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Abstract 
This article discusses the definition of the school of symbolism, 

transcendental symbolism in which objective images are symbols of ideal 

and cosmological thoughts and feelings, and connect the material and 

immaterial worlds. Arabic is referred to as “allegory” and in English as 

“symbolism”. But it seems to be seen as a new language. Evidence of its 

newness, its revision - though not in the sense of its new use as a language - 

and the lack of a clear and concise definition - at least on the basis of a not-

so-distant author's research - of this language suggests that religion is this 

style. Speech is a well-known hypothesis in the literature of various lands, 

including poetry and prose. Relying on a descriptive-analytical method, the 

author has tried to open new windows to the meanings of the stories of the 

Companions of the Cave, Younes, and Khedr and Moses, without intending 

to compare the word of God with the works of human theological art. The 

characteristics of text independence, attention to the audience, and self-

reference are explained in the Qur'an and the school of symbolism, and by 

examining the symbols in these three stories, such as prayer, water, fish and 

whale, etc., and numbers such as three, four. , seven, and nine, and the use of 

these numbers in the story and theatrical construction of the three stories, 

addressing the concept of rebirth (rebirth is one of the basic human beliefs) 

and attention to the meaning of the symbol that Jung describes as something 

vague and unknown or secretly knows us. The symbol, in addition to its 

obvious and common meaning, also contains rays of other concepts. And it 

occurs when it is necessary to express a purpose that the thought can not 

bring to the realm of thought has been extracted and addressed. 
  

Keywords: Symbolism, Transcendental Symbolism٫ Symbol, Ideation, The 

Companions of the Cave, Younes, Khedr and Moses. 
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دیدار خضر »و  «یونس»، «اصحاب کهف»ی ها قّصهتوّلد دوباره در 

 با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم ،األسرارکشف  در «و موسی
 *صابر امامی

 دانشگاه هنرات فارسی زبان و ادبیّ  گروه دانشیار
 (19-1)از ص 

 8/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 4/2/1400 تاریخ دریافت:
 پژوهشی –علمی 

 

 چکیده
ها و  ، نمادهایی از اندیشهکه در آن تصاویر عینیسمبولیسم فرارونده  ،در این مقاله با تعریف مکتب سمبولیسم

مفاهیم  گاه آن پیوندد، کاویده شده است. ه را به هم میاست و دنیای معنا و ماد   شناختی جهانهای آرمانی و  احساس
ه به مخاطب و خود، استقالل متن ، در قرآن و مکتب های اساسی مکتب سمبولیسم است ارجاعی که از ویژگیتوج 

ده با پژوهش و بازنویسند .شود میسمبولیسم بیان  ای از حیات و آغاز  عنوان پایان مرحله ، بهدوباره خوانی مفهوم تول 
وار  دیگر، پایان و آغاز سلسهۀ آوردن از ابتدای مرحلمردن در انتهای یک مرحله و سر بربه تعبیری ) ای دیگر مرحله

ۀ در سه  (عالی آنۀ یابی به مرحلدست نازل هستی وۀ شستن از مرحل های متفاوت، دست حیات در شکل اصحاب »قص 
تالش کرده است به این پرسش پاسخ بدهد  ،میبدی األسرارکشف از متن  «دیدار موسی و خضر»و  «یونس»، «کهف

هاین که  د دوباره هستند؟ها چگونه در قص  نکه آ تحلیلی، بی -کا به روش توصیفینویسنده با ات   صدد بیان معنای تول 
ی موجود در این نمادهابا بررسی  کوشیده استآثار هنری کالمی بشری داشته باشد،  کالم خداوند با ۀقصد مقایس

ه ساختمان نمایشی سه  نیز و ،و نه و عددهایی مانند سه، چهار، هفت (... ، آب ، ماهی، نهنگ وون غارهمچ) سه قص 
ه، پنجره ههای موجود در ای به معنا های تازه قص  گونه   این موسی بگشاید.ی اصحاب کهف، یونس، و خضر و ها قص 
د ر دیدا ، وآمدن یونس از شکم ماهی سال و زنده بیرون 309شدن یاران کهف بعد از  در ماجرای زنده دوباره معنای تول 

 رونده باز یابی شده است.ظر سمبولیسم فرا،  از منخضر و موسی در التقای آب و خاک
 

نگاری، اصحاب کهف، یونس، موسی و  )نماد(، ایده لمبولیسم، سمبولیسم فرارونده، سمب  س :یکلید یها واژه 
 خضر. 
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 مه مقّد . 1
فسمبل را یونگ  که  ای نکتهلین او  . (۲3: 13۵۲) اندد می، ناشناخته و پنهان معنا و چیزی مبهم معر 

 ، ابهام وپای معانیآید که  تی به میدان میاین است که نماد وق ،خورد در تعریف یونگ به چشم می
وند یپۀ نآن را نشا ،«لسمب» ۀاری در توضیح واژ. ست  در کنار هم قرارگرفتن مرموز آنها در میان باشد

 یسمبل به معن :دیوگ میو  کند میبه هم وصل ، از آن را دارند یمیدام نکه هرکه دو تن را کداند  می
 معانی پای پس راز اینکه با. (20: 1٣٧2، یارست  ) باریصال چند جومانند ات   ؛صال استوستن و ات  یپ

های  های پراکنده و نیمه پاره گردآوریدادن نماد در  پیوند، در قدرت  آید به میان می (نماد) لسمب
 . دهد معانی را چون جویباران به هم پیوند می ۀای است که عناصر پراکند . نماد واژه سرگردان است
ف معنا و  نماد از  تعریف یونگ توصیف بارۀ در (Eco) از اکوبه نقل احمدی را  چیز مبهم و پنهان()معر 
 آورد: می چنین داستان سیلوی ژرار دونروالۀ آونگ شکست

محتویاتش  .ویل شودأنهایت شکل ت تواند به بی که میچرا ؛بار نمادین دارد ،شرح آونگ در داستان
دهد که چیزی  نشان می ،نماد .پذیرد های بسیاری می ویلأآلود مانند است که ت به سحابی مه
  بار و برای همیشه گفته شود تواند یک اما این چیز هرگز نمی ؛ تواند گفته شود هست که می

 .( 370: 1370احمدی ، )
گاه آ با آن حقیقت پوشیده و ، ، ناشناخته و پنهاندرست همان چیز مبهم دمی ارتباطی ناخودآ

ر تواند با عبو ارتباط محسوس و نزدیک است که انسان میخاطر همین  به ؛ ومحسوس و نزدیک دارد
مرز معانی وارد شود و از آنها به کمک نمادها  دون، به دنیای بی وجودهای ظاهر و ماد   از تصویر

آن برای  ،است پژوهش کردهد در زبان دین  نمادربارۀ . پال تیلیش که  تعبیرهای ملموس ارائه دهد
؛ و )از خود فراتر رفتن(کند  اد به ماورای خود اشاره مینم؛ از جمله اینکه شمارد میبر هایی ویژگی

ت و معنای امر مشارنماد در دیگر اینکه  -۲۵1:  137۵زمانی،  علیبه نقل از )الیه مشارکت دارد واقعی 
۲۵۲) .                

