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   وصل  مینوي در قرآن كريمالگوي كهن 
 

 * زهرا محققیان
 پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی تاسنا يا  پژوهشكد  مطالعات قرآنی

 چکیده
 قترآن  ا بی منن اشجةله مخنلفت ا بی آثا  ر سیب الگ يی يكی اش  ويكر هام مهم   نقد کهن

اناستی فرهنگتی و   هام تا يخیت مطالعات تطباقی ا يانت انستان کريمت است که بر اال    يافنه
 و جةعتی  ناخ  آگتاه    با   ي نگ نظريات اش  ا تأثارات باشنرين و وج   آمدهاناسی به وان
مقد  ت کته حاصتل      اش واج انگا    ويكر  اين با پژوهزت اين    .است پذيرفنه الگ هاکهن

 فرضاة . الگ م ما ِ شمان و پد ِ آسةان است ت    منن قرآن کريم بر سی اده است پا ند کهن
 و آستةان  هةانند طباعی اجرا  جةعی آ ماان    ناخ  آگاه مین يات فرافكنی نناجة انگا ه اين
 ا   و فرهنتگ     کته  انتد اده هايینقز صاحب و اده تلقی يكديگر جفت که است شمان
قترآن کتريم بتا     . ا نتد  نةت    باو هام فرهنگی مر مان عصر ناول قرآن کريمت اشجةله جهانت

(ت به باشتا  ايتن انگتا ه پر اخنته و اش آن    0ت جه به لسان ق   معرفی کر ن خ يز )ابراهام/ 
پتژوهز  هتام ايتن   برام القام پاا  هدايت خ يز بهره بر ه است. بر هةان استا ت پرستز  

النهرين و اق ا  ستامی چاستت؟   اند اش:  يرينة انگا ه اش واج مقد     ماان مر مان بانعبا ت
مايته    القتام پاتا     نی   باشنةايی و تجلی اين انگا ه    آيات الهی چگ نه استت؟ ايتن بتن   

قرآن  سد نظر میهام اين پژوهزت بهکند؟ مطابق يافنههدايت الهی چه کا کر هايی  ا ايفا می

                                                                                                                  
 z.mohaghegh@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 2/0/4093تا يخ پذيرش:   29/44/4097تا يخ   يافت: 
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الگت يی آن بهتره بتر ه و بتا کتا کر م      کريم با  ويكر م ايجابی به اين انگا هت اش ماايام کهن
تعلاةی اش آنت اوالً به اصالح خ  آگاه مخاطبان   با   معرفی ه يت اهلل و تثبات جايگاه او    

 اين ا يننة وحدت حاصل  ا هسنیبا نف ذ    ناخ  آگاه آ ماان پادايز  هسنی پر اخنه؛ ثانااًت
است. بر هةتان استا  اش منظتر     کر ه معرفی پد  آسةانت و شمان ما  الگ مکهن يعنی اضدا ت

ش شايتز و  سةت اهلل و آغاقرآن کريمت   ك اين وحدت نةا ينِ اضدا  پلی است برام تعالی به
 .  اك فايی

   آسةان پد ت اش واج مقد .شمانت  ما  تالگ وصلت مان مت کهن: هاي كلیديهواژ

  مقدمه. 8

 کريمت قرآن منن اشجةله مخنلفت ا بی آثا  بر سی    اهةات حائا  ويكر هام اش يكی
ک اد با تجايه و تیلاتل اثتر   مینقد ا بی است.    اين  وشت مننقد ا بی  اش مندمبهره
 هم ع امل اعتنالبخز ساخنا  و معنام منن  ا برام خ انندگان  وان کند و هم ا بیت 

بدين ترتابت ج انب هنترم و ا بتی   (. 203 :4034)اةاسات  ت ضاح  هد آن اثر ا بی  ا
. البنه اينكه تةرکا مننقد ا بتی  ا  اناخنی آن تباان و آاكا  میهام شيبايیمنن و جنبه

اناخنی منن باادت عةاقاً منأثر اش  ويكتر  و  وش اننختابی   بر کدا  ابعا  ا بی و شيبايی
مر اش يک س  منأثر اش چا چ   فكرم و فلسفی مننقتد  او    فرايند يا اده است. اين ا
 هام ا بی و هنرم او بسنگی  ا  .   است و اش  يگر س  به سلاقه

اما    ماان نظريات مهم    نقد ا بیت نقد اساطارم يكی اش  ويكر هام مهتم استت   
و  ش پتر ا میام منن هام اسط  هت پژوهشگر به تجايه و تیلال عناصر و ساشهکه    آن

   ايتن  کنتد.  هتا  ا    متنن باشاناستی و بر ستی متی     اگر هام مخنلف کا بست آن
اناستی فرهنگتی و   هام حاصل اش تا يخت مطالعات تطباقی ا يانت انستان  ويكر ت بانز

هتام پنهتان متنن کةتک     ها و  اللتا ند و هةگی به فهم شيبايیاناسی تلفاق می وان
 هد که      تفسار مننت به اساطارم ت جه نشان میام  کنند. بنابراين مننقد اسط  همی
اند. او   واقع   پی آن است تا بدانتد  ها و نةا هام باشتاباده    منن باشآفرينی ادهنقل

که تخال مؤلف چگ نه اساطار و نةا هام  ايج    ماان مر مان  ا جهتت باتان منظت      
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راين او   صتد  استت تتا    (. بنتاب 01: 4071گار  )گترين و  يگترانت   خدمت میخ   به
 (.  جامارات بشرم مؤلف اثر ا بی  ا کشف کند )هةان

هات گتسنر گی آن انا ا   که    م اان یمخنلف مكر هايالبنه خ    و مانقد اسط  ه
ام تا آنجاستت کته گتاهی پژوهشتگران     کتا بر  نظريتات ي نتگ    ح ش  نقد اسط  ه

 تداش  يگر انت اع نقت  «ینقد ي نگ»اندت با عن ان ر هآثا م  ا که با تكاه بتر آ ام او نقد ک
برنتتد.  کتتا  متتی  کنند؛ اگرچه گاه اين عناوين  ا معا ل هتم بتته ام تفكاک میاسط  ه

کنتد(    نقتد   تايپ )با تعريفی کته ي نتگ اش آن ا ائه میهةچنان کا بر  اصطالح آ کی
اش  ويكر  نقد  یکته مننقتدان ا ب امت چنان اايع استويژه     ويكر  اسط  ها بیت به
اند؛ گاهی حنی برام آن ه يتت مستنقل   يا  کر ه« الگ يینقد کهن»ام با عن ان اسط  ه

 تی)قتائة  انتد ام اتناخنه الگ يی  ا يكی اش انت اع نقد استط  ه قائل اده و نقد کهن اان
4039: 03.)      

ت    مننتی ا بتی   ةمثابت به تناا قرآن کريمبا ت جه به اين ت ضایاتت مینةل است که 
قترآن کتريم    امنقتد استط  ه   معرض ان اع اين مطالعات ب  ه بااد. بر هةتان استا ت  

و ج انب ا بتی و هنترم آن    آيداةا  می هاافنی برام واکاوم ا بی اين منن مقد  به
 ت ان بر سی کتر . يافنه    آن میالگ يی  اه ا با تكاه بر جايگاه عناصر اساطارم و کهن

ام است برام تجايه و تیلال القاعده اا هام قرآن کريم علیبه  يگر باانت نقد اسط  ه
هام اساطارم اين منن مقد ت باشاناسی اگر هام مخنلتف کا بستت   عناصر و انگا ه

 ها    منن و کشف کا کر  اين عناصر    القام پاا  هداينی قرآن.   آن
هتا و اينكته   اناسی استط  ه به هسنی يمام قرآن کرناا    اين  وشت مننقد اسط  ه
يا نهت و بستاا م اش ستؤاالت    انداند و آيا با واقع مطابقچه هسنند و چگ نه اكل گرفنه
ات ندت کتا م   اناستی( متی  االساطار ) انتز استط  ه  و ابهات  يگر که مرب ط به علم

اكا  کتر ن  ندا  . او   صد  است منن قرآن  ا اش شاوية ا بی و هنرم بر سی کندت به آ
گ نته عناصتر   هام انسانی و ماتراث بشترم آن بپتر اش  و   نهايتت کتا کر  ايتن      جنبه

 ام  ا    القام پاا  هدايت الهی مشخص کند.    اسط  ه
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 طرح مسئله. 8ل8
گ يتد.     اسط  ه  اسنان يا  واينی است که اش اعةتال م جت  ات منعتالی ستخن متی     

هتام  و ت  و هةچنان تتا آينتده   اندبخشادهمیهام  و ت به اين م ج  ات هسنی گذانه
طت   کلتی   (. بته 41تت 41: 4012استت )الاتا هت     ه هتا بت  هسنی م جت  ات    گترو آن  

العتا ه و اتفاقتات   کنند و اعةتال ختا ق  ها جهان  ا اش نگاه صاحبانشان تباان میاسط  ه
ةاننتد شمتانت   هام عظاةی ههام اصلی اساطار پديده هند. مايهفراطباعی آن  ا ارح می

هام طباعی و ناروهايی اش هةان قبال و    هةان حتد  آسةانت خ  اادت کائناتت پديده
اش قد ت و عظةت هسنند. اين ح ا ث و م ج  ات طباعی    اساطار چنتان بتاشنة  ه   

 (.41ا ند که گ يی هريک اش خ   اخصانی  ا ند )هةانت می
م اجته   استاطار و  وايتاتی   مخنلتف جهتانت بتا    مهتا ملت رااساط ی   بر سگاهی 

 نيت ا .هستنند  ینت او شم یآستةان  یم ج  ات جهان جفن نانخسنهات که    آن ميا می
آنتان   و گتاهی  اندو آسةان ناکه مظهر شم ا ندی معرفی میانيص  ت خداهشوج گاه ب

   اين ماانت آنچه  واج باشنرم  ا  ت جنستات ما ينتة شمتان    اند. و آسةان ناشم تخ  
عنت ان ست ية مر انتة ايتن     س ية شنانة اين اش واج و جنسات نرينتة آستةان بته    عن انبه

وصلت است.    من ن مخنلفت اش اين اش واج )يعنی وصلت شمان ما   با آسةان پتد (  
شوج با اش واجشتان باعتث    نيابا عن ان اش واج مقد  يا وصلت مان م يا  اده است. 

 ات ند متی اش انسان و حا انات و نباتتاتت  اعم  تکائنات ماجاا يا و گري  انيخدا زيشا
 (.  207: 4072)الاا هت 
الهتا  انستان نخستنان اش طباعتت میتل       ماية استاطارم بتا  بن سد که اين نظر میبه
ستاشم  ت لادمثل خت يز معتا ل    اش اكل گرفنه و آن  ا با شندگی خ   و نی شندگی

شمانی بُعتد کاهتانی و   ن همنظر انسان غارمذهبی ج امع جديدت فهةادن ايبه کر ه است.
مقد  وصلت مشكل است؛ اما انسان مذهبی ج امع باسنانی طباعت و جهتان پارامت ن   

انتد؛ لتاكن   هتا     متا پ اتاده   باند. البنه گاهی اين پاا يی میهامالش  با پاا  ا هة ا ه 
  هنتد. بنتابراين کتل تجربتة انستانت     ها يتا م متی  ها انسان  ا     ماگشايی آناسط  ه

ت اند با حاات کاهانی هةسان ا   و اش آنجا مت     اشجةله    اش واج و وصلت ناات می
 ن يسد:  الاا ه    اين شمانه می (.443: 4037تقديس و تقد  ناا واقع گر   )الاا هت 
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اتنا  اش آن  وصلت آسةان و شمانت نخسنان اش واج مقد  است کته ختدايان بته   
با هةان منانت و وقا  مقدسی که اش هتر عةتل و   شا گان ناا کنند و آ میپاروم می

گارندت به تقلاتد اش اقتدا  ختدايان       شمان سرمشق میيافنه    سپادهفعالات انجا 
   (.جاپر اشند )هةانمی

 م اقت ا  مخنلتف هةاننتد   هتا ت ان    اسط  ه ا می مرااساط يةمابن نيا ط   کلیبه
؛ 11تت 11: 4039و  04تت 20: 4037 تژيتران )  کتر مشاهده  رهاو غ نيالنهرناهندت ب رانتيا

ناتا اتا ع و گستنر گی آن    منتاطق مخنلتف جهتانت        .(27تت 21: 4092آگاهت آصف 
النهرينت تا بدان حتد استت کته متا  ا بته ايتن بتاو         مخص صاً ا اهد آن    منطقة بان

جتا م و   جاير  عربسنان نااو مر مان ابهمايه    ماان اق ا  سامی  ساند که اين بنمی
الیت تت  ) .ك: انتد  هام عصر ناول ناا بتدان واقتف و آاتنا بت  ه    سا م ب  ه و عر 

بر هةان استا    .(11ت11 :4094؛ نا ت 001/ 4: 4000ويل  و انتت ؛ 213ت217 :4094
(ت 0است که بروش آن    قرآن کريمت با ت جه به لسان ق   بت  ن ايتن کنتا  )ابتراهام/     

بیان برام ابالغ پاتا  هتدايتت بتدان ااتا ات بستاا م      چندان بعاد ناست و خداوند س
پنهتان   مهتا  اللتت ت ان مايه    ماان آيات قرآن کريم میکر ه است. با واکاوم اين بن

 مرااستاط ماية ابن بن گاهيبر جا هااش  ا با تكیو ا ب ممنن  ا کشف کر  و ج انب هنر
ی تةتدن  خيهام تتا  نهاشم رماگاو پ مايهبن نياخنی انا وان لاتیلفت. هةچنان با اي  

 یمعتان  نيت ا تبتاط ا تت ان  متی هام مخنلف فرهنگها و خر ه   فرهنگ آن رماگاكل
مخص صاً مر مان عصتر نتاول    تبشر یم ج       وان جةع یاشل  ا با الگ هام یضةن

هتا  ا  االذهتانی انستان  کر  و بدين ترتابت سرماية جةعی مشنرك بان نااتبقرآن کريمت 
 خت.   باشانا
  ند اش:  ابر هةان مبنات سؤاالت اصلی اين پژوهز عبا ت 

ام اش واج مقد  آسةان پد  و شمان ما      قرآن کتريم قابتل   ماية اسط  هت آيا بن
 مشاهده است؟

 ت نی   باشنةايی و تجلی آن    آيات الهی چگ نه است؟ 
کريم چگ نته و بتا    مايه    القام پاا  هدايت الهی چاست و قرآنت کا کر  اين بن 

   چه هدفی اش آن بهره بر ه است؟
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و  یقت اتطب یاناس انز اسط  همعرفی هات نخست به پرسز نيبه ا  ا نپاسخ  مبرا
هتام استاطارم متا  شمتان و پتد       مايهگاه بن؛ آنپر اشيم ويكر هام م ج      آن می

به بر سی کتا کر   کنام و هام مخنلف اناسايی میها  ا    فرهنگآسةان و اش واج آن
الگ ها  ا    ان اع باشنةايی و تجلی اين کهن تي  نها آو يم؛ها  وم میالگ يی آنکهن

ها  ا    القام پاتا  هتدايت قترآن بته بیتث و      کنام و کا کر  آنقرآن کريم مطالعه می
 گذا يم. بر سی می

  بحث ينظر یمبان. 2
 یقیتطب یشناسبا دانش اسطوره يیآشنا. 8ل2

ها بهنرين عناصر برام مقايسه و تطباق هسنند؛ چراکته ذاتتاً طباعنتی تطباقتی و      هاسط 
ترين نةا  و نشانة ه ينی اق ا  يا ملتلت بهنترين   عن ان مهمها بهام  ا ند. اسط  همقايسه

پت  ت  نام  مطلق و عت ض ا ند )ها قلةدا  میعناصر برام مقايسه با  يگر اق ا  و ملت
هتام م جت      برختی    کتم اتباهت  اسا ت    طتی شمتان کتم   (. بر هةان 20: 4091
هتام خ يشتاوند و   هام  و  و نا يکت يا به تعبار  يگتر فرهنتگ  ها نا  فرهنگاسط  ه

هتا  ا  طت   خ  آگتاه يتا ناخ  آگتاه آن    غارخ يشاوندت م جب اگفنی میققان اد و به
انستانی و برختی   س م مطالعات تطباقی س ق  ا . اساطار مرب ط به مسائل طباعی و به

ام ب  ند که ت جه میققتان  ا بته خت      هام حةاسی هةگی م ض عات گسنر هويژگی
 جلب کر ند.   

