
 ۴٩ -------------------------------------  )السالم لیهمع(الگوي رفتار ارتباطی انبیاء 
 
 
 

  شناسی روش تربیتی تمثیل در قرآن و روان
   با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه

  )نمونه، راهنماالمیزان فی تفسیر القرآن، (
 ١محمدکاظم رحمان ستایش
  ٢فاطمه محسنی

  
  دهچکی

در هر زبانی به ویژه زبان قرآن کریم، کم و بـیش از امثـال کـه شـامل مسـایل      
عقلی، عقیدتی، معنوي کـه جـزء محسوسـات نیسـت، در جهـت اداء مقصـود       

سازد و جـاي  شده است؛ زیرا گذشت زمان، مثل را شفاف و روشن میاستفاده 
که یک مثال به جـا و متناسـب، تـأثیري    گذارد؛ به طوريتردید در آن باقی نمی

دهد، به را گسترش میگذارد و تا حد اعال آنبسیار عمیق بر افکار مخاطبین می
ی مثال. شوداي که سبب تغییر رفتار و عواطف آنها میاندازه سبب کاوش مترب ،

هاي کالمی، اخالقـی و تربیتـی   به معناي بیشتري از تمام مباحث، به ویژة بحث
توان به عنوان درمان براي بیماران روحی و روانـی، از آن  چنین میهم. شودمی

نقش  ،بنابراین در تربیت نفوس، به ویژه تربیت دینی اسالمی افراد. بهره جست
این نوشتار این است که عـالوه بـر تبیـین تفاسـیر      هاياز ویژگی. بسزایی دارد

تـر ایـن   شناسان در جهـت شـناخت بـیش   معاصر شیعه به بررسی دیدگاه روان
روش پرداخته شده است تا به کارگیري آن در تربیت صحیح افراد، مؤثر واقـع  

  .روش تحقیق بر اساس روش توصیفی، اسنادي است. شود

                                                
  Kr.setayesh@gmail.com                                                            .  یار دانشگاه قماستاد ـ1
   .نارشد علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات تهرا  کارشناسی هدانش آموخت ـ2

F.Mohsni@yahoo.com   

    3/5/1389:تاریخ پذیرش ـ 31/2/1389: تاریخ دریافت
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تأثیرگذاري،  قرآن، تفاسیر معاصرشیعه، هدایت، ،تربیت، تمثیل روش :ها هکلید واژ
  .شناختیروان

  
  طرح مسأله

 شکی نیست که استفاده از مثَل عالوه بر آموزش هر مطلـب علمـی، یکـی از بهتـرین و    
لـذا  . هـاي تربیتـی بـوده و هسـت    تـرین راه تـرین و عمـومی  ها و سادهمؤثرترین روش

شناسان، بـراي آسـان سـاختن درك    ننویسندگان، گویندگان و پژوهشگران از جمله روا
مطالب علمی سودمند اما غامض یا براي زیبائی کالم، از روش تمثیل به طور گسـترده،  

برده و از این طریق، منظور خویش را به مخاطب منتقل نموده و او را به تفکـر وا   بهره
متذکر شده که  هایی بیان فرموده و در پی آندر این بین خداوند متعال نیز مثل. دارندمی

ولی در جاي دیگر به دنبال این مطلب، فهم ژرفاي این . ها همۀ مردمندمخاطب این مثل
وتلک االمثـال نضـربها   «: فرمایدها را در انحصار عالمان و فرهیختگان دانسته و میمثل

هایی اسـت کـه مـا    ها مثلو این: ، یعنی)23العنکبوت، ( »العالمون ما یعقلها اال للناس و
  . کندرا درك نمیزنیم، و جز دانایان، کسی حقایق آناي مردم میبر

  این مصـحف آسـمانی نیـز بـا     . قرآن مجید کتاب هدایت، تربیت و آموزش انسان است
هاي مختلف، به روشنگري و بیان معارف الهی پرداختـه  بیان مثالهاي گوناگون در زمینه

  هاي محسوس آن و بـه نسـبت درك   گیري از مثل بر همین اساس هر فرد با بهره. است
هاي استوارتري در راه حق و فهم خویش، معرفتی بر حقیقت پیدا می کند، آنگاه با قدم

  هـذا القـرآن مـن کـل مثـل      و لقد ضربنا للناس فی «: گام می بردارد چنان که می فرماید
زنـیم،  می و براي مردم در این قرآن هر نوع مثلی را :یعنی ،)27 الزمر،( »لعلهم یتذکرون

  و لقـد صـرفنا للنـاس فـی هـذا القـرآن       «: در جـایی دیگـر فرمـود    .شاید متـذکر شـوند  
مـردم   همانا براي :یعنی ،)54ـ الکهف،  جابجایی للناس و با 89االسراء، ( »من کل مثل

  هـا مـؤثرترین روش    کـه مثـل  بـا توجـه بـه ایـن     .آوریـم در این قرآن هرگونه مثال مـی 
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 ۵١ -------------- ...با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعهشناسی روش تربیتی تمثیل در قرآن و روان

ه ویژه تربیت اسالمی چون؛ محبت، تشویق و تنبیه، بشارت و هاي تربیتی باز بین روش
باشد؛ و نیز با ایجـاد تشـابه و همگـونی بـین معـانی و اشـیاي       انذار، موعظه و غیره می

بخشد و خود سبب نزدیکی هرچه بیشتر این مفـاهیم بـه    محسوس، به معانی عینیت می
و رفتـار انسـان ایفـا    گردد و عـالوه بـر آن تـأثیري عمیـق در عواطـف      درك عموم می

دو سـؤال اساسـی در ایـن    . شودکه سبب تسهیل در تربیت افراد مینمایند؛ به طوري می
شناسـان تربیتـی، در مـورد    چنـین روان زمینه این است که دیدگاه مفسران معاصر و هم

باره چیسـت؟ و چـه   روش تمثیل چیست؟ و نظر اسالم به خصوص قرآن کریم در این
  ه ویژه تربیت دینی افراد دارد؟ در این نوشـتار، بـه سـؤاالت مـذکور     تأثیري در تربیت ب

  چنـین  هـم . شـود از منظر قرآن کریم به همراه دیدگاه مفسران معاصرشیعه پاسخ داده می
  شناسان و مربیان تربیتی، میزان همـاهنگی نظـرات آنـان بـا نظـر      با بررسی دیدگاه روان

  نگارنـده بـر آن اسـت کـه در ایـن نوشـتار،        بنابراین. قرآن کریم نشان داده خواهد شد
شناسان را مورد بررسـی قـرار   روش تربیتی تمثیل از منظر مفسران معاصر شیعه و روان

دهد تا عالوه بر اهمیت نقش تعلیم در یادگیري افـراد، آثـار تربیتـی آن در رفتـار نیـز،      
  .مشخص گردد

  
  تعریف مثل

  :دربارة ریشۀ لغوي مثل دو نظر وجود دارد
را چنـین تعریـف   مبرد، مثل را از مثال به معنی مشابهت و همانند گرفته و آن ـ  فال ♦

مثل سخن رایج و شایعی است که به وسیلۀ آن، حال دوم را بـه حـال اول   «: کرده است
یعنی حالتی را که اخیراً حادث شده است، به حالتی که قبل از آن حادث شـده و شـبیه   

  )6 -1/5ی، میدان( .»به آن است، تشبیه کنند
برخی، مثل را از مثُول به معنی راست، ایسـتاده و بـر پـاي بـودن گرفتـه و در       ـ  ب ♦

عقـول   ۀاش نـزد همـ  مثل حکمی است که درستی و راسـتی «: اندتعریف آن چنین گفته
 )همان( .»باشد) یعنی راست و ایستاده(مسلم و مثل 
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دلیـل، عالمـت،    عبرت،معانی متعددي در لغت استعمال شده است که از قبیل؛ صفت، 

اما در قرآن کـریم، ایـن واژه بـه    ) 6/233قرشی، ( 1.باشدحدیث، نظیر، شبیه، و غیره می
تفلیسی، . (باشدمی 5و مانند 4، عذاب3، عبرت2هاروش: چهار وجه کاربرد دارد که شامل

264-265(  

از  آن چه مسلم است معناي عبرت، نشانه، حجت و حدیث از معانی مثَل نیست، بلکـه 
اندوزي، اقامـۀ دلیـل،   که هدف از مثل، گاهی عبرتباشد؛ چه اینالمثل میاهداف ضرب

به عبارت دیگر مثَل . باشدآوردن نشانه بر چیزي و یا سخن گفتن در موردي خاص می
کند، را بیان و مجسم میسخنی است دربارة چیزي که به جهت مشابهت و همانندي، آن

را در نظر  نونده یا خواننده را متوجه امر دیگري کرده و آنیعنی مثَل چیزي است که ش
  )3/196راغب اصفهانی، . (سازدوي مجسم و همشکل می