این دهد که در  ل توضیح میویژگی او   بارۀدر ،اساطیر در متون تفسیری فارسیکتاب  ۀنویسند
 ، در عین آنکه خود حضور دارد و معنای ملموس و خاص   ویژگی، نماد در تخاطب با مخاطبان متن

از معانی دیگر را در ورای خود به مخاطب ارائه  ای گسترده، طیف  ، در حالتی فرارونده خود را دارد
شم بدون آنکه خود به چ ؛ دهد نشان می، فقط آن سوی خود را زبانی، یعنی کلمهۀ اما نشان ؛دهد می

و دوم  ویژگی بارۀدر وا. دهن متبادر کن ، معانی دیگری را به ذآید و با حضوری ملموس و محسوس
تدر که نماد گوید: برخالف  در تمایز نماد با نشانه می ، شریک و کند آن اشاره میامری که به  واقعی 

تو عنصری از  ءهیچ جزو نشانه چنین نیست  ؛ سهیم است گونه  هیچ و اش نیست مورد اشاره واقعی 
.  ا نماد از این اشتراک برخوردار استام   ؛اش ندارد اشتراک ذاتی با معنای مورد اشارهیا  تسنخی  

 .شود میه سمبولیسم تعریف کل است از نماد و سمب ین شناختیبا چن. ( 106-10۵:  1380،  امامی )



 با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم  االسرار، کشفدر  «دیدار خضر و موسی»و  «یونس»، «اصحاب کهف»های  توّلد دوباره در قّصه/ 4

د» ۀباردر د یمعنا توضیحی مختصر ضروری است.در اینجا ، «دوباره تول  دوباره در  تول 
در همان است که  ،مینک یب مراد میکن تریآنچه ما از ا .گوناگون، متفاوت است یرکف یها تبکم

. در واقع انسان از  شود ر مییتعب «قبل ان تموتوا اوتوم»از آن به فرهنگ مذهبی و عرفانی اسالمی 
تزندگی و  تمیرد و در  قبلی خود می شخصی   این موالنا در . یابد و زیستی واال والدت می شخصی 

 گوید:  میباره 
 توووووو از آن روزی کوووووه در هسوووووت آمووووودی

 

 آتشووووی یووووا بوووواد یووووا خوووواکی بوووودی 
 

 گوووور بوووور آن حالووووت تووووو را بووووودی بقووووا
 

                                      تووووو را ایوووون ارتقووووا کووووی رسوووویدی مر
 

                                        (1370 :789-790) 
گیرد و انسان را در  ل را میهستی او   ،هستیۀ کنند دهد که نیروی تبدیل در ادامه توضیح می یو

  ه روی برتابدالل   پس انسان نباید از فنای فی ؛یابد گونه انسان از فنا بقا می نشاند و این هستی دوم می
، سیدن به خداوند نباید روی برتابدنفس در راه ر یییم  مراد از اینکه انسان از فناو بهتر است بگو

 همان معنای موت است.
از جمادی به سوی  ؛بیند هزاران حشر می ،و بدو وجود آفرینش آغازگوید انسان از  موالنا می
 . او در خارج از این پنج و شش حس  رود حیات حیوانی و اعتال پیش می به سوینباتی از نباتی 

 :اج هستی برسدشکل و نشان و مو   خواهد در دنیای عقل پیش برود تا اینکه به دریای بی ی میماد  
 
 

 هاسووووت تووووا لووووب بحوووور  ایوووون نشووووان پای
 

 السووووت بحوووور درون پووووا نشووووان پووووس 
 

 (80٣:  )همان                                                  
او باید همچنان در دریای خروشان و جوشان هستی پیش براند و از مرگ نهراسد که هر مرگی 

دی دوباره است.  آغاز حیات و تول 
د دوباره جالب  هتوضیح مالصدرا از تول  هاست. او با  توج  ۀبه  توج  قوس نزولی و قوس  نظری 

که در قوس نزولی از جهان عقل به جهان صور مثالی و از جهان صور مثالی به  صعودی، همچنان
 يان فی االنسان الجسمان: » شمارد میگانه را بر انسان نیز عوالم سه برای ،رسد ی میجهان ماد  

 .(71: 1990، مالصدرا)« [...] يو االنسان العقل ياالنسان النفسان
 «اتالت و ترقی  تنز  »با عنوان از رشد و کمال انسان  ،بشریۀ گان اشاره به عوامل سه ضمن او

د دوباره نامیده می وکند  تعبیر می  که ستا شود. او بر آن در واقع عبور از این مراحل است که تول 
د می ۀیافتکامل و رشد ۀاش در مرحل نازل وجودی ۀمرحل ،انسان سالک با مرگ شود و  بعدی متول 

 . یاید والدتی نو می
ل الی مراتب تنز ةتار ةجامع ةذاتها تنزالت و ترقیات و لها وحد يف ةلحق ان للنفس االنسانیاو

تتوسط بین العالمین  ةتصعد الی سماء العقل و تار ةو تار ةالعنصری ةلمادارض الحس المکتنف با
 .(100: 137۵ آشتیانی،مالصدرا به نقل از )
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د»حاضر منظور ما از  ۀدر مقال ؛ این ، درست همین معنایی است که شرح داده شد«دوباره تول 
های  و عرفان برآمده از آن با تعالیم و برنامه نآقربلکه  است،و مذهب یید دین أتنها مورد ت نهمعنا 

دهای دوباره د و تول   . دست است  ای از این خود به دنبال رساندن انسان به تول 
هچگونه در  نرآقسش اساسی این مقاله این است که پر ،این ترتیببه  و  ،، یونسی کهفها قص 

از  میبدی آمده است، األسرارکشف جمله در در متون تفسیری از که شرح آن دیدار موسی و خضر
 ذارد؟گ میرا به نمایش  نمادینوید و این معنای گ میاین معنای خطیر سخن 

د دوباره از منظر روان توان گفت می ،تحقیقۀ پیشین دربارۀ و از   ویژه مکتب یونگ، ه، بشناسی تول 
شده که به بسیاری از آنها در همین  بحثفراوان های گوناگون  ، در کتابان نظریمنظر فلسفه و عرف

ۀا مقاله ای که این معنا را در این سه ام  شده است؛ مقاله استناد  قرآنی از منظر سمبولیسم  قص 
 یافت نشد.، بررسی کندطور مستقل  ه، بروندهفرا

شده انجام تحلیلی -، توصیفیکه این پژوهش باروش کتابخانه ای سرانجام باید اشاره کنم
و با چینش و  اسناد را گردآوری کردهشواهد و ت، ها و مقاال کتابۀ بدین معنا که با مطالع ؛است

 ایم. گیری کرده نها تحلیل و نتیجهآمنطقی ۀ ارای
 

 چوب نظری بحثچار . 2
 از طریقنه و م، ینه از راه شرح مستق دانست که توان هنر بیان افکار و عواطف یسمبولیسم را م

طریق اشاره به چگونگی  ار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه ازکار آن افکه آشیتشب
بدون . (11: 1378)چدویک،  شوند تبیین میدر ذهن خواننده  توضیح، آنها و استفاده از نمادهایی بی

ه، باید به سمبولیسم فرارونده شدن تعریف این مکتب شک برای کامل کنیم؛ یعنی وجه دیگری  توج 
 شناختی جهانهای آرمانی و  و احساس ها ز سمبولیسم که در آن تصاویر عینی، نمادهایی از اندیشها

 .شود عنوان یک وجود کامل شامل می و آنها را به زند پیوند میه را به هم است که دنیای معنا و ماد  
 است، چگونه به وجود آمدهو اینکه های پیدایش آن  برای فهم بهتر سمبولیسم، باید از زمینه

به نام  یهنرمندان به سبکموجب شده است که هایی  چه نیازو توضیح دهیم  سخن بگوییم
 روی آورند.سمبولیسم 

 

 سمیش سمبولیدایپ ینه هایزم .2-1
شناختی  رازهای زیست توجیه طبیعت، بر طتسل   فنون و ها مهارت به بشر ابیستید ،تجربی علوم شکوفایی

رو  های روب زده گرایی شتاب ی کشتار، اروپای قرن نوزده را با مادیط ابزار بر تولید و حت  ، تسل  زمینی
 گرایی که با در بر آن داشت تا در برابر مادی را یسندگان و هنرمنداننوبرخی از ، شرایطاین  کرد.