اناستی    ناةتة نخستت قترن نت ش هم      با ت جه به هةان امر ب   که  انز اسط  ه
اناسی عة میت هايی اد که اسط  ه فنه ت سعه يافت و  ا ام ااخهاكل گرفتت  فنه

اناستی  اناستی ملتی و استط  ه   اناسی ق میت استط  ه انیت اسط  هاناسی جهاسط  ه
ات ند.    ايتن ماتانت نخستنان و     هام آن میس   میترين ااخهتطباقی برخی اش مهم

اناستی تطباقتی استت.    اناسی حداقل    قرن ن ش همت اسط  هترين ااخة اسط  همهم
ات   و  اتكا  متی  هتام استط  ه آ  بتدل  وايتات مخنلتف و نستخه      پرت  اين  انزت 

(. 413: 4092گر   )نتام  مطلقت  هام مخنلف  وان  میاخنالفات ماان اساطار فرهنگ
ام  اتنه با  نبال کر ن مطالعات ماان ک اندگران اين ح ش  مطالعاتی می  واقع پژوهش
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اناستتی فرهنگتتیت مطالعتتات  اناستتیت انستتان جتت يی اش  ستتناو  هام شبتتان و بهتتره
پژوهیت تا يخت ا باات و ستاير  هام مرتبط با مننيانت ناا  انزپديدا اناسی و تا يخ ا 

هتا  عل   مشابهت اساطار اق ا  مخنلف  ا بشناسندت معنام هريک  ا تفسار کنندت  ابطة آن
 ا با هةديگر   يابند و   نهايت کا کر اان  ا برام جامعه تباان کنند. اش مستائل مهتم   

هام مخنلف و ک اتز  ام    فرهنگم اسط  هقبال مطالعاتت باشاناسی باو ها   اين
گ نه باو هتا  هاست. باشاناسی و مطالعة ايناناخنی و تبا اناخنی آنبرام تیلال گ نه

هتا  ها و تیت الت آن االذهانی انسانکند سرماية جةعی مشنرك بانها کةک میو انگا ه
  (.  437ت409باشنر  .ك: هةانت  اناخنه ا   )برام مطالعة

هتام تطباقتی آن  و ان   اناسی تطباقتی ناتات ماننتد برختی  انتز     اسط  ه اما  انز
هةانند فلسفة تطباقیت با مطالعات هندوا وپايی اكل گرفت و نخستنان بتا  فتر  يز    

مطالعه  اناخنی و  ينی اق ا  آ يايی ( با پذيرش وحدت شبان4944ت4320ماکس م لر )
هام اق ا  گ ناگ ن    ح ش  ی اسط  هبر سکم با و کمآن  ا آغاش کر   و تیقاق   با  

گتذا   اناسی تطباقتیت بته کتا  خت   ا امته  ا . مت لر بناتان       ويژه انساناناسیت بهانسان
اناستی  اناستی تطابقتیت فال لت ژم تطباقتی و استط  ه     هام مخنلفی هةانند  ين انه

بته نتا     گ نه مطالعاتت  و نظرية مهتم  ا تطباقی ب   که   پی تیقاقات منعد  ذيل اين
اناخنی که    آنت بر اين باو  ب   گرايی انسانخ   ثبت کر ه است: اولت نظرية طباعت

گرايتی  استت؛  و ت نظريتة طباعتت    که پرسنز ناروهام طباعی خاسنگاه مذاهب بت  ه 
کتر  )نتام  مطلقت   ها  ا هةانند ناروهام فاايكتی تفستار متی   هرمن تاک که    آنت الهه

هتام  هتايی کته امكتان مطالعتة ختان ا ه     مند شباناش مقايسة نظا (. م لر پس 449: 4092
کر نتدت بته فكتر ت جته بته      ويتژه هنتدوا وپايی(  ا فتراهم متی    اناخنی )بته با گ شبان
هتا افنتا  و بته ايتن نناجته  ستاد کته        اتده    ايتن شبتان   ام نقتل هام اسط  هحكايت
 لاتل  گتذ  شمتان بته   هايی استنعا م هستنند و      هام اساطارم   اصل  وايت وايت

انتد.  هام پسان اش اصل  اسنان و جنبة اسنعا م آنت حقاقتت تلقتی اتده   ناآانايی نسل
اناستی نتدا  ؛ بلكته بُعتد     اناخنی و حنی اتناخت اناسی جنبة هسنیبنابراين اسط  ه

بعتدها ژ ژ  (. 449تت 443طت    قاتق فال ل ژيتک  ا   ) .ك: هةتانت     اناخنی و بته شبان
اناستانهت  ا  هام  يگرمت هةانند کا کر اناسانه و کتنز  (  وش4931ت4939 ومايل )
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هات اش بر سی تطباقتی کا کر هتا و   جام بر  سی تطباقی واژهناا ابداع کر  که میقق به
 (. 410جست )هةانت ها بهره میهام م ج      اسط  هکنز

ناا به تطباتق   هام علةیهام م لرت افرا   يگرم اش ساير ااخهشمان با فعالاتاما هم
تت ان جاةتا فريتا     پر اخننتد کته اش آن ماتان متی    هام اقت ا  مخنلتف جهتان    اسط  ه

هام مخنلف  ا مطالعه کر  و   يافتت کته    (  ا نا  بر . او اساطار فرهنگ4904ت4310)
هتا  هام مخنلف منفاوت استت اما چا چ   کلی غالتب آن جائاات اساطار    فرهنگ

هتا و  هام بشر    هةتة شمتان  (. گ يی خ اسنه07ت00: 4092 هم اباهت  ا   )فريا تبه
(. او با تیقاقات خت يزت عرصتة   432: 4077ها به هةديگر اباهت  ا   )گرينت مكان

تت ان اش ل ستان لت ئی    ام  ا تا حد شيا م  گرگ ن کر . هةچنان متی مطالعات اسط  ه
 ساا م اش میققان اد.     بخز بهايز   م    اق ا  بدوم الها برونل يا  کر  که پژوهز

ويژه بتا مطالعتات تتاشه   بتا       اناسان قرن ن ش همت بهط   کلی  سناو   اسط  هبه
هام علةی  ا به خ   جلب کر . به هةتان  کر گان ساير ااخهاق ا  بدومت نظر تیصال

عن ان يک عنصر و م ض ع هام  يگر ناا با ت جه جدم به اسط  هت به آن به لال  انز
هتا و  ويكر هتام مخنلفتی  ا    ايتن شمانته ا ائته       م تیقاق نگريسنند و نظريهضرو 

اناسی پتا بته عرصتة مطالعتات     اناسی و  واناناسیت مر  کر ند. بدين ترتابت جامعه
اناسیت فال ل ژم و فلسفه به تیقاق   با   استاطار  ام گذاانند و هةراه با شباناسط  ه

ام کته  هام بانا اتنه ام  ا    ح شههام برجسنهها آثا  و اخصاتپر اخنند. اين  انه
تتت ان رين ايتتن افتترا  متتیتتتيتتک طتترف آن استتط  ه بتت  ت معرفتتی کر نتتد. اش برجستتنه

اناستانی مثتل   پر اشان ا بی هةانند هرمن ن  تروپ فرام و ناا پاتر برونتلت  وان  نظريه
ا م  يگر  ا معرفی کر  که اناسانی هةچ ن گريةا  و بساکا ل گ سناو ي نگت نشانه

 هام ا شاةندم  ا به جامعة علةی عرضه کر ند.  خدمات و تالش
کاوانتة ي نتگ اش مقب لاتت و اتهرت     اش ماان تةا   ويكر هام ف قت  ويكتر   وان 

ام بتا  اش  ويكر  نقد استط  ه باشنرم برخ   ا  است؛ تا بدانجا که برخی مننقدان ا بی 
. به هةان (03 :4039 تیقائة .ك: ) انديا  کر ه« الگ يیهننقد ک»و « نقد ي نگی»عن ان 

ماية استاطارم اش واج مقتد     آيتات قترآن      لال ما    اين ن انا ت جهت تیلال بن
 ايم. هام ي نگ بهره بر هکريمت اش يافنه
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 ی قیتطب یشناسبه اسطوره يیالگوكهن کرديرو. 2ل2
هتام  اتاگر  مةنتاش فرويتدت    تیلاتل     (ت معاصر و 4914ت4371کا ل گ سناو ي نگ )

 ستت  ا .  کاوانة خ  ت مبنايی نظرم برام مطالعة اساطار باشتاباده    من ن ا بی به وان
هتات تكامتل  وان   کتر  بتا تیلاتل استاطار و  استنان     تر سعی می  حالی که فرويد پاز

يافنته بت  ت   مؤلفان من ن ا بی  ا    تعامل با فرهنگ میاطی تیلال کند که    آن  اد 
ي نگ ک ااد فراتر  و  و اش تیلال  وان مؤلفان من ن ا بی به اناخت تی الت تتا يخ  

هتام انستان   ستةبل  بر سی بهبا  قت ؛ اش هةان  و (Emig, 2001: 180)بشر  اه ج يد 
هتام  اناسی فر م  ا م ک ل به اناخت ص  تو هرگ نه تیلال  وان پر اختباسنان 

هةات اين امر اش نظر او اين استت کته کلاتت  وان انستانت      انست. علت ا اساطارم او
هتام  وح خت يزت انستان    تترين اليته  جدا اش سطح باالم خ  آگاهزت هن ش    عةاق

هتام  تا يخی است. به هةان  لال اناخت اين اليه اش  وح    گروِ آانايی بتا ويژگتی  
 (.   24: 4031اساطار است )ي نگت 

ذهتن   ت  عرضته اتد  4904 ةکته     هت    نتگ ي مکاو وان يةنظر يةبرپاط   کلی به
اول  بخز .2یو ناخ  آگاه جةع 4مانسان سه بخز  ا  : خ  آگاه ذهنت ناخ  آگاه فر 

اعنقا  به  ةجااست که ما  فنا  خ    ا نن يیهاها و آم خنهاسنداللت هایآگاه ةاامل هة
    آن متا  ةذاتن گ ماش ذهن است که اطالعتات فتر    ی. بخز  و  قسةنما انها میآن

ما  اتاتجرب  رابخز س   میل ذخ .هرچند امروشه اش خاطرمان  فنه بااد تانباانه اده
حتالت اغلتب بته آن     ناو   ع ميا که با آن من لد می ی انش یعني ؛انسان است ةمثاببه

   .(444 :4012  نگتي) ميندا  یخ  آگاه
د هةانند ل ح سفاد ناستت؛  ت انسان هنگا  ت ل(10 :1964)بنابراين مطابق نظر ي نگ 

آيتد کته باشمانتد  اجتدا  او اش  و ان      ناا میبلكه مجها به يک  سنگاه پاچاد   وانی به
هات انسان ةجا و    بان هةباز    هةهوکه کم یمین يات و  فنا هاي بساا  کهن است؛

ن هتام پستا  است. تةا  ع امل ذاتی  و ترين اجدا  برام نستل مثل هم ب  ه و مشنرك 
کلی منفاوت با پاشاناان ص  ت پتذير  )ي نتگت   اند و تصا فی است اگر ابداعی بهذاتی
هام منعد م بخشی اش يک  وح بتا گ و  (. بر هةان اسا ت انسان اش جنبه422: 4031
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و  40: 4013(. ي نتگ ) 490)هةتانت   انستانی استت  که  ا ام متاهانی فت ق   يگانه است
 وثی  ا ناخ  آگاه جةعی ناماد و مین يتاتز  ا  ( اين فضام ت     وانی م 420: 4031
 (.  44: 4091نا  نها  )ي نگت  0الگ کهن

بساا  هتم قتديةی    که هام مقد  جةعی استهةان سةبلالگ  اش نظر ي نگت کهن
الگ ها حاصل عةلكر هتام  وانتی شنجاتر  اجتدا  بت  ه و      . اين کهن(جاهةان) هسنند

اده اش تجربااتی متداو     طت ل هتاا ان     غا   مجة ع يک تص ير طباعی آماخنه و ا
آينتد کته بشتر اش  و تترين و     اةا  میسال هسنند. بنابراين مخان تةا  آن چااهايی به

 نيت معنقد است ا  نگب  ه است. ي هاترين مراحل آغاشين م ج  ينزت ااهد آنتا يک
و  ني)گتر   ا ا نستبت متی  يت بته غرا  ديت هةان  ا ند که فرو هااب مالگ ها عةلكر کهن

  .(490: 4077 ت يگران
کته اش   ر ات گت متی ئنشت  يیهتا دهيت اغلتب اش پد  یناخ  آگتاه جةعت   ديگ می  نگي
مكر  انستان اش   اتابتجر یاند و   پانسان ا تباط  اانه یکهن با شندگ ا ابس مها و ان