ي مثَل و مثل تفاوت چندانی وجود نـدارد؛  بین دو واژهادآوري این نکته الزم است که ی
ه دو چیز به ترین لفظی است که براي تشابتنها این که مثل، از نظر رواج و فراگیري، عام

 .رودکار می

تـرین لفظـی   واژة مثل از نظر شمول و تعمیم، عام :فرمایدباره راغب اصفهانی میدر این
د «رود؛ زیـرا  است که براي بیان تشابه دو چیز به کار می فقـط بـراي مشـارکت در    »نـ ،

، بـراي  »تسـاوي «براي مشارکت در کیفیت و » شبه«جوهر و مشابهت دو چیز است، و 
اما مثـل شـامل   . ، براي مشارکت در مقدار مساحت است»شکل«رکت در کمیت، و مشا
شود؛ به همین جهت در قـرآن کـریم بـراي نفـی هرگونـه تشـبیه از       این موارد می همه

، بـدان  11که در سورة الشوري، آیـۀ  چنانخداوند متعال، این واژه به کار رفته است؛ هم
  )همانجا. (اشاره شده است

                                                
 .35 ؛ الرعد،33 الفرقان، ؛259 ؛ البقره،45 ؛ ابراهیم،48 ؛ االسراء،3 محمد،: ـ نک1

 .21 ؛ الحشر،29 ؛ الفتح،75 النحل،: ـ نک2
 .59 و 56الزخرف،  :ـ نک3
 .39 ؛ الفرقان،45 ابراهیم،: ـ نک4

 .21 ؛ الحشر،29 ؛ الفتح،75 النحل،: نک ـ5 
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 ۵٣ -------------- ...با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعهشناسی روش تربیتی تمثیل در قرآن و روان

 ۀاي است مشتمل بر تشبیه یا مضمونی حکیمانه که بـه واسـط  اصطالح جمله اما مثل در
را بدون تغییـر و  مشهور شده و آن روانی لفظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب، بین عامه

  )بهمنیار، مقدمه. (برندیا با تغییر جزئی در محاورات خود به کار می
توصـیف مقصـود اسـت بـه      ه معنايمثَل، ب« :فرمایدطباطبائی در تعریف مثل می ۀعالم

راغـب  ( .»را مجسم و ممثل کند و ذهن شنونده را بـه آن، نزدیـک گردانـد   چیزي که آن
امثال، معـانی را بـه صـورت اشـخاص تصـویر      «: گویدسیوطی می )342/ 25اصفهانی، 

هـا، از حـواس   که ذهن با آن مثلماند؛ به خاطر ایننماید، چون در ذهن پایدارتر می می
از اینجاست که منظور از مثل، تشبیه کردن پوشیده به آشکار و غایب به . گیردیکمک م
  )2/412همو، . (»باشدشاهد می

باشـد، چراکـه رکـن    هاي قرآنی چندان سازگار نمـی به این ترتیب مثل هاي ملّی با مثال
ها که شیوع و جریان آنها در میـان مـردم اسـت، در آن وجـود نـدارد؛ زیـرا       اصلی مثال

که پیامبرش را به این حقایق واقف سازد، تا مـردم آن آیـات را   وند متعال قبل از آنخدا
  )17سبحانی، . (ها رواج کنند، از آنها به عنوان مثال یاد کرده استخوانده و بر سر زبان

  
  کاربرد تمثیل

هـاي  آورد و از بهتـرین روش مثال زدن، دامنۀ مطلب را تا حد درك مخاطب پایین مـی 
در حقیقت تمثیل، بهترین وسیله به شمار ) 1/49پورعلی فرد، ( .پرورش استآموزش و 

تمثیل، « :به قول ابومسعود. باشداي براي تفهیم افراد جاهل میکه وسیلهطوري رود؛ بهمی
هم، در خدمت عقل؛ و بهترین ابـزار بـراي   لطیف ترین وسیله است براي به کارگیري و

کشیدن  هاي پنهان و به عرصهاست از چهرة اندیشهتفهیم جاهل و نیز برگرفتن حجاب 
زیبـا، و بیـان    آن درمعرض محسوسات آشکار و هویداساختن زشتی اسـت بـا نمـودي   

منظور تبیین مراد و نزدیک  و به) 1/293خرمشاهی، . (»شکلی مأنوس ومألوف توحش با
بهشتی (. رود کار می ساختن مطلب درذهن وي به فهم مخاطب و مجسم ساختن مطلب به

ویژه  تقابل فهم براي انتشارعمومی به ۀگفت؛ تمثیل تنها وسیل  توانمی) 2/252و دیگران، 
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بـا توجـه بـه    «: گویدباره میرجبعلی مظلومی در این. باشدبراي کودکان و نوجوانان می

شـود کـه   موارد کاربرد تمثیل در آثار فلسفی، مذهبی، حماسی، ادبی، این مدعا ثابت می
اي مهـم اسـت   تفهیم است و تلخیص مشکالت را گشاینده است و وسیله ۀلتمثیل وسی

براي تعلیم و تربیت؛ به ویژه براي کودك و نوجوان، که همه کس را قدرت تفهـیم بـه   
  )277-1/276مظلومی، . (»ایشان نیست و اگر هم قدرتی باشد، باز دشوار خواهد بود

از این طریق تا آن حد  معارف الهی، یمبنابراین عنایت قرآن مجید، در آوردن مثال و تفه
یادآوري ) 225مهین،  جهان. (توان گفت بیشتر آیات قرآنی جنبه مثالی دارداست که می

تواند هاي ارزنده و مؤثرش، در صورتی میاین نکته الزم است که مثال با این همه نقش
ی باشد که مثال براي آن نقش اساسی خود را ایفاکند، که کامالًًًً موافق و هماهنگ با مطلب

  )10/176شیرازي،  مکارم. (بود کننده خواهد  انتخاب شده است وگرنه مخرب و گمراه
توان را، در آموزش مفاهیم براي یادگیري افراد چنین می چنین استفاده از بهترین مثالهم

حـیط  هاي اولیه باید بر اساس آشنایی و مأنوس بودن بـراي افـراد در م  بیان کرد که مثل
هاي موردي و غیـر  آموزشی باشد، که طبق تحقیقات به عمل آمده در مورد اهمیت مثال

  )205صفوي، . (موردي و ترتیب آنها در آموزش مفاهیم، باید افراد یاد گیرند
  

  فواید تمثیل
  :هاي مؤثري دارندمثال در مباحث علمی، تربیتی، اجتماعی، اخالقی و غیره، نقش

  .کندمسایل را حسی می ♦
  .سازدراه را نزدیک می ♦
بسیاري از مباحث علمی است که در شکل اصلیش تنهـا  . کندمسائل را همگانی می ♦

که برند ولی هنگامیچندانی از آن نمی ةبراي خواص قابل فهم است و توده مردم استفاد
اي از علم و دانش باشند، با مثال آمیخته و به این وسیله قابل فهم گردد، مردم در هر پایه

به عنـوان ابـزاري جهـت آمـوزش علـم و فرهنـگ،        بنابراین مثال. گیرنداز آن بهره می
  .کاربردي انکارناپذیر دارد

  .برداطمینان به مسائل را باال می ۀدرج ♦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ۵۵ -------------- ...با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعهشناسی روش تربیتی تمثیل در قرآن و روان

بدان اشاره شـده   59عمران، آیۀ آل ةسازد، چنان که در سورسرکشان را خاموش می ♦
  )174-173/ 10مکارم شیرازي، : نک. (است

توان مستقیم حرف زد و ظرفیت یا حساسیت جا که نمیدر آن: ز تلخی چندکاستی ا ♦
پروا یا به صورت امر پرده و بیندهد که سخن، بی مکان اجازه مخاطب و شرایط زمان و

  )41قاسمی، ( .هاستو نهی گفته شود، ابزار تمثیل یکی از کارآمدترین وسایل و حربه
هـاي هرقـومی، نمایـانگر    مثـل : اقـوام آشکارنمودن فرهنگ، روحیات و سطح تفکر  ♦
ها در ایفاي این نقش، بـر اشـعار و   بنابراین مثل. هاي فرهنگ و سطح تفکر آنهاست پایه

ها که مثلآید، در حالیادبیات برتري دارد، زیرا آثار ادبی توسط افراد محدودي پدید می
  )2سبحانی، ( .هاستبرخاسته از فرهنگ عمومی و استعداد توده

، در مورد مثل به معنی ایقاع و بیان است و این »ضرب« ۀکلم: ذاري برمخاطبتأثیرگ ♦
 ۀوسیل نفسانی و هیجانی که به اند که تأثیرکلمه را براي زدن مثَل ازآن جهت به کارگرفته

شود، همانند آن است که در گوش شنونده سخن را مثل زدن در خاطر انسان حاصل می
  )48حکمت، (. گردد روح او وارد ي نفوذکند و به اعماقکه اثر آن درقلب وبکوبد، چنان