، قامت خود بکشد ۀامان به زیر سلط جهان را در تهاجمی بی خواست میداشتن ابزار تولید،  دست
ابزار بیان ، که هردو دنیای هنر و اندیشه و نوشتن را از دست ناتورالیسم و رئالیسم و دنبرافراز
تا جهان  ؛سمبولیسم برخاست واین ناتورالیسم نفی شد بنابر ؛، نجات دهدگرایی شده بودند مادی
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ات ات و هنر را و هنر را از ظاهر سطحی و پوست خشک رئالیسم برهاند و رسالت  آرمانی  ادبی  ادبی 
ه و طبیعت و گرداند و با آموزش ذهن و اندیشه، مخاطبان خود را از مرزهای محدود ماد  به آن باز

 را به آنها نشان دهد. روحجاودانگی و رهنمون کند معنا به گی خارج و روزمر  
ی   . ت پرداخت و در اقناع نیازهای روحی بشر کوشیددر چنین تقابلی بود که سمبولیسم به معنو

 ،پنداشت ی میای که همه چیز را ماد   زده در جهان علم (Edouard_Dujardin) ادوارد دوژاردن
تئودور  ۀ جملاین  1886او درسال . (۲3: 1383 ماری،به نقل از ) «در آغاز روح وجود داشت»نوشت: 
 .)همان(« ه استفقط روح شما زند» :کتاب خود قرار داد آغازرا در  (Theodoor de Visser) دو ویزو

 ، رمبو(Verlaine) ، ورلنBaudelaire)) دست، شاعرانی همچون بودلر این در فضایی از
(Rimbaud)ماالرمه ، (Mallarmé)والری ، (Valéry) ی ، نوع خاص  های خود ها و آفرینش ... با تالش و

شناسیم. یکی  سمبولیسم میعنوان مکتب  باما اکنون آن را  از بیان و القای معنا را بنیان گذاشتند که
ای بود که شعر و متن ادبی  گونه اثر هنری به آفرینش کوشش برایها،  از کارهای اساسی سمبولیست

 بسنده باشد. خود ،عبارتی دیگر ارجاع و به بتواند خود
 

 سم یسمبول یها یژگیو   .2-2
 

 یارجاعخود. 2-2-1
 ۀ، نتیجداشتند تأکیدها بر آن  ارجاعی شعر که سمبولیت بسندگی و خود در واقع باید گفت خود

شدن اثر هنری از محاکات صرف طبیعت بود که از دوران کالسیسم تا ناتورالیسم و رئالیسم دور
نر از بازگویی و تقلید کرد. وقتی قرار بر آن شد که ه کارهای ادبی و شعر سنگینی میاش بر  سایه

ب یصدد کشف و ابراز حقایق غای وجود فراتر رود، و درایستد و از مرزهای ظاهر و ماد   طبیعت باز
های قبلی، از جهان ملموس و عادی  توانست همچون نمونه و پنهان هستی باشد، اثر هنری نمی

 خود ، جهانداد تا در آن ید به خود ارجاع میدر نتیجه با ؛ارجاع دهد آنن بگوید و به موجود سخ
سخن بگوید. با  (خود اثر هنری، نه چیزی دیگر) آن را آفریده بودخود به آن دست یافته و که شاعر 

 گوید:  عنایت به چنین معنایی است که ماالرمه می
یک  دهنده بسازیم که هیچ قدر خود بازتاب  شعر را آنهدف اصلی ما باید این باشد که واژگان یک 

)از اصطالحات موسیقی  میزان های یک نت آنها صرفا   ۀنماند و هم از آنها دارای رنگ خاص  
ساالر هستند، نیازی به  کافی خود ۀنجا که این واژگان، بیش از هر چیز به اندازآاز  .باشند است(

 .(177: 1393 هارلند،ه نقل از ب)شرح و تفسیری بیرون از خود ندارند 
ها و روابط آن آن اثراید به عناصر اثر هنری کالمی، بیش از هر چیز ب هربه این ترتیب برای فهم 

هبا همدیگر و به مناسبات داخلی کل اثر  هکرد توج  یک از عناصر  این بدان معنا نیست که هیچ ؛ البت 
تهای داخل شعر نسبتی با  و کلمات و اسم گل در شعر  ،برای مثال ؛های بیرون اثر ندارند واقعی 

مناسبات  ۀفقط در رابطه با شبک ،ا این گلام   ؛سمبولیک همان گل است، میز و یا صندلی نیست
ارجاع، برای خود اثر سمبولیک  یعنی در ؛ کند نقش می ییابد و ایفا داخل آن شعر و اثر معنا می
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تد و از ارجاعات بیرونی و رسیدن به معنا باید خود اثر را هدف قرار دا های پیرامونی  واقعی 
 هتفسیری عالم ۀرا با آثار سمبولیک بسنجیم، شیو قرآنآنکه بخواهیم  درگذشت. با چنین نگاهی بی

 :میشو یادآور می تفسیر المیزاندر را طباطبایی 
ن القران یفسر بعضها بعضا» ، به حکمتفسیر المیزاناساس کار  تفسیر قرآن به قرآن  ۀبر قاعد« ا 

 ل برای تفسیر قرآن، خود قرآن است. در جایی که آیات محکم قرآنیبدین معنا که معیار او   ؛است
ان و روایات تواند دیگر آیات دشوار و متشابه را تفسیر و تبیین نماید، اسباب نزول، آراء مفسر   می

 .(1۲تا:  ، بیباییططباگیرد ) دوم اعتبار قرار می ۀمنقول در درج
 

 به نقش مخاطب  توّجه. 2-2-2
بر نقش مخاطب بود.  تأکیدها به اثر ادبی و کار هنری بخشیدند،  ولیستبتی که سمدومین خاصی   

ست. وقتی قرار است اثر بسندگی آن ا د مستقیم استقالل اثر هنری و خوداین ویژگی برآین ،شک بی
تقلید طبیعت و جامعه نباشد، طبیعی  حکایت از محیط پیرامون وش ارجاع باشد و کار هنری خود

 ؛تواند از خالق خود نیز محاکات کند ، نمی است که چنین اثری با چنان استقالل درخشانی از خود
شود و  رو می هطور مستقیم با مخاطب خود روب ای، به گونه واسطهدخالت هر این اثر بی ،در نتیجه

و  ؛کند ثر ارتباط برقرار میق سلیم خود با ااین مخاطب است که بنا بر فهم و توان فرهنگی و ذو
ها  ای که با جمله پیروان ماالرمه، به جای اندیشه» ها معتقد بودند که سمبولیست ،جهت  بدین

 «ها را استنباط کنندنند که خوانندگان باید خودشان آنک به روابطی اشاره می ،شود کنترل و تعیین می
ای از  های خود، دنیای تازه این مخاطب است که بر اساس توانایی ،در نتیجه؛ (1٧5: 1٣9٣ )هارلند،

و  ؛شود رسد و از متن برخوردار می ت میکند و همراه با متن به رشد و لذ   معنا و زیبایی را کشف می
ت را تجربه کند. والری ، سطح دیگری از معنا و لذ   این هیچ منافاتی ندارد که مخاطب دیگری

 وید: گ می
متن به محض انتشار  .گونه قدرتی از جانب نویسنده در متن وجود ندارد واقعی و هیچهیچ معنای 

هایش آن را  کس بنا به تواناییآن استفاده کند و هر تواند از کس میآید که هر صورت ابزاری درمی به
 (.179: 1393هارلند،به نقل از ) دهد مورد استفاده قرار می

 کند:  می تأکیداین موضوع  ۀادام والری در
گاه کند تتواند ما را از نی   نویسنده بدون شک می  ،ف نیستهای مؤل   تله نی  ئا مسام   ؛های خود آ

)به  آن چیزی که او مستقل از خودش خلق کرده است ؛ماند له آن چیزی است که باقی میئمس
 . نقل از همان(

 گوید:  صراحت از آن سخن می طور که ماالرمه به همان
 .)همان( [...] خود ابتکار عمل را به دست بگیرند ،خاموش شود و واژگانصدای شاعر باید 

هه در ک یمطالب با نیز  عسخنان پیامبر و ائمهدربارۀ  ،ان شدیبه نقش مخاطب در سمبولیسم ب توج 
ه ها،  مانند این نمونهسخنان و آیاتی  .کند صدق پیدا میو فرهنگ شنونده  ییبه مقدار فهم، توانا توج 

هکل   طور به انا معاشر »فرمودند:  پیامبر: دهد خوبی نشان می به معصوم و قرآن را به مخاطب ی توج 
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: فرماید می نهج البالغهدر  عامام علی .(74: 1366 )فروزانفر،« االنبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم
و حدیث مشهوری که موالنا بارها در  (61 خ: 13۵9 )صبحی،« ظاهره انیق و باطنه عمیق القرانان »

 یا (83: 1366)فروزانفر، « ابطن ةبطن الی سبع ان للقران ظهرا  و بطنا و لبطنه»کند:  تکرار میمثنوی 
 : قرآنجایگاه رفیع بارۀ سخن جوادی آملی در

ارد و د میاز آن وجود عینی که بگذریم یک سلسله وجود مفهو. [...] قرآن یک وجود عینی دارد
کس هر: ]...[ دو طایفه از نصوص در این زمینه آمده است. ]...[ سلسله وجود مشهودی دارد یک

است، گفته  قرآنبه کسی که اهل ؛ بهشتی دارد ۀدرج ،با خبر بود، به همان معیار قرآنهر اندازه از 
گوید:  دوم این است که قرآن به اهلش می ۀو طایف ؛«... اقرا و ارق» : شود بخوان و باال برو می