متا   یها    ذهن پد ان باسنانخص ص اش آنهب مرياوت تص  یحض    ائةشان    شندگ
 يیالگ هتا  به مرو  خ  و به ادند بعد مننقل مهاها به نسلانگا ه نيسنه است. انقز ب
نةتا ت انگتا هت    کيت الگت   کهتن  گ نته نيت . ای تبديل ادندهسن اتاواقع گريفهم   مبرا

 مهتا اش گذاتنه  ربشت  ةپاسخ هة  ا آو ندياست که  یذهن ريتص  اي تام قع تتااخص
  نستل  هتا نستل  الگ ها هةچنان     وان انستان کهن نياست. ا ما و  تاکن ن به مسئله

 انتد بشتر مشتنرك   ةهة اناا ند و ماش مسائل می یناشاپ یحض    ا ندت م جب اناخن
 (.   99ت91و  41ت9: 4091برام مطالعة باشنر  .ك: ي نگت )

 کيت اند و به چه نی  اش آمده ديالگ ها چط   پدکهن نيکه ا ديگ هرگا نةی  نگي
 ات ند  انستتت مننقتل متی    یكات ان مشابه و اثت ژننکه می ی   قالب تمگريانسان به  

(Emig, 2001: 180) .ةجت امشتنرك نن  مالگ هاکهن نيکند که امی دااو تأک تحال به هر 
 یباستنان  راثات م تو اگر با هم جةع ات ند  نندها هسانسان ةمشابه    هة یساخنا   وان

الگ هتا تتا   کهتن  نيا تااهة  نگتياش نظر . (444  :4012 تگ ني)  هندشر  ا اكل میب
 ةو هةت      ست نب  ها بر وج   آن یمبن علةی لا ل چاه یبدان حد است که اگر حن

وجت   نتدا  ت    ماات چ ناادند به ما ثابت کنند که چنم فق می ااه اةند  ن مهاانسان
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 نيتتر ن و مهتم يتتر با گ ماتا بن ان ميکر ها  ا ابداع می  نگ آنیب بايستیباشهم ما م
 ها    ناخ  آگاهةان مدف ن ات ند. بتر  که آن ماو اجاشه نده ما ا حفظ کن ةانيهاا شش
اش  ديت ها نتات ان بااتدت با  آن   كالگ ها  ا بفهةد و چه اش انسانت چه کهن اسا  ناهة

استت و   عتت ااش طب یهن ش جائ اا ن نيچراکه انسان    ا ؛ اانه بااد یوج  اان آگاه
 نيت کته انستان  ا اش ا   یجةعت  ینت اب. آن ن ع اش نظا  جهتان پا ند  ا   خ   مهاشهي  اب

 ايشندان  کي ما يبلكه تا حد ش ؛ستاتنها فرهنگ نکندت نهجدا می یشندگ اةاول ريتصاو
  .(04و  29: 4013و  440ت440: 4091  نگتي)است اصطبل 

ا براتةر ه  الگ هتا مصتا يق منعتد م     ي نگ هةچنان برام تباان باشنر ايتن کهتن  
منضا   مهاجفت مالگ کهن ااپد  و ن مالگ کهن تما   مالگ کهن است.    اين ماانت

ها  ا تشريح کر ه استت.  الگ هايی هسنند که ي نگ آنترين کهنبرخی اش مهم منقا ن اي
 پر اشيم.الگ ها می   ا امه ذيل بیث اش آيات قرآن کريمت به معرفی اين کهن

 فهم قرآن يبرا یروش ةمثاببه یقیتطب یشناساسطوره. 9ل2
 شمتان  اش مانتده اثر برجتام  معنبرترين مثابة مننی ا بی و ناابه کريمت قرآن  سدنظر میبه

ننتايج آن   و  اانه بااتد   ا اناسی تطباقی وش اسط  ه با بر سی قابلات ت(ص)پاامبر 
  الهتی  کتال      هفنته ن حقتايق  و معا ف اش بساا م  ا  به  وم جديدم   يچة ت اندمی

 مقتد   منن اين که آن حاث اهةات  ا   اش کريم قرآن  وش    اين کا بست .بگشايد
 اش امپتا ه  اش آنجتا   نظتر گترفنن     و( 0 /ابتراهام )کند می معرفی ق   لسان به  ا خ  
 برقترا م  و تخاطب ايجا  جهت  اهكا م  ا اشاولاه مخاطبان فرهنگی عقايد و باو ها
   .(10: 4031 ت ا ی وحانو  ااکمايعا است )بابايیت  انسنه ايشان با طا تبا

تت ان بته کا بستت    متی  یالگ  و ناخ  آگتاه جةعت  اش کهن  نگي فيبا ت جه به تعر
 مهتا انگا ه لاتیل مپر اخت و برا اان ميقرآن کر یقاتطب یاناساو    اسط  ه كر ي و

 ميکه    قرآن کر ناآسةان و شم رتبط بافرهنگی مر مان عصر ناولت اشجةله باو هام م
 راثات م تیاش آثتا  ا بت   ما اهةاننتد بست   ميقرآن کتر  رايش ؛ها بهره بر اش آن تاندافنهي اه 

 یآنت نخست ساخنا  ا بت  ا افهم پ مبرا ستيبا و می نيهاست. اش امشنرك تةا  انسان
بتر    ا آن مهنتر  مهتا یژگيو یاناخن وان راتاتأثسپس کر  و  یو بر س لاآن  ا تیل
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ت ان با بر ستی  اةا م  ا  ؛ اش يک س  میاين امر ف ايد بی. افتياش   هامخاطبان اول
هام قرآنی با اساطار  ايتج    تةتدن اقت ا     وج ه تشابه و تةايا حاصل اش تطباق گاا ه

ترم اش النهرين به  وان جةعی مر مان عصر ناول  اه يافت و اناخت کاملسامی و بان
 ستت آو    رهنگی ناول قرآن کريم و فرهنگ ج امع مجاو  آن    خاو ماانه بهبسنر ف

الگ ها    مننتی هةچت ن قترآن کتريم بترام کشتف       و اش  يگر س  باشاناسی اين کهن
ام مت ا    ماراث بشرم اين منن مقد  اهةاتت بستاا م  ا  ؛ شيترا خداونتد    پتا ه     

اول و تناسب کال  بتا معل متات    لال  عايت سطح   ك و افق فكرم مر مان عصر نبه
و تجرباات ايشانت اش عقالنات مرس      ماان خ   ايشان اسنفا   اباا م کر ه استت و  

الگ ها ناا جائتی  ها که کهنام اش باو ها و عقايد فرهنگی  ايج    ماان آنواسطة پا هبه
ام مطالعتة باشتنر   کند )برهام خ    ا معرفی میمفاهام و آم شه ا ندتها تلقی میاش آن

: 4047  با  کا بست اباا م باو هام فرهنگی اعرا     قرآن کريم  .ك: طباطبتايیت  
 .  (79ت73: 4073اياشمت  ؛442 :4020معرفتت  ؛421ت420

متا    ايتن  وشت بتدون آنكته معتانی      با ت جه به اين ت ضایات  وان است کته  
تیلال ستط ح نةتا ين ايتن     ظاهرم قرآن کريم  ا منكر ا يمت تةرکا اصلی خ    ا به

اتة ل نةا هتات بته    کنتام و ستپس بتا تأکاتد بتر وجت ه جهتان       منن ا بی معطت ف متی  
پتر اشيم تتا   هتا متی  هام مشابه آن    ا باات  يگر ملتل و فرهنتگ  ج م نة نهوجست

  يابام که منن قرآن کريم کدا  بخز اش  وان جةعی مر مان  ا   نظر  اانه و فراتر اش 
  فزت چه معناهام  يگرم  ا     ل خ   نهفنه  ا  .  سطح  اللت منعا

  مختلف يریاساط يهاو پدر آسمان در نظام نیمام زم. 9
عن ان اصل النهرينت شمان به   فرهنگ اساطارم اق ا  مخنلف جهانت اشجةله منطقة بان

عن ان اصل فعال با جنسات نرينته قابتل مشتاهده و    منفعل و عنصرم ما ينه و آسةان به
ات اهدم   (030و  430تت 434: 4030) ااخة ش ين     جاةا جرج فريااگارم است. پ

مارچتا   . ه استت کتر باان  ق   عر ت اق ا  مخنلف جهانت اشجةله اش اين امر  ا    ماان
( ات اهد بستاا م  ا      210و  71ت10: 4072)  ساله    تا يخ ا يانالاا ه ناا    کنا  

هتام مخنلتف   سرتاسر نقاط جهانت اشجةله قستةت اين شمانه آو  ه است که مرب ط به 
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پ سنانت مر مان آفريقام جن بیت اهالی جن   کالافرناتا و  يگتر   آساات ا وپات قبايل سر 
بتر ه  ا ند. ما جهت جل گارم اش اطالة کتال ت خ اننتده  ا بته آثتا  نتا      نقاط جهانت می

به منطقة اق ا  ستامی و   هام. اما    اين قسةتت به ا اهد جغرافاايی نا يک ا جاع می
 کنام.النهرين اکنفا میتةدن بان

  مختلف يهادر فرهنگ ي مام زمین و پدر آسمانالگوكهن. 8ل9

الگت م متا     الگ هام نهفنه    ضةار ناخ  آگاه آ ماتانت کهتن  ترين کهنيكی اش اصلی
انی اش ترين تجلتی آنت    شمت  اولان باشنة   و اصلی( که 90: 4091مثالی است )ي نگت 

اتده و شهتدان تةتا     ما   و ما  اصلی آ می تلقتی متی   «شمان»اعصا  گذانه است که 
استاطار      تةتا   الگت  ايتن کهتن   (.444تت 99هةانت ) آمده استاةا  میها به ويادنی
هةاننتد  شمان  رايش ؛است اده پنداانه مؤنث عة ماً تاعرا هام اشجةله اسط  ه تجهان

و آنچته    بطتن خت       کندمی هيانسان  ا تغذ ی اانچشم منت و گ نهچاما  ت بدون ه
: 4037) 0برلنتد  .(90/ 4: 4000)ويتل  و انتتت     هتد قرا  می وا ا ا  اخن نگاي ا  ت  ا
 يافتت  قت می  هاچ نا   ا  ت نرينه حالنی شمان اينكه    با  است مد کی معنقد( 409

  نشده است.  
گ م ما  با گت    تفكر مر مان باستنان  الط   کلی   با   ما  انگی شمان و کهنبه

ام هتام استط  ه  آثا  و ا اهد بساا م وج    ا  . برختی    ماتان استاطار و  وايتت    
هتا و  تت ان اش طريتق مجستةه   اند و برخی  ا متی باشمانده اش اعصا  باسنان قابل مشاهده

ت و ايتگ  مانده اش آن  و ان پاگارم کر . من ن مقتد ت هةاننتد   هام برجامنگا هنقز
ت ناا ات اهد و مؤيتدات بستاا م  ا    ايتن شمانته   اخناتا  متا قترا          بندهزو  اوسنا
ست م  بته » ااا ه اتده استت:   با ها به ما  انگی شمان و ا يگ هند. برام نة نه    می

 بتا گ  شمتان  متا   ت »(؛ 43: 44ت سترو   44)مانداالم « شمانت ما  ت خايدن آغاش کن
 (.410: 00ت سرو  4)مانداالم « است
 آمده است:  چنان  بندهزيكی اش جةالت  ماان منابع ايران باسنان ناات ذيل   
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اين چها  چاا  ا نر و اين چها  چاا  ا ما ه خ انند: آسةانت فلات با  و آتز نرنتد  
. اند و هرگا جا اين نبااتد و هرگا جا اين نبااد. آ  و شمان و گااه و ماهی ما ه

    (.31: 4019)فرنبغ  ا گیت بااند  ما ه و نر آفريدگانت  يگر

او  (.424 :4074 کتا ت  و الهاجتی )نا   ااتت   «کی» س مر تةدن    شمان خدابان م
معتروف بت  .       «تاامتت »اد و    ماان بابلاان بته  خ انده می« انلال»   ماان اکديانت 

. ي ناناتان    ات  يده می ما ينه ب  ن شمان عنقا  بهاساطار منطقة ي نانت  و  و مصر ناا ا
 اانند و او  ا  تما   و ما   شمان ةاله مصريان   م    گبتو  1  م    گايا اين باو   ا

ت    ا انسنند. مطابق اين ا اهدت    ماان اق ا  سامی ناشندگی می  و با و کنند ندهپرو 
لیاظ کا کر  يكسانشان    بتا و م و پترو ش نطفتهت    مدت شمانی   اشت شمان و شن به

 (.400 :4077کةپلت ؛ 09ت07: 4090گري شت ) دادنان تلقی میيكس
بته  و ان قبتل اش عصتر     )يعنتی متا  انگی شمتان(    خاسنگاه اين بتاو  ط   کلی به 

گر   که    آن شمانت شمان    نخسنان تجلاات ال هات خ يز و قبتل  کشاو شم باشمی
ان متا   عظةتی بتر آ متی     عن به ما   و خدام با و م تلقی ا  ت مسنقاةاً ةاش آنكه اله

 «ما  شمان» ت«ما  انسان»نا   هةان اسا     برخی من نت اش شمان به الاا  اده است. بر
 ب  ه بها  فصل    گااهان  ويادن اش ناای اايد باو  يا  اده است. اين «کبار ما  »يا 

 ها ويادنی شهدان هم شمان آو ندتمی  ناا ا به امتاشه م ج   که شنان گ نههةان. بااد
و اش لیتاظ بتذل و    شايتد وقفته متی  ااكال شنده است. شهدانی است کته بتی    آفرينندو 

)الاا هت   يگرت هةانند شنت هاچ بخل و مانعی ندا    بخشز جان خ يز به م ج   شند
هتام  آمتده اش ايتن  و ان    فرهنتگ    ستهب هامنگا هها و نقزمجسةه (.210 :4072

   خص صااتی بتا   تةاماً تعربسنان  جايرابهو النهرين ن بان   تةد مخنلفت مخص صاً
اتكم و  ستنگاه    تهتا مبالغه و تأکاد    برجسنه نشان  ا ن ستانه  تهم اباه هسنند و آن

ن وظايف بتا  ا م و ت التد و اعنقتا  بته الهته         مباّ .   واقع اين امرتناسلی شن است
 ةخسترو فاناتان    مقالت    (.Burkitt, 1963: 17, fig. 2-18) ستوظايف ما  م او ةحاط
ها ا ائه کر ه است که مترتبط  اين مجسةهت ا اهد بساا  شيا م  ا اش «ما   ةپرسنز اله»
النهرين اشجةلته بابتلت مصترت ي نتانت عتراقت ست  يهت       بان ةهام مخنلف منطققسةتبا 

ص صاً هسنند. ت جه به اين ا اهد    اناخت باو هام مر مان باسنان مخ فلسطان و...
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اين تیقاق  ةت اند مؤيد فرضاو میاست بساا  حائا اهةات  جاير  عربسنانساکنان ابه
متا      .(211تت 213/ 4: 4037 آ ترپت پت  و اکترمن  .ك:  ؛40تت 7: 4014)فاناتانت   بااد
 (. بنابراين شمتان 4091ايم )میققاانت ام مسنقلت به تببان باشنر اين ا اهد پر اخنهمقاله

هتام او  شنتدگی    ستانه   ةاست. او ما   کباتر استت. چشتة   هسنی    ما   انسان و ما
 :4077)کةپتلت   هام اارين و  و هام پهناو  ناا   اخناا  اوستپس آ  ؛ستا جا م
400.)   