نیم  خاطر ایجاز و اختصار، از  نوع مثل به: قالب الفاظ مختصر انتقال معانی بسیار در ♦
حقایقی است که در یک رساله و کتـاب   ةکند، اما در حقیقت بازگوکنندنمی خط تجاوز

دهنـد؛  عالقۀ بیشتري نشان می همین دلیل است که تودة مردم به حفظ مثل  گنجد، بهمی
  )46باقري،: نک ونیز18-17 سبحانی،. (گیرندماهه را دریک لحظه فرامی زیرا درسی یک

شـود و توجـه   هاي اخالقی میسبب ماندگاري نوع پیام: هاي اخالقیپیام جاودانگی ♦
مخاطب را به خود جلب کرده و حساسیت الزم را براي جذب پیام و عمق بخشـی بـه   

  )137قوام، . (کنداهم میرا فرآن
آموزي، تفکر و تأمـل، بـرانگیختن، بازداشـتن، تبیـین و تقـدیر، تـذکر،       سبب عبرت ♦

دیلمـی و آذربایجـانی،   ( .شـود موعظه، و به نزدیک رساندن مسایل پیچیده به ذهن مـی 
  )2/412؛ و سیوطی، 191

ـ  ، کمـک وافـري مـی   »توجـه «و » دقت«از جمله اموري است که به تمرکز  ♦ ه نمایـد ب
چنین عرضۀ مفاهیم مجرد و انتزاعی با روش هم. کندکه کار یادگیري را آسان میطوري
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گفتنـی اسـت   . پذیر شودباشد تا ادراك و فهم آنها براي یادگیران امکانو بیانی ساده می

که امروزه مربیان و معلمان، براي توضیح قوانین و نظریه هاي علمی از وسایل سمعی و 
کننـد؛ زیـرا باعـث جلـب توجـه      کارگیري روش مثال، استفاده مـی  بصري، به همراه به

  )257نجاتی، . (شودهاي مزبور میآموزان و درك نظریهدانش
هاي تالش براي تغییر انسان این حقیقت است کـه اسـتفاده   ترین جنبهیکی از جالب ♦

ـ ) برندبراي افرادي که از نظر روحی رنج می(هاي درمانی از تمثیل، محور شیوه ه نظـر  ب
ی، . (رسدمی ی ل 154جِی ه(  

را به منزلۀ روشی تربیتی استفاده نمود تـا  توان آنلذا با توجه به نقش کارآمد تمثیل، می
در فرد، تغییراتی ذهنی، روانی یا اجتماعی معینی ایجاد شود و فضایل اخالقی در رفتـار  

  )46باقري، . (وي، متجلّی گردد
  

 تمثیل در قرآن

  التعداد امث ـ الف
شود؛ در قرآن کریم بنا بر پژوهشی که صورت گرفته است، بیش از پنجاه مثَل دیده نمی

ي نوع آن در ادب فارسی اخذ و رایج شـده اسـت کـه غالبـاً جنبـه      15و از این امثال، 
ابراهیم فرزند آزر ـ پسر نوح ـ سد اسـکندر ـ گـنج     : از قبیل(تصویري و نمایشی دارند 

کشتی نوح ـ سلیمان و مور ـ بـاد ـ قاصـد سـلیمان ـ گـرگ ـ           قارون ـ بهشت شداد ـ  
  )278مظلومی، : نک( ...).یوسف و

عـدد،  130هـا را تـا   همچون امثال القرآن الکریم، مثل گفتنی است که در بعضی از کتب
هاي قرآن نیز مثل به حساب باشد؛ زیرا در آنها ضرب المثلاند که درست نمی ذکر کرده

و ال تـزر  «باشند؛ به طور مثـال آیـۀ شـریفه    که این دو یکسان نمیآمده است، در حالی
و یـا  ) 39الـنجم،  . (»و ان لیس إلنسان اال مـا سـعی  «، )38النجم، ( 1.»وازره وزر اخري

                                                
 .164،؛ االنعام7،؛ الزمر18،؛ فاطر15،االسراء: نکیز نـ 1
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باشـد زیـرا در آنهـا تشـبیهی     جزو ضرب المثل می) 10 الفتح،( 2.»...یداللَّه فوق ایدیهم«
  .صورت نگرفته است

  

  تشبیه تمثیل با رابطه ـ ب
تمثیل چنـد بـه چنـد اسـت؛     . در تعداد آن است ،تمثیل مانند تشبیه است و تنها تفاوت

به مورد تشبیه قرار گرفـت،  که چند موضوع مشبه با چند موضوع مشبهیعنی در صورتی
گویند؛ مانند تمثیل افراد ناشایستی که با کتاب سروکار دارند به می» تمثیل«را معموالً آن

آورد  ها سر در نمیخر، چیزي از آن کتاب. اب برپشتش نهاده شده استخري که بار کت
  )252بهشتی و دیگران، ( .آمده است 5 ۀجمعه، آی ةبندد که در سورو طرفی نمی

بـه دارد  کند، هر جزء مشبه، مقابلی در مشبهمثَل قرآنی از تصاویر چندجزئی استفاده می ٌ
انـد کـه    ندارند، با اجزاء دیگر چنان عجـی  و این اجزاء هرکدام جدا از نقش مستقلی که

در حقیقـت،  . شـود شدن تصویر نقاشی شده در مثَـل مـی  برداشتن هرکدام باعث خراب
باشد؛ بلکه زیـر  تمثیل و مثَل که در مقام استعمال جنبۀ مشابهت چیزي به چیز دیگر می

. ، کنایه و مجازمثَل، استعاره: تشبیه هستند، چون تشبیه اقسامی است، از جمله ۀمجموع
  )p.com-WWW.quran: برگرفته از(

ي تمثیلی، هدف به قصد تربیت هاي قرآن در قالب تشبیه تمثیلی یا استعارهبنابراین مثَل
  هاي انتزاعی و غیرملموس، امـا قابـل درك  بیان موضوع باشد که بهو پندآموزي افراد می

پردازد و در مواردي که مثَل در قالب اسـتعاره بـه کـار رفتـه،     همه مردم میو فهم براي 
 .اسـت  کردن مفهوم موردنظر آیه بـوده  هدف واداشتن مخاطب به تفکّر و تجزیه و تحلیل

  )همان(
                                                

  ،؛ الصـف 19،؛ الـروم 78،؛ الکهـف 54و35،؛ النـور 31،عـراف اال: هـایی چـون  چنین در آیات و سورههم ـ1
  به دلیل عمـق و محتـوا در کلمـات خطیبـان و دانشـمندان، حالـت        ،6،و الکافرون 60،؛ الرحمن9،الزمر ؛2

 :نـک . (گیرنـد هاي مختلف از این آیات به عنوان ضـرب المثـل بهـره مـی    مثل به خود گرفته و در مناسبت
 )53سبحانی، 
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  تفاوت امثال ظاهره و کامنه ـ ج

ثـال  شود که امبندي کلی امثال قرآنی به دو بخش ظاهره و کامنه تقسیم میدر یک تقسم
به کـار   ،تشبیه» کاف«و یا حرف » مثَل«ظاهره، آن بخش از امثالی هستند که در آن واژة 

رفته و مثل بودن آیه به روشنی بیان شده است و در صورت عدم به کـارگیري ایـن دو   
به مثل بودن آیـه پـی بـرد،    توان  میاي است که واژه، حالت سخن و طرز بیان، به گونه

هاي توان براي آن، نمونهسته از آیاتی است که از لحاظ مفهومی میولی امثال کامنه آن د
هـائی چـون   که به عنوان نمونه در امثال ظاهره، به آیـات و سـوره  . فراوانی را پیدا نمود

چنین در امثال کامنه، به آیات و و هم 40و االعراف،  26و البقره،  24و یونس،  24هود، 
. اشـاره نمـود   163و االعـراف،   64و یوسف،  6ون، و الکافر 9هایی چون الفاطر، سوره

  )3/643اسماعیلی،: و نیز نک 44-43 رضوي،(
  
  رابطۀ مثل سائره با مثل ظاهره و کامنه ـ د

هریک از دو قسم امثال قرآنی ظاهره و کامنه در میان مخاطبین و خوانندگان قرآن کریم، 
کنند کـه   مثال، استفاده میبه حدي است که در گفتگوهاي روزمره خود به عنوان شاهد 

در این صورت، هر یک از این دو دسته، تبدیل به امثال سائره خواهند گشت و در غیـر  
، باقی خواهند ماند که )فقط ظاهره و یا فقط کامنه(این صورت، به حالت نخست خود 

و  39-38هـایی چـون الـنجم،    توان در امثال سائره به آیات و سـوره به عنوان نمونه می
  )همان. (اشاره نمود 10تح، الف
  
