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ABSTRACT 

The textual context, the causes of revelation and the initial addressee of the 

Holy Qur’an, on the one hand, and the assumption of its immortality and 

universality, on the other, have prepared the ground for raising 

misconceptions and important questions about the Qur’an, especially 

regarding its textual components. One of these misconceptions concerns the 

Qur’anic allegories and their historicity. According to this attitude, Qur’anic 

allegories are a complete reflection of the culture of the Revelation Age and 

have no function except for the audience of that time. Using the descriptive-

analytical method, this research will review and criticize the historicity 

theory of allegories of the Holy Qur’an based on the Qur’anic views of 

Allameh Tabataba’i. Findings show that the historicity theory of the Qur’an 

is the result of establishing a relation between the Qur’anic internal materials 

on the allegories and the conventional literature of the Revelation Age. While 

having a content deficit, this criticizes the basis of the historicity of the 

Qur’an. Based on the principle of immortality and universality of the Qur’an, 

the generality of interpretability of verses and the study of examples of the 

Qur’anic allegories in terms of their generality and application, the Qur’anic 

allegories cannot be considered a complete reflection of the culture of the 

Revelation Age. 
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 مقاله پژوهشی

 (100 - 85)ص.  1400، زمستان 2، شماره1دوره 

  
 

 مندی متثیالِت قرآن نقد و برریس انگاره تاریخ 
 با تأکید بر آراء عالمه طباطبایی    

 _________*2زهرا منصوری ، 1 رحمان عشریه     _________   

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.گروه تفسیر و علوم قرآن،  ،استادیار.1

 ، ایران.تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، گروهدانشجوی دکتری .2

 

 
 

DOI: 10.22034/NRR.2021.45734.1074 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13563.html 

 :نویسنده مسئول

 زهرا منصوری
                                                                                                       چکیده

شمولی قرآن سو و فرض جاودانگی و جهانی قرآن کریم از یکبافت متنی، شرایط نزول و مخاطب اولیه

ظر به اجزای متن قرآن کریم، خصوص نابه کریم از سوی دیگر بستر طرح شبهات و سؤاالت مهمّی را،

ها است. مطابق چنین مند بودن آنوجود آورده است. یکی از این شبهات ناظر به تمثیالت قرآنی و تاریخبه

نگرشی، تمثیالت قرآنی بازتاب تامّی از فرهنگ عصر نزول بوده و جز برای مخاطب اوّلیه کارایی ندارند. 

مندانگاری تمثیالت ی تاریخها تالش دارد نظریهواکاوی دادهتحلیلی در -ی حاضر با روش توصیفیپژوهه

های تحقیق حاکی ی نقد و نظر قرار بدهد؛ یافتهقرآن کریم را مبتنی بر آراء قرآنی عالمه طباطبایی به بوته

ی تمثیالت قرآنی دربارهکاوی درونمندانگاری قرآن حاصل برقراری نسبتی میان دادهاز آن است که تاریخ

که دارای نقصان محتوایی است، اساس ن با ادبیّات معهود عصر نزول است. این قسمت ضمن آنقرآ

شمولی قرآن، عمومیّت ی اصل جاودانگی و جهانکند، اساساً بر پایهمندانگاری قرآن را مخدوش میتاریخ

توان تمثیالت یها، نملحاظ عمومیّت و اطالق آن پذیری آیات و بررسی مصادیق تمثیالت قرآن بهتأویل

 ی عصر نزول قلمداد کرد.قرآنی را بازتابی تامّ از فرهنگ زمانه

 ایمیل:
   z.mansury@gmail.com                                     

 07/07/1400: تاریخ دریافت

 18/09/1400تاریخ پذیرش: 

 13/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

مندی، امثال قرآن، عالمه تاریخ

 .طباطبایی، تمثیل، تشبیه
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 بیان مسأله

ها و یافتگی عموم بشریت در پرتو آموزهکه هدف از ارسال رسل را دعوت به دین و سعادتقرآن کریم ضمن آن

نبیاء نیز سخن به میان اهای متعدد و گوناگونی در مسیر دعوت دینی کند، از چالشهای وحیانی معرفی میبرنامه

ست؛ یکی رسوالن الهی و دیگری هم معجزات ها عموماً متوجّه دو کانون اصلی بوده اآورده است. این چالش

ها یا به سمت اند. در چالش با معجزات رسوالن الهی، سویه کنشآمدهها که صدق نبوّت رسوالن به شمار میآن

 شده کارکرد اختصاصی هر معجزه مخدوش و نادیده انگاشته شود.ها بوده یا تالش میانکار آن

کلّی ای بههر دو نوع کنش وقوع یافته است؛ عدّه )ص(،ی پیامبرترین معجزهعنوان اصلیبهی قرآن کریم درباره

ای ضمن پذیرش اصل آن و اذعان نسبی به امتیازات این کتاب ی وحیانی شدند و عدّهمنکر چنین رخداد و پدیده

مندی ی قرآن، آن را از فایدهاند با مخدوش نمودن کارکرد اختصاصی ادبی و بالغی، سعی کردهخصوص در حوزهبه

جایی که کارکرد اختصاصی قرآن در قیاس با معجزات دیگر أنبیای الهی، وجه »جاودانگی« ساقط نمایند. از آن

شده از هر طریقی، جاودانگی قرآن کریم مخدوش شود. ق( بر این اساس تالش می1430آن است.)رک: خویی، 

اعجاز آن نباشد و با تقیید وجه اعجاز آن به زمانی محدود و شرایطی ممکن است نفی جاودانگی قرآن مستلزم نفی 

ی نفی منزلهشمولی و فرازمانی قرآن کریم بهشمولی آن نفی شود، اما نفی جهانخاصّی، صرفاً جاودانگی و جهان

 خاتمیّت دین خواهد بود.