  .(۲01: 1374جوادی آملی، ) «بخوان و باال بیا»
  

  یعنوان اثر هنر  شعر به یبازساز . 2-2-3
گونه که شاعر با قصدی  آن ؛هنری بود یعنوان اثر ، بازسازی شعر بههای سمبولیسم از دیگر ویژگی

عنوان  ماالرمه بهکند.  ش شعر میسرایشناسانه، اقدام به  ی زیبایی ا تجربه آفرینشهنرمندانه، برای 
چه ماالرمه اگر» داند: موسیقی می ۀتر از آفرینش قطعنش شعر را در سطحی برابر یا باالشاعر، آفری

بلکه واگنر را به  ؛دهد وجه شعر را مادون موسیقی قرار نمی هیچ ، به کند واگنر را بسیار تحسین می
 .(284: 1٣89)ولک، « رهاستکند. پیداست که شعر در نظر ماالرمه واالترین هن شعر منضم می

به نقل از )« جز خودش ندارد هترین هنرهاست و هدفی ب ترین و ناب شعر کامل»گوید:  والری نیز می
 .(۵74:  1383تراویک، 

 

 یشناخت ییبایز  ۀجاد تجربیا .2-2-4
 :ویدگ میکه شایگان  چنان؛ ها بوده است های سمبولیست شناختی یکی از هدفایجاد تجارب زیبا 

 زیبایی و تحریک حواس مخاطب در گونه هدف و غایتی، اال  بودلر هنر را مستقل و آزاد از هر
، بودنانگیز همواره با نوعی غریب و هیجان ،اند و زیبایی از نظر اود میجهت دریافت این زیبایی 

 .(39 :1394)شایگان،  اساس شعر برای او کشش انسان به زیبایی واالست .]...[ مالزم است
 ۀکنند از هم گیرد، تالش می بدیهی است وقتی چنین هدفی واال در پیش روی آنان قرار می

آمیزی  یکی از این امکانات حس ؛امکانات زبان، برای رسیدن به این اوج و توانایی سود بجویند
توان از  ها را می آمیزی بهترین نمونه خورد. برای فهم حس است که در شعر آنها فراوان به چشم می

وضوح حس المسه و  به ؛ در این آیه(187)بقره: « هن لباس لکم و انتم لباس لهن»تعابیر قرآن آورد: 
ا آمیختن حس ب ؛ در این آیه نیز(۲6)اعراف: « و لباس التقوی»حس باصره با هم آمیخته شده است. 

 «و الخوف   الجوع   لباس   ه  قها الل  فاذا». در آیۀ مفهومی است یامر صدد القای تام  بینایی و بساوایی در
 .(11۲)نحل:  هایی از چشایی، بینایی و بساوایی در هم آمیخته است حس

گذار در کنار یکدیگر  تأثیری و ذهنی را برای نیل به بیانی نو و ها قوای مختلف حس   سمبولیست
ابی به تعامل ها با استفاده از عناصر تصویری و با تکیه بر موسیقی کالم، با دستیآن .برند به کار می
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 کنند. همچنان که چدویک میان حواس و آمیزش آنها، برای خلق مفاهیمی بدیع تالش می
(Chadwick)  شده  «ارکستری»انگیری هماهنگ و  دل ۀگون گوید: شعر بودلر به میدربارۀ شعر بودلر

، به اجرای نقش خود فراخوانده  ت انتخاب شدهدق   هایی به مختلف در زمان است و حواس  
 .(3۲-31: 1378) سطرها در توازن است و شیوایی ترسیم شده است ها به شوند. تصویر می

اشی را با و ضمن آن نق   مستمر استفادهطور  بههنرها  ۀآمیزی، از مقایس بودلر برای خلق حس
توصیف  های بصری بردن تصویر کار گرفتن از تعبیرات موسیقایی یا آثار موسیقایی را با به یاری

 .(۲70: 1398 )ولک، ی مدافع امتزاج آنها باشدها را با هم خلط کند یا حت   آنکه هنر بی ؛کند می
بصری ر تأثیاز ها  سمبولیست ۀ، باید به استفادبودن شعر سمبولیسم  پس از آهنگین و موسیقایی

چدویک در این خصوص . می سخن گفتات هنرهای تجس  تأثیرهمانند احساساتی برای ایجاد 
 گوید: می

رتوان کوشش برای رخنه در فراسوی جهان  سمبولیسم را می رخواه ؛ ات دانستتصو  ات درون تصو 
رنیز عواطفش، خواه  شاعر و یعنی جهان فراطبیعی کاملی که  ،«افالطونۀ اید»ات به مفهوم تصو 

تانسان آرزوی رهیابی به آن را دارد. برای رسیدن به آن سوی سطح  ، اغلب از نوعی ادغام واقعی 
 .( 1۵-14: 1383)چدویک،  شود تصویرها بهره گرفته می

 گوید: ماالرمه با اشاره به این تالش برای القای بعد سوم می
ت ئای دقیق میان تصویرها برقرار کند و در آن صورت است که بعد ثالثی از آن نش هنر باید رابطه

 .(۲91: 1389 شود )ولک، میکردن راز آشکار،کار محصول گیرد و می
ه به توضیحاتی که گذشت، در اینجا بهاکنون   األسرار کشفهای مورد بحث در  داستان با توج 

ه  پردازیم؛ می ی به شرح عنایتو با   طور کامل ادبی است بهاین مقاله ر این نکته که بحث با تذک  البت 
ط و اثبات آن صدد استنبادر پژوهشمعناهایی که در این   خوبی روشن است ، به نماد دادیم دربارۀکه 

،  که در این وادیچرا ؛ای و تفسیری قصص و آیات مزبور ندارد ، منافاتی با معانی ترجمه هستیم
کدام  دریافت هیچ و فهم و اند محترم و دسترس قابل خود های مرتبه در معانی گذشت، که طور همان

 . دیگر نیست ۀمستلزم نفی و انکار مرتب
 

 «موسی و خضر»و  «یونس» ،«اصحاب کهف»های  مروری بر روایت قرآن از قّصه. 3
ه در متون ادبی د می اتزبان و و تفسیری انیم که این سه قص   األسرار کشففارسی همچون  ادبی 

الم، با کۀ ز از اطالیپره یا برا؛ ام  مده استآتفصیل  و ... به عتیق نیشابوری، تفسیر طبریمیبدی، 
ه هآشنایی مخاطبان با  به توج  در هف کداستان اصحاب  برای مطالعۀ آنها به، خواننده را ها قص 

ه موس، (پنجمجلد ) 709-639صفحات  ۀو  (جلد )همان 730-709 در صفحات و خضر یقص   قص 
 هیم .د میارجاع  األسرارکشف  ششم( جلد) 31۲-۲9۵در صفحات  ونسی
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 ها قّصه تجزیه و تحلیل. 4
 

 قّصه اصحاب کهف نمادهای. 4-1
در  .است «غار» ،شویم رو می هبا آن روب األسرار کشفاصحاب کهف  ۀقص  لین نمادی که در او  

 : چنین آمده است نمادهافرهنگ 
های باززایش و سرسپاری  و اسطوره أهای خاستگاه و مبد در اسطوره ،م مادرح  لی ر   الگوی از ،غار

 . بسیاری از جوامع دیده شده است
د دوباره است ، نماد خاستگاه ، غار همانند زهدان نزدیکدر خاور  ای  در ترکیه افسانه .ها و تول 

د و شکل ها در غاری وارد  آب ؛گوید گیری انسان از خاک رس در دل غار سخن می از تول 
برند و پس از نه ماه قالب رسی انسان  با خود می ،، خاک رسی را که به شکل انسان است شوند می

شده و  ، غار نماد دنیای شناخته ت خاور دوردر سن   1.[...] گیرد مای خورشید جان میدر زیر گر
د و سرسپاری است و تصویر مرکز و قلب زمین است.  محل تول 

د دوباره می عنوان مرکز هنماد غار ب د و تول  و همچنین محل مراسم  ؛کند ، آن را محل تول 
د دوباره است و ، که خود ی سرسپاری در جلوی غار انجام  ها که معموال   داالن آزمون هزارک تول 

:  1٣88 ،و گربران )شوالیه است کیمیاگری ۀکور یک مانند و است زهدان یک ۀمثاب به غار گیرد. می
4/43۲-4٣1). 