  اهمیت مثال ـ و

هـاي فـراوان   ، بهـره »تمثیل«هاي تبلیغی خود از ابزار مؤثر و کارآمد اکثر انبیاء در روش
اند و بسیاري از پند و اندرزهاي اخالقی و تربیتی خود را با زبانی ساده و درقالب جسته
و از این راه آنها را با حقایق غیبی و اند نموده خویش ابالغ هایی گویا و شنوا به امتمثل

العـاده  مناسب، نقش فـوق  که مثالبه طوري) 225-224قاسمی، . (اندمعنوي آشنا نموده
کـردن مطالـب مختلـف    ساختن حقایق و دلنشین حساس و غیرقابل انکاري براي روشن
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لمـی  ع ةباشد که براي تعمیم و گسترش مطالب پیچیددارد و به قدري حائز اهمیت می
مکـارم شـیرازي،   . (هـاي مناسـب نیسـت   اي به جز استفاده از مثالدرسطح عموم چاره

1/138-139(  
  
  هاي تمثیلویژگی ـ ـه

  .دقت تصویر همراه با آشکارکردن عناصر مهم صورت تمثیلی ♦
تصویر پویا، گویا و زنده که از ابعاد مکانی و زمانی برخـوردار اسـت و احساسـات     ♦

  .شودهاي فکري عناصر زنده در صورت آن یافت مینفسانی و وجدانی و پرسش
  .لهصداقت در برقراري همانندي میان مثَل و ممثلٌ ♦
  .باشدمثال که گاهی با تشبیه است و گاهی با تمثیل بسیط و مرکب می ۀتنوع در ارائ ♦
له است به ایـن اعتبـار   که گویی عین ممثلزیرساز قراردادن مثَل و حکم بر آن چنان ♦ ٌ

  .له در ذهن و جان مخاطبٌاي است، براي حاضرکردن صورت ممثلوسیله که مثَل
 تیزهوشـی اهـل اسـتنباط حـذف     هایی از مثل قرآنی براساس اعتماد بهگاهی بخش ♦
  هـاي واژگـان   گـردد و در داللـت  له حذف مـی هایی از ممثلٌشود و گاهی نیز بخش می

. کنـد اي حـذف شـده داللـت مـی    هاي معانی بـر بخشـه  ماند یا لوازم و وابستهباقی می
  )1/293خرمشاهی، (

بودن، جمـع کـرده   ها دو ویژگی؛ شامل پرمعنا بودن و ساده قرآن کریم، نیز در بیان مثل
است، که هر مخاطبی در هر سطحی قرار دارد، قادر است به فراخور فهم خود از بطون 

برومنـد،  . (نـد هاي قرآن کریم معرفـت کسـب ک  ها، هم چون سایر قسمتو ظواهر مثل
  .شودخصوصیاتی که در مثَل وجود دارد در هیچ نوعی از سخن یافت نمی) 175

  ایجاز لفظ، رسیدن به مفهـوم، حسـن تشـبیه، نیکـویی کنایـه کـه نهایـت        «: به قول نظام
   7سـبحانی،  : ؛ و نیـز نـک  1/293خرمشـاهی،  . (»بالغت است در مثَل جمع شده اسـت 

  )6و میدانی، 
هـاي  ها در این است کـه مثـال   رآن کریم و امتیازش معنیت به دیگر مثلتعبیر مثال در ق

قرآنی، بر یک واقعۀ مشخص یا امر خیالی که بر اثر تکرار در میان مـردم رواج یافتـه و   
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ها در قرآن کریم، بدون تبعیت گاه در وقایع مشابه به کار رود، داللت ندارد؛ بلکه مثلآن

از موارد پیش از خود پیروي نموده باشد، خود طرح نو که هاي مردم و بدون آناز گفته
که از جهت تعبیر و کند و تعابیري جدید و هنري ابتکار نموده است؛ به طوريایجاد می
  )72علی الصغیر، ( .رودبندي و داللت، روشی منحصر به فرد به شمار میجمله

ه کمتـر بماننـد آن در   اخالقی است کـ  ۀهاي قرآن مجید داراي مقاصد عالیبنابراین، مثل
ها در عواطف انسان، تأثیري عمیقی دارد و این مثل. کتب آسمانی دیگر دیده شده است

باشد اگر برحسب تناسب و از روي منطق و حکمت ذکر و نقل شود، تأثیر آن بیشتر می
  )141جمال تونسی، ( .که سبب تغییر در زندگی افراد خواهد شدبه طوري

  
  یل قرآنیاصول استفاده از تمث

  :باشدقرآنی را، به کار برد که شامل موارد زیر می توان به سه صورت مثالمی 
و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم «: شودباعث تذکر و یادآوري می ♦

  )58الروم، . (»یتذکرون

  . »االمثـال نضـربها للنـاس لعلهـم یتفکـرون      تلـک «: شـود سبب تفکر و اندیشه مـی  ♦
  )21 ر،الحش(

االمثـال نضـربها للنـاس و مـا یعقلهـا      و تلـک  «: شودهایی که موجب ادراك میمثل ♦
  )43العنکبوت، . (»االالعالمون

شوند که هر کدام از بندي میبا توجه به موارد یاد شده، مخاطبین هم به سه گروه تقسیم
  .شوداقسام مثل یادشده، به هر یک از آنها مربوط می

  
  تمثیل در تفاسیر

... را در زمینــۀ اخالقــی، اعتقــادي، کــاربردي وتــوان تمثیــل از نظــر موضــوعات مــی 
نماید کـه  بندي نمود که به کارگیري آنها، نقش مؤثري در تغییر رفتار افراد ایفا می تقسیم

  :نمایمبه هر یک در چند نمونه، اشاره می
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  هاي تمثیل قرآنینمونه
  از نظر اعتقادي ـ1
  توحید 1ـ1

دعوت پیامبران، توحید و یکتاپرستی است که خود، سبب تمامی سعادت و ترین اساسی
هاي  توحید و شرك، بخش مهمی از مثال دلیل اهمیت مسئلۀ باشد و بهمی بشر رستگاري

 .قرآن، بدان اختصاص یافته است

 مثال کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ضرب اهللا«١:لزوم پیروي از فطرت توحیدي ـ الف ♦
و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه ... فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربها ثابت و فرعها

آیـا ندیـدي چگونـه     :یعنـی ) 26-24ابـراهیم،  ( .»اجتثت من فوق االرض مالها من قرار
در (آن  ۀاي تشبیه کرده که ریشـ ، را به درخت پاکیزه)گفتار پاکیزه( »کلمۀ طیبه«خداوند 
هرزمان میوة خـود را بـه اذن پروردگـارش    ! ن است؟آن در آسما ۀثابت، و شاخ) زمین
، را به درخت ناپاکی تشبیه کرده کـه از  )سخن آلوده( »کلمۀ خبیثه«) چنینهم( ...دهدمی

  .روي زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد
 ۀکلمـ  شرك است؛ درقالب شریفه، حق و باطل که نمونۀ اعالي آن توحید و  ۀاین آی در

شده است؛  هاي مختلف، تشبیهز آن یاد شده و به دونوع درخت با ویژگیپاك و ناپاك ا
سـخن دیگـران    دار، ثابت و استوار که بنا بهکه اعتقادات حق، چنان درختی است ریشه

چنین  هم. اندشجرة طیبه را، عقیده به توحید وال اله اال اهللا که عقید حق است، بیان کرده
است   والیت نبوت، امامت و  پاکیزه؛ درخت  ور از درخت، منظ)ع( باقر  بنا به سخن امام

آن  ةو میـو ) س(  و عنصر آن فاطمه) ع(آن علی ۀزیرا درخت پاکیزه همان پیامبر و شاخ
طبرسی،  و 9/82رفسنجانی،   هاشمی. (باشدهاي آن، شیعیان میو برگ) س( فاطمه اوالد

درخـت پلیـدي اسـت کـه      کلمـۀ خبیثـه، هماننـد   ) 2/234عیاشـی،  : و نیز نک 13/126

                                                
؛ 43-41 ؛ العنکبـوت، 74-73 ؛ الحـج، 122 ؛ االنعام،29-27 ؛ الزمر،76-75 ؛ النحل،22 الملک،: نکـ 1

 .28 ؛ الروم،5 ؛ النور،33-30؛ التوبه،24 هود،
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هـاي نـاحق و باطـل،    هایش از روي زمین کنده شده و ثبات و قرار ندارند، عقیده ریشه
باشـد و نیـز   باطل مـی  ةسخن، همان شرك و عقید  باشد که بنا بهریشه و ناپایدار میبی

 کفر و شرك است، همچون درخت خبیث حنظـل و کشـوث   ۀشجرة خبیثه، همان کلم
امیـه    ، خلفاء ستمگر و ائمـۀ باطـل هـم چـون بنـی     )ع( ۀ امام باقرو یا به گفت) سریش(
  )2/230عیاشی، : و نیز نک 13/128و طبرسی،  9/87هاشمی رفسنجانی، ( .باشد می