الگت م پتد  استت کته        الگ هام اصلی     وان آ میت کهناما يكی  يگر اش کهن
آستةان اش   ايتن مصتا يقت  ن تةتا      ماتا  انديشة مر مان باسنان مصا يق مخنلفتی  ا  . 

تترين ا وا  بشتر و  يرپتاترين    کته    قتديةی  ام برخ   ا  استت؛ چنتان  قدمت  يرينه
 لال جايگاه  فاع و وااليتزت  ا ام قداستت خاصتی    باو هام مذهبی انسانت آسةان به

با پاتدايز عصتر کشتاو شمت ا شش و جايگتاه شمتان    شايتز و       ب  ه است.   واقع 
خ    ا ظتاهر   ةت انست ناروهام بالق ه و نهفنو شمان  اش پاز کشف ادبا و م باز 

امتا   و مقا  برتر  ا به خت   اخنصتاص  هتد.    يگاهجا هةچنان تناا و    نظا  جديد کند
کم آسةان کم ماان شن و شمانت ةط النی اش گسنرش و بسط  ابط بعد اش طی شمانی نسبناً

جايگتاهی بترام خت   پاتدا      کر تان  ا با و  میبا يد و شمناا به يُةن با انی که فرومی
 نبتال آنت مقتا    کر  و    مقا  جفت اين عنصر ما ينهت يعنی شمانت  ا ام نقز اد. بته 

کم اش ا شش و قداست آن کاسنه اد. بنابراين شمتان  شمان اف ل يافت و    طی شمان کم
آيانتی   ةمجة عت گرچته    ايتن   صت  ت شنت  اش بته  ت ما   و تص ير يا نةايز انسانی

مر  و  عن انآسةان به بلكه ؛آن نقز منیصر به شن باقی نةاند تنقشی اولی و مقد   ا  
گريشةن    ايتن   .وپا کر و برام خ   جايگاهی  ست کا  ادبهخدام نرينه هم  ست

 ]...[الن ع است النهرين معنقد ب  ند که حاات آفريده يک      بان»ن انه است:  با ه
واحتد هتم    النت ع بت  ه و    آنِ  هةسرم  اانه که او ناتا     الن ع مینةالً  اما اين 

    (.04 :4011)« اده استا هر و هم فرشند او میس   می
الگ  قابتل مشتاهده استت. بترام     النهرين ناا   ِ پام اين کهنبنابراين    تةدن بان 

ه و برختی اش صتفات و   يتا  اتد   1نة نه نا  اق ا  حة  ابیت خدا با نا  اتاه آن ناکاتان  
منتابع مربت ط بته    (. 79ها )هةتانت  ت پد  آسةان7ند اش: خدام آسةان آن االقابز عبا ت
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)فرنبتغ  ا گتیت    انتد نرينگی آسةان  ااتا ه کتر ه  به ت بندهزت اشجةله ناا اساطار ايران
4019 :31.)   

معنتام آستةان استتت ختدام     اکدم ناات آن  )آن( که نامز بته  و    تةدن س مرم
   تةتدن   .(09تت 07: 4090گريت شت  ) سال اناخنه اده استاال با  کهنسةان و   آ

: 4000هتا مشته   بت   )حِنّتیت     به آقام آسةان« بعل»تدمر و منطقة ساماان اةالی ناات 
91  .) 

فرمانروام آسةان است که    مقا  خدام مذکر و برتتر   3   ي نان باسنانت او ان  
کته نتامز آاتكا ا باتانگر ذات آستةانی استتت        9شئت   قرا  گرفنه است. بعتد اش اوت  

گرفتت )الاتا هت    برتتر  و متذکر  جانشان او اد و جام او  ا    آسةان    مقتا  ختدام  
شئ   آاكا تر اش ساير خدايان آستةانیت خصتلت پتد م خت    ا حفتظ      (. 39: 4072

رت او پتد   به باان  يگ آيد.اةا  میکر ه است و    ي نانت  ئاس خان ا   پد ساال م به
و صتت  ت مثتتالی  ئتتاس ختتان ا   پد ستتاال م استتت. مفتتاهام و باتتنز     44شئتت  
ات    متنعكس متی   44عن ان پد  خان ا هاناخنی اق ا  آ يايی    ساةام شئ   بهجامعه
 ا ند  آستةان     مصر باسنانت گرچه ايا بان ان آسةان مؤنث هسنندت نگاه(. 94)هةانت 

: 4090اتده استت )گريت شت    هةسر او تلقی می« تفن ن» نا   اانه که مذکر ب  ه و« ا »
   (.  091ت090

ي نتانی و  « شئت   »و « او انت   »ستامیت  « بعتل »م س مرم و اکدمت «آن »بنابراين 
م مصرم هةه ص   تا يخی و باسنانی پد  خدام آسةانی ب  ه که خدايانی نرينته  «ا »

. با ت جته بته گستنر گی ايتن     اندآمدهاةا  میاده و پد  و صانع هةه چاا بهتلقی می
تت ان مینةتل  انستت کته     النهترين متی  باو     ماان اکثر اق ا  جهان اشجةله تةدن بان

کته  هام عصر ناول ناا امرم  ايج ب  ه بااتد؛ چنتان  اعنقا  به نرينگی آسةان نا  عر 
هم آيات قرآن کريم مؤيد آن هسنند )البنه    سطح مفه  ( و هم اق ال برخی مفستران  

تفصال و با ا ائة ا اهد بته بیتث   کنند.    ا امه بهپژوهان عر  آن  ا تأياد میتا يخو 
 پر اشيم.        اين با ه می
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   الگوهاكهن نياز اسباب و علل رواج ا هالیتحل. 2ل9
ت چته  الگ هتا     وان آ ماتان  کهن گ نهوج   اينت (002ت004: 4094) اش  يدگاه ي نگ

گار انسانی نةا م اش يک خ است عا  و عالم    پرت لت فقط سانا  ک  ك و چه با گ
الگ ها    ذهن گ نه کهنچنانچه اين پذير است.جا و هةاشه وج    ا  ت ت جاهکه هةه
 انگتا    آن بته  و باابنتد  مصتداقی  بترايز  خ اهندها وج    اانه بااندت ايشان میانسان
    آن بترام  مصتداقی  کته  ات ند  م فتق  اگر. ببخشند فر يت و تشخص خ يز ذهنی
 و استاطارم  اخصتات  قالتب     الگت  کهتن  آن اش  ا خت    انگتا    باابندت خا ج جهان

 ختت   ذهتن     يابنتدت نةتی  آن بترام  مصتداقی  کته  گتاهی  امتا  آو نتد؛   متی   استنانی 
 و نةا  ا ندمی من لد اساطارم هاماخصات گ نه است کهاين. کنندتراای میمصداق

 آيند.  ةا  میاالگ ها بهکهن آن
پديتدا    الگت م متا   آ امتز و امناتت     وان آ متی     واسطة کهتن بهبرام نة نه  
 و ان بخز است کته هةت ا ه اش   ام آ امزتجربه هاانسان ةهةا  ؛ شيرا ما   برام می
 مما   نابدون ا تباط با چنکس آ می ب  ه است. هاچيا  و حامی  تی فاعیو ب من شا 

پر اش  و    فرايند  اتد   اانی به تغذية ن شا  میچشم ما   بدون هاچ  .امكان بقا ندا 
 هنتدهت هرآنچته   هر غرياه و انگاا  يا م اوت هة ا ه با او و هةراه اوست. بدين ترتابت

کنتد و هرآنچته  اتد و بتا و م  ا     پرو انتد و مراقبتت متی   مهربان استت هرآنچه متی 
 تگ نته نيت ا(. 27: 4013ا ند )ي نگت   میگار ت هةه اش خصايص و صفات ما   برمی
  آگتاه عهد باستنان اتكل گرفتت و بته ناخ      مها   ذهن انسان اش ما   یخاص ريتص 
. ناتا  نديج می ا ک  کان اش بدو ت لد ما     وست کهاش هةان  و بشر مننقل اد یجةع

مت هةاننتد انلاتلت کتیت گتب و عشتنا ت      رااساط مهاتااخصاست که  اش هةان طريق
)برام مطالعة باشنر  .ك: ي نگت  دآيناةا  میبه م ما  الگ نةا  کهن وا ند من لد می
   .(441ت99: 4091
 ا  ؛ امتا الگ م ما   مشاهده میاناسیت ان اع شيا م اش کهنط   کلی    اسط  هبه
 طت   به ها فقطانسان اد م جب اشلی ما  با گ اين حض   خأل سپسانت هام و ه   

 گارماكل جريان    شيرا کنند؛ عالقه و ا ق ابراش اولاه ما   الگ مکهن به آگاهناخ  
 بتا  هةسان و کنا     شنانه و شمانی عناصر آسةانیت مقامات پرسنز و پد ساال  فرهنگ
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 نهتانی  صت  ت بته  عالقته  احستا   اين اسا ت بر هةان. ا ندنةی  يده مر انه عناصر
 و هنتر  قلةتروم     يتا   ؤياهتا  ظهت    عرصة     میآ حاالت و  فنا  بر و آا بدبرمی
(ت 440تت 442: 4091ي نتگ )  مكنتب  بنتابر (. 92 :4037 الهاجیت)گذا   می تأثار ا باات
 نامهربتان  و خشتن  نامنعتا لت  م جت  م  بته   ا آ متی  الگت ت کهتن  ايتن  تت جهی بته  بی
    .کندمی تبديل 

ان آ متی جايگتاه بستاايی        و ناتا  پتد   مالگ کهنالگ م ما  ت   مقابل کهناما 
الگ  اش يک خ است عا  و جهانیت يعنی نااش به اقندا  و عات نفست خبر  ا  . اين کهن

پد  سلطه و اقندا  و   نناجه قان ن و حك مت است. او ناا  معنقد است  نگ هد. يمی
   آغاش برام هةة مر    ناات بناان حرکت و جنبز است. اگر ما   گاوم اار ه استت  

کند و وان    ا  ت اكا  میگلهت پد  اش اين میدو ه بارون است. او با  يگران گفت   
 هتد و    خاتاالت و اوهتا ت     و ؛ هةانند ت فانت خشم خ    ا نشتان متی  به جنگ می

 يا . او جنگ است و ستالح و تةتا    هم میکلی بهمانند گر با م نامرئی اوضاع  ا بهبه
قاد. تص يرم است ادت خشةگان يا با ظاهرم بیت بهها. گاو نرم اسعلت  گرگ نی

 (.   09ت03: 4031اش تةا  ناروهام اولاة آشا  سان يا مد کا  )
ناروم ستلطه و اقنتدا ت اعنةتا  و     منالةالگ م پد ت بهبر هةان اسا  است که کهن
بتا   کند. ناا اش هةان  وست که آ ماان تةايل  ا ند تتا قد ت  ا    نها  آ می تا يق می

فرافكنی و تجلی آن    نةا هايی بارونی هةانند آسةانت با آن جايگاه  فاع و عظتاةزت  
هتام استاطارم هةاننتد بعتلت آنت ت      اين نااش  وانی خ يز  ا برآو  ه ساشند. اخصات

گ نته نااشهتا و ناروهتام    اند و ايتن وج   آمدهاو ان   و شئ   ناا بر هةان اسا  به
 کنند.    می  ونی  وان انسان  ا آاكا

 . انگارة وصل  مقدس و جف  آغازين 4
کته    تةتا     استت  بشتر  ةهام  يرينت م ض ع اش واج و تشكال خان ا ه يكی اش  غدغه

 يتا  با يكتديگر     اكل اش واج خدايان همآن تهام ملل مخنلف با آن م اجهاماسط  ه
( 40تت 44: 4013)اند. ي نگ ها که    خص صااتی با هم مشنركخدايان و انسان اش واج

هام پتاز      و ان که  هندالگ يی بشرم میخبر اش کهن گ نه  واياتمعنقد است اين
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و تا به امروش ناا    ج اتز و حاتات  ائةتی    اش تا يخت آيان غالب آن  وشگا ان ب  ه 
منقا ن    جفت  ايجفت منضا   مالگ کهنالگ  هةان اوت اين کهناش نظر  .بر سر میبه
 است.       اناآ م  آگاهناخ  راضة
 استت کته   هتم  به مرب ط و جفت مفه  ِ  ومعنام مفه   جفت منضا  يا منقا ن به 
 و گ نتهت منضتا   واژ هةنام بن ان  ا يكی که اكلیبه است؛  يگرم منضا  هاآن اش يكی
مت ا  م هةاننتد ستر م و گرمتیت  واتنايی و      . گرفتت    نظتر   يگرم مخالف قطب

هتايی اش ايتن   هام منضا   يگر نة نهعال و منفعل و ساير شوجتا يكیت  وح و جسمت ف
مثابتة شوج  الگ      وان آ می هسنند.    اين ماانت شوج منقتا ن متا   ت پتد  بته      کهن

ا ند اةا  تلقی میهام منضا  بیترين اين جفتمنقا ن مذکر ت مؤنث ناا يكی اش مهم 
ات   )ي نتگت   ت و تةامات حاصتل متی  ها با يكديگرت کلاکه    پرت  پا ند و اتیا  آن

الگ ستت و حاصتل آنت   (. پا ند شناا يی و اش واج ناا منطبق با هةان کهتن 37: 4091
بته   دنا سبر  سادن به تعا ل و آ امزت با و م و شايز ناا خ اهد ب  .   واقع عالوه

صتع   بته    ماستت بترا   ماالشمته  جفتت منضتا    و  نيت ا انات م ج   م نيوحدت نةا 
بر هةان استا  استت کته ي نتگ      .یو جاو انگ یبه کةال  وحان دناو  س مريفناناپذ
گ يد جهان وج    ا   فقط به اين  لال که عناصر منضتا     حتالنی   ( می440)هةانت 