هبا   ۀتوان گفت در ساختمان قص   ین غار داده شد، مینماد یه از معناک یحاتیبه توض توج 
ن هف در آکاران ی ؛کند میعت عمل یرحم مادر در دل طب و مانند زهدانز، غار به یهف نکاصحاب 

ه یناکتوان  یه مک یطوالن یاز خواب سپسشوند، و  ید مین از نظرها ناپدیهمچون جن و روند یمفرو
رون یرسد و از زهدان ب یه به رشد و بلوغ خود مکن یشوند و همچون جن یدار میاز مرگ باشد، ب

دیجنبش و حان و کد، با تیآ یم ،  ها از دیگر نماد ند.یآ یرون میدوباره از غار ب یات دوباره در تول 
آمده  ها فرهنگ نماددر ی هشت است. ، هفت و حت   ، شش ، پنج ، چهار اعداد سه بر  قرآن تأکید
نشانگر نظامی فکری و روحی در ارتباط با خداوند،  و ، عددی بنیادی  : در سراسر جهان سهاست

. در  دمی است. موجود زنده از سه واحد ترکیب شده و سه در واقع جمع یک و دو استکیهان و آ
گویند که سه یک عدد کامل است و بیان  . چینیان می این حال سخن از وحدت زمین و آسمان است

عدد این .  یابد چهار با مربع و صلیب ارتباط میعدد معنای نمادین  ت و غایت ظهور است.تمامی  
 . (۲/151: 1٣88 ،و گربران شوالیه) ت استه تمامی  نظری   ۀنشان

یعنی از  ؛ های زوج و فرد است عدد ۀمجموعن است که ازکی بر آ، مت   نمادگرایی عدد پنج
و از سویی عدد میانی  ؛معانی آن دو را در خود دارد ،در نتیجهو  مجموع سه و دو تشکیل شده است

ه)رقمی است  ه عدد یکن   و عالمت وصلت است و فیثاغوریان آن را عدد نکاح  به میان، مرکز( توج 
 .(152)همان:  اند خوانده

 نظام اخالقی و کل   ، کل   طبقات آسمان ، کل   ارات و مالئکسی   ۀمنظوم هفت نمایانگر کل  
هفت  . نماد زندگی جاویدان بود ،در میان مصریان هفت . خصوص در نظام روحی است ه، ب ها نیرو



 11/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، سال 

چرخش قمری  ۀروزه و هر چهار دور هر چرخش قمری هفت ؛ستمالی پویاکامل ک ۀد حلقنما
 هفت ۀدهند . فیلون اسکندرانی عقیده دارد که مجموع اعداد تشکیل کند مییک دور را ختم  (٧×4)
کامل و  ۀمفهوم تغییر پس از یک دور ۀبرابر است، هفت را نشان (4×٧)که با عدد  (4+5+6+٣+1+2)

جهت اصلی است و  یا چهار  هفت در ارتباط با عدد چهار که نماد زمین کند. یک شروع مثبت می
در حال حرکت است. عدد هفت عدد پایان  جهان   ، نمایانگر کل   یا عدد سه که نماد آسمان است

تی ی  کل   ؛ت استت و تمامی  هفت نماد  یک کلی   .استدر سراسر جهان بعدی  ۀیک دوره و آغاز دور
 .(164-151 )همان:  در حال حرکت و پویایی کامل

و  ؛خداوند جهان را در شش روز آفرید ،همچون شش جهت فضا ؛شش خود عدد کمال است
ه ه مقیاس آبستنی ، به اما عدد ن  ز اهتمام و فرجام جوهای پر بار و نماد افتخار پس او ، جست ظاهر ن 

ه زعم دیونوسیوس سلسله به یک آفرینش است. تایی  سه ۀدست دسته یا سه مراتب فرشتگان به ن 
 .)همان( ، واحد در واحد ، نظم در نظم الکمال در کم :بندی شده است طبقه

ه یکی از اعداد افالک سماوی است ه طبقه  ن  ند. هست. افالک به تعبیری هفت و به تعبیری دیگر ن 
ه نشانه آسمان، زمین، زیر زمین.  شود گان نمادین می هر عالمی با یک مثلث و با یک عدد سه . ن 

 .)همان( تمامیت سه عالم است
ه آخرین رقم از مجموعه ارقامی است که در آن واحد هم پایان و هم شروع دوباره را نوید  ن 

د ای جدید را و به این گرفتن بر زمینهیعنی قرار ؛دهد می زمان  ، هم زدن جدید و جوانه یگونه مفهوم تول 
ه نشانگر پایان یک دور پایان در آن دیده میبا مفهوم مرگ و  فرجام یک مرحله و چفت و  ۀشود. ن 

 .(همان) بست یک حلقه عظیم است
 یاز باورها یاریبس ه درک نیان آسمان و زمیوند میخداوند با آوردن عدد سه، بر پ ،بیترت نیبد

د یمعناو  ،شونده استباردار ،نیننده و زمکبارور ،آسمان، ینیالنهر نیب یریاساط  کند. اشاره می، تول 
هف با اعتقاد به که در اصحاب ککند  اشاره میت رشد انسان ی  ن با عدد چهار و شش به تمامیهمچن

از  یا ان دورهیپا، به گرید ینار معانکبا عدد هفت در  .شود یآن حاصل م یت به سوکو حر أمبد
و  یحاملگ ماه پردازد. ارتباط عدد نه با نه یشان میگر از زندگید یا هف و آغاز دورهکاران ی یزندگ
د  به رحم و حمل  ،نار آنکه در ن با غار و عدد ن  یل نمادکبه ش قرآنا خالق یگوبدیهی است؛ و تول 

د اشار ۀماه نه  م دارد.یمستق ۀبار و تول 
 : سگ است ،شود اصحاب کهف دیده می ۀآخرین نمادی که در قص  

شود که بخشی  ا مسئله وقتی جالب میام   ؛کند خود حمل می ضادی را باسگ معانی متفاوت و مت  
د و زایمان انسان مطرح می  ، آفرینش ، در رابطه با خلقت های نمادین سگ از نقش . در  شود و تول 

خاک و آب و  ۀگان ل وابسته به عناصر سه، در نظر او   سگ ۀنماد پیچید»  : خوانیم ها می فرهنگ نماد
پس از اینکه همراه انسان در روز زندگی  ،( انسان در شب مرگ است مایماه است، سگ بلد )راهن

 .  او بوده است
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،  کردن مور زندانیأشوند، م های مصر بسیار دیده می نگاری سر که در شمایل میمون های سگ
 .[...] س هستندهای مقد   ، نگهبانی از در ورودی مکان کردن دشمنان نوریا نابود

عالم دیگر تربیت  برای راهنمایی و همراهی مردگان در خصوصا    هایی را سگ ها  مکزیکی
، صورت فلکی  البروج مکزیکی ةسیزدهمین و آخرین صورت فلکی در منطق .]...[ کردند می

، تعبیر و  تجدید، پایان عالم زیرین و همچنین آغاز و  عنوان مرگ این صورت فلکی به ؛ کلب است
 .  شود تفسیر می

گاهی سگ ، باعث شده که  و همچنین آن سوی دیگر زندگی انسان  از عالم دیگر باالخره آ
عنوان بنای اساطیری انسان  ساز و اغلب صاحب یا فاتح آتش و همچنین به سگ را قهرمانی تمدن

 .]...[ به شمار آورند
کیددانند و  مغولی، حاملگی زنان را از نور می و  اساطیر تورکی  دارند که نور پس از دیدار با تأ

 .(616-3/601: همان)]...[  کند صورت سگی جوان ترک می او را به ،زن
ه را بر مفاهیمی از رح   تأکیدخوبی  به ،شدهل در معانی ذکرم  أت م، کمال و نمادین و بصری قص 
ه به چشم می ینمادها ۀصورت مشترک در هم ت که بهتمامی   ، انسجام کامل آسمان و  خورد قص 

کند و عبور از  زمین و آغاز دوباره که حرکت در مسیر شدن و رسیدن به رشد را تداعی می
، گذشتن از وحشت و رسیدن به آرامش که در اساطیر  های وجود و رسیدن به نور و روشنایی تاریکی

 دهد. نشان می ،اند همراهکهن با راهنمایی و حضور یک سگ نگهبان 
آنها را کسی گونه که اگر  آن ،عمیق فرورفتن آنان در خوابیبردن اصحاب کهف به غار و  پناه

