلك إبطال للدين.

ونصوصيتها كاملعارف األصلية واالعتقادات احلقة وقصص األنبياء واألمم يف دعواهتم الدينية والشرائع واألحكام وما 
تستتبعه من الثواب والعقاب ونظائر ذلك، ورمبا دل الدليل وقامت شواهد على خالف ذلك كما يف القصة اليت حنن 

 ذلك مما ال يستعقب إنكار ضروري من ضروريات الدين، وال خيالف آيةً فيها، ومثل قصة الذر وعرض األمانة وغري 
 .79"ايقيني   اوال برهانً  قائمةً  وال ُسنةً  حمكمةً 

َأملَْ تـََر ِإىَل الِذيَن َخَرُجوْا ِمن } انتقد العالمة بعض املفسرين الذين اعتربوا اآلية الشريفة ،إوعلى أساس هذا املبد
َلُذو َفْضٍل َعَلى الناِس َوَلِكن َأْكثـََر الناِس اَل  اهللُموتُوْا مُث َأْحَياُهْم ِإن  اهللِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل هَلُُم 

ظاهرها مسوقة لبيان القصة، وليت شعري أي بالغة يف فاحلق أن اآلية كما هو " ، فقال:اوتشبيهً  متثياًل  80{َيْشُكُرونَ 
ال يرى أكثر الناظرين فيه إال أنه قصة من قصص املاضني، وهو يف احلقيقة متثيل  اأن يلقي اهلل سبحانه للناس كالمً 

 مع أن دأب كالمه تعاىل على متييز املثل عن غريه يف مجيع األمثال املوضوعة مبين على التخييل من غري حقيقة.
 .81"فيه
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فاهتام َمن تصور اآلية على أهنا متثيل أو تشبيه بتأثره بالفكر الغريب وغري ذلك، هو يف احلقيقة اهتام ال ميت إىل 
فإنه ال بد من تقييم  ،من الناحية العلمية اتقنً أنه ولكي يكون رأي ما مُ  اهذا الفن جيدً  فيعلم أهلصلة، باملنطق 

فإن  ، على أساس املعايري املقبولة يف أي موضوع كاننيواملنهج حمسوبَ األسلوب قبل كل شيء. فإذا كان األسلوب 
 وإن كانت النتيجة غري صحيحة لدى الناقد. ،ذلك يعين أن الرأي يقع ضمن إطار اإلتقان العلمي

العلوم  وامتلك ،للمفسر مجيع املقومات الالزمةتوفرت  فإذا، القرآن الكريميُقال يف تفسري  هنفسالشيء و 
فإنه بذلك خيطو  ،عليه القرآن الكريميَتعمد فرض اآلراء والتصورات اخلارجة عن  ومل، الكريم القرآنبالضرورية 

خطوات صحيحة باجتاه التفسري الصحيح. وقد استخدم األستاذ العالمة هذا املنطق واألسلوب يف تفسريه، وإذا مل 
وذلك  ،ن األمر كذلك، فعندئذ جند أنفسنا مضطرين إىل توجيه هتمة التغريب والتأثر بالفكر الغريب للناقدينيك

 .82)أو اجلراثيم( امليكروبالواردة يف بعض الروايات هو  "الشيطان"لتصرَيهم بأن املقصود من كلمة 

القرآن بأن كل ما يتصف بتأريخ ظاهري يف  اثابتً  افإننا ال منتلك سندً  ،هذا من جهة، أما من اجلهة األخرى
ميكن تصنيفه ضمن األخبار احلقيقية أو األحداث الواقعية، وأنه إذا ما أتينا بالقرائن واألدلة واستطعنا تقدَي  الكريم

فإن قيمة تلك األخبار القرآنية ستتالشى من حيث صالحيتها التأرخيية.  ،القرآن آخر هلا غري الذي يقصده معىًن 
، وإذا مل يتم التأكد بصلة ألحكام العملية والفقهيةلالروايات الواردة يف تفسري اآليات القرآنية ال متت باإلضافة إىل أن 

يف تغري مدلوالت اآليات. وقد بني العالمة الطباطبائي هذه املسألة  افإهنا ال تُعترب سببً  ،منها من حيث الداللة والسند
 .83 تفسريه القيمبوضوح يف العديد من املواضع يف

 أما األجوبة املتعلقة باإلشكاالت األخرى فهي معلومة لدى أُويل األلباب.

 اتستنتاجا
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 لدى املفسرين. عريقةً  تأرخييةً  خلفيةً  القرآن الكريمميتلك التفسري التمثيلي لبعض قصص . 1

 .متثيليةً  اقصصً  القرآن الكريموافق العالمة الطباطبائي على كون بعض قصص . 2

للدالئل والقرائن الداخلية لآليات ال يعين قبول تطبيق هذا الرأي على سائر اآليات  اقبول التفسري التمثيلي وفقً  إن  . 3
 من دون أي دليل.

من شأن هذا الرأي واألسلوب أن َيل ُمعظم اإلشكاالت يف تفسري اآليات وجتنيب املفسر تقدَي التربيرات . 4
 والتأويالت غري الصحيحة.