 اند.  منعا ل    کنا  هم قرا  گرفنه
و  یهستن  مهادهيپد ريبه سا  و جفت ب  ن  ا تاشوج نيا وان انسان اش  يگر س  
 .بخشتد ها واقعات عانی میو به آنکند می یفرافكنهةانند آسةان و شمان  اجرا  طباعی

 استت  خ  کتا   و ناخ  آگاه فرايندم   مانگرانت وان تجرباات مطابقالبنه اين فرافكنی 
  حتالی   ات  ؛ می مننقل مفع ل به فاعل  يدگاه اش ناخ  آگاه م ض عی آن وسالةبه که
 جفنتی  انستان   وان  ا  . بنابراين با ت جه به اينكه تعلق مفع ل به م ض ع آن ظاهراً که

 شنتان  و متر ان  وجت        ا مؤنتث  و متذکر  جنس  و ب  ن جفت و شوجات و است
 حنتی م جت  ات   و هستنی  هتام پديتده  ستاير  بته   ا  وانتز ناتا آن   کنتدت می مشاهده

 مفهت  هتم  بتا  منضا  يعنی جفنی ص  تبه هم  ا هاآن است و کر ه فرافكنی منافاايكی
احستا       پرت  اين فرافكنتی استت کته    .(12ت17تا: و بی 409: 4079)فرامت کند می
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هةراه بتا ستك ن   تعا ل     وان  آيد ووج   میی    آ می بهبا هسن ی سنگاپ اتصال و
 ا  .و آ امز ايجا  می

مثابة ما   است و آسةان پد ت اين  و    کنا  هم شوج و جفت اگر شمان به بنابراين
ا ند که اش وصلت و لقاح با همت هسنی و جهان اكل گرفنه و شايز  نی تلقی میمنقا

مثابتة  گانتة آستةان و شمتان بته    ( معنقد است    ايتن  و 004: 4094يافنه است. ي نگ )
 وگانة  وحانی و جسةانیت چاا س می پنهان است که  انة نكاح مقد  است و ايتن  

چاا هست و بدون آنت خ  ِ اين  وگانتة  هةهام است که تا به امروش ناا    خ   واسطه
   من ن کهنت اش ايتن  منضا  ناا ماندگا  و برقرا  نخ اهد ب  . بر هةان اسا  است که 

(. 207: 4072انگا ه با تعبار اش واج مقد  يا وصلت مانت م يتا  اتده استت )الاتا هت      
گتر   کته    آنت   بنابراين  يرينة تجلی اين انگا   قديةی به هةان عصر استاطار بتاشمی  

گ نته باو هتام      ايتن اتد.  وصلت جنستی انگااتنه متی    ةمثابآسةان    شمان به نف ذ
 و ات   مخنلف منجلی متی  م ج  ات اكل    شندگی و شمان آسةان اتیا  قديةیت اش

 سبا کمکم  ا م ج  ات ساير و انسان بذ  شمانت و آسةان کاهانیت يعنی  وقل هام اين
 :سدين می نهاشم نيا    ا هاال .کنندمی

اتنا  اش آن  بته  انياش واج مقد  است کته ختدا   نانخسن ناآسةان و شم وصلت
که اش هتر عةتل و    یبا هةان منانت و وقا  مقدس اان شا گانیکنند و آ ممی مرواپ

 انياش اقتدا  ختدا   دات به تقل رندتاگسرمشق می    شماندها   سپ افنهيانجا  تافعال
   .  جا(هةان) پر اشندمی

اش واج مقتد    نااولت  نيت جان  انت اش ا تيو   نها اناسپس آ م انتيابندا خدا نيبنابرا
 (.    010/ 0: 4073و گربرانت  ها)ا ال اندکر ه داتقل

طباعتت   الگت م   هند ا امه  ا خ   هاتآيان با اش ابطه    مقد ت اش واج هةچنان
 انستان  با و م جهانت شايز ةا ن مقد  اش واج شيرا  هد؛می نشان فص ل چرخز   
  ا هت اش ستت  الگت   ايتن  بتا   ا خت    تطتابق  کته  پا نتدم  ن ع هرتبع به. ب   گااهان و

 اش واج هةانند ا  ؛می تلقی خشكی و نی ست آن حاصل که است نامقد  اش واجی
. هستنند  ا تبتاط     مستئله  هةتان  بتا  کته  آخرالامتانی  هاماسط  ه    اااطان و  ي ان
 نی ستت  بتا  مبتا شه  برام بشرم الگ يیکهن  اهكا هام اش امنة نه کُشیااه هامآيان
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 قربتانی گتر     بايد نابا و  ااه هاتآيان اين   . است نامقد  هاماش واج هةان حاصل
 (.  11ت11: 4094ا   ) هدا ت  برچاده اش شمان خشكی و نی ست تا

مايته   ن اتديد ايتن بتن   ت شيع گسنر ه و احساساتی ب (ت 32: 4091اش نظر ي نگ ) 
الگ  يكی اش ع امل اساسی  وان است که اش نظر عةلی اهةات کند که اين کهنثابت می

   تعا ل  وانی و آ امز فر م و اجنةاعی شيا م  ا   و ت جه بدان نقز بساا  مهةی 
 هةتان  تجنستی  انگاتا  نهفنته    ماتل   واستطة  به الگ م اش واجتکهن کند.آ می ايفا می

ناهشاا م است؛ يعنی  جعت بته گ اتة   و خ اايند باشگشت به حالت بهشنی آ شوم 
)ستنا مت   باندام    امان میخل تی که آ می خ    ا    آن اش هرگ نه مسئ لات  وشانه

ست م  جنبة عرفتانی و واالم گترايز بته   اش  يگر س  . (14 :4091حقاقی و میة  مت 
يابتد. مراستم ختاص و      تجلتی متی  الگيگانگی و وحدت وج   ناات اش طريق اين کهن

آيان ويژ  اش واج ناا که بتر جنبتة تقتد  ايتن پا نتد تأکاتد  ا  ت مشخصتة وحتدت         
  وحانی اين پا ند و يا گا  مراسم مقد  اش واج مان م آسةان پد  با شمان ما   است.

تت جهی بته ايتن    ( معنقتد استت بتی   440ت442: 4091بر هةان اسا  است که ي نگ )
کند و آ امز  وانی می تبديل نامهربان و خشن نامنعا لت م ج  م  ا به الگ  آ میکهن

 گار .   ا اش او می
مضة ن اين جفت ابندايیت يعنی آسةان )نرينه( و شمان )ما ينه(ت  که چنان استاين

ايتن  و  اش واج   اسط  ها و اساطار اق ا  مخنلف جهان بسی فراوان است و    فرهنگ
اقاان ستاهت  ت فريقام سااهآمريكات اش ي نان تا مصرت و    اآساا تا  شجر  طباعی و کاهانی ا

 عةتد      .و  واج  ا   اساطار ارق باسنانت اق ا  ژ منی و اق ا  سامی گستنر ه استت  
هتا و  عنت ان عنصتر نرينتهت نقتز    عن ان عنصر ما ينه و آسةان بته هات شمان بهاين تةدن
اش نااشهتام  وانتی آ ماتان بت  ه و نةا هتا و       کته برخاستنه   کنندهايی  ا ايفا می اسنان
آينتد. تفصتال ايتن ختدايان و     اتةا  متی  الگ م شوج منقا ن بههام مخنلف کهنتجلی
هتا  ا  ها بساا  ط النی است و ما    اين قستةتت برختی اش آن  هام اساطارم آن اسنان

 کنام:   اخنصا  يا  میبه
 او ان  هةسر و ما   ب  ت  شمان  بان ماياکه  42گايا یتناني مطابق  وايات اساطار 

 مصتر هتم   هتام استط  ه  بعتد(.    به 071: 4090آمد )گري شت اةا  میبه )ايا  آسةان(
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 :4094 وکالیت) ا ندمنضا  تلقی می جفت شمانت و آسةان ايا ان عن انبه ا ت و ن ت
اشتا ت اصتل   و ک تانشا ت اصل نرينگیااهد حض    (.    اساطار آفرينز بابلی ناات124

.    اندشمانیجهانی ترتاب جهان آسةانی و به ايشان که برخی معنقدند هسنام تما ينگی
 اين اساطار چنان آمده است:  

 ة)تاامتت( هةت   )اپست ( و ات  ا    آ  عنصرم اشلی است. اش آمااش آ  اارين
 ةيافنت اخصات  تاامت چهر [...] اندآيند که     أ  آنان ايا انآفريدگان پديد می

لیةت  و   [...] اتد کته جهتان  ا شا    عنصرم شنانه نةايانتده متی   ةگ ن  يا ب   و به
 اند که اخصانی نستبناً لیام  نخسنان آفريدگانی ب  ند که شا ه ادند. آنان ايا انی

و  تت اصل نرينگتی 40اند. آنان انشا يک شوج ما  اژ هاوش گ نه  ا ند و ظاهراًالها 
ترتاتب جهتان آستةانی و    شا ند که برخی معنقدنتد بته   ا  تت اصل ما ينگی40کاشا 
 (.13 :4039)ژيرانت  اندشمانیجهان 

 بتاهم  و بت  ه  آنت آستةانت  جفتت ختدام   کیت شمانت خدابان م س مرمت تةدن    
   تةدن تدمر و منطقة ستاماان اتةالیت    (.424 :4074 کا ت و الهاجی)اند کر ه اش واج

: 4072اا  )يعنی ا هر شمان( لقب  اات )الاا هت بعل که آقام آسةان ب  هت ا هر کشن
 فت کته هرستاله ت ستط    اةا  میما   به(.    آيان مانرايی ناات شمان هةان با گ212

اد. اين بتاو  و انگتا   قتديةی    ما يستنام کهتن ناتا  يشته  ا          آسةان با و  می
   (.  494: 4090)ک منت 
ينتد  آاتةا  متی  نامارا و  و ناام جهان بهشمان اش  يرباش شوج  ت آسةان وو ا يگ   
 انستانت  پادايز    چاا نخسنان که نداآنبر هند مر   اش گروهی (.031 :4090)گري شت 

 ماننتد  اتد؛  پتذيرا   ا آن آ ِ شمان و با يد آسةان! نرينگی آسةان و ما ينگی شمان ب  
کريستنیت   ؛024 :4070  .ك: مقدستیت ) !خت يز  شهدان     ا مر  آ  شنت ادن پذيرا
       .(71ت70: 4070
ط   کلی مضة ن اساطارم جفت آسةان و شمانت بته غاتر اش ختاو  نا يتکت        به

عنت ان بترا   و   ات  ؛ اشجةلته    جنت   کالافرناتات بته     ساير اق ا  جهان ناا يافت می
خت   . هةچنتان نتا     چشتم متی  ات  ت بته  چاا شا ه متی خ اهرم که اش وصلنشان هةه

ت اقت ا  ستا ت   41نشان يا  انستنانی پ سنان  اتمكايک جديدت سر  پ سنان و   سر 
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هام اعنقا  بته  نشانه پ نی و    جااير آننال ناات   ِ پام اين وصلت قابل پاگارم است.
    (.19تت 13: 4072ات   )الاتا هت   خدايان ابندايی    آفريقا ناا يافتت متی  انگا   جفت

کريسنیت )نث ؤم ت ما   و)يان( ست و شمان)يانگ( پد  و مذکر ا  وايات چانیت آسةان
      (.439: 4073ا الاه و گربرانت ؛ 70: 4070

ام اشلتی بترام بتا و م کشتناا ها و ناتا         برخی مناطقت اين پا ند مان م نة نته 
هتا بته   ها قلةدا  اده و بر هةان اسا ت باو  مر مان آن است که انستان شناا يی انسان

شنند؛ اش واجی که اش طريتق آنت  ه اش واج آيانی  ست میپاروم اش اين وصلت مقد ت ب
 و ايتا ان  مقتد   گر  . اش ايتن طريتقت نكتاح   ا   و يا شن با  ا  میيا شمان با و  می

    بته هةتان ستبب استت کته      .ات   متی  تجديتد  شمتان  و آستةان  اشلی پا ند ويژهبه
)ات الاه و   «شمتان  تت   آستةانمت  متن : »آمده عرو  به خطا   اما  شبان اش اوپاناشا ها
( و جاةتا  444/ 4: 4000) تا يخ تةدن   جلد اول  ويل  و انت(. 439: 4073گربرانت 

هام منتأثر اش ايتن   گ نه آيان(ت به برخی اش اين430: 4030) ااخة ش ينفريا     کنا  
  .  انداش واج مقد  ااا ه کر ه

ا  بته اش واج مانت م   هايی ب   که   پی اعنقت مطالب يا اده بخشی اش باو ها و آيان
بر م ا   است. عالوهو تقريباً    سرتاسر کر  شمان گسنر ه  آسةان و شمان اكل گرفنه

هتا    اشا نكشادن کال ت اش ذکر آنف قت ا اهد بساا   يگرم ناا وج    ا ند که برام به
  هتام.    ايتن قستةت ناتات    کنام و خ اننده  ا به منابع مذک   ا جاع متی خ   ا م می

اساطار اقت ا  مخنلتف   ماان  گسنرش و عة مات اين تفكر   ت جه به ا اهد يا اده و 
هتام منقتا ن      الگ  و ايتن جفتت  کهنکه اين   ا   تا به اين باو  برسامما  ا برآن می
 شنت و متر   وجت    مثتل  و   ستت  گار بت  ه باو م مشنرك و هةه جهان اق ا  مخنلف

 ايتن  وستالة به انسان تخال که گاريممی نناجه ا اهد اين اش منطقاً سپس هسنند. جهانی
 هتا شمتان  هةة     ا آن با ها و با ها است ناچا  او که ط  مبه ا  ؛می میدو  مايهبن
بر هةان اسا ت طباعی است کته ايتن     .(71ت71: 4091 ي نگت)کند  فرافكن هامكان و

 واج  عربستنان ناتا    يتر جااتبه  مر متان ماتان     عصر ناول قرآن کريمت     الگ کهن
 کم    ناخ  آگاه مر مان اين عصر آثا  و بقايام آن حاات  اانه بااد. اانه و  ست
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  ميدر قرآن كر نیآسمان و زم يالگوكهن. 5 
الگ يی قترآن کتريم  ا باشاناستام و    هام کهنت انام جنبهاش طريق مطالعات تطباقی می

افاايز  هام.   واقع بتا بر ستی وجت ه     هام آنبصارت خ    ا به اين بخز اش گاا ه
النهترين و  هام قرآنی با اساطار  ايج    تةدن بتان تشابه و تةايا حاصل اش تطباق گاا ه