 ،خداونداز سوی دادن آنها  ، و تکان گریخت شد و می دچار وحشت می ،به تعبیر قرآن ،دید می
ارتباط با زن حامله و زایمان نیست،  های معانی نمادین آن بی حضور آفتاب و سگی نگهبان که پرتو

های  بندد و با عبور از گردنه درون آن نطفه می که استای  هبچ  و م باردار گر زهدان و رح   تداعی ،همه
  هپس از ن   ،استدرپی در هر ساعتی همراه  های روزانه و پی که با حرکت شدن و تکوین وحشتناک  

 ،یند زایمانآفر شود و طی   میوارد دیگری  ۀمرحلبه ،  آفرینش ابتدایی ۀرساندن مرحل ماه با پایان
تر از  برابر بزرگ اندنیای روشن و هزار بهکند و  مانند رحم را ترک می نرم و مغاک و محیط تاریک

 شود. میوارد رحم 
تحضور  ه اصحاب  شخصی  م یه به ارتباط او با مفاهکشود  یجالب م یوقت ،هفکسگ در قص 

تا از  کند می یرا همراه نهاآ  سگی؛ توجه داشته باشیم یاران غار یمرگ و خواب طوالن یا اسطوره
د دوباره واصل شوند یین نور و روشنایه بگذرند و به سرزمیجهان سا یها یکیتار ن یهمچن  ؛و تول 

ه  یها تیروا ۀه در همک نظر داشته باشیم سمقد   یها انکسگ از م یبه نقش نگهبان ده یهف دکقص 
 شود:  یم

ستانه نهاده و دو چشم پهن بازمانده، در خواب آسربر ؛غار بخفت ۀآستان شان بریو آن سگ ا
رامون ینگرد و پ یه در وکچ جانور زهره ندارد یده، تا هیبر آن سگ پوشان یبتیخوش خفته و حق ه

 .(28٣: 1٣80،  یشابورین) یم ویآن غار گردد از ب
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ی دانشگاهی است که تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، ا  ، رشته طراحی صحنه در جهان امروز
هاند که  هایی از آن ارائه داده هنری تعریف ۀ. بزرگان این رشت قابل پیگیری است به چند نمونه از  توج 
 :  آن ضروری است

ای و خوزه کارلوس از برزیل آن را ترجمان  رویدادهای صحنهمکلبرک بلژیکی آن را انطباق فضا با 
، آن  ، پریکوت از کاتالونیا های مشترک بخشیدن به ایده ت، جسمی   فضایی صحنه و مایکل از کانادا

بصری  ۀای که قابل باور باشد و آنتونوپولوس آن را مواجه گونه ، به کردن متن دراماتیک را بصری
ت نامند  استعاری دنیای بصری نمایش می ی مطلقا  ، تجل   ت از آمریکال و دلبربا تخی   واقعی 

 .(1٧ و 15: 1٣88)ارجمند، 
هبا   یضمن روایت ماجرای قرآنراحتی روشن است که  به ،هایی که ارائه شد به تعریف توج 

 یافته و یک کل   سازمان ای ، عناصر بعدی روایت را چنان گرد هم آورده و از آنها مجموعه تاریخی
م و های پنهان و پشت پرده را تجس   توانند معانی متفاوتی از ایده منسجم را فراهم آورده است که می

 ،به مفهومی که ما به دنبال آن هستیم (Yovanna) تعریف یوانای یونانی ،در این میان .شکل ببخشند
های بصری  هبه نظامی از نشان نمایشگوید طراحی صحنه برگردان  او می ؛ تر است بسیار نزدیک

 .(16: همان) است
هبا  ،به این ترتیب های بصری و قابل دریافت و ملموس روایت اصحاب کهف،  به نشانه توج 

ه»و  «سه»سال و تکرار واژه  ٣09 بر قرآن تأکیدویژه  هب که ارتباط مستقیم با حاملگی و زایمان  «ن 
گاهی ، عبور از گردنهد و زایمانراحتی معنی تول   به ،دارد از  گذر،  های وحشتناک و تاریک ناخودآ

ه ه در جهان غار و رحم ک ،دنیا و رسیدن به روشنایی خورشید حقیقت در ورای دنیا و ... از قص 
 ، قابل فهم است.شود مینمایش داده 

کنده   اصحاب کهف با دریافت عمیق معنای توحید ،به این ترتیب و باور و ایمان سراپا قلبی و آ
د  ،توان از آن رسند که می ، به توسعه و اعتالیی از روح می ت و اطاعت از این ایماناز صمیمی   به تول 

تآن  د را در این طراحی صحنه نشان داد شخصی   ؛و انسان بزرگ درونی آنها تعبیر کرد و این تول 
د  که قرآن انجام داده است. مچنانه جالب است که میبدی نیز در نوبت سوم تفسیر خود به تول 

د و سربرشستن از ه مردن و دست) اصحاب کهف در همین معنا ۀدوبار آوردن در ستی فرودین وجود و تول 
 :کند میتصریح  (هستی متعالی وجودشان

ندگان بدان باز آید که از خود حاصل اعمال ب خاستند، وبرست که از خود ا معنی آن ،هل اشارتبر لسان ا ]...[
و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال ای نقلبهم بین حالتی » ]...[ حق رسیدنده ب ،خاستندچون از خود بر ؛خیزندبر

 .(۵/671: 1376)میبدی، «الفنا و البقا
 

 ونسی قّصۀی نمادها. 4-2
ت که ما بر او چه چیز تقدیر پنداشت و ندانس و، یاد کن آن مرد ماهی را که خشمگین برفت

 .(6/۲9۵: 1376)میبدی، ]...[  ایم کرده
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ۀآغاز  میبدی در األسرار کشفی که در هاینماد هونس جلب ی قص   «امواج»و  «آب» ،کند می توج 
 «]...[ در کشتی نشست تا رسید به دریای روم و خشم برخاست وبیرون شده یونس ب» دریاست:

 .(۲99 :)همان
ه و تزکی   ۀوسیل ،حیات ۀچشم :توان در سه مضمون اصلی خالصه کرد معانی نمادین آب را می

لی شوند و ترکیبات تخی   ها متالقی می تترین سن   . این سه مضمون در قدیمی مرکز زندگی دوباره
 .]...[ دهند و در عین حال هماهنگی را شکل می  گوناگون

،  بخش ، آب زندگی ریگ ودا . بودن امکانات است، نشانگر نامحدود شکل بی ۀآب این تود
 . یماد   ۀ، که در زمین ستاید معنوی می ۀقدر در زمین ا را همانبخش و مصف  نیرو

د دوبار ، آب شکل جوهری ظهور در آسیا جسمانی و روحانی  ۀ، اصل حیات و عنصر تول 
ستین است. در متون نخ ۀ. آب ماد   ، برکت و فضیلت است ، حکمت ، خلوص است. نماد باروری

جا آب بود و همچنین در سفر پیدایش نفخه یا روح خداوند در آبها  هندویی آمده است که همه
، آب پیش از  ت یهودی و مسیحیدر سن   2. آب اصل و حامل تمامی حیات است ]...[  دمیده شد

هرچیز برتر را نشان  أ، و مبد مادر و زهدان است ۀنشان .]...[  هر چیز نماد اصل آفرینش است
 .(۲0و11/1: 1٣88، و گربران )شوالیه]...[   دهد می

هبا  ار یت بسی  اهم   ،شود یا قرار داده میدر ،ونسی ۀقص   ییایجغراف ۀنیه زمکنی، این معانیبه ا توج 
د دوبارهیقرار است در ا .ابدی یم ه از تول   ونسی ۀلیوس هب یروانۀ ختیگس لجام یها یانرژی مهارو  ن قص 

 است. یا و آب متجل  یدر نماد در ین معانیا ۀو هم؛ سخن گفته شود
 :امواج است ،نماد بعدی که باید از آن حرف بزنیم

با  ،کنند . امواجی که به دلیل طوفان طغیان می ای عظیم است نیروی ثقل توده  امواج نمایانگر
آگاه است، که از اژدها نماد طغیان ناگهانی ناخود که این ؛ اند اژدهای اعماق وجود مقایسه شده

