
  
 
  
 

 قرآنالت ي تمثيتيآثار ترب
  

  ∗حميد محمدقاسميدكتر 
  
  دهيچك

 نـشانگر آن    يقرآن يها  مثال ي به مطالعات صورت گرفته بر رو      ي اجمال ينگاه
 بـه   ي بالغ يها  و از جنبه   ين غالباً از منظر ادب    يشي پ يها ن تا سده  ياست كه محقق  

ـ ي ترب يها  ابعاد و جنبه   ياند، و بررس   ستهين موضوع  نگر   يا ـ  يت  ، و قـرآن الت  ي تمث
ـ ها در آثار پ    ت انسان ينقش مؤثر آن در پرورش نفوس و هدا        ـ ان  ينيشي ا مغفـول   ي

  . قرار نگرفته استي جدةمورد مداق ايمانده و 
سته شود و   ين موضوع نگر  ي به ا  يتيده تا از منظر ترب    ين مقاله تالش گرد   يدر ا 
  . ردي قرار گي به طور اجمال مورد بررسقرآنالت ي مترتب بر تمثيتيآثار ترب

  يگذارتأثير -5 ير پردازي تصو-4ف ي تصر-3ت ي ترب-2ل ي تمث-1 :يدي كليها واژه
  

  مهمقد. 1
تـوان    ي مـ   حـال  نياما با ا  معدود و محدود هستند،       ميك  از نظر  قرآن يها چند مثال  هر

شـد   يافت نمـ ي يگريالت نغز و گهربار مطلب د  ين تمث ي جز ا  ين كتاب آسمان  يگفت اگر در ا   
الت يك از تمثـ يـ  چـرا كـه هـر     بود،ي كافيت نفوس بشريت و تربي هدايها برا ن مثال يهم

اننـد و او را از  ينما يمـ   مـي ت را بـه آد يفـروغ راه هـدا      فـروزان و پـر     ييها  بسان مشعل  قرآن
 يها چراغ«ر  ي با تعب  قرآن يها ن از مثال  ا محقق يل برخ ين دل يدارند، و به هم    يها باز م   راههيب

  ).69 : ص،1:، ج10(ند اد نمودي» قرآن
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  ان آنيت شايل و نقش و اهميتمث. 2
 مخاطب خـود را از      ينده وقت ين هدف كه گو   يز است با ا   يان دو چ  يسه م ي مقا ينوع» ليتمث«

 را بـه    يه آن، ذهـن و    يبشـ ند با ذكـر مثـل و        يب ميت عاجز   يك حق ين  يع و مطم  يدرك سر 
  .دنماي مي رهنمون يسمت مطلب اصل

ل در  يـ ن دل يبـه همـ     اسـت و   يريانكارناپذمباحث نقش    ريو تفس ح  ينقش مثال در توض   
نيـاز بـه    هـا بـه ذهـن        ك نمـودن آن   يروشن ساختن و نزد    ق و ي اثبات حقا  ي برا  موعلتمامي  

را طلـب   بـه راحتـي م     هماهنگ و منطبق با مقصود       وجا   هك مثال ب  يگاه  . آوردن مثال داريم  
  .سازد مي همگان قابل فهم يراب

شـمار   ه بر افراد ب يگذارتأثير يها برا  ن روش يثرترؤم ن و ياز موجزتر  يكيهمواره  » مثال«
را سـهل و آسـان   راه » مثـال «عاجزند  ان مراد يها از ب ر روشي كه سايمواردو در  است  آمده  

سـازد   ميا معنا را به وضوح به مخاطب منتقل         ي گو يهي موجز و تشب   يدر قالب الفاظ   نموده و 
  ).9:  ص،9(

ن يها چن  شهيها و اند   ات شگرف آن بر دل    تأثيران مثال و    ي نقش شا   از يعبدالقاهر جرجان 
  :كند مياد ي

 يجـا كـه عقـب معـان        ل آن يـ كـه تمث   نيـ ق دارند بر ا   آگاه باش كه همه خردمندان اتفا     «
 را بـاال  ي معـان گاه و قـدر يبخشد، پا ميلت يپوشاند و فض مي جامه شكوه   يبر آن معان  ... .ديايب

هـا را    كند و دل   ميها دو چندان     ك جان ي آن را در تحر    يرويد، و ن  يافزا ميبرده و آتش آن را      
ـ  يكند و از اعماق دل بر آن معان        مي جلب   ي آن معان  يبه سو  د و  انگيـز   مـي ت و شـور بـر        رقّ
  ).64: ، ص5(»....كند كه بدان مهر ورزند ميع را وارد يطبا

  
  قرآنالت ي تمثيتيآثار ترب .3

شـمار آورد، چـرا      ه آن ب  يتي از اهداف ترب   يد جدا يا نبا  ر قرآنالت  ي تمث يتياساساً آثار ترب  
ك يـ خـورد و گـاه       مـي  به چشم    يقي ارتباط وث  قرآن يها  مثال يتيان اهداف و آثار ترب    يكه م 

گونـاگون  آثـار   توانـد    مـي كنـد    مـي ب  ي را تعق  ي چند يتي كه اهداف ترب   ي در حال  قرآنمثال  
  .ز به دنبال داشته باشدي را نيتيترب

را » آثـار «م و مقصود از ي بداني و اعتقادي را تنها ابعاد نظر»اهداف «د از چه مرا  اما چنان 
 قرآنالت  يك از تمث  ي  هر يتوان برا  ميصورت   نيا م در يي قلمداد نما  ي و عمل  يني ع يها جنبه