تت انام بته  وان جةعتی مر متان عصتر نتاول  اه يتابامت        بر آنكه میاق ا  سامیت عالوه
امع مجاو  ترم اش بسنر فرهنگی آن عصر و فرهنگ ج ت انام اناخت کاملهةچنان می

هام پنهتان  آن    خاو ماانه حاصل کنام. ناا پاگارم اين امر ضةن آاكا ساشم  اللت
 .  کندمننت ما  ا اش عةلكر  قرآن کريم     وان جةعی مخاطبانز آگاه می

 زن در قرآن كريم  ةمثاببه نیزم. 8ل5
پی گرفتت.   ت انالگ م ما  شمان    آيات قرآن کريم  ا    طی مراحل مخنلفی میکهن

. آغاش عصتر کشتاو شم کته    آن اهةاتت     4ند اش: ا و مرحلة عةده و اصلی آن عبا ت
ش ند و حلقه می آنج امع کهن بر گر  نةا  يا نةا هايی اش شمان تاشه کشف اده ب   و 

طترش  بته . مربت ط بته تكامتل عصتر کشتاو شم استت کته شمتان         2 پرستنادند. او  ا می
 ا ند.   هام شنانگی او برجسنه میگر   و اندا ه تبديل مینامیس سی به ما   بذ  و  ان

هتام قترآن کتريم  ا    تفصال ان اع باشنةايی   پژوهشی مسنقل به   با   مرحلة اولت
ايم؛ به هةان  لال برام  عايت اخنصا  خ اننده  ا بته آن مقالته      اين شمانه ارح  ا ه

 ستد آيتات   نظتر متی    مرحلة  و  بته (. اما   با4091 هام ) .ك: میققاانت ا جاع می
ت ان برام معرفی ايتن نةتا پر اشم    قترآن کتريم براتةر ؛ آيتاتی کته        بساا م  ا می

 جنستی  انتدا   نظتر  اش او  ا بتا شنت  هةانندماند و هام شنانة شمان  ا برجسنه کر هاندا 
بته  « فترج »و « صتد  »ت «اتق »واژگانی هةانند  .    باشنر اين آياتتکنندمی باان مشابهت

 ةشنانت  انتدا  اش  منعتد م  ا  نة  هام عانتی  شمان نسبت  ا ه اده است و بدين ترتابت
اخنصتا ت  هم بته کشند. ما اش ماان اين واژگان و تعابار فقط يكی  ات آنتص ير میشمان به

 کنام: بر سی می
استت    آيتات بستاا م منست   بته      «ققش» که برگرفنه اش  يشة« انشقاق» تعبار

 اشجةله:  ن معرفی اده است؛شما
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 (.00)ق/  تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ ِسراعاً ذِلكَ حَشْرٌ عَلَيْنا یَسيرٌ یَوْمَ

 (.27ت21)عبس/  فَأَنبَتْنَا ِفيهَا حَبًّا (21) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

 (. 94)مريم/  رُّ الِْجبالُ هَدًّاتَكادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ ِمنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَِخ

فتا  ت  )ابتن معنام اكافنن و اكاف است گفنهت بهاش هةان  يشة پاز« اقّ»واژ   
انْفَىرَََ ِفيىِه   »معنتام   ا بته « ءُالشَّىىْ  انْشَقَ»هام لغت تعبار عر  به (. کنا 474/ 0: 4040
؛ 049/ 2: 4041) .ك: فات میت  اند اكافت(  انسنه يا اد باش چاا آن ماان )يعنی« فُرْجَىة 

)قةر/  وَ انْشَقَّ الْقَمَىرُ ناا که    آية  قةر (.    قرآن کريم ناات انْشِقَاق999/ 2تا: م سیت بی
شَىقَّ  »(. عبتا ت  004/ 0: 4044اكافنه ادن متاه استت )شمخشترمت     معنام( آمدهت به4

  که  انة گاتاه اتكافنه اتده و    به شمانی ااا ه  ا  ناا    کال  عر ت« النبتُ یَشُقُّ شُقوقاً
(. 434/ 44: 4040منظت  ت  آما ه برام  اد    شمان و سر برآو  ن اش خاك استت )ابتن  

 (.  430اند )هةانت يكی  انسنه« صدع»بساا  اش لغ يان اين واژه  ا با 
بنابراين    آيات متذک  ت خداونتد ستبیان اش انشتقاق و اتكافنه اتدن شمتان           

ها ( اش هنگامة قاامت و بعث انسان00 انده است: آية اول )ق/ هام مخنلف سخن شمان
فت ج اش  هتا فت ج  ات   و انستان   هد که    آن م قع شمان اتكافنه متی  اش قب   خبر می

/ 1: 4042ات ند ) .ك: ستادقطبت   کنا  آمتا ه متی  وقبرهايشان برخاسنهت برام حسا 
خداوند بته انستان استت کته     هام ( ناا    سااق باان نعةت21(. آية  و  )عبس/ 0017

گااهتان و انت اع    هاىبه فرمان خداوند اكافنه اد و ج انه ها شمان است کهاشجةلة آن
(.  ساير آيات ناا به هةتان  209/ 41: 4041آو   )آل سیت ها اش   ون آن سر برخ  اکی

  هند.ترتابت اش اكافنه ادن شمان و شايةان او خبر می
شمان هةچ ن شنی ترسام اده است که    پرت  شنتانگی  بنابراين مطابق آيات ف قت 

کند و هرآنچه  ا کته    بطتن خت      هام شنانة خ يزت شايةان و وضع حةل میو اندا 
ها تغذيه کنند و بدين ترتاتبت  ها و حا انات اش آن يا  تا انساننهفنه  ا  ت به بارون می

اف و انشتقاق    حالتت   حاات خ يز  ا تداو  بخشند. اين   حالی است که اين اتك 
 لاتل  ( و فقتط     وش قاامتت استت کته بته     1عا م اش آستةان متر  ش و ه اتده )ق/    

( و 4ا   )انشتقاق/  پاچادگی نظا  عالم  ناات آسةان ناا صاحب فرج و اكاف میهمبه
 يتا . اترح ايتن امتر و جائاتات تجلتی       آنچه  ا که    بطن خ    ا  ت به باترون متی  
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   ايتن ماتانت آيتات    رآن کريم    ا امة ن انا  باان خ اهتد اتد.   مر انگی آسةان    ق
هتا خت   ا م    لال تنگتی مجتال    مقالتة حاضترت اش ذکتر آن      يگرم ناا هسنند که به

  هام.  تفصال ارح میها  ا بهکنام و    مقالة  يگرم آنمی
کتريمت   با ت جه به اين ت ضایاتت    باو هام قديةی ق   عر  و اش آنجا    قرآن

شايتد و اش  ل خت يز م جت  ات مخنلتف  ا باترون      شمان هةانند شنی استت کته متی   
 يا . خداوند سبیان اش اين باو  عرفی مخاطبانز بهره بر ه است تا قد ت خت يز  می

 ا    پرت  آن اثبات کند و اش آنجا تسلط و اقندا ش  ا بر اين ما  با گ  ا نشان  هتد.  
امت تعلام و ت جه آ ماان است تا عظةت خداونتد  ا  اسط  هبنابراين کا کر  اين تلةاح 

تر   ك کنند. ت جه به سااق آية و سريع آسانیبهنر بشناسند و جايگاه او  ا    هسنی به
 کند:  ف ق و سااق ساير آيات مرتبطت اين کا کر   ا آاكا  می

( وَ ِعنَبىاً وَ قَْْىباً   52( فَأَنْبَتْنا ِفيها حَبًّىا ) 52شَقًّا ) ( ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْض52َأَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ) 
 ( مَتاعىاً لَكُىمْ وَ ِلأَنْعىاِمكُم   03( وَ فاِكهَةً وَ أَبًّا )03( وَ حَداِئقَ غُلْباً )52وَ زَیْتُوناً و نَخْالً ) (52)

 (.  02ت21)عبس/ 

  ن كريمآدر قر مثابة پدر. آسمان به2ل5
عن ان اصتل فعتال معرفتی    ن و سرشمان اق ا  سامیت عة ماً آسةان بهالنهري   تةدن بان

اده و نرينگی آن قابل مشاهده است. البنته    شبتان عربتی و اش آنجتا    آيتات قترآن       
بر نرينه ب  نت با ضةاير تأناث ناا م    ااا ه واقتع اتده؛ بته باتان     کريمت آسةان عالوه

 کتا   فنته  هص  ت مؤنث بيا مشنقاتز به «ءالسةا»  واژ قرآن کريم آيات اکثر     يگرت
ة هستنی  ما ينت  عنصتر ف ( و معر07ِ )ذا يات/ لَمُوِسعُون دٍ وَ ِإنَّایوَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ِبأَ: است

السَّمَاءُ مُنفَِطرُ  ِبىِه كىاَنَ    ص  ت مذکر آمده:هب ت   برخی آيات   حالی که ا  .اةر ه می
    «ستةاء »  . بنابراين واژنةايانند  عنصر نرينة هسنی است( و 43 )مامل/ وَعْدُهُ مَفْعُىو  

. امتا اش  (19/ 24: 4047یت ي)طباطبتا  41الت جهان استت  ايقرآن کريم اش نظر مفسرانت جا
است نته  ستن   و متا     بر سی شبان قرآن    سطح مفه   بر اين ن انا  تةرکا آنجا که

آستةان   ا   نظتر  ا يتمت بنتابراين    عصر نتاول   مر مانام باو هام فرهنگی و اسط  ه
 .(4091)پتاکنچیت   آيتد اةا  مینث بهؤعن ان شوج آنت مت بهنا   و شمامذکر تلقی می
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اين  و جر  کاهانی هنگامی که    تقابل با يكديگر   نظر گرفنه ا ندت شوج هم تلقتی  
ر اش يتک  مؤيد اين ام کند.مثابه ا م ما  با گ ايفام نقز میا ند و آسةان پد  بهمی

 ت فتا غ اش تأناتث شبتانیِ آستةانت اش نظتر مفهت        هااةا م است که    آنس  آيات بی
   اين ق   عر  ام و با باو هام اسط  ه اندمعرفی ادهآسةان و شمان جفت يكديگر 

اباهت شيا م  ا نتد و اش ست م    تشمانهت مبنی بر نرينه ب  ن آسةان و ما ينه ب  ن شمان
 نگا ان عر  و ناا مفسران قرآن کتريم يسندگانت م  خان و اسط  هبرخی ن تأياد  يگر 

اذعان کر ه و بر نرينگی آسةان   مقابتل متا ينگی شمتان صتیه      به اين تقابل است که
؛ 30 :4040تستنرمت  ؛ ابتن 017 :4974انبتا مت  ابتن  ؛442: 4994فتراءت  ) .ك: اند گذاانه

 (.  211 :4990 عجانهت ؛099/ 0: 4043الخةانیت 
تةتا  هستنی    کته چنان ت   ناا و آغاش شندگانی اخروم ةما هنگا  برچاده ادن صینا

( ت   03)ابتراهام/   یَوْمَ تُبَىدَّلُ الْىأَرْضُ غَيىرْ الْىأَرِْض وَ السَّىمَاوَاتُ     : ا   گرگ ن و منغار می
سبب ادت و هابتت آن  وشت بته آستةان    ت به گرگ ن اده ناا به فرمان خداوند آسةان

و   ا  ص شنانه يخصا  هد کهيعنی به آسةانی تغاار ص  ت می ا  ؛ی يگرم تبديل م
 ؛  قراتیت 423/ 23: 4024 فختر  اشمت )کر ه است و س  ا  پادا  فرج و اكاف فطر و
(؛ 4)انشتقاق/   ِإذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ(. اين حقاقت    آيات بساا م هةانند 044/ 44: 4077

 ( باان اده است.  9ت/ )مرسال وَ ِإذَا السَّماءُ فُِرجَت

( و 004/ 2: 4040منظت  ت  معنام اكاف و س  ا  استت )ابتن     اين آياتت فرج به
( و هةگتی  11تت 11/ 1معنا بتا فترج هستنند )هةتانت     واژگان انفطا  و انشقاق تقريباً هم

کنند.    اين آياتت خداوند سبیان اش با  تةثاتلت  اكاف بر اانن آسةان  ا تداعی می
گ نته  ام مخاطبان صتینة قاامتت  ا ترستام کتر ه و بتا ايتن      هام اسط  هبا کةک باو 
تص ير کشاده استت. بتديهی   هات ادت و هابت و عظةت صینة آخرت بهتص يرساشم

هتام ملةت      اعةتاق  وان    واسطة تص يرستاشم است اين سبک اش اسل   باانی به
 مخاطبان ناا نف ذ و تأثار و ماندگا م باشنرم خ اهد  اات.  

ترين آياتی هسنند که   با   صتفت نرينگتی آستةان و خصتايص     يات مذک   مهمآ
)ارح تفصالی بقاة آيتات    ايتن شمانتهت بترام      دننکجنسانی آن حقايقی  ا آاكا  می

 جل گارم اش اطالة کال ت    مقاله  يگرم آمده است(. 
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 در قرآن كريم  جف  آغازين و وصل  مینوي. 6
ت ان بتا تفیتص    آيتات قترآن کتريمت آيتات       پاشان می اکن ن با ت جه به ت ضایات

ااتا ه  ا نتد و   انگا   اش واج ما  شمان و پتد  آستةان   منعد م  ا اسنخراج کر  که به 
کننتد؛  جا م و سا م ب  ن آن  ا    اذهان مر مان عصر ناول قترآن کتريم اثبتات متی    

    :کرت ان به م ا   شير ااا ه میاشجةلة اين آيات 
عَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ِفراشاً وَ السَّماءَ ِبناءً وَ أَنْزَلَ ِمنَ السَّماِء ماءً فَأَخْرَََ ِبِه ِمنَ الثَّمَىراِت  الَّذي جَ

 (.22 )بقره/ ِرزْقاً لَكُمْ فَال تَجْعَلُوا ِللَِّه أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

الَّيِْل وَ النَّهَاِر وَ الْفُلِْك الَّتِى تجِْرى فِى الْبَحِْر ِبمَىا   ِإنَّ فِى خَلِْق السَّمَاوَاِت وَ الْأَرِْض وَ اخِْتلَاِف
 ن كُىلّ یَنفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ِمنَ السَّمَاِء ِمن مَّاءٍ فَأَحْيَا ِبِه الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ ِفيهَا ِم

 مُسَىخَِّر بَىيْنَ السَّىمَاِء وَ الْىَأْرِض  َیَىاتٍ لِّقَىْومٍ َیْعِقلُىون       دَابَّةٍ وَ تَصِْریِف الرِّیَِح وَ السَّىحَاِب الْ 
 (.410بقره/ )

فىاً  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ِمنَ السَّماِء ماءً فَسَلَكَهُ یَنابيعَ ِفىي الْىأَرِْض ثُىمَّ یُخْىِرَُ ِبىِه زَرْعىاً مُخْتَلِ      
 )شمتر/  ِلىأُوِلي الْأَلْبىابِ   ذِلىكَ لَىِذكْرى   ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطاماً ِإنَّ فىي  أَلْوانُهُ ثُمَّ یَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا

24 .) 