ی ای از تاریخ و مبارزهدر برههآیات متعددی از قرآن کریم گویای این است که  همزمان با نزول وحی قرآنی 

های آن نسبت به فرهنگ و آن با طواغیت و جاهلیّت فراگیر و حاکم بر جوامع عصر نزول از یک سو و نوگرایی

ها نسبت به آن شکل گرفته است. ها و معارضهای از مخالفتی گستردهزیست جاهلی مردم از سویی دیگر، هجمه

( و برخی 25)مدثر: های مختلفی نمود پیدا کردند: برخی قرآن را قول بشریورتها و صها البته در شکلمخالفت

( 7)ص: حاقه(، بعضی هم آن را اختالق و خودساخته :42) ( و کهانت30)طور: ای آن را شعر(، عدّه13)نمل: سحر

 اند.کرده:قمر( معرفی می25) و نهایتاً دروغ

ها، متوجّه کارکرد اختصاصی داشته که بیش از دیگر چالش در این میان وجه دیگری از تقابل با قرآن وجود

ی کردند این کتاب الهی را در ردهشمولی آن بوده است. گروهی تالش میقرآن یعنی عنصر جاودانگی و جهان

دیگر کتب تاریخی قرار دهند و در مواجهه با قرآن رفتاری مشابه کتب تاریخی داشته باشند؛ در آیاتی از قرآن 

ت عنوان »اساطیراالولین« به این مسئله پرداخته شده است. از این نظر اساطیر خواندن قرآن کریم حاکی کریم تح

اند. شیخ های گذشته در چهارچوب اقتضائات عصری خود آن را به رشته تحریر درآوردهاز این بوده که امّت

است که حاکی از همین رویکرد به قرآن  انعام، آورده 25ی البیان نظرات برخی را ذیل آیهطبرسی در تفسیر مجمع
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پرداز گو و دروغاست. بر آن اساس اساطیراالولین اشعار به مطالب پوچ و مهملی داشته که توسط برخی مهمل

 (50/ 8ج :1372 طبرسی، ).ها باقی مانده و هیچ نفعی برای آنها نداردبرای دیگر نسل

مندی قرآن« از های مختلف نمود یافته است. ادّعای »تاریخصورتاین روند کماکان تداوم یافته و امروزه در 

ی اصلی که این توان در این چهارچوب نگریست. بر این اساس مسئلهمندی امثال قرآن کریم را میرهگذر تاریخ

ه ی آراء قرآنی عالممندی امثال قرآن کریم بر پایهی تاریخگویی به آن است، سنجش نظریهپژوهه درصدد پاسخ

مندانگاری چه ضرورت بررسی شبهه تاریخشود. آنتوصیفی دنبال می-باشد که با روش تحلیلیمی )ره(طباطبایی

مندانگاری قرآن است که با اختصاص احکام و امثال قرآن به عصر کند، پیامدهای تاریخقرآن کریم را ایجاب می

 دهد، همچنین خاتمیت پیامبر اکرمرآمد جلوه میویژه قرن حاضر ناکانزول، آن را برای دیگر قرون و اعصار به

 کند.ی پلورالیسم دینی باز میدار کرده و راه را برای تفسیر به رأی از آیات قرآن و در نتیجه نظریهرا خدشه (ص)

های انجام شده، اثر تحقیقی مستقلی که کل عنوان را پوشش دهد، ی پژوهش با بررسیدر خصوص پیشینه

توان به تشبیهات و تمثیالت اند برای نمونه، میاز کتبی که به بررسی تمثیالت قرآنی پرداخته یافت نشده است؛

( اشاره نمود. همچنین 1378 ( و امثال قرآن)حکمت،1382های آموزنده قرآن)سبحانی، (، مثل1376قرآن)ثواقب، 

آکوئیناس«  توماس و طباطبایی هعالم منظر از دین زبان در تمثیل نظریه توان به مقاالتی از جمله »بررسیمی

زمانه« نوشته مریم  فرهنگ و قرآن هایمثال های»استعاره و همکاران و مقاله نوشته محمدمحمدرضایی

 منش اشاره نمود. صالحی

 . مفاهیم نظری پژوهش1

اشتراک و افتراق مندی قرآن کریم و همچنین فهم وجوه ی تاریخی ورود به بحث، آشنایی اجمالی با نظریهالزمه

زمینه اجمالی در یک موضوع، زمینه را برای دریافت دانش باالتر باشد، چرا که آگاهی و پیشتشبیه و تمثیل می

 کند.در آن موضوع، تسهیل می

 مندی قرآن. تاریخ1-1

عریفی که شود این است که قرآن دارای یک حقیقت تاریخی است، تمندی به ذهن متبادر میی تاریخآنچه از واژه

اند این است که معنای اصلی آن یک معنای تاریخی است برخی نواندیشان دینی از تاریخمندی قرآن ارائه نموده

که در شرایط تاریخی عصر نزول ایجاد شده و بر همین اساس طبق میزان درک و فهم و ظرفیت مخاطبانش در 

( 123.ص :1380؛ ابوزید،7.ص :1386)سروش، آن زمان بوده و تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی عصرنزول است.

ب(  و خاص تاریخی یدوره در قرآن نمودن الف( محدود: گرددمی مستفاد مفهوم دو قرآن مندیتاریخ واژه از

از منظر دیدگاه دوم، زبان قرآن . است شده گذارینام فهم مندیتاریخ دید مفسرکه در واقعیات تاریخی شاهد

های قرآن بر مکی و مدنی، اسباب نزول، احکام ناسخ و منسوخ و تشریع برخی مند است، تقسیم سورهتاریخ
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(  اما مقصود از مفهوم 77 .ص :1381مندی است.)ایازی، احکام مناسب با آن عصر شواهدی بر این نوع تاریخ

 که (  پیامدهایی27 .ص :1393ب جاهلی است.)رضایی اصفهانی، اول تأثیرپذیری مطلق قرآن از فرهنگ عر

 و مختلف های قرائت و شده گرفته نادیده وحی گردد،می عصرنزول به محدود قرآن که است این دارد مفهوم اول

 گرفته نادیده است آن نزول هدف که کریم قرآن بودن هادی نتیجه در و گشته ایجاد قرآن آیات از نامتعارفی

 .شودمی

 . تمثیالت قرآن 2-1

است درباره دو سخن که به هم شباهت دارند و  سخنی(  فرس وزن بر) تمثیل از ریشه )م، ث، ل( به معنای مثل

(. 759 .ص: 1412، راغب،228 .ص ،8کند. )فراهیدی، جیکی از این دو سخن دیگری را تصویر و مجسم می

بیان حقایق دارد انکارناپذیر است، استفاده از مثال در تبیین مطالب و فهم در بیان مباحث علمی و  مثال نقشی که

نیاز از استفاده از مثال نیست؛ زیرا یک مثال درست مطلب پیچیده آنها توسط مخاطب، الزم است، هیچ علمی بی

های ال( قرآن کریم از مث173.ص ،10ج :1374سازد.) مکارم،و سخت را برای مخاطبش آسان و قابل فهم می

 ها از مسائلی پراهمیت سخن گفته است. مختلفی استفاده نموده است و توسط این مثال

اند که تشبیه و مثل در لغت یکی و مقصود از آنها تساوی در صفت است و در رابطه بین تشبیه و تمثیل گفته

رد و هر دو به یک معنا گیرد، حدفاصلی نیز بین این دو وجود ندامعموال به امور محسوس نزد مردم صورت می