بدیهی است درخت زشت و شومی که ریشۀ آن کنده شده، نـه رشـد دارد نـه ترقـی و     
چـوبی   ۀر، هماننـد قطعـ  اي، نه سایه و منظره و نه ثبات و اسـتقرا تکامل، نه گل و میوه

  )10/335مکارم شیرازي، . (خوردماند که جز به درد سوزاندن نمی می
در حقیقت خداوند متعال، بشر را داراي فطرت توحیدي آفریده و هدایت اولیه به سوي 

ها را به او داده و سپس پیـامبران را بـراي تأییـد و تقویـت ایـن فطـرت       خیرها و نیکی
این مسیر را ادامه دهد، در اثر معرفت خدا و عقیده به یگانگی  اگر انسان. فرستاده است

دهد و درخت وجودشان بـه  او و اطاعت از دستورهاي پیامبران، اعمال صالح انجام می
چنیند؛ ولی اگر از هاي چنین عقاید و اعمالی را مینشیند و تا پایان، ثمره و میوهثمر می

مایند و اطاعـت هـواي نفـس را بـه جـاي      فطرت خود منحرف شوند و خدا را انکار ن
اطاعت خدا برگزینند، در این صورت هدایت اولیه و فطري خداوند متعال را هم ضایع 

. گردنـد اي هرز میریشه و افتادهشوند و مثل درخت بیاند و در گمراهی غرق مینموده
  )23/82طباطبائی، (

کـذلک  ... اودیه بقـدرها  لتانزل من السماء ماء فسا« :لحق و باطل در قالب مثا ـ  ب ♦
خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره و : ، یعنی)17الرعد، ( .»... ه االمثالیضرب اللّ
 کفی حمل کرد روي خود اي به اندازة آنها سیالبی جاري شد سپس سیالب بررودخانه

، براي بدست آوردن زینت آالت یا وسایل زنـدگی آتـش روي   )هادر کوره(و آن چه  ـ
ها به بیـرون پرتـاب   اما کف ـ  آیدهایی مانند آن به وجود میکنند، نیز کفآن روشن می

مانـد،  ، در زمـین مـی  )آب یـا فلـز خـالص   (رساند شوند ولی آنچه به مردم سود می می
  .زندچنین مثالی میخداوند این
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ن از پندارها است، گاهی براي انسان چنا شناخت حق و باطل که همان شناخت واقعیت
هـا، حقـایق را از   شود که حتماً باید به سراغ نشانه رفت و از نشانهمشکل و پیچیده می

  .اوهام و حق را از باطل شناخت
همیشـه مفیـد و    حـق « :ها را چنین بیـان کـرده اسـت   قرآن کریم در مثال باال این نشانه

و فایـده  حیات و زندگی اسـت امـا باطـل بـی    سودمند است همچون آب زالل که مایۀ 
کنند و نه هرگز درختی را هاي روي آب هرگز کسی را سیراب میبیهوده است، نه کف

تـوان از آنهـا   شوند، میهاي ذوب فلزات ظاهر میهایی که در کورهرویانند و نه کفمی
  .»اي براي زندگی ساختزینت آالت یا وسیله

محتوا تو خالی و بیباطل همواره مستکبر، باالنشین و پر سر و صدا و غوغا ساالر؛ ولی 
  .است؛ اما حق متواضع، کم سر و صدا، اهل عمل و پرمحتوا و سنگین وزن است

کنـد  گیرد و سعی مینفس است؛ ولی باطل از آبروي حق مدد می  حق همیشه متکی به
گونه که هر دروغی از راست کند، همان  لباس او درآورد و ازحیثیت او استفاده  خود را به
. خورد را نمی خالصی درجهان نبود، کسی فریب جنس قالبی د که اگر جنسگیرمی   فروغ

بنابراین حتی فروغ زودگذر باطل و آبرو و حیثیت موقت او به حرکت حق اسـت؛ امـا   
  )167-166/ 10مکارم شیرازي، . (حق همیشه و همه جا متکی به خویش است

ین برفلزات ذوب شده نیز چنمطرح کرد و هم  توان حقآب فرو فرستاده از آسمان را می
ها و فلزات ذوب شده را باطل مطـرح  مقابل آن، کف روي سیالب باشد و درصادق می
  )8/672رفسنجانی،  هاشمی( .رودمی  باشند و از بینحالت شناور درحرکت می کرد که به

گردد که نخست، وجودي که عالوه بر آن، چند مطلب از کلیات معارف الهی روشن می
شود و در حقیقـت هماننـد بـارانی کـه از     خداي تعالی به موجودات افاضه می از ناحیه

باشـد کـه از طـرف خداونـد متعـال بـه       شود همان رحمتی میآسمان به زمین نازل می
گردد که موجودات عالم به مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد خود، موجودات افاضه می
کـه، در علـوم و عقایـد نیـز     دیگـر آن . دکنناي است الهی دریافت می وجود را که عطیه

باشد که هرکدام از مؤمنان با اختالف در ظرفیت خود از آب فرو فرسـتاده از  جاري می
گردند و به قدر ظرفیت خود از اعتقاد حق استفاده نموده و در پرتـو  مند میآسمان بهره
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باطل  ،الف اعتقادبه خ .ماندشود و خیر و برکت در آنها باقی میهایشان زنده میآن دل

. رودگذرد که از بین مـی افتد و چیزي از آن نمیهمانند کفی است که بر روي سیل می
 )464-11/462طباطبائی، (
  
  ١اثبات معاد بر سبیل مثَل ـ2ـ1

هاي قرآن کریم در مورد معاد، نظام موجود طبیعـت و  گفتنی است که تکیه گاه اکثر مثل
هـایی کـه بـر همگـان مشـهود و       یـرات و دگرگـونی  هاي آن خواهد بـود؛ تغی دگرگونی

به عنوان مثال در ابتـدا از ریـزش بـاران بـر      .محسوس است و بر احدي پوشیده نیست
 ،هارویش سبزه ،بارور گشتن ،جان و سپس زنده شدنهاي خشک و مرده و بیسرزمین
نشـر و  درختان و خرم و سر سبز شدن آنها سخن آمده و آنگاه حشر و  ،نباتات ،گیاهان

آیات فراوانـی  ر داین موارد . ها در عالم قیامت به آن تشبیه گشته استزنده شدن انسان
و اللّـه الـذي ارسـل الریـاح فتثیـر      «: شوداشاره شده است که به عنوان نمونه آورده می

 ،)9الفـاطر،  ( .»سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به االرض بعـد موتهـا کـذلک النشـور    
فرستد تا ابرها را برانگیزد پس ما آن ابرها را به سـوي  که بادها را مینخداست آ :یعنی

کنیم، رستاخیز فرستیم و به وسیلۀ آن، زمین را بعد از مردنش زنده میسرزمین مرده می
  .گونه استنیز همین

خوانیم که بعثت در روز قیامت و زنده شدن مردگان را بـه احیـاء زمـین    در ذیل آیه می
کند و در آخـر دوبـاره   ا بفهماند که زمین در یک دوره زندگی را شروع میتشبیه کرد ت

بود در بهار و تابستان به کلی از  که در زمستان از جنب و جوش افتادهمیرد، بعد از آنمی
وقتی دوران زندگیشان در زمین به سر رسید و  .طورندها هم همینایستد؛ انسانعمل می

 که زنده شـدند و از دوباره در روز قیامت بعد از آن فصل خزان و سپس مرگشان رسید،
از ) 17/26طباطبـائی،  . (»کـذلک النشـور  « ،شـوند قبرها درآمدند روي زمین منتشر مـی 
باشد از جهت سیر تکاملی موجـودات و پدیـدار   جهاتی این آیه، دلیل بر مسئله معاد می
                                                

 .18، ؛ النوح37، ؛ عبس7، ؛ النباء50، الروم: ـ نک1
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اد در فصول هـر سـال   که اي انسان صحنۀ معشدن چهرة حیات از زمین مرده؛ یعنی این
ها ؛ و احیاي انسان)18/192مکارم شیرازي، (باشد در برابر چشم تو و در زیر پاي تو می

هـاي حیـات آفـرین    عوامـل و زمینـه   ۀزمین، از راه یک سلسل در قیامت همچون احیاي
  )15/139هاشمی رفسنجانی، . (باشد می
  
  1از نظر اخالقیـ 2
  قساوت قلب ـ1ـ2
بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لمـا یتفجـر    ثم قست قلوبکم من«

منه االنهار و إن منها لما یشقّق فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیه اهللا و ما اهللا 
هاي شما بعد از این ماجرا سخت شد، سپس دل: ، یعنی)74البقره، ( .»بغافل عما تعملون