ا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاِت وَ الْأَرْضَ وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاِء مَاءً فَأَنبَتْنَا ِبِه حَىدَائقَ ذَاتَ بَهْجَىةٍ مَّى   
 .  (14نةل/ ) لَاهٌ مَّعَ اللَِّه  بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَعِْدلُونكَانَ لَكمْ أَن تُنِبتُواْ شَجَرَهَا  أَِء

اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواِت وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ ِمنَ السَّماِء ماءً فَأَخْرَََ ِبىِه ِمىنَ الثَّمَىراِت ِرزْقىاً     
 (.02 )ابراهام/ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَلَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ ِلتَجِْريَ ِفي الْبَحِْر ِبأَمِْرِه وَ 

 و بساا م آيات  يگر.

مثابتة  تنها به اين وصلت مقد  و سپس ننتايج آنت بته  نهت ماب   آيات    تةا  اًبتقري
ت نسبت اين فرايند با خداونتد  تر اش آنت بلكه مهمفرشندان اين اش واج مان مت ااا ه اده
اا تعاان اده است. به باان  يگرت کا کر  اين باتان  و نقز و جايگاه او    اين چرخه ن

 ت حاد و يگانگی ذات پتاکز استت   خداوندتيا اثبات وج   الگ يی    آيات ف ق کهن
 کنتد آن باان متی  مديريتسپس و  ة عظام   ايجا  اين چرخ ز  ا( يا قد ت410 )بقره/
الگ ت الطافز  ا بتر  هنواسطة ااا ه به اين کخداوند به .    برخی آيات ناات( 14 )نةل/

آنتان  ا    وانتتا اتايد    ه ايشان منذکر ادههام خ يز  ا بنعةتبندگانز براةر ه و 
 (. 22 )بقره/برانگاااند اكرگاا م  برام
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 کنام:  ط   خاص باشبانی و بر سی میاش اين ماانت چند نة نه  ا به
( وَ ِمىن  72) ( وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَِنعْمَ الْمَِهىدُونَ 72) نَوَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ِبأَیْيْدٍ وَ ِإنَّا لَمُوِسعُو

 (.09ت07 )ذا يات/ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِن لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُونكُلّ شىَ

انتد و خداونتد اش      اين  سنه آياتت آستةان و شمتان شوج يكتديگر معرفتی اتده     
خداونتد ستبیان    آيتاتت  چگ نگی و علت آفرينز هريک سخن گفنه است. مطابق اين

؛ وستاع گر اناتده  ايجا ت بنا و  47ما   برام شمانِ ا پد   آسةانِ کران خ يزبا قد ت بی
ستپس   کتر ه استت.  و آمتا ه   ت پهتن )فترش(  پد  گسنر ه برام آسةانِ ناا  ا ما   شمانِ
پد ت با ان ايجتا  اتده و   نهايتت     ما   ت سط آسةانِ هنگا    آغ ش کشادن شمانِبه

البنه تأکاتد ناتا   . اندها و گااهان و ساير مخل قات اش اين آمااش و لقاح پديد آمدهانسان
اده است که اين شوجات    ماان تةامی مخل قات وج    ا   و جفت آسةان و شمان 

 ام اش آن است.  فقط نة نه
ام و اسنفا ه اش آن برام خ انز آيات ف قت م جتب فهتم   ت جه به اين باو  اسط  ه

هتام بستاا م   ا   و ما  ا اش ابهات و چالزتر آيات میتكلفتر و بیرت سريعت احت
ترکاتب حاصتل اش   (ت 09تت 07 ذا يات/اين آيات )فهم معنام   هاند؛ چراکه    شمانةمی
سه آيه  شمان هرو سپس خ انز هم اين آيات با يكديگرت ا تباط هاآن نشانی واژگانهم

يعنتی  ت  ا قتا  ون  «م ستع ن ». برخی وج    ا  ان  هام منفاوتی    ماان مفسر يدگاه
؛ 202/ 9: 4072)طبرستیت   انتد معنتا کتر ه   تت انةندم خداوند    خلقت و بنام آسةان

براستا     يگتر  برختی و...( و  474/ 9تتا:  ؛ حقی برست مت بتی  02/ 27: 4043شحالیت 
)امان اصتفهانیت   اندها    طی شمان  انسنهکهكشان ةمعنام ت سعبه آن  ا تفاسار علةیت

(. اين   حتالی استت کته تةتا  ايتن      070/ 22: 4070؛ مكا   ااراشمت 023 /40: 4014
هتام  پراش مفستران اعصتا  بعتد اش نتاول قترآن و  انتز      تفاسار برخاسنه اش ذهن خاال

هام منأخر اش عصر ناول است و به حقاقتی بت  ن شبتان قترآنت نته      ايجا اده    شمان
هتام  گ نته باتان  هةتان استا ت آاتنايی بتا ايتن      براند. نهمجاشم ب  نزت ت جهی نداا

تر تر و کامل قاقها    آيات قرآن کريم    فهم کا کر  اباا م آنت جه به  اساطارم و 
 پاا  الهی تأثار بساايی  ا  . 
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نَاءً وَ الَِّذى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ِفرَاشًا وَ السَّمَاءَ ِب ت هةانند آية(09ت07 ذا يات/آيات ف ق )
 تَعْلَمُىون  أَنزَلَ ِمنَ السَّمَاِء مَاءً فَأَخْرَََ ِبِه ِمنَ الثَّمَرَاِت ِرزْقًا لَّكُىمْ  فَلَىا تجَعلُىواْ ِللَّىِه أَنىدَادًا وَ أَنىتُمْ      

( است که    آنت خداوند ابندا اش اش واج و لقاح آسةان و شمان سخن گفنه و 22)بقره/ 
م ج  ات مخنلف اش شمان استت باان کر ه است سپس حاصل اين لقاح  ا که پادايز 

(. البنه    اين مثالت کتا کر  ايتن باتان استاطارم     استنام      099/ 0: 4043)الخةانیت 
کس هةانند اوت چنان قتد تی  اثبات وحدانات خدا و قد ت او    اين امر است که هاچ

 آيد.    ندا   و اش عهد  چنان امر عظاةی برنةی
(  ا 1ت1 )اةس/ ( وَ الْأَرِْض وَ مَا طحَاهَىا 5وَ السَّمَاِء وَ مَا بَنَاهَا )آيات   يگرت ام   نة نه

 تص ير کشاده اتده: آستةانِ   يگرم به ةگ ن ت اين هةانندم بهت ان مثال ش  که    آنمی
اش  43.ده استت ا پد  گسنر ه و آما ه ما   ناا برام آسةانِ پد  اسن ا  و بنا اده؛  شمانِ

است؛ يعنی شمان گستنر ه و آمتا ه   « البسط و الةد»معنام به« طیا»ت فعل نظر اهل لغت
(. اش  يگتر ست  واژ    001/ 0: 4040فتا  ت  ؛ ابتن 123/ 2: 4040منظ  ت اده است )ابن

هام ذا يتات و بقتره هتم   مت    شمتان      ناا که     و مثال قبلی يعنی س  ه« فراناها»
است؛ يعنی آما ه کتر ن و گستنر ن چاتام     «و بَسْطهِء تمهيد الشَّى»معنام کا   فنهت بهبه

 ا بتر وشن  « فتراش »(. برخی ناتا  013/ 0: 4040فا  ت ؛ ابن021/ 1: 4040منظ  ت )ابن
/ 0: 4043( )الخةانتیت  مَىا یُفَىرَّ ُ وَیُنَىامُ عَلَيْىهِ    انتد؛ يعنتی )  معنام مفع ل  انسنهفعال و به

 49کتا   فنته استت     م    شن شيتا  بته  « زوجها فرا ُ»(.    احا يث ناات اصطالح 007
 (.   24/ 0: 4040؛ صدوقت 31/ 0: 4049)اب ع انهت 

معنا بت  ه و هةگتی يتک معنتا و      به يک« فِرَااًا»و « فراناها»با « طیا»به هر حالت  
کنند. بر هةان اسا ت آيات ف ق ضةن آنكته اش بنتا اتدن و استن ا      مفه    ا افا ه می

گ يندت اش گسنر ه ادن و آما ه ادن شمتانِ متا     ةان سخن میادن و عا  و ا ا   آس
ام لقاح آسةان و شمان  ا    انديشتة  نشانی هند. چنان همبرام آسةانِ پد  ناا خبر می

ام م جت      ايتن شمانته  ا    ذهتن     کر  و باو  استط  ه اش منبا   میمخاطبان اولاه
سرعت به مقصد کال ت يعنتی ختالق   به آسانی وساخت. اش اين طريق بهايشان تداعی می

   کر ند.يافنند و قد ت و ت انةندم او  ا   ك میها و شمانت  اه میآسةان
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   نتیجه. 7
الگ هام ي نگی    مننی هةچ ن قرآن کريمت برام کشف ماراث بشترم  باشاناسی کهن

کتر ه   معرفتی  ق   لسان به  ا خ   مننت ايناين منن مقد  اهةات بساا م  ا  ؛ شيرا 
 مخاطبتان  فرهنگی عقايد و باو ها اش امپا ه اش آنجا   نظر گرفنن  و( 0 /ابراهام)است 
   است.  انسنه ايشان با ا تباط برقرا م و تخاطب ايجا  جهت  اهكا م  ا اشاولاه

الگ ها بخشی اش باو هام فرهنگی نهفنه     وان جةعی مخاطبان قترآن کتريم   کهن
هتا    سراستر اعصتا ت    هام مقد  جةعی ماتان تةتا  انستان   لعن ان سةبهسنند که به

اند و م جب اناخنی پاشتانی اش مستائل   الگ هايی برام فهم  يگر واقعاات هسنی اده
تترين و  الگ م پد  آسةان اش اصتلی الگ م ما  شمان و کهنا ند.    اين ماانت کهنمی
آينتد کته   اةا  میناول به هام عصرالگ هام نهفنه     وان جةعی انسانترين کهنمهم
کته    هنتد خبتر متی   گاتر انستانی  اش يک خ است عا  و عالم کاهانیت یهاينةا عن ان به

الگ م ما  شمان نااش آ متی  ا بته آ امتز و امناتت     . کهندنجا و هةاشه وج    ا هةه
الگ م پد آسةان به اقنتدا  و عتات نفتس     وان انستان پاستخ      کند و کهنتأمان می

منضا ت انگا   جفتت آغتاشين يتا وصتلت مانت م         برپاية پا ند اين  و جفت  هد.می
حاصل آن با و م و شايتز    طباعتت خ اهتد بت  .      وان آ می اكل گرفنه است که 

الگ هتا بهتره بتر ه و    قرآن کريم با  ويكر م ايجابی به اين م ض عت اش ماايام اين کهن
و جايگاه او    هستنی پر اخنته استت. بتر     ها به معرفی اهلل و تثبات قد ت    پرت  آن

الگ ها    قرآن کتريمت  ويكتر م تعلاةتی استت     هةان اسا ت کا کر  اصلی اين کهن
 برام اصالح خ  آگاه مخاطبان.  

مقتد  آستةان پتد  و     اش واج اناسی تیلالیت انگا   وان  يدگاه      جة بعدت اش
ها    تةا  اعصا  اشجةلته مر متان   شمان ما      قرآن کريم ت که اش  وان جةعی انسان 

 هد ت اوالً الگ يی است عتا  بترام يگتانگی و وحتدت      عصر ناول قرآن کريم خبر می
آسةان و شمان نة  هتايی  منضا  اضدا  که حاصل آن با و م و شايز است؛ ثانااً جفت

ام اش  وح و جسم يا مظتاهرم اش جهتان باترون و    اش عالم منافاايک و فاايک يا تجلی
هات بستنر مناستبی استت    سعی    وحدت نةا ين ماان آن ا ند کهتلقی مین آ می   و

ام است برام صع   به کةال  وحانی و جاو انگی. جهت تسريع فرايند فر يت و الشمه
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ات ند و تعتالی و بتا و م    هم نا يتک متی  خ  آگاه و ناخ  آگاه آ می بهاش اين طريقت 
اا م است که حاصل اين اش واج مقد  و وصلت مؤيد اين امر آيات بس افند.اتفاق می
 اند.  گااهان اةر ه و انسان با و م جهانت شايزمان م  ا 

اش ايتن  صت  ت کتامالً هدفتدا  و آگاهانتهت     بته   سد قترآن کتريم  نظر میبنابراين به
 الگ ها بهره بر ه و   پی آن کةال و تعالی آ می  ا   نظر  اانه است.   کهن
 
 هانوش پی

1. personal unconscious 
2. the collective unconscious 

0.  archetypesاشلتی  يا مثالی ص  ت اشلیت نة نة نة نهتکهن الگ تتايپ  ا    فا سی به کهن: آ کی 
 .اندکر ه ترجةه باسنانی نسخة و

4. Burland 
 1 .Gaia    : ي نتانی  خدايان نتريکهن و تريناصلی اش يكی و شمان اخصات تجسم ي نانیت اساطار 

 اولتان   وايتاتت  اش بستاا م  طبق و شمان الهة اولان بلكه ب  ت کهن ي نان ما   الهة تنهانه او .است
. استت  ختائ    شا   او گ يندمی که ط  مبه آمد؛ وج  به( خأل) خائ    ل اش که ب   م ج  م

   نظتر  ام گاياگ نهبه دتآيمی ماانبه طباعت اش سخن هرجا هةاشه و است شمان خ     واقع گايا
  . ا  می گرفنه

6. Anunnaki 
7. Anu 
8. Ouranos 
9. Zeus 
10. Zeus Pater 
11. Pater familias 
12. Gaia 
13 Anshar 
14. Kishar 
15. Plains Indians 

 تت ان صتفنز  ا متذکر آو   و هتم مؤنتث     يعنی هم مت   ؛ال جهان استايسةاء اسم جنس و جا. 41
 )مامل/ السَّمَاءُ مُنفَِطرُ  ِبِه كاَنَ وَعْدُهُ مَفْعُو  ة   آي (. اش منظر عالمه طباطبايی404/ 29: 4043 )صافیت