 (14-15 .ص :1388هستند.)رک: فتاحی زاده، افشاری؛ 

 هرمنوتیک .3-1

مندی قرآن کریم است که ریشه در هرمنوتیک تفکر دینی جهان معاصر، شاهد طرح مباحث جدیدی، از جمله تاریخ

 بوده متداول باستان در یونان هرمنوتیک واژهآید؛ »دارد، به همین دلیل تعریف مختصری از هرمنوتیک الزم می

 شناساندن م( برای 1654خود، ) کتاب را در عنوان واژه این دانند کهمی کسی هاور را نخستین ران لیکن، معموالً

کنند آغاز می میالدی هفدهم را از سده هرمنوتیک تاریخچه رو، بررسی است. از این کار برده به از دانش ایگونه

 .نامندمی تاریخ« هرمنوتیک را »پیش از آن پیش و دوران

نیز با  ایو رابطه است تفسیر کردن معنای به1هرمنیون یونانی از فعل شناختی، برگرفته از منظر ریشه واژه این

 مربوط هرمنوتیک عالم حوزه و به است از معرفت ایشاخه 2هرمنوتیک ان دارد.یونانی رسان پیام هرمس، خدای

 (2.ص :1381.« )واعظی، شودمی

 
1.  Hermeneuin     

2.Hremeneuties  
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شناسی: توسط شالیر ماخر و پس از دیلهم دیلتای ارائه گردید، هرمنوتیک روش -1هرمنوتیک دو نوع است: 

این نوع هرمنوتیک، ارائه  گردد. مقصود ازارائه قواعدی که توسط آن مقصود گوینده یا مؤلف توسط آن کشف می

هرمنوتیک فلسفی: مارتین  -2روشی برای دریافت مقصود گوینده است و جزء مسائل کالمی و فلسفی نیست. 

اند و مقصود از آن »کاوشی فلسفی در خصوص هایدگر و هانس گادامر نظریه هرمنوتیک فلسفی را مطرح نموده

 (272-271.صص :1381لوی مهر، )ع باشد.خصلت شرایط الزم برای هرگونه فهم« می

 مندانگاری قرآن کریم. تبارشناسی تاریخ2

مندی »اساطیراالولین« رفت، خاستگاه تاریخی صورت جدید تاریخ ای که در مقدمه ذیل تعبیربر اشاره مضاف

اومانیسم و نفی وجو کرد. با ابتنای فلسفه غرب بر پایه قرآن کریم را باید در مبانی فلسفی و معرفتی غرب جست

های دانشی ی غربی نیز متأثر از اومانیسم تکوین یافت تا جایی که عرصهتدبیر ربوبی خداوند، دیگر شؤون جامعه

ی چنین قرائتی های بسیار مهم اومانیسم، قرائتِ انسانی از دین است که یک پایهغرب را نیز دربرگرفت. از جلوه

ی پیوند داد که بر اساس آن، انسان، فهم انسانی، نیازها، مطالبات و عالیق محورتوان به اومانیسم و انسانرا »می

های ( یکی از بنیان346 :1399)احمدپور،  تواند مبنای اصالت خواست و خوانش انسان از متن باشد«.انسان، می

ون در نظر ی هرمنوتیک به همین مسأله بازگشت دارد. مبتنی بر نظریه هرمنوتیک غربی تمامی متون بدنظریه

گرفتن مقصود ماتن و طبق نظرات شخصی مفسر قابل تفسیر هستند و متن وحیانی و غیروحیانی نیز تفاوتی در 

توان به ماتن نسبت چه مفسر از متن برداشت کند، اصالت دارد و میاین مسئله با هم ندارند؛ از این نظر، هر آن

طبق تمایل خود آزاد به هر نوع تفسیر و برداشتی است. بر  داند که هر انسانیداد. این نظریه قرآن را متنی می

ای است که در آن ایستاده اساس نظریه گادامر »هرگونه فهم و تفسیر آدمی متأثر از سنت تاریخی

مندی امثال و احکام قرآن کریم و رسد که طرح تاریخنظر میطور به( این178: 1387است.«)جمشیدیها، شالچی،

ها در اعصار و حتّی ناپذیری آنجغرافیا و فرهنگ عصر عرب جاهلی و در نتیجه عقیده به تعمیمها به انحصار آن

 ی علمی مسلمانان مطرح شده است، متأثر از چنین فضایی بوده است.جغرافیای دیگر که از سوی برخی از جامعه

 مندی امثال قرآن. تقریری از تاریخ3

ای ارکان و عناصر عام و خاص است، مقصود از عناصر عام، عناصر فرهنگ عرب همانند فرهنگ دیگر اقوام دار

های فرهنگی است که فرهنگی است که در همه فرهنگ ها وجود دارد، مقصود از عناصر خاص نیز ویژگی

های اقوام غیرعرب های دیگر در فرهنگی غالب آن است هرچند در دورهمخصوص فرهنگ عرب جاهلی یا جنبه

مندی، قرآن کریم به شدت تحت ی تاریخ(  از رهگذر نظریه44 .ص :1393ضایی اصفهانی، وجود داشته است.)ر

 اند،تأثیر افراد و محیط عصر نزول قرار داشته و آیات قرآن هم تحت تأثیر همین شرایط و افراد تحقق یافته

کنند دشناسی استناد میهایی از آیات خداشناسی و معابرای روشن شدن مدعای خود به نمونه طرفداران این نظریه
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های عام فرهنگ عرب ی ویژگی. تمثیالت زیرمجموعهاست عمال شدهعرب استی از فرهنگ که در آنها عناصر

ها و تشبیهاتی که مردم عرب جاهلی از آنها در شعر و نثر و گفت و گوهای روزانه المثلرود،»ضرببه شمار می

ا برای تشبیه امور معقول به محسوس استفاده کرده و نیز از ضرب المثل هکردند و قرآن نیز از این مثالاستفاده می

 (44 .استفاده کرده است.«)همان، ص

 اند: دهد، چند دستهآیاتی که تأثر قرآن از فرهنگ زمانه را نشان می 

های آن عصر را خواسته.گروهی دیگر نیازها و 2 دهند.گروهی از آنها فرهنگ و آداب مردم جاهلی را نشان می1

( تمثیالتی 16 .ها و باورهای مردم حجاز است)ایازی، صها، دانستنی.گروهی دیگر نمایانگر ارزش3کنندترسیم می

پراکنی گشته است تمثیالتی است که به قول برخی با فرهنگ حجاز که قرآن کریم استفاده کرده و زمینه شبهه

های قرآن، لغت ی، معتقدند اصطالحات زبان قرآن و تشبیهات و استعارهمندطرفداران نظریه تاریختناسب دارد. 