شـکافد و از آن نهرهـا جـاري    ها مـی اي از سنگارهتر؛ چون پهمچون سنگ، یا سخت
اي از خوف کند و پارهدارد و آب از آن تراوش میاي از آنها شکاف برمیشود و پاره می

 ۀتپد و نه سرچشـم  هاي شما از خوف خدا میاما دل(افتد ، به زیر می)از فراز کوه(خدا 
ترجمـه  . (ما غافـل نیسـت  و خداوند از اعمال ش) علم و دانش و عواطف انسانی است

  )1/306مکارم شیرازي، 
کـه قاتـل بـه هـیچ وجـه      شود، در حـالی یکی از بنی اسرائیل به طرز مرموزي کشته می

شود، هریـک آن را بـه   در میان قبائل و اسباط بنی اسرائیل درگیري می. مشخص نیست
را براي فصل  کند، داوريدهند و خویش را تبرئه میدیگر نسبت می ۀطایفه و افراد قبیل

شوند و چـون از روش  برند و حل مشکل را از او خواستار میخصومت، نزد موسی می
عادي، حل این قضیه ممکن نبود، و از طرفی ادامۀ این کشمکش ممکن بـود منجـر بـه    
فتنۀ بزرگی در میان بنی اسرائیل گردد، موسی با استمداد از لطـف پروردگـار از طریـق    

اي که نه پیر و نه جوان باشد و رنگ آن زرد یکدست و او مادهاعجازآمیزي با انتخاب گ
                                                

 ؛ االسـراء، 151 ؛ االنعـام، 36 ؛ النساء،83 البقره،: ؛ تواضع92 النحل،: ؛ پیمان شکنی12 الحجرات،: غیبت ـ1
 .105 عمران،آل: ؛ پیوندهاي دینی29 االسراء،: ؛ بخل26 االعراف،: ؛ تقوي23
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براي شخم زدن رام نشده و به طور کلی از هر عیبی برکنار باشد، براي معرفی قاتـل از  

هـا و  جـوئی ولـی آنهـا بـا بهانـه    . پردازدطریق گاو به بدن مقتول، به حل این مشکل می
و حتـی خـالف ادب نسـبت بـه     هاي خود، نهایت جسارت را نسبت بـه او  عصیانگري

: بـا تلخـیص  . (ساحت مقدس خداوند متعال نمودند و سـبب قسـاوت قلـب گردیدنـد    
هایشـان  چنـین خداونـد متعـال، از آن جهـت قلـب     و هم) 310-1/302مکارم شیرازي، 

تر از سنگ تعبیر فرموده، چون به صراحت آیۀ فوق، بعضـی از  ، را سنگدل)اسرائیل بنی(
شود، بعضـی دیگـر الاقـل    شکافد و نهرها از دل آن جاري میمی ها به مرور زمانسنگ

هـا کنـده   کند و برخی از فراز کـوه خورد و قطرات آب از دل آن تراوش میشکاف می
کند، نه ایمانی، نـه  چیزي رخنه نمیشود؛ اما در دل سنگ اینان، هیچشده و جابه جا می

صلت لجاجت و سرسـختی آنهـا   خ. ايخوف و خشیتی، نه تنیبه و توجیهی و نه عاطفه
شان تحت فرمان حواس آنها درآید و هیچ سخنی را نپذیرند، باعث شد که عقل و اراده

-307/ 1طباطبـائی،  ( .پرستی کننـد را تصدیق کند و در نتیجه ماده، آن»حس«که مگر آن
دل و قلب انسان، گرچه محل تقسیم خون بـه سراسـر بـدن اسـت امـا در اکثـر       ) 308

هـاي  بشري، نقش دیگري نیز بر آن معتقدند و تـأثیرات روحـی و واکـنش    هايفرهنگ
دهند شاید بدین جهت است که حـاالت مختلـف روحـی و    عاطفی را به آن نسبت می
در قرآن و روایات اسالمی . گذاردکند، در تپش قلب او تأثیر میروانی که انسان پیدا می
محلی براي ادراکات و احساسات بـه   ي قلب فراوان است ونیز، این کاربرد براي کلمه

هـا، درك  آن علت سخت شدن و قساوت پیدا کـردن دل  عالوه بر حساب آمده است و
  )1/223هاشمی رفسنجانی، . (باشدنکردن و نپذیرفتن حقایق دینی و معارف الهی می

  
  1انفاقـ 2ـ2

ا من انفسهم کمثـل  و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اهللا و تثبیت«: انفاق خالصانه
جنه بربوه اصابها وابل فئاتت اکلها ضعفین فان لـم یصـبها وابـل فطـل و اهللا بمـا تعملـون       
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که اموال خود را براي خشنودي خـدا و تثبیـت   کار کسانی: یعنی ،)265البقره، ( .»بصیر
کنند؛ همچون باغی است کـه در نقطـۀ بلنـدي    ، در روح خود انفاق می)ملکات انسانی(

هاي درشت به آن برسد و میوة خود را دو چندان دهد و اگر باران درشتی بارانباشد و 
) لذا همیشه شاداب و باطراوت اسـت ( ؛باردهاي ریز و شبنم بر آن میبر آن نبارد، باران

  .دهد، بیناستو خداوند بر آنچه انجام می
برابر نسـیم   باغ سر سبز و خرمی را در نظر بگیرید که در زمین مرتفع و حاصلخیزي در

هاي درشت نافع بر آن ببارد و هنگامی که آزاد و آفتاب فراوان قرار گرفته باشد و باران
طراوت و لطافت و خرمـی بـاغ    ،هاي ریزبارد، در پرتوي ریزش شبنم و بارانباران می

دهـد  هاي دیگر میوه میچنان حفظ گردد؛ در نتیجه چنین باغی دو برابر بیشتر از باغهم
هـاي ریـز،   که حتی شبنم و بارانخیز است، به طوريکه زمین حاصلذشته از اینزیرا گ

هـاي درشـت؛ چـون در    هاي آن کافی است چه رسد به بـاران براي به ثمر رسیدن میوه
گیرد و عالوه بر بلندي قرار گرفته، از هواي آزاد و نور کافی خورشید، بهرة فراوانی می

کند، از خطر سیالب نیز اي را به خود جلب میینندهمنظرة زیبایی که از دور چشم هر ب
که اموال خود را براي خشنودي خدا و استوار شدن ایمان، و یقین کسانی. محفوظ است

کنند؛ همانند این باغ هستند که محصولی پـر برکـت و   در قلب و جان خویش انفاق می
  )2/325مکارم شیرازي، . (مفیدي پردازش خواهد داشت

از این مثل این است که هرگاه انفاق براي خدا باشد، ابداً از اثـر مطلـوبش   باري منظور 
کند؛ زیرا اتصالش به خدا محفوظ و عنایت الهی به آن تعلـق گرفتـه اسـت    تخلف نمی

گرچه مراتب غایت به واسطۀ اخـتالف درجـات و خلـوص نیـت تفـاوت دارد و وزن      
خیزي واقع شود بـه  زمین حاصلکه باغی که در شود؛ چناناعمال هم در آن مختلف می

دهد؛ ولی مراتب خـوبی آن، بـه واسـطۀ اخـتالف     واسطۀ آمدن باران، به خوبی میوه می
  )2/601طباطبائی، . (باشدباران متفاوت می

. شـود رشـد وتکامـل شخصـیت انسـان مـی      ۀخالصانه و اخالص درعمل، مای پس انفاق
  نی، بســیار مــؤثر و مطلــوب و در ترقّــی کمــاالت انســا) 2/222رفســنجانی،   هاشــمی(
  .باشدمی
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  ١از نظر بیان عاقبت امر ـ3

در این قسمت، مثال به بیان فرجام عمـل بـه همـراه پنـد و عبـرت، درقالـب بیانـاتش        
  :کنمپردازد؛ به چند نمونه از آن اشاره می می
  
  .اعمال کافران مانند سراب استـ 1ـ3
ان ماء حتی اذا جاءه لـم یجـده شـیئا و    و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمئ«

که کافر شدند، کسانی :یعنی، )39النور، (» وجد اهللا عنده فوفاه حسابه و اهللا سریع الحساب
پندارد؛ را آب میاعمالشان همچون سرابی است، در یک کویر که انسان تشنه از دور آن

یابد که حساب او د آن مییابد، و خدا را نز آید چیزي نمیکه به سراغ آن میاما هنگامی
  .دهد؛ و خداوند سریع الحساب استرا به طور کامل می

کند؛ اصطالحاً امري تشبیه می »سراب«اگر خداوند متعال اعمال بدون انگیزة ایمان را به 
نماید، تا به ذهن همه نزدیک شود، در مـورد  ، تشبیه می»محسوس«را به امري » معقول«

روند شک و سوزان زندگی به جاي آب به دنبال سراب میکسانی است که در بیابان خ
زالل هـدایت را   ۀکه مؤمنان در پرتـو ایمـان چشـم   دهند، در حالیو از تشنگی جان می