های  وسیله گرایش ه، ب گر ، یعنی روان سرچشمه گرفته و با نیروی ثقلی خدعه عظیم دیگری ۀتود
 .(144و  1٣9 همان:) ]...[ برد ط عقل یورش میشده توس   راهبری و به من    شود پرتاب می غریزی

گاه یان ناگهانیطغ ، باخود شدن از قوم ونس در اثر آزردهی خود را از دست وری ، صبیناخودآ
 کتر یو برا کند میقومش را فراموش  یامبریو پ یی، راهنمایرکت بزرگ روشنفیهد و مسئولد می

 شود. یآنها عازم سفر م
هنماد قابل   :است «ماهی»دیگر  توج 

د یا تجدید دوره  ، سرکوب وارونه ها ماهی نماد آب ها  پیدایش بر روی آب . استای  و ارتباط با تول 
از سوی دیگر ماهی به  .]...[  کشف و شهود ۀهم منجی است و هم وسیل ،شود. ماهی ایجاد می
 ، نماد زندگی و باروری است ریزد شمار تخمی که می و تعداد بی  عجیبش در تولید مثل ۀدلیل شیو

]...[. 
 نماد باروری و فرزانگی استآب و ، ماهی عالمت  نگاری جوامع هند و اروپایی در شمایل

 .)همان(
یاد کنیم که در داستان حضور  «نهنگ»باید از  ،مطرح شد صورت اسم عام   در کنار ماهی که به

 : بلعد دارد و یونس را می
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در  .مکانی تاریک و هم به نمادگرایی ماهی ارتباط دارد ۀهم به نمادگرایی دهان ،نمادگرایی نهنگ
 هی دارد که یونس صاحب ماهی نامیده شده است.یونس نون معنای ما ۀاسطور

ای در  صورت کمانی است که بر نقطه و به  زیرین دایره ۀشکل ظاهری حرف نون به شکل نیم
، در عین حال  دایره هاست. این نیم . حرف نون نماد کشتی نوح و شناور بر آب کا داردمرکز خود ات  

 .(48٧و  481 همان:) ]...[  نماد زهدان استها  و جام خود از بعضی جنبه ؛جام است ۀنشان
ه  ،رود یمها فرو رد و نهنگ در دل آبگی میم نهنگ قرار کدر ش یقتس وونیه کد یداشته باش توج 

شدن رحم با  دهین و حضور آن در رحم و پوشیجن ،د فراوانیکأن صحنه با تیا یر ظاهریتصو
 ذارد.گ میش یپر از آب را به نما یا سهیک

گری  وجهیاز چند بارزی ۀنمون کدو ، است آمده نمادها فرهنگ در ست.«کدو ۀبوت» نماد آخرین
 :در نماد است
. نماد باروری و  ، پرتغال و هندوانه را دارد ت بالنگهای بسیارش مقام و موقعی   دلیل تخمهه کدو ب

د شده، از کدو  فراوانی است. در اساطیر الئوس آمده است که الئوس شمالی و الئوسیان  اند متول 
ا ام   ؛روید کدو در جزایر جاودانگان می .]...[  کدو منبع زندگی و نماد توالد و تناسل است ]...[

 .]...[ توان به آن دسترسی پیدا کرد و به آسمان صعود کرد می
ه ۀالعاد کدوهای خارق خود این کدوها غار  ،و از سویی ی داشتند، همگی در غار جا ها قص 

 با نمادگرایی کیهانی غار وجه مشترکی دارند. [هاکدو]در نتیجه  ؛ بودند
، آبستنی و زهدان زنان است که زندگی در  ، نماد تخم کیهان ، کدو حلوایی در میان بامباراها

 و4/5٣4: همان]...[ ) نامند بامباراها بند ناف کودک را بند کدویی کودک می . شود میآنجا ظاهر 
5٣8). 

راحتی  اند که به ها چنان در کنار هم چیده شدهو تصویر نمادها، باز  یونس نیز ۀقص  در همین 
د را یادآوری میزهدان و حضور نوزاد  ۀخاطر ه به بعضی از . بر اساس اشاراتی ککند و رشد و تول 

، والدت  ، آبستنی شود که باروری ماهی و نهنگ و کدو شد، آشکارا مالحظه می ، ، امواج معانی آب
، و جدا  حیات ۀو عبور از چشم  هجدا از معانی تزکی   . گیری حیات از معانی مشترک آنهاست و شکل

گاهی و غافلگین پاالیش نفس و رسیدن به ناخوداز معانی سهم آسای  گیری با هجوم موج آ
گاه که همگی در مسیر رساندن انسان از مرحله انرژی ای واالتر و برتر عمل  ای به مرحله های ناخودآ

د  و ، همه ، حضور کدو مانند نهنگ ، شکل زهدان های تاریک دریا ، آب کنند می همه بر مفهوم تول 
ه  کنند می تأکیددوباره  کید. این معنا آن قدر تحت تصاویر قص  چنین  تفسیر طبریشود که در  می تأ

 خوانیم: می
، وحی فرستاد  دادوجل فرمان چون کودکی کز مادر بزاید، خدای عز   ؛یونس همچنان گشته بود

، پس یونس را از آن آفتاب رنج  سوی آهوی بشیر، تا هر روز دوباره بیامدی و یونس را شیر دادی
وجل کدو بر او برویانید، برآمد و ببالید، و برآن ، خدای عز   شده بود، و آنجا درختی بود خشک

ت گرفت. تا لختی قو  درخت اندرهمی بود  ۀدرخت برشد و بر یونس سایه کرد، تا یونس بدان سای
 (690: 1٣6٧طبری، )



 با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم  االسرار، کشفدر  «دیدار خضر و موسی»و  «یونس»، «اصحاب کهف»های  توّلد دوباره در قّصه/ 16

ه تصاویر در کنار حکایت یک قص   هید سازمانبا بار دیگر  قرآنواضح است که  ،به این ترتیب
د  ویژه معنای مهم   هنمادین، معانی دیگر و ب  هایی از معانیهای ادبی و پرتو به کمک مهارت تول 

 دوباره را در نظر دارد.
د  تر و کامل ای عالی میرد و در مرحله ای می ، از مرحله تعالیبدیهی است یونس در مسیر  تر متول 

د ۀ. نتیج شود می یابد باید به سوی  شدن به روشنای گرم ذات حیات است که درمی نزدیک ،این تول 
ت خود همراه و همگام شود اجتماعی با سرنوشت مل   یروشنفکر و مسئول چونقوم خود بازگردد و 

 رهاند. دریافتی از معناست که خداوند او و قومش را از عذاب میچنین  ۀو به شکران
 

 موسی قّصۀنمادهای . 4-3
 :  است «خضر»،  فکنیمادی که باید به معانی آن نظری بی، تنها نم موسی ۀقص   ۀدربار

آموختیم از نزدیک  در او را دانشی دادیم از نزدیک خویش، و یافتند رهیی را از رهیگان ما، که او
 .(۵/710: 1376)میبدی، دانشیخویش 

 :نویسد می فرهنگ اساطیری در یاحق  
و بدان  ؛اند اسرائیل و برخی بندگان خدا همچون لقمان دانسته بعضی خضر را از پیامبران بنی

گیاه  ،، چون برخاست از زیر آن سنگ جهت به این نام خوانده شد که روزی روی سنگی بنشست
. ]...[ ، او را راه نماید هرکه در دریاها راه گم کند ؛راهنمای دریاهاستخضر . [...] سبز رسته بود

، سالک را  جاویدان است ۀآب حیات در درون ظلمت جای دارد و خضر که پیر طریقت و زند
حیوان  ۀ، ظلمات که جایگاه چشم ، آب حیات ی خضر با عمر جاودانطور کل   نماید. به بدان راه می

 .(184و 182: 1٣٧5)  گشتگان ارتباط دارد ی و داللت گمو راهنمای ،و حیات است
های  کردن هستی فرودین برای رسیدن به هستیعریان فناۀ صراحت خضر را مجسم میبدی به

فبرین    :کند میی معر 
 4ما اسرار علوم حقیقت بر دل او نقش گردانیم ٣،س تواند کردقربان شرع مقد   ،هرکه صفات خود

 .(۵/7۲8: 1376)میبدی، 
که توصیف آنها   نیز ماهی و ، دریا با نمادهای آب عالوه بر نماد خضر، در داستان موسی

دیگرش با حیات  ۀمعانی گسترد ۀبسیار جالب است که مفهوم خضر با هم . رو هستیم هروب ،گذشت
د دوباره  و رستن و به  . دارد همخوانینوعی با والدت و تول 