. بنابراين معناى  ساند   آن سببات  ا م  «باء»گر   و حرف م رب «ي  » ةبه کلة «به» ت  ضةار(43
 :4047 یتي)طباطبتا   ات  سبب ادت آن  وش اتكافنه مت   آيه اين است: آسةان    آن  وش و يا به

 24 /19).  
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مراغتیت   ؛ 1/ 27: 4042)طبترمت   اند نه آستةان اکثر مفسران منعلق فرش شمان  ا مخل قات  انسنه. 47
  .(007/ 27: 4011صا قی تهرانیت  ؛44/ 27: تابی
 خ   س گند م »بدين گ نه خ اهد ب  :  شانمعناي تاين  و آيه چ ن    سااق قسم و تأکاد هسنند .43

خ    به شمان و آن چاا نارومند و به آسةان و آن چاا ق ى عجاب  که آن  ا بنا کر ه و س گند م 
  .(494ت494/ 24: 4047یت ي)طباطبا «آو  که آن  ا گسنر ه استاگفت

و یفىر  لىه و هىو     عليه ء برجل آخر في فرا  زوجها الذي ینامأي تجي« توطئ فراشى زوجها»و ق له . 49
 (. 24/ 0: 4040صدوقت ) لزناكنایة عن ا

 
 منابع
  .یاسالم ريقم: مجةع ذخا .هند را   اساط نزيآفر (.4092)آصف آگاهت حسن ت 

 بيروت: دارالكتب العلميه. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم.ق(. 3732ـ آلوسى، سيدمحمود )
. عوانىة مسىتخرَ أبىي  ق(. 3732بن إبراهيم النيسىابوري اسسىفرایيني )  بن إسحاقـ أبوعوانة، یعقوب

 .تحقيق أیمن بن عارف الدمشقي. بيروت: دار المعرفة
 .تا امروش خياش تا  زا: اش  و ان پاناراني   هنر ا مراس (.4037)پ پ  و آ تر پسالااکرمنت فت 

 .یو فرهنگ یتهران: علة .و هةكا ان مابند ينجف    ةترجة
 تهتران: نهضتت   .لعرفتان    تفستار قترآن   مختان ا  (.4014)ستاده نصترت    تاصتفهان   نتاامت 

 .شنان مسلةان 
قرآن و تفسار عصرم: پژوهشتی    نگترش عصترم بته قترآنت       (.4073)اياشمت میةدعلی ت  

 .تهران:  فنر نشر فرهنگ اسالمی .ها و ننايج آنشمانه
بىن  اتالبرکى البلغىة فىی الفىرق بىين المىذکر و المبنىث  بىی       م(. 3223) قاسىم  محمدبنانباری، ـ ابن

 .. تحقيق رمْان عبدالتواب. الجمهوریه العربيه المتحده: مطبعة دارالکتبا نباری
 .تیقاق احةد عبدالةجاتد هريتدم   .نتث ؤالةذکر و الة (ق4040) ابراهام ت سعادبنتسنرمابنت 

   القاهره:  ا  الرفاعی بالرياض.
 ب ا عالم ا سالمي. . قم: مكتمعجم مقایيس اللغةق(. 3737) بن فارسفارس، احمدـ ابن
 . باروت:  ا الفكر.لسان العر ق(. 4040منظ  ت میةدبن مكر  )ت ابن

 . ترجةة جالل سنا م. تهران: ت  .انداشهام اسط  هچشم(. 4012الاا هت مارچا ) ت

 تهران: سروش. .جالل سنا م ةترجة . ساله    تا يخ ا يان(. 4072تت )تتت تتتتتت 

 سروش. : . تهران2. چنامقد  و مقد (. 4037) تت تتتتتتتتت
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 .قرآن راتفس یاناس وش(. 4031)  ا ی وحان و مجنبی ااکمايعا ت غالمعلیاکبریعل تیبابائت 
   قم: پژوهشگاه ح شه و  انشگاه.. 2چ ی.میة    جب رنظريش

 م.. ترجةة  قاه بهاا م. تهران: نشر علهام حاات و مرگاسط  ه(. 4037ت برلندت کاتی آ ت   )
 . تهران: پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی.مكالةة افاهی(. 4091ت پاکنچیت احةد )
 . ترجةة اب القاسم پاينده. تهران: آگاه.   تا يخ عر (. 4000ت حِنّیت فالاپ )

  ا الفكر. : . باروتالباان  وح تفسارتا(. )بی اسةاعال بروس ىت ت حق 

. ترجةتة مناتژه   هام عتر  پتاز اش استال    باو ها و اسط  ه(. 4094ت الی تت میة   سلام )
 عبداللهی و حسان کاانی. تهران: نشر علم.

 . مؤسسة تنظام و نشر آثا  اإلما  الخةانی. تفسار القرآن الكريمق(. 4043ت الخةانیت مصطفی )
 لالتی با ايبسن هنريک هامنةايشنامه    مقد  اش واج الگ مکهن» (.4094) مجنبی ت  هدا ت
 . 71ت09. صص14ش .معةا م و هنر پژوهشی مجلة «. وسةرسه لم و جامعه هامسن ن

 النراث العرب . اءا:  ا  احروتاب .باالغ حامفات (.ق4024) ني اشىت فخرالدت 

. باتروت:  2. چالتفسير المنير فى العقيدة و الشریعة و المنهجق(. 4043) مصطف  بنوهبة ت شحال ت
 الةعاصر. الفكر  ا 

 .. تهران: مؤسسة مطالعات اسالمیمقدمة اال  (. 4031بن عةر)ت شمخشرمت میة  
 . وش فكر: تهران پ  .اسةاعال اب القاسم ترجةة .ي نان اساطار (.4071)ژيرانت ف. ت 

 کا وان.: تهران .1پ  . چاسةاعال اب القاسم برگر ان .ي نان اساطار (.4037) ت تتتتتتتتت
 . تهران: قطره.0پ  . چ. برگر ان اب القاسم اسةاعالاساطار آا   و بابل (.4039ت تتتتتتتتت )

مثتالی      الگ م ما  تجلی کهن» (.4091)میة  م  و معص مه حقاقی ت مرضاهسنا مت  ضات 
پژوهشی شن    فرهنگ و  ةمجل «.اناخنی ي نگ وان ةهام ملی ايران براسا  نظريحةاسه
 . 11ت01صص. 4ش .3  .)پژوهز شنان( هنر

 . قاهره:  ا الشروق.ف  ظالل القرآنق(. 4042ابراهام ااذلی )بن قطبت ابنت ساد
 . تهران: فر و .2. چینقد ا ب (.4034) رو اس ساتااةت 

 تهران: جای ن. فرهنگ نةا ها.(. 4073ت ا الاهت ژان و آلن گربران )
 نا.. قم: بیبالقرآن القرآن تفسار ف  البالغ ق(.4049میةد ) تهران ت ت صا ق 
 ةقم:  فنر اننشا ات اسالم  وابسنه به جامع .هاالفق یضرهيمن ال ق(.4040باب يه )ابن قتت صدو

  .قم ةعلةا  مد سان ح ش

 . ا العرفه: باروت .القرآن تفسار ف  الباان جامع ق(.4042جرير ) میةدبن اب جعفر ت طبرىت
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تهتران: اننشتا ات  انشتگاه تهتران و      .عتفسار ج امع الجام (.4077)بن حسن طبرس ت فضلت 
 قم. ةعلةا  مديريت ح ش

 . باروت:  ا الفا ابی.و  الالتها الجاهليةاساطار العر  عن  عةم س  (. 4990عجانهت میةد ) ت
. 00. شهتام تتا يخی  مجلتة بر ستی  «. پرسنز الهه ت ما      ايران (. »4014فاناانت خسرو ) ت

 . 203ت249صص

 .تیقاتق  مضتان عبتدالن ا     .نتث ؤالةتذکر و الة  (. 4994)بتن شيتا    يا يیایالفراءت ابی شکرت 
   ا النراث. مکتبةالقاهره: 

تهتران:   ی.ناصتالح حست   ةترجةت  .اتات کل: کنا  مقد  و ا ب  ما (.4079)ن  تروپ  تمفرات 
 .ل فران

. . ترجةة کاظم فاروشمندااخة ش ين: پژوهشی    جا و و  ين(. 4030ت فريا ت جاةا ج  ج )
 تهران: آگاه.

کاظم فاروشمند.  . ترجةةااخة ش ين: پژوهشی    جا و و  ين(. 4092ت تتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 . تهران: آگاه.7چ

 . گاا ند  مهر ا  بها . تهران: ت  .بندهز(. 4019ت فرنبغ  ا گی )
 می.. تهران:  فنر تا يخ و معا ف اسال0. چترجةة قرآن کريم(. 4043ت ف ال وندت میةدمهدم )

 .  ا  الفكر العربی.تا يخ الفكر الدينی الجاهلیق(. 4041فا میت میةد إبراهام ) ت

ام و شمانته و اتا     پاشانه و بناا هام نظرم  ويكتر  نقتد استط  ه   (. »4039ت قائةیت فرشا  )
 . 11ت00. صص42ت44. ش0.  مجلة پژوهشی نقد ا بی«. کا بر  آن    خ انز من ن ا بی

 . تهران: بناا  بعثت.0. چتفسار احسن الیديث(. 4077اکبر )ت قرا ت سادعل 

 . ترجةة باجالن فرخی. تهران: اساطار.اساطار چان(. 4070ت کريسنیت آنن نی )

تهران: نشر  .عبا  مخبر ةترجة .ا يم  لاگفنگ  با ب .قد ت اسط  ه (.4077)کةپلت ج شف ت 
 مرکا.

تهران:  ی.هاام  ض ةترجة .نراام م:  اشهايینراامپر  ما و  اش  نياآ (.4090)ک منت فراننس ت 
 بهجت.  

. تهران: بنگتان نشتر و   0. ترجةة میةد معان. چايران اش آغاش تا اسال (. 4011ت گريشةنت  . )
 ترجةه کنا .

 .نال فر: تهران طاهرم. فرشانه ترجةة .ا بی نقد مبانی (.4071) هةكا ان و ويلفر  ت گرينت
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 خت اه. متاهن  شهترا  ترجةة .ا بی نقد  ويكر هام  اهنةام (.4077) تت ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .اطالعات: تهران

 پ  . تهران: جامی.. ترجةة اب القاسم اسةاعالهااسط  ه جهان(. 4090ت گري شت  ابرت )

اناخت ه يت شن ايرانی    گستنر  پتاز تتا يخ و    (. 4074ت الهاجیت اهال و مهرانگاا کا  )
  وانگران و مطالعات شنان. . تهران:0. چتا يخ

مطالعتات قرآنتی و    پژوهشتی  مجلتة «. اصل ما ينة هسنی    قرآن(. »4091)  شهرا ت میققاانت
 . 443ت90صص .2ش .4  .فرهنگ اسالمی

   « هتام استاطارم قترآن کتريم    اناستی نقتد انگتا ه    وش»التف(.  4097ت تتتتتتتتتتتتتتت ) 
ک از فرهنگ مهتروش. تهتران:   به ها.گا هپژوهی و تا يخ انمقاالت هةايز قرآنمجة عه

 اننشا ات  انشگاه آشا  اسالمی.

مجلة پژوهشتی  «. ام    مطالعات ا بی قرآن کريمتیلال اسط  ه» (. 4097ت تتتتتتتتتتتتت )
 . تهران: پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی.علم و  ين

 .العرب  النراث  ا  احااء: اروت. بالةراغ  تفسار تا(.)بی .مصطف  احةدبن ت مراغ ت
 .النةهاد مؤسسة: قم .القرآن ح ل   و  و ابهات ق(.4020) میةدها ى تت معرفت

ترجةة میةد ضا افاعی کتدکنی. تهتران:    آفرينز و تا يخ.(. 4070ت مقدسیت مطهربن طاهر )
 آگه.

 .ةتهران:  ا  الكنب اإلسالما .تفسار نة نه (.4070)مكا   ااراشىت ناصر ت 
. ش 44.  پژوهشنامة ا   حةاسی«. اش واج مقد (. »4090ت مهرکیت ايرج و آ ش غفرانی )

 . 440ت91. صص43

 . قم: مكنب االعال  االسالمی.0. چاالفصاحتا(. )بی ي سف حسان ت م س ت
. تهتران: اترکت   24اصغر حكةت. چ. ترجةة علیتا يخ جامع ا يان(. 4094ت نا ت جان باير )
 ی و فرهنگی.اننشا ات علة
 .سخن: تهران کا بر ها. و هانظريه: اناسیاسط  ه بر   آمدم (.4092) بهةن ت نام  مطلقت
 .مت لر  متاکس  نتا   اناستی اسط  ه و اسط  ه (.4091) پ  و بهروش ع ض بهةن ت نام  مطلقت

 .  م غا  نشر: تهران

. ترجةتة   لهايزبه س م اناخت ناخ  آگتاه انستان و ستةب    (. 4910ت ي نگت کا ل گ سناو )
 ..  تهران:  ايره0حسن اکبريان طبرم. چ
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کتا ل   ةراسنيو .زيانسان و سةب لها    «با ناخ  آگاه يیآانا» (.4012ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 .رارکباام :تهران ی.اب طالب طا م ةل. ف ن فراننس. ترجة و  .  نگيگ سناو 

. ترجةتة  ا  ت وال ت مجد ت  وحت مكا چها  ص  ت مثالیت م(. 4013ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 پروين فرامرشم. مشهد: اننشا ات آسنان قد   ض م.

فتر .  . ترجةة میةت   بهفتروشم  مشكالت  وانی انسان مد ن(. 4031ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 تهران: جامی.

 اش پا نتد: پژوهشتی    تجايته و ترکاتب اضتدا   وانتی          (. 4094ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) 
 نشر.. مشهد: ارکت به2. ترجةة پروين فرامرشم و فريدون فرامرشم. چاگرمکاةا

. ترجةة فرناش گنجی و میةدباقر الگ ناخ  آگاه جةعی و کهن(. 4091ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 پ  . تهران: جامی.اسةاعال

 .نيتهران: نشر ا  آفر .آسةان ابانه یاناساسط  ه (.4094) نيارو تیلاوکت 
 ج. ترجةتة 42 .تا يخ تةدن: مشرق شمانت گاه ا ه تةدن(. 4000 انتت ويلاا  جاةا )ت ويل  و

 . تهران: اقبال.2احةد آ ا . چ

. 4ج. ج42تا يخ تةدن: مشترق شمتانت گتاه ا   تةتدن.     (. 4011ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) 
و آمت شش   پ  . تهران: ساشمان اننشا اتترجةة احةد آ ا ت علی پااايی و امارحسان آ يان
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