به عبـارتی، اعمـال کـافران، در    ) 14/490مکارم شیرازي، ( .اندیافته و در کنار آن آرمیده
بـا  ( ،گـوارا نـزد خـود دارد    اي که آبحقیقت به سرابی تشبیه شده و خودشان به تشنه

گردد، ولی از آن روي گردانده، دنبال آب می) هاتوجه به فطرت خداگرایی درون انسان
کنـد و خاصـیت الزم را   آب حقیقی که رفع عطش می! بنوش: گویدهر چه موالیش می
رسیدن لحظه مرگ، به رسیدن تشنه به سراب تشبیه  !کنداما او قبول نمی ،دارد این است

بیند، همان موالیی کـه او را نصـیحت   جا حاضر میکه موالیش را هم آن، در حالیشده
  )15/185طباطبائی، . (کردمی

ثمـر و فاقـد ارزش   نـدارد، بـی  ) حسـنِ فـاعلی  (بنابراین اعمال نیکی که جهت خـدایی  
  )12/212هاشمی رفسنجانی، . (باشد و همچون سراب فریبنده است می
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پندارند و چه فراوانند اموري که بعضی آنها را آب می. استسراب در اطراف ما فراوان 
تشنگی . امید حیات بخشی و سرزندگی از آنها را دارند؛ اما سراب است و نه آب حیات

فرسـتد و عطـش   کند؛ ولی سراب، انسان را از سرابی به سراب دیگر میرا بر طرف می
ب دنیا، حـب پـول، اوالد،   چه بسیارند آنهایی که به جاي آخرت ح. همچنان باقی است

هاي اداري را در دل دارند و خود به خـوبی  خانه، اتومبیل، مدرك تحصیلی و یا منصب
نشاند و قلبشان را آرامش ها عطش درونشان را فرو نمییک از اینکنند که هیچحس می
ي خـود را انـدوهگین و   پذیرد و دوستدار و دلـداده دهد؛ بلکه دیر یا زود، خلل مینمی
چنین حقیقت این مثل، دربارة تشنگان حقیقت است که به اشتباه و هم. کندآلود میخشم

به دنبال علماء گمراه و آلوده به دنیا حرکت کرده اند، که ارمغان چنین پیروي و تبعیتی، 
  .نه آب زالل حقیقت بلکه سراب پوچ و تهی از واقعیت است

  
  ١دنیا جایگاه لهو، لعب و تفاخر ـ2ـ3
وا انما الحیاه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فـی االمـوال و االوالد   اعلم«

 ،)20الحدیـد،  ( »...کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطامـا 
بدانید زندگی دنیا تنها بازي و سرگرمی و تجمل پرستی و فخرفروشـی در میـان   : یعنی

اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصول اش کشـاورزان   طلبی درشما و افزون
بینـی؛  را زرد رنگ مـی اي که آنشود به گونه برد، سپس خشک میرا در شگفتی فرو می
  .شودسپس تبدیل به کاه می

اسـت، در آیـۀ    »رأس هر خطیئه«هر گناه و  ۀبه دنیا، سرچشم ۀجا که حب و عالقاز آن
به . هاي حاکم بر هر مرحله را بیان کرده استدنیا و انگیزه فوق، مراحل مختلف زندگی

  :باشداین ترتیب، عمر آدمی داراي پنج دوران می
خبـري و لعـب و بـازي    و بـی  غفلت اي ازهالـه  کودکی که زندگی در  دوران ـالف   ♦

  .رود فرومی
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  .گیرد، جاي بازي را می)لهو(دوران نوجوانی که سرگرمی  ـب  ♦
  .ه ایام شور و عشق و زیبایی پرستی استدوران جوانی ک ـج  ♦
  .رسددوران کسب مقام و موقعیت و فخر فرا می ـ د ♦
  .شوددوران گرایش به جمع مال و افزایش تعداد، شروع می ـهـ  ♦

وقتی انسان بـه  . کشدبعضی معتقدند، هریک ازاین مراحل پنجگانه، هشت سال طول می
کن است بعضی افراد، شخصیتشان مم. گرددچهل سالگی رسید، شخصیت او تثبیت می

سرگرمی باشند یا در و  در همان دوران اول و دوم متوقف شود و تا پیري در فکر بازي
گرایی متوقف شوند و فکر و ذکرشان تا دم مرگ، فـراهم  دوران زیبایی پرستی و تجمل
  )23/351مکارم شیرازي، ( .هاي زینتی باشدکردن خانه، اتومبیل و لباس

گونه که از خصوصیات پنجگانه فوق تشکیل دگی دنیا عرضی است و سراببنابراین زن
شده و همگی موهوماتی است که نفس آدمی به آنها و یا به بعضی از آنها، عالقـه پیـدا   

یک از آنها براي انسان، کمال و خیر حقیقـی  اموري خیالی و زایل است که هیچ. کندمی
  )289-19/288طباطبائی، ( .آوردبه دنبال نمی

هایی است که شود؛ اما هم چون رستنیاي است که کشت میزندگی دنیا همانند مزرعه
بنابراین انسان بـا توجـه   ) 18/383رفسنجانی،  هاشمی. (رودباشد و ازبین میناپایدار می

  کوتاهی مدت عمر، نباید بیهوده اتالف وقت کند، بلکه الزم است سـرمایه اصـلی را     به
ب زندگی سعادتمند است مهیا سازد تا به کسب سـعادت دو دنیـا   که فراهم آوردن اسبا

  .نایل گردد
  
  ١)در قالب داستان(از نظر کاربردي  ـ4

هاي  سزایی در معرفی الگوهاي مطلوب و شناساندن چهره  برخی از امثال قرآنی، نقش به
وارسـته و  هاي هاي قرآنی در مواردي، با ارائۀ الگوهایی از انسانمثل. کندمنفور ایفا می

ها را از هیبت و عظمت ایشان شایسته، شخصیت و سجایاي اخالقی آنها را دوخته و دل
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کند و درمقابل، گاه  کند و سراسر وجودانسان را ماالمال ازعشق و محبت به آنها میپرمی
ها را ازنفرت وکینه به زشت، دل بخت درقالب تصاویريمطرود و نگون هايچهره ۀبا ارائ

  )179قاسمی،. (داشته است آنها برحذر پیروي و مشابهت به ته و همگان را ازآنها پرساخ
  
  الگوهاي مطلوب ـ1ـ4
سوره التحـریم،  : و مشابه آن11التحریم، ( .»و ضرب اهللا مثال للذین امنوا امرات فرعون«

باشد بـراي افـرادي کـه ایمـان دارنـد و تـا پایـان        اي بارز میهمسر فرعون، نمونه )12
چـون بـا   ) 19/147هاشـمی رفسـنجانی،   ( .تقامت در نگهداري دین دارنـد عمرشان، اس

کرد و تمام وسایل رفـاهی بـرایش   شرایطی که همسر فرعون در کاخ فرعون زندگی می
برد، دست از دنیا شسته و به دین موسی ایمان ) ع( مهیا بود؛ وقتی پی به حقانیت موسی

کـه بـه   وان فرعون تسلیم نشد، تا اینهاي فراآورد؛ و تا پایان عمرش حتی براثر شکنجه
نجنی من القوم الظالمین، نجنی «: عالوه برآن همسر فرعون جمالتی چون. اهللا پیوست لقاء
این  .سازد کند و بیگانگی خویش را از جنایات آنها برمال میمی بیان ،»فرعون و عمله  من
هـایی کـه   جمله. خش باشدزنان و مردان مؤمن جهان الهام ب ۀتواند براي هم ها میجمله
که فشار محیط، یا هر شرایط دیگـر را مجـوزي   هائی واهی را از دست تمام کسانیبهانه

  )24/30مکارم شیرازي، ( .گیردشمرند، میبراي ترك اطاعت خدا و تقوي می
  خـاطر ایمـان خالصشـان     باشد که تنها بهمثل، بیانگر سعادت و رستگاري مؤمنین می این
کفـار   ول و حسنِ اطاعتشان بوده اسـت و اتصـال و خویشـاوندي کـه بـا     خدا و رس  به

. کردند خود را حفظ می ۀچنان ایمان خالصانرساند و همداشتند ضرري به حال آنها نمی
  )19/575طباطبائی، (
  
  ارائۀ الگوهاي نامطلوبـ 2ـ4
ن آیۀ کریمه، ای )10التحریم، ( .»...ضرب اهللا مثال للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط«

کند و وضـع کفـار را   ي آن حال کفار را مجسم میمتضمن مثلی است که خدا به وسیله
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کند که اگر آنها به عذاب دچار شـدند بـه   در شقاوت و هالکت روشن نموده و بیان می
کـه هـر دو، همسـر دو    با توجه به این. خاطر خیانتشان بود که به خدا و رسولش کردند