ها و آرزوهای طبیعی، به تشبیهات و توصیفات عرب استناد شده محیط عصر پیامبر)ص( است و در خواسته

های گویند تصویر لذات حسی، اسلوبی از روش( آنان می124 :1383؛ دروزه، 78.ص: 1978است.)االطراقچی،

نشینی است که دور از آب و میوه و سایه م در بیان مثل است که این روش مطابق عالیق اعراب بادیهقرآن کری

کردند، زیرا برای اعراب حجازی که در آرزوی دستیابی به آب بودند، تشبیهات و توصیفات از رودهایی زندگی می

 (382 .ص :1412مملو شیر و عسل نهایت خوشبختی است.)علی الصغیر،

مندی قرآن کریم، متأثر از هرمنوتیک فلسفی، محور و اصل در دریافت متن را ی تاریخن به نظریهمعتقدا 

)ابوزید،  استمحصول فرهنگی عصر متکلم و مخاطب  فقطهر متن  دانند. به نظر آنان،خواننده و مخاطب متن می

برای فهم پیام یک متن باید طبق روش تحلیل زبانی و  در اعصار دیگر، افرادبنابراین (  506و  505. ، ص1380

)ابوزید، خود را در جایگاه مخاطب اولیه قرار دهند تا به فهم صحیح از متن برسند.اصل جایگزینی در هرمنوتیک، 

 (25، ص1994

 مند در قرآننمونه آیاتی از تمثیالت تاریخ. 3-1

وناگون استفاده شده است؛ برخی افراد نظیر نصرحامد تمثیالت قرآن در شرایط مختلف و برای تبیین مسائل گ

اند این تمثیالت متأثر از عصر نزول بوده و اگر قرآن کریم ابوزید، عبدالکریم سروش، االطراقچی و ... مدعی شده

 برد. یافت، تمثیالت دیگر و متناسب با همان مکان به کار میدر مکان  و زمان دیگری تحقق می

ی ی تنگاتنگی با فرهنگ عرب حجازی دارد،آب در منطقهافراد تشبیهات و تمثیالت قرآن رابطهی این به عقیده

حجاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت این واژه در قرآن کریم با تعابیر گوناگون استفاده شده 

گی ای نشان دادن پوچی و بیهودهی قرآن کریم از سراب برکه دلیل استفادهیا این ( 78 .ص :1978االطرقچی،است.)
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دانند که مردم با اعمال کفار را بخاطر کمبود آب در سرزمین حجاز و ایجاد سراب در گرمای زیاد آن منطقه می

 .(206 .ص :1412؛ علی الصغیر،94 .ص :1978)اطراقچی، آن آشنایی دارند.

شود مثال زده ن که موجب سیل میبه گفته اطراقچی، خداوند برای حق و اهلش به آب نازل شده از آسما

است، چون اعراب آشنایی با سیل داشتند و بسیار اتفاق می افتاد که پس از مدت زیادی عدم بارش باران، ناگهان 

 (100.ص :1978)االطراقچی،  کرد.آمده و سیل جاری شده و همه جا را خراب میباران شدیدی 

دانند که عرب به لؤلؤ و مرجان آشنایی داشته و تشبیه را این میاطراقچی در جای دیگر دلیل استفاده از این 

 (127-104 .ص :1978.)االطراقچی، کردنداز آنها به عنوان زینت استفاده می

وزد، تشبیه شده ی ابراهیم، اعمال کفار  به خاکستری که در روز طوفانی باد شدیدی بر آن میدر سوره

اند که عرب قحطی و خشکسالی را به عام الرماد توصف شبیه را این دانسته(  دلیل کاربرد این ت18است)ابراهیم:

مندی است، مثل رود و دلیل بر کرم و اطعام و سخاوتکند همچنین رماد در معنای مدح و افتخار نیز بکار میمی

او زبان زد مردم  داریمندی و مهمانهای فراوان سخاوتمعروف کثیر الرماد در مورد کسی بکار میرود که با اطعام

 (247-244 :1987شده باشد.)اطراقچی، 

ی سگ در تشبیهات قرآن کریم این است که عرب سگ را مندی، دلیل استعمال  واژهبه قول معتقدان به تاریخ

خواستند شخصی حیوانی باوفا میدانستند، اما در عین حال سگ حیوانی، ذلیل و خبیث نزد آنان بود که وقتی می

 ( 207 .ص :1412؛ علی الصغیر، 174 .ص :1978ند، او را به سگ تشبیه میکردند.)االطراقچی، را مذمت کن

که اعراب در تشبیهات خود برای مبالغه در حجم و رنگ، از مندی، بدلیل اینبه گفته طرفداران نظریه تاریخ

حشت، بیان حجم آتش و مرسالت برای ایجاد ترس و و 33های آتش جهنم در آیه کنند؛ شرارهجمل استفاده می

رنگ آن به جمال تشبیه شده است، چرا که اعراب توجه زیادی به شتر داشتند و به رنگ و شکل و صورت آن 

 (207-181 :1978آشنا بودند. )االطراقچی، 

زمخشری )کشاف، ی (، به گفته71: ی شیطان در قرآن کریم)األنعامهمچنین مطرح شدن جنون و صرع به واسطه

چون گوید:»متأثر از فرهنگ زمانه است، فخر رازی نیز در این باره می بیضاوی )انوار التنزیل، ذیل آیه(( و 1/320

دادند، در قرآن نیز بر اساس عقیده پذیرفته شده خودشان، مورد مردم مرض صرع را به جن و شیطان نسبت می

 (. 72.ص ،7ج :1420اند« )فخر رازی،خطاب واقع شده

نیز این آیه را متأثر از اعتقادات عصر نزول دانسته و قرآن کریم براساس نگاه خرافی عرب افراد دیگری 

 (42ص :1373؛ جلیلی، 207ـ  203.صص :1992؛ ابوزید، 95.ص: 1374خرمشاهی، جاهلی سخن گفته است. )

است؛ مانند: مندی بر این است که قرآن کریم متأثر از آداب و رسوم عرب، سخن گفته عقیده طرفداران تاریخ

که همان تعبیرات مرسوم عرب را بکار برده است؛ چراکه روش عرب  (65)صافات/ »طَلعُها کَأَنّهُ رُؤُوس شَیاطین«
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نزول عربى قرآن به این معنا نیست که تنها واژگان و جمالت آن هاست. برای ایجاد وحشت، استفاده از این واژه

؛ سروش، 94خرمشاهی، ص و معتقدات آن روز عرب تالزم دارد ) عربى باشد، بلکه قرآن با معلومات و ادبیات

 .(256-253 .صص :1978؛ االطراقچی،1378

کردند، آیه دانستند و از سوار شدن بر االغ پرهیز میاند از آنجایی که عرب سوار شدن بر االغ را ننگ میگفته

کند، چرا که تر بیان میمعنای حمار مراد آیه را دقیق( و 5)جمعه:  برای تحقیر یهود از این لفظ استفاده کرده است

 یهود همانند حمار دارای حس، شعور، توانایی راه رفتن و صبر و تحمل دارد اما در نهایت جهالت است.