هبا  اتبه بحث هنر و  توج   که ،های نمادین تصویردهی  و القای معنا از طریق سامانمدرن  ادبی 
 توانیم چنین بگوییم: ، میگذشت توضیح آن

، محملی است  تئاتر مدرن ۀبه این معنا که صحن ؛اندیشگون استۀ یک پدید درامای جدید اساسا  
خود چیزی در صحنه خلق  ۀنوب  کدام بهاین افراد هر ؛ فین اثرل  ؤهای م برای عرض اندام اندیشه

ویلی )هرمنوتیک( به مسئله نگاه أ. اگر از دیدگاه ت لیف یا اثر هنری آنهاستأکنند که در حکم ت می
،  های شخصی مخاطبان از معنای صحنه است لیف که همراه با رمزگشاییأت ۀآخرین مرحل،  کنید
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می و بصری نه شکلی تجس  های متن که در صح آنها از نشانه ؛ دهد در ذهن تماشاگران روی می
 .(۲۵: 1٣82)ارجمند،  کنند که تنها از آن خودشان است و بس پیدا کرده، معنایی اخذ می

تافته و دریافت معنا را به ات روی برشک هنر جهان امروز از گزارش مستقیم و شرح جزئی   بی
 . مخاطب قرار داده است ۀعهد ردادن نمادها ب کمک تصاویر و سامان

شک در  بی ،ستنگاری از طریق خلق فضا ر و ایدهنگاری که همان اندیشیدن با تصاوی اندیشه
خورد و در  ، به چشم می که ادعای اعجاز ادبی دارد قرآنویژه  هب ،س نیزهای عمیق متون مقد   داستان

د دوبار راحتی می  چنین نگاهی به  یشخوانی خود به آن وجود واال و رب   ۀتوان گفت موسی در تول 
 . شود الهی جهان، برای او حل می های هستی و مدیریت رسد و پارادوکس می

ه گاهی عالیخود»خضر را مظهر  ،یونگ در این قص  عنوان  که موسی به  یابد می «تر آ
گاهی منخود»  کند. از او طلب تعلیم می «آ

که به قدرت  داند من واقعی پندی میؤبخش و برای ماو این حکایت را برای سالک نوآموز امید
 کند: تصریح می چنین . یونگ سرانجام ناپذیر قادر متعال اعتراض نکند مطلق و ادراک

کار  خود را در موسای طالب و یوشع فراموش ،شنود کسی که یک چنین حکایت رمزی را می
د مجدد که انسان را جاویدان می خواهد یافت و حکایت به او می چگونه رخ  ،کند گوید تول 

 .(90: 1٣90دهد ) می
شتی را به شکستن شکستن ک   ،در نوبت سوم تفسیر خود آور شوم که میبدی نیزدر پایان باید یاد

)همان مردن و ها  ها و هوسرزوآو کشتن غالم را به کشتن ( از خود شستن )ریاضت و دست جسم انسانی
 ۀو ساختن دیوار را به عمارت مرحلان تموتوا(  ، یعنی اجابت دستور موتوا قبلهای فرودین گذشتن از مرحله

د دوباره یعنی نفس مطمئنه ،تر عالی  .(۵/7۲9: 137۵ میبدی، ←) کند میویل أت( )تول 
 

 نتیجه. 5
بیان افکار و عواطف از راه اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی  عبارت ازسمبولیسم 

تصاویر  ،سمبولیزم فراروندهدر و  است؛ توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده بی
ه را است که دنیای معنا و ماد   شناختی جهانهایی آرمانی و  ها و احساس نمادهایی از اندیشه ،عینی

 پیوندد. یبه هم م
ف راسمبل یونگ  . سمبل عالوه بر معنای  داند چیزی مبهم و ناشناخته و یا پنهان از ما می معر 

شود که بیان  ، پرتوهایی از معانی دیگر را نیز شامل و هنگامی ظاهر می آشکار و معمول خود
چیزی مورد نیاز باشد که فقط  آورد یااندیشه در ۀمقصودی الزم باشد که فکر نتواند به حیط

 شود. بینی یا احساس می پیش
اصحاب کهف به غار که بعد از بردن  پناه ۀقص  ، األسرار کشفتفسیر فارسی از  ،این پژوهش در

ۀ  ؛ آمدندزنده بیرون  آنجا، از در آن سال خوابیدن ٣09 ها در شکم  در دل تاریک آبکه یونس قص 
به ساحل  ،آید و در حالی که پوستی نازک دارد از آن بیرون می شود و دوباره زنده نهنگ وارد می
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ۀ و؛ شود پرتاب می رسد، با  جایی که ماهی بریان به حیات می ،در التقای دو دریاکه موسی  نیز قص 
گاه استت و مشی  مردی که به اسرار الوهی   بزرگ ، مورد بحث و بررسی قرار کند دیدار می ،ت الهی آ

هبا  که ،گرفت ه معناهای تلویحی غار، شکم نهنگ و معنای واژگانی خضر و دیگر نمادهای ب توج 
هموجود در  د  مزهدان، رح   ،طور مشترک آنها به ۀکه در هم به این نتیجه رسیدیمی مزبور،ها قص  ، تول 

 . خورد به چشم میحیات  ۀزدن دوبارو سر
که در هنر مدرن از آنها  ها و محیط وقوع حوادث ت زمینهی  با عنایت به اهم  سرانجام اینکه 

در ضمن روایت معمول و  قرآنوضوح پیداست که   به، شود حادثه بحث می تعنوان فضا و موقعی   به
ه تا  ؛دهد های تصویری سامان می ، آنها را در فضایی از نمادها و زمینه تاریخی حوادث این سه قص 

گاه ۀخوانند ببرد.  انداز است، پی وایی طنینآن ساختمان نمایشی و ر به معانی دیگری که در ،آ
د دوبار می ،یکی از آن معانی ،شک بی  انسان باشد. ۀتواند سخن از تول 
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 چاپ چهارم ، بیروت ، داراالحیای تراث العربي. العقلیة االربعة،الحکمة المتعالیة في االسفار (، 1990مالصدرا )
 ، تهران، جیحون.11و  3و  ۲، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، ج نمادها فرهنگ(، 1388شوالیه ، ژان و آلن گربران )

 ، تهران ، مرکز بحوث اسالمی.(، نهج البالغه13۵9صبحی، ابراهیم صالح )
 جامعة المدرسین قم.قم ، ، 1 ج ،تفسیر المیزان(، تا بی) حسیند، محم  طباییطبا



 19/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، سال 

د بن جریر )  ، تهران ، توس. (، ترجمۀ تفسیر طبری، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ سوم1367طبری ، محم 
اس ) علی  ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.زبان دین(، 137۵زمانی، امیرعب 

 چهارم ، تهران، امیرکبیر.، چاپ احادیث مثنوی(، 1366، بدیع الزمان ) فروزانفر
 ، ترجمۀ مهوش قویمی، تهران ، قطره.تئاتر سمبولیست(، 1383)  ماری، ژیزال

 ، تصحیح نیکلسون، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.مثنوی معنوی(، 1370مولوی )
ین )  ، تهران، امیر کبیر.6و  ۵، ج و عدة االبرار األسرارکشف (، 1376میبدی، ابوالفضل رشیدالد 

س صادقی، تهران، مرکز.تفسیر عتیق نیشابوری(، 1380بوری، ابوبکر عتیق )نیشا  ، به اهتمام جعفرمدر 
 ، چاپ دوم ، تهران، نیلوفر.4، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج تاریخ نقد جدید( ، 1389ولک ، رنه )

اپور جورکش و همکاران، ، ترجمۀ شدرآمد تاریخی بر نظرّیۀ ادبی از افالطون تا باروت(، 1393هارلند، ریچارد )
 چاپ چهارم ، تهران ، چشمه.

دجعفر ) ی، محم  ، چاپ دوم ، تهران، سروش و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ اساطیر(، 137۵یاحق 
 فرهنگی.

 ، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر.هایش انسان و سمبول(، 13۵۲یونگ، کارل گوستاو )
 آستان قدس رضوی.پروین فرامرزی، چاپ سوم، مشهد،  (، چهار صورت مثالی، ترجمۀ1390)ووووووووووووووو 

 
 
 
 
 
 