دو  دو زن خیانت کردند که خیانت آنان این بود که با دشمنان آنآن پیامبر بزرگ بودند،
سـپردند و  که اسرار خانۀ آنها را به دشمنانشـان مـی  کردند به طوريپیامبر، همکاري می

 .بدین ترتیب، عذاب الهی دامنگیر آنان شد و همسري آنان، به حالشان سودي نبخشـید 
بارزي بـراي جریـان    ۀاین دو نمون) 24/301ومکارم شیرازي،  19/575طباطبائی، : نک(

آیۀ شریفه هشداري اسـت بـه تمـام    ). 19/145هاشمی رفسنجانی، . (کفر و نفاق هستند
مؤمنان در تمام قشرها، که پیوندهاي خود را با اولیاء اهللا در صورت گناه و عصیان، مانع 

  )24/301مکارم شیرازي، . (عذاب الهی نپندارند
  

  نتایج مقاله
کـه قـرآن داراي تأویـل    یم، توجه بسیاري در مورد مثال کرده است؛ به دلیل اینقرآن کر

باشـد؛   فهم براي عموم بشر می  است و عالوه برآن، کتابی هدایتی و تربیتی است و قابل
ترین مباحث مثال را مسـئلۀ توحیـد و   براي هدایت آنان از مثال بهره برده است و بیش

شاخصـۀ  . نمایـد اهمیت این موضوع را بیان مـی  اختصاص داده است که شرك به خود
ترین مبحث تربیـت دینـی اسـالم، بـه شـمار آورد کـه       توان محوريایمان به خدا را می

  .باشدعاملی مؤثر، براي به تکامل رسیدن شخصیت انسانی می
هاي فلسفی و بی به معناي بیشتري از تمام مباحث، به ویژه بحثمثال، سبب تفحص مترّ

عـالوه بـر آن،   . گـردد شود و سبب افزایش فکر و اندیشۀ آنان مـی تربیتی میاخالقی و 
برند از آن بهره جست؛ توان به عنوان درمان براي بیمارانی که از نظر روحی رنج می می

  .باشدکه خود بیانگر روشی سودمند، در مسایل تربیتی می
مخاطب  چراکه سبب فهم نامید؛ توان مثالهاي تربیتی را میمؤثرترین روش ازبین روش 

  .گردددر مدت زمان بسیارکم، نسبت به مطالب علمی پیچیده و دشوار می
ها از منظر مفسران، مثال سبب تسریع مطالعه دربارة موضوعاتی که آغاز و انجامش سال

زودگـذر   ۀگردد و در برابـر چشـمان مـردم در یـک صـحن     به طول خواهد انجامید، می
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 ٧٣ -------------- ...با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعهشناسی روش تربیتی تمثیل در قرآن و روان

الزم به یادآوري است که بیانات لفظی قرآن کریم، نسـبت بـه   این نکته . سازدمجسم می
هایی بیش نیست؛ زیرا در این آیات، آن معارف به میـزان افهـام   معارف حقۀ الهیه، مثال

کنند نازل شده و اینان افرادي هستند کـه  را درك نمی» حسی«عامه یعنی افرادي که جز 
 .برایشان قابل درك نیست اي دیگر معانی کلی جز در قالب جسمانیات به گونه

توان در تمام مباحث علمی، اجتماعی، اخالقی، تربیتی و سـایر مـوارد   از روش مثال می
  .را روشی الینفک در علوم به شمار آوردتوان آنکه میبهره جست؛ به طوري

  
 شناسیکتاب

  .ـ قرآن کریم1
  .تابیـ اسماعیلی، اسماعیل، تفسیر امثال القرآن، تهران، سوم، اسوه، 2
  .ش.هـ 1378ـ باقري، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران، پنجم، مدرسه، 3
  .ش.هـ 1380هاي تعلیم در قرآن و سنت، رشت، کتاب مبین، ـ برومند، مهدي، شیوه4
جا، سـمت،  ـ بهشتی، محمد و دیگران، آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، بی5

  .ش.هـ 1379
  .ش.هـ 1369نامه بهمنیاري، تهران، دانشگاه تهران، ـ بهمنیار، احمد، داستان6
روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان، قم، شاکر،  هایی دربارهـ پورعلی فرد، محمدمهدي، نکته7

  .ش.هـ 1379
  .تاـ تفلیسی، ابوالفضل جیش، وجوه قرآن، ترجمه مهدي محقق، تهران، بنیاد قرآن، بی8
ال تونسی، فاضل، فلسفه تربیت از نظر قرآن کریم، ترجمه محمـد ابـراهیم رضـائی، رشـت،     ـ جم9

  .چاطلوع اسالم، بی
  .ش.هـ 1370، هاد، )جهرم(مهین، شکراهللا، تربیت و اخالق، شیراز  ـ جهان10
  .ش.هـ 1381درمانی خانواده، ترجمه  باقر ثنایی، تهران، هشتم، امیرکبیر،ـ جِی هی لی، روان11
، 13البیان، ترجمه احمد بهشتی، تصـحیح رضـا سـتوده، ج    ـ حسن طبرسی، ابوعلی فضل، مجمع12

  .ش.هـ 1352تهران، اول، فراهانی، 
  .ش.هـ 1361القرآن، تهران، دوم، بنیاد قرآن، اصغر، امثالـ حکمت، علی13
  .ش.هـ 1377پژوهی، تهران، دوستان، ـ خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن14
  .ش.هـ 1385ـ دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی، اخالق اسالمی، قم، چهل و دو، معارف، 15
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حسینی، تهران، سوم،  غریب القرآن، ترجمه سید غالمرضا خسروي ـ راغب اصفهانی، مفردات فی16

  .ش.هـ 1383مرتضوي، 
ان، اول، شـرکت  هاي آن در زبـان فارسـی، تهـر   ـ رضوي، محمد، فرهنگ امثال القرآن و معادل17

  .ش.هـ 1383الملل وابسته به مؤسسه امیرکبیر، چاپ و نشر بین
  .ش.هـ 1386، )ع(هاي آموزندة قرآن، قم، دوم، مؤسسه االمام الصادق ـ سبحانی، جعفر، مثل18
  .ق.هـ 1420، )ع(القرآن الکریم، قم، موسسه االمام الصادق ـ  همو، االمثال فی19
القرآن، ترجمه سید مهدي حائري قزوینـی،   دالرحمن، االتقال فی علومالدین عبـ سیوطی، جالل20

  .ش.هـ 1382تهران، چهارم، امیرکبیر، 
  .ش.هـ 1383جا، نهم، معاصر، اله، روشها و فنون تدریس، بیـ  صفوي، امان21
 20تفسیرالقرآن، ترجمه سیدمحمد باقرموسوي همدانی، ـ طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی22
  .تاد، قم، دفتر انتشارات اسالمی، بیجل
  .ق.هـ 1412القرآنی، بیروت، دارالهادي،  حسین، الصوره الفنیه فی المثل ـ علی الصغیر، محمد23
، 2ـ عیاش سمرقندي، محمد مسعود، تفسیر عیاشی، تصحیح و تحقیق هاشم رسول محالتـی، ج 24

  . تاتهران، المکتبه العلمیه االسالمیه، بی
 .ش.هـ 1385، حمید محمد، روشهاي تربیتی در داستانهاي قرآن کریم، تهران، معناگرا، ـ قاسمی25
  .ش.هـ 1382ها، اهداف و آثار تربیتی آن، قم، اسوه، ـ همو، تمثیالت قرآن، ویژگی26
  .ش.هـ 1352اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه، ـ قرشی، سید علی27
  .ش.هـ 1386تربیت از منظر قرآن کریم، تهران، جمال الحق،  روشهايـ قوام، میرعظیم، اصول و 28
  .ش.هـ 1386ـ مظلومی، رجبعلی، گامی در مسیر تربیت اسالمی، تهران، هفتم، آفاق، 29
 ج، تهـران، بیسـتم، دارالکتـب   27ـ مکارم شیرازي، ناصر و جمعی از همکاران، تفسـیر نمونـه،   30

  .ش.هـ 1381االسالمیه،  
  .ش.هـ 1366االمثال، مشهد، آستانه الرضویه المقدسه، احمد بن محمد، مجمعـ میدانی، 31
شناسی، ترجمه عباس عـرب، مشـهد مقـدس، پـنجم، بنیـاد      ـ نجاتی، محمدعثمان، قرآن و روان32

  .ش.هـ 1381پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي، 
م، چهارم، بوستان کتاب، جلد، ق 20ـ هاشمی رفسنجانی، اکبر وجمعی از محققان، تفسیر راهنما،33

  .ش.هـ 1386
  WWW.quran-p.comـ فربد، زهرا، مثل در قرآن کریم، برگرفته از سایت 34
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