 (181ص  :1978)االطراقچی، 

 . نقد و بررسی4

رفته از خود آیاتِ قرآن است، گقرآنی و مایهمندی امثال قرآن کریم یک بحث درونی تاریخجا که نظریهاز آن

ی های آن باشد. پس از تقریر نظریهی اول باید قرآنی و ناظر به آیات و آموزهبنابراین نقد و بررسی آن نیز در وهله

هایی از آیاتِ مورد استناد مدعیّان این نظریه، الزم است به نقد و بررسی مندی امثال قرآن کریم و ذکر نمونهتاریخ

ی آراء تفسیری عالمه طباطبایی پرداخته شود. با فحصی که در آراء عالمه طباطبایی صورت گرفته آن بر پایه

بندی نمود؛ یک بخش حاکی از نگرش و راهبردِ کلّی ایشان توان نظریات ایشان را در دو بخش صورتاست، می

دسته ی است و بخش دیگر شامل آنمندی قرآن و تمثیالت قرآنای برای »دفعِ شبهه« تاریخی پایهمنزلهاست که به

 کند.از نظریات عالمه است که تخصصاً ناظر به تمثیالت قرآنی مطرح شده است و در این زمینه »رفعِ شبهه« می

 نگرش کلّی عالمه طباطبایی در دفع شبهه. 1-4

دانند پیامبر)ص( و متأثر از عصر نزول میعالمه طباطبایی در انتقاد به نظر کسانی که قرآن کریم را تراوشات ذهنی 

 معنایش به هم و الفاظش به هم قرآن،: گفته که است کسى قول کردیم، نقل که قولى از ترپایهفرمایند: »بىچنین می

 است، االمین روح مرحله آن نام که جناب، آن قلب از مرحله یک را آن که بوده،( ص) خدا رسول منشآت از

( به این طریق عالمه 317ص  ،15ج :1417طباطبایی، ) «.است قلب نامش که نفس دیگر مرحله به کرده القاء

 خوانند. پایه و اساس میمندی را رد کرده و آن را بینظرات معتقدین به تاریخ

 شمولی قرآن کریم جهان .1-1-4

دارد که اگرچه از آیه ( بیان می19)انعام: بَلَغ« مَنْ وَ بِهِ لِأُنْذِرَکُمْ الْقُرْآنُ هذَا إِلَیَّ أُوحِیَ عالمه طباطبایی ذیل آیه »وَ

ها باشد، اما با مقابله بین آید که خطاب »کُم« در آیه به مشرکین مکه، عموم قریش یا جمیع عرباینطور برمی

 که هستند کسانى "بِهِ ذِرَکُمْلِأُنْ "جمله در "کم"خطاب  بَلَغ« داللت بر این دارد که مراد از »ضمیر »کُم« و »مَنْ

            ،7ج:1417)طباطبایی، «.فرمودمى انذار نزول از پس یا مقارن یا آیه نزول از قبل را )ص( آنها اکرم پیامبر

( در نتیجه این عبارت قرآنی داللت بر عمومیت رسالت پیغمیر اکرم)ص( و ابدی و جهانی بودن قرآن 39 .ص
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شنوند وجود شنوند و یا از غیر او میکریم دارد و هیچ تفاوتی بین کسانی که قرآن را از خود پیامبر اکرم)ص( می

 ( 39 .ندارد. )رک: همان، ص

ی این جهانی بودن فهم همگانی آیات و ، برای جهانیان است، الزمهی آیات مبین خوداگر قرآن کریم به گفته

عبارات و تمثیالت آن است، در نتیجه تمثیالتی که قرآن کریم برای بیان و تبیین مقاصد خود و تفهیم آیات استفاده 

 ، قابل فهم برای عموم بشر است.کندمی

گوید: »قرآن خود را متضمن کلیات زندگی و میعالمه یکی از وجوه جامعیت قرآن را جاودانگی قرآن دانسته 

داند. ارکان زندگی بشر عبارت است از: هدف، راه، برنامه. قرآن کریم حاوی انسان از حیث فردی و اجتماعی می

ای که هیچ یک از نیازهای وجود انسان در آن الغا نشده و ای مطایق با ارکان زندگی انسان است به گونهبرنامه

بینی و باشد و هرگاه قرآن حاوی سخن کامل و تام در باب جهانبینی و اصول عملی کاملی مینمشتمل بر جها

(  همچنین ایشان 16-3اصول عملی باشد، قطعاً مقید به زمان خاصی نیست و همیشگی خواهد بود.« )همان، ص 

جمله آیه حفظ، آیه نفی باطل، فرمایند، نوع اول آیات قرآن از برای جاودانگی قرآن سه نوع دلیل قرآنی اقامه می

آیه تحدی و...است، دسته دوم مربوط به آیات جاودانگی دعوت پیامبر)ص( هستند که آیات انذار، هدایت و دیگر 

ی سوم نیز آیات جاودانگی رسالت پیامبر)ص( است که آیه بعثت، اظهار و دیگر شود؛ دستهآیات را شامل می

ی دهند که روایت ثقلین از جملهن دالیل روایی نیز بر سخن خویش ارائه میگردد؛ همچمین ایشاآیات را شامل می

 (159-131.صص :1393آنهاست.)علیانسب؛ امیری، 

های آن که شمولیت آیات قرآن بر عموم جهان است نیز باید پذیرفته در صورت قبول جاودانگی قرآن، بایسته

 با شمولیت و جاودانگی قرآن کریم همخوانی ندارد.  گردد؛ متأثر بودن آیات و تمثیالت قرآنی از عصر نزول

 پذیریِ قرآن کریمعمومیّت تأویل. 2-1-4

های قرآن مستند به آن داند که چه احکام و مواعظ و چه حکمتعالمه طباطبایی، تأویل را حقیقتی واقعی می

است؛ ایشان حقیقت تأویل را در باطن تمامی آیات موجود دانسته و دلیل اینکه خداوند آنها را در قالب الفاظ 

ی وده است. عالمه کالم الهی را به منزلهای از آن حقایق بآورده، نزدیک ساختن ذهن بشر به گوشه و روزنه

شود تا براساس فهم شنونده تبیین گردد داند که برای تقریب ذهن مخاطب به مقصود گوینده زده میهایی میمثَل

 « فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌوَالْکِتَابِ الْمُبِینِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ * حم»و به آیه: 

استناد نموده است و گفته که در آیات دیگر نیز اشارات و تصریحاتی در این معنا وجود  ( 1ـ4 /الزّخرف)

ی تأویل با دیگر مفسران دارد، (. عالمه طباطبایی دیدگاه متفاوتی در زمینه48.ص ،3ج:ق1417، )طباطبائیدارد.

 چه دارد، داللت آن بر آیه که نیست مفهومى قرآن آیات تأویل از دارد: »مرادگونه بیان میایشان تأویل را این

 خارجى امر هر نه البته است، خارجى امور قبیل از تأویل بلکه آن، مخالف چه و باشد، ظاهر مطابق مفهوم آن اینکه
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 به آن نسبت که مخصوصى خارجى امر بلکه است، آیه آن تأویل هم آیه یک خارجى مصداق که شود توهم تا

( مطابق نظر عالمه طباطبایی که 47-46 .، ص3باشد.«)همان، ج  ظاهر به باطن نسبت و مثل به ممثّل نسبت کالم

های رایج در داند، در برخی تمثیالت و تشبیهات قرآن نیز اگرچه قرآن واژهپذیر میتمامی آیات قرآن را تأویل

ر نزول را به استخدام گرفته است، ولی همین الفاظ و تمثیالت حکایت از حقایقی دارد که مراد عرف عرب عص

پذیر و قابل تعمیم های منطقی و اصولی امکانها بر اساس مالکخداوند متعال بوده است و استخراج و استنباط آن

 باشد.به همه اعصار می

 جری و تطبیق در امثال قرآن. 1-2-1-4 

 اىدامنه مصادیقش حال بیان و مصادیق بر آیاتش و معارف انطباق حیث از کریم گوید: »قرآنعالمه طباطبایی می

 متحد نزولش مورد با که موردى هر با بلکه ندارد، نزولش مورد به اختصاص قرآن از اىآیه هیچ پس دارد، وسیع

مطابق این دیدگاه، اختصاص تمثیالت ( 67 .، ص3)همان، جیابد«مى جریان باشد داشته را مالک همان و باشد،

قرآن کریم بر مورد نزول و در پی آن عصر نزول قابل قبول نیست، چرا که تمثیالت مورد استفاده قرآن کریم در 

های مستعمل در قرآن کریم از جمله شتر، ها آشنایی با مثالهر زمان و در هر مکان مصداق داشته و تمامی انسان

 هاىمثل ر و ... دارند؛ عالمه معتقد است همچنان که تمامی آیات قرآن بر مصادیق متعدد قابل تطبیق استحما

 ( 67 .شود.)همان، صمى نیز مورد آن با مناسب موارد همه شامل بلکه ندارد، موردش اولین به قرآن نیز اختصاص

 بررسی نظریه عالمه طباطبایی در زمینه تمثیالت قرآن. 2-4

که چیزی را در نظر مخاطب و شنونده مجسم کند، به این نوع سخن داند می عالمه طباطبایی منظور از مثل را بیانی

که  به این دلیل استکاربرد مثل در قرآن  ایشان،از نظر  (159.ص، 2ج، همانشود.)استعاره تمثیلیه هم گفته می

خاص خود از آن بهره  یعالم و عامى هر دو در سطح و مرتبهترین راه براى تبیین حقایق و دقایق است که آسان

بیان مقصود اصلى  داند و به نظر ایشان،می وصف مراد(. عالمه کاربرد مثل را 62 .، ص3، ج )همان. دمند مى شون

 تمثیل در نگاه ایشان( 202 .، ص13، ج )همان .تر شودبا تمثیل باعث مى شود ذهن مخاطب به حقیقت نزدیک

تمثیل برای توصیف یک امر و تبیین حقایق ، امری متعارف و ل به محسوس است، معقو حقایق تشبیه یا توصیف

 و 202 ،13ج )همان،آسان است که آن امر به ذهن شنونده نزدیک باشد و بتواند آن را در ذهن خود مجسم کند. 

 ذهن عموم در  و معهود ه شدهآنچه شناخت معانی ناشناخته را با زبانی است که زبان تمثیلی،و  (.125 .، ص15 ج

این بیان عالمه با زبان تمثیلی قرآن که بیان حقایق قرآن در قالب ادبی  (.62 .، صکند )هماناست، بیان می مردم

و هنری است متفاوت است، چرا که در بیان عالمه قرآن داری دو سطح است، در سطح اول مخاطب او فهم و 

ح دوم مخاطب کسی است که توانایی فهم و درک معنای حقیقی آن را شعور عموم مردم و در سط

 (95، 1392پور، علم الهدی، محمدی، دارد.)محمدرضایی، شریف



 ...                                                 رحمان عشریه و زهرا منصوری مندی تمثیالتِ قرآنینقد و بررسی انگاره تاریخ     

95 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 
شمولی قرآن کریم، فهم همگانی آن است، ی جهانطبق نظر عالمه قرآن کریم ذوسطوح است، از سویی الزمه

استفاده از مثَل و تمثیل بوده است، چرا که مجسم نمودن حقایق های فهم همگانی آیات قرآنی پس یکی از راه

شود؛ معقوالت به ها سهل بوده و به این وسیله ذهن مخاطب به راحتی به مقصود ماتن رهنمون میتوسط مثال

شبه بین راحتی قابل درک نیستند مگر اینکه به محسوسات عالم خارج تشبیه شوند، از لوازم تشبیه نیز وجود وجه

به است، پس اگر قرآن کریم واژه یا عبارت محسوسی را برای تقریب ذهن مخاطب به معقوالت، به شبه و مشبهم

به، وجه یا وجوهات اشتراکی وجود داشته است و از عنوان تمثیل آورده است حتماً و حقیقتاً بین مشبه و مشبه

کند که ورد نظر برگزیند، علم الهی اقتضا مییا عبارتی دور از مقصود م الهی به دور است که واژه علم و حکمت

ترین واژه یا شیء به معقوالت را برای تشبیه انتخاب کند و اگر واژه یا عبارت دیگری گویاتر از تمثیالت نزدیک

های دیگر باشد، چرا که خداوند ها یا فرهنگبرد حتی اگر آن واژگان در زبانقرآن بود آن را به کار میمستفاد در 

 از جهل و غفلت بوده و آگاه به تمامی امور است. منزه 

 عدم همراهی قرآن کریم با فرهنگ و باورهای جاهلی . 1-2-4

متداول است مرسوم و ها در تمام فرهنگگوید: گیری قرآن کریم از مثال و تمثیل صحه گذاشته و میعالمه بر بهره

، 3ج)همان، . کنندده و براى مردم قابل فهم مىآور به سطح پایین را در قالب مثال  عمیقکه معارف ژرف و 

( پس در فرهنگ  قرآن کریم که از سوی خداوند متعال نزول یافته است، به طریق اولی الزم است از مثال 61.ص

 بهره گرفته شود تا مطالب ژرف الهی قابل قهم برای عموم باشد.

 )الهوتی(باال فرود آمده یاربس ایرتبهمعارف قرآن از داند، یعنی الهوتی و لفظی میعالمه قرآن را دارای دو بعد 

به ناگزیر، بیانات لفظى آن به صورت امثال به آن پس ، )لفظی( منعکس گردیده عموم مردمو در قالب الفاظ براى 

پذیر نیست و سوتی امکانی الهوتی با الفاظ و اصطالحات نابیان مرتبه (61.، ص3ج)همان، .حقایق اشاره دارد

شود؛ دلیل آن طبیعت دو عالم الهوت و ناسوت است، پس برای تجسیم بُعد الهوتی، از تمثیالت بهره گرفته می

داند بلکه چون هدایت قرآن عمومیت دارد پس میزان عالمه طباطبایی هدایت دینی را مختص به قشر خاصی نمی

و عموم مردم نیز غیر از محسوسات مادی و طبیعی را درک شود درک و سطح فکری عموم درنظر گرفته می

 (62.، ص3ج)همان،یابد.کنند و در اینجاست که برای تفهیم معانی غیر مادی استفاده از مثال ضرورت مینمی

ها، عبارات و تمثیالتی شمولی قرآن کریم استفاده از واژهی جهانهمانطور که در سطور پیشین نیز اشاره شد، الزمه

ی های رایج عرب عصر نزول، که مخاطب اولیهفهم باشد، در صورتی که قرآن کریم از تمثیالت و واژهت که عواماس

کرد، اشکال بر قرآن وارد بود که مطابق فهم مخاطب قرآن کریم بودند، برای تبیین مقاصد خویش استفاده نمی

های مورد استفاده عرب توسط قرآن کریم از واژهتوان استفاده صحبت نکرده و قابل فهم و استفاده نیست بلکه می
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های رایج توانسته مقصود برای هدایت مردم جهان را یکی از وجوه برتری قرآن کریم دانست که با همان واژه

 خویش را بر جهانیان تفهیم کند. 

چه این امثال  که امثال قرآن بسیار ساده و برای عموم است ولی به گفته عالمه، اگرشاید برخی اشکال کنند 

ی کساناست، ، ویژه اهل دانش امثال قرآن مقاصد بِّو لُ قرآن بر حقیقت معانیساده و برای عوام هستند ولی آگاهی 

 دلیلعالمه  (132 .، ص16ج )همان،.شوندو ظواهر آنها منجمد نمیکنند و بر قشرها حقایق امور تعقل میدر که 

 یؤمن ال »و :بفرماید بود به گفته ایشان ممکن زیرا داند،عنکبوت می 43در آیه  "یَعْقِلُها ما "جمله معنا را این بر

 عمق و حقیقت درک منظور که است آن بر دلیل یَعْقِلُها« »ما:فرمود اینکه پس بیاورد، آن نظیر تعبیرى یا و بها«،

( کاربردی که 132 .)همان، ص.دارند ایمان هامثل آن ظواهر بسیاری از غیرعالمان هم به گرنه و است، هامثل آن

هایی که به نظر برخی ساده و عوامانه مثال برای عموم مردم دارد، تفهیم مقاصد مورد نظر ماتن است، اما همین مثال

 کند. و به نظر برخی نیز متأثر از عصرنزول قرآن کریم است، حقایق قرآن را برای اولوااللباب روشن می

نزد موجود  قرآن را مثلی برای حقایق غیر از تمثیالت و امثال بکار رفته در قرآن، کل آیات طباطبایی عالمه

برای بشر ممکن نیست و در قالب  های قرآنی،حقیقت برخی از آموزه فهم کند، به گفته ایشانوند معرفی میخدا

یک شوند. تأویل قرآن ور کلی آشکار میکه در روز قیامت به ط هستند حقایقی و آیات قرآنگنجند، الفاظ نمی

 .، ص3ج ؛19 .، ص2ج در حکم مثال برای حقیقت است )همان،که تنزیل قرآن و فرو آمدن آن  حقیقتی است 

داند وجود ظهر و بطن در آیات قرآن کریم است دلیل اینکه عالمه تمامی آیات قرآن را مثل برای حقایق می (72

برداری و استفاده است، اما وجهی که همگان و بطون برای خواص قابل بهره که ظواهر برای عموم مخاطبان و

ها نیز دارای ظواهر و بطون رساند که تمامی مثَلعالمه برای آیات برگزیده و آنها را مثَل معرفی کرده این را می

ت قرآن نیز خارج از ی اهل دانش است و تمثیالهستند، و فهم ظواهر تمثیالت برای همگان و فهم بطون آنها ویژه

 این محدوه نیست. 

گیری قرآن اثرپذیری قرآن کریم از فرهنگ زمانه و بهره با توجه به مطالب بیان شده، باید بیان گردد که بین

از  کریم برخیقرآن ها و عبارات رایج عصر نزول برای تبیین مقاصد خود، باید تمییز قائل شد؛ کریم از واژه

که آمیخته با جاهلیت بوده از  برخی از آنها رابرا مورد ردّ و نکوهش قرار داده،  اهلیفرهنگ و باورهای عرب ج

های  ریشه در آیینیا  در مسیر هدایت انسانها کارساز بوده برخی از آنها را کهجهالت پیراسته و تکامل بخشیده و 

گانه با خرافات و باورهای باطل  رویکردهای سهیک از این را تأیید کرده است. اما در هیچ الهی پیشین داشته

 الزم موضوع این تذکر (4.ج :1392؛ رضایی اصفهانی، 412.، ص2جت. )همان، عرب جاهلی همراهی نکرده اس

 و است کرده استفاده عناصر این از نیز قرآن و است الزم ها فرهنگ همه در فرهنگی عناصر وجود که است

 استفاده عناصر این از هاکتاب و ادیان تمامی که چرا دانست زمانه فرهنگ از رپذیریتأثی معنای به را آن تواننمی
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 (45 .ص :1393 اصفهانی، رضایی.)اندبوده خود یزمانه فرهنگ تأثیر تحت نیز آنها که گفت تواننمی و اندکرده

در اینکه قرآن کریم از عبارات، تمثیالت و باورهای عموم مخاطبانش برای تبیین و تفهیم مقاصد خویش استفاده 

ی فهم متن یا سخن توسط مخاطب این است که ذهن او به تمثیالت و عبارات کرده است تردیدی نیست، زیرا الزمه

خَلْفِه، هیچ باطلی اعم  مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ تِیهِیَأْ مستفاد توسط ماتن یا گوینده آشنا باشد ولی طبق آیه ال

 از تمثیالت و تشبیهات متأثر از باورهای عوامانه در آن راه ندارد. 

-65الشَّیاطینِ)صافات: أَصْلِ الْجَحیمِ * طَلْعُها کَأَنَّهُ رُؤُسُ  ی إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فیطباطبائی)ره( در آیه عالمه

پذیرد، دلیل استفاده از این تمثیل برای درختان جهنم به نظر ایشان این است غیرواقعی بودن تمثیل آیه را می (64

کنند همچنان که فرشتگان را به زیباترین وجه به تصویر ها تصور میترین صورتکه  عوام شیطان را در زشت

دانند که برگرفته از تصورات یا فرهنگ کسانی را که امثال قرآن را امثالی میکشند؛ عالمه ذیل این آیه پاسخ می

 معنا این چیز هر تشبیه در که ماندنمى اشکال این براى جایى دهد: »دیگرجامعه عصر نزول است به این شکل می

)همان، «.شناسندنمى و اندندیده را شیطانها سر مردم و بشناسد، را آن شنونده که شود تشبیه چیزى به که است الزم

پذیرد ولی ی قرآن کریم از باورهای عوام را، برای تبیین مقاصد خود، میعالمه در اینجا استفاده (140 .ص :17ج

گیری این کتاب الهی از تصورات عموم مردم این به معنای اثرپذیری قرآن کریم از عقاید نیست بلکه  نشان از بهره

 مقصود خویش است. برای بیان مفهوم و 

( عالمه طباطبائی)ره( تشبیه به کار رفته در 275 )بقره: »الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ...«در آیه دیگری 

ی داند، زیرا اگرچه داللت آیه بر تأثیر شیطان در همهاین آیه را اشاره به امکان تحقق دیوانگی توسط شیطان می

 ها داللت دارد.ندارد ولی بر تأثیر شیطان بر برخی دیوانگیانواع جنون اشاره 

زمخشری تأثیر تصرف شیطان در جنون افراد را قبول ندارد و این را متأثر از تصور عامیانه و موهوم اعراب 

عالمه با اشاره به این دیدگاه و در نقد آن فرموده است:  ( اما320 .ص ،1ج :1407جاهلی دانسته است )زمخشری،

 که هست هم این از بزرگتر است، آن از ترعادل تعالى خداى که همانطور که است این سخن این نادرستى جه»و

 و استناد از بعد اینکه مگر باشد، معروف مثل آن باب از ولو کند، باطل کودکانه عقیده یک به مستند را خود گفتار

 مجیدش کالم در خودش چون نماید، تخطئه را اىعقیده چنان دارنده و کند، بیان هم را عقیده آن بطالن تشبیه

 بعد و اعصار در نه و دارد، راه آن به نزول عصر در نه خَلْفِهِ« باطل مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ یَأْتِیهِ »ال:فرموده

شوخى «.  نه است، باطل از حق سازى جدا معیار قرآن یقین به -بِالْهَزْلِ هُوَ ما وَ فَصْلٌ، لَقَوْلٌ »إِنَّهُ: فرموده نیز

 (410 .، ص2ج :1416)طباطبایی، 

نقدی که عالمه بر نظر زمخشری وارد نموده ناظر بر این است که زمخشری آیه را متأثر از عقاید باطل عرب 

متصور است: اوال یابد دو وجه داند، اما با توجه به نظر عالمه طباطبایی که هیچ باطلی در قرآن کریم راه نمیمی
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اینکه عبارت آمده در آیه از عقاید عرب نبوده و وجه دوم اینکه جزو عقاید عرب بوده ولی عقیده ناصحیحی 

نیست، و وجه دوم مورد پذیرش عالمه است چرا که امکان تحقق دیوانگی توسط شیطان و تصور شیطان در 

 پذیرد. ترین شکل توسط عوام را میزشت

 گیرینتیجه

ی اومانیسم غربی مندانگاری تمثیالتِ قرآن کریم را باید در چهارچوب نظریِ هرمنوتیک متأثر از فلسفهتاریخ

ی آن با دیگر متون بشری است ی این انگاره با متن قرآن کریم همچون مواجههجانمایی و تحلیل نمود. مواجهه

مندی امثال قرآن دهد. تاریخی متن میانندهگیرد و اصالت را به مفسر و خوکه در خوانش متن، ماتن را نادیده می

کند و همین شمولی آن را با چالش مواجه میکند، جاودانگی و جهانکریم هرچند لزوماً نفی اعجاز از قرآن نمی

ای برای نفی خاتمیّت دین نیز قلمداد شود. مطابق این دیدگاه، تمثیالت قرآن بازتابِ تامّی از مایهتواند دستمی

 صر نزول است که جز برای عرب جاهلی همان عصر معهود و شناخته شده نیست.فرهنگ ع

قرآنی است، نقد و بررسی آن نیز در کاویِ درونمندانگاری تمثیالت قرآنی محصول دادهجا که تاریخاز آن

یات شناخت عالمه طباطبایی و دیگر نظرقرآنی صورت بگیرد. بر این اساس آراء قرآنی اول باید درونوهله

مندانگاری امثال قرآن کریم مورد ها و مصادیق تمثیالت قرآنی بستر بسیار مناسبی است تا تاریخایشان ذیل نمونه

مندی این است که استعمال تعابیر، واژگان و امثال ی تاریخفرضِ موجود در نظریهنقد و ارزیابی قرار بگیرد. پیش

ها است و در نتیجه اختصاص ی اثرپذیریِ قرآن از فرهنگ آنمعهود عرب عصر جاهلی در قرآن کریم، به منزله

پذیری تمامیِ آیات و اثباتِ عمومیّت شمولیِ قرآن، تأویلفرض با اثبات جهانبه همان مخاطب اولیه دارد. این پیش

مخدوش کلّی ها بهها و مکانی زمانها نسبت به همهی آحاد بشر و اطالق آنتمامی تمثیالت قرآن نسبت به همه

شود. از نظر عالمه طباطبایی، بررسی مصداقی تمثیالت قرآنی حاکی از این است که ممثّل هر تمثیل، امروزه می

نیز برای عموم بشر شناخته شده و حاوی همان حدّ از زشتی یا زیبایی یا خوبی یا بدی است که تمثیل برای بیان 

ترین تعابیر و امثال رایج در افته است، صرفاً استخدام بلیغچه در تمثیالت قرآنی نمود یکار رفته است. آنآن به

 عرف عصر نزول بوده است و این با تأثیرپذیری انفعالی در برابر فرهنگ زمانه کامالً متفاوت است.
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