  .ا شدي را جوي خاصيتيا آثار تربي اثر
و  دانـش  ،نشيـ  بـر حـسب سـطح ب   - قـرآن ات يـ گر آ يد  و – قرآنالت  ي تمث يتيآثار ترب 

 افـراد   ي و مكـان   يات زمان يها، و مقتض    آن يزان آمادگ ي و م  ين و حاالت روح   يكوشش مخاطب 
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 يهـا   از مثـال يريپـذ تأثيرزان يافت و ميها را از نظر نوع در همه انسان  و استكامالً متفاوت   

  .ك رتبه قرار داديتوان در  مي نيقرآن
 تـأثير ا چند   ي مختلف دو    ةتوان در نظر گرفت كه بر دو شنوند        مي را   يقرآنمثال  ك  يلذا  

 يات مختلـف و   يـ ز بر حسب حاالت و روح     يك شنونده ن  يگذارد، بلكه در     مي يجا همتفاوت ب 
 كـه در    ي و مكـان   يط زمان ي او و شرا   ي روح يزان آمادگ ياتش و بر اساس م    يدر طول دوران ح   

  .كند ميدا ي ظهور و بروز پي گوناگونيتي آثار ترب،برد ميسر  هآن ب
  :از  عبارتندقرآنالت ي تمثيتيتربن آثار يتر مهم

  ها  ق بر دلي عمي گذارتأثير و يني تحول آفر.1. 3
  اسـت كـه بـر      ي شـگرف  تـأثير ، نفـوذ و     قرآن ي عظمت و شكوهمند   يها  از رخساره  يكي
شه يـ  كه از اند   ي فكر ي از شاهكارها  يبرخ .ان داشته و دارد   يجو تقيطلبان و حق    حق يها دل

ـ    مـي  قـرار    تـأثير ساسات و عواطـف را تحـت        و قلم بشر تراوش كرده اسـت، احـ          يدهنـد، ول
   . در اعماق روح انسان نفوذ كنندقرآنمانند توانند  نمي

 يمنـان ؤر م يـ  غ يمنان و حت  ؤ م يها  در دل  قرآنب  ي نفوذ عج  يها از نشانه  خ اسالم پر  يتار
كه   است   ني بر ا  يل روشن ين نفوذ و جذبه فوق العاده دل      ي آماده داشتند، و ا    ييها  كه دل  است

  .افته استيان ي جرين كتاب از سرچشمه وحيا
م يم و تجس  ي ژرف و پر محتوا ترس     يليها را در قالب تمث     دل  بر قرآن تأثير ،خداوند متعال 

 اهللا و   يةخـش  مـن    عاًه خاشعاً متـصد   تيأ جبل لر  ي عل قرآنلو انزلنا هذا ال   " :ديفرما مي ،نموده
  .)21/حشر("تفكرونيتلك االمثال نضربها للناس لعلهم 

م خدا فـروتن و از هـم   يناً آن كوه را از ب  يقيم  يفرستاد مي فرو   يكوه  را بر  قرآنن  يا اگر«
  .»شندينديم باشد كه آنان بيزن مي مردم يها را برا ن مثليا  و.يديد ميده يپاش

 هـستند بـا     ين كتاب آسمان  ي كران ا  يانوس ب ي از رشحات اق   يا  كه رشحه  قرآنالت  يتمث
ره يع و خ  ي بد ييها م منظره يعت و با ترس   ي طب يها العاده از صحنه   خارق زنده و    يريئه تصاو اار

 ييچـون گوهرهـا     كه هم  يهم در قالب الفاظ     آن ،ي هست يها دهيمظاهر و پد    ميكننده از تما  
ـ    يا نده و شنونده  ي هر ب  ، تراش خورده  ي و هنرمند  ييكويدرخشان به ن    از هنـر و     ي را كه حظّ

شه او  يـ  روح و اند   ،دهياو را به حوزه جاذبه خود كش       د و ينما ميدا  يش  برده باشد واله و    ييبايز
  .كند مير يرا تسخ

هـا را     دل آن  يها چهيها در  هوده انسان يها و تعصبات و منازعات و مجادالت ب        اگر لجاجت 
 الهـام   يهـا  ن مثال يت سد نكرده بود تنها هم     يشان را به هدا   ياراه وصول    ق نبسته و  يبر حقا 

  . بوديها كاف يها و نجاتشان از گمراه ت آني هداي براقرآنموز و عبرت آ دارگريبخش و ب
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 " جـدالً  يءشـ   مثـل و كـان اال نـسان اكثـر          ن كلّ  للناس م  قرآنال هذا   يولقد صرفنا ف  "

ز سر يش از هر چينسان ب ايم ولي آوردي مردم از هرگونه مثل   ي برا قرآنن  يدر ا «. )54/كهف(
  .»جدل دارد

 اكثـر النـاس     ي مثـل فـاب     مـن كـلّ    قـرآن ال هذا   يا للناس ف  رفنو لقد ص  " :ديفرما ميا  ي و
شتر مـردم   ي ب يم ول ي آورد ي مردم از هرگونه مثل    ي برا قرآنن  يما در ا  «. )89/اسراء ("كفوراًاالّ

  .»جز سر انكار ندارند
 چند نمـوده و گـاه       ييها  كه خداوند متعال درباره انسان     يحاتي از توض  يا  اگر به پاره   يآر

ق يحقـا  ( كه بـا آن  دارندييها ها دل آن« :ه نموده يتر تشب  ان و بلكه پست   ياها را به چهار پ     آن
هـا   نآ دارند كه بـا  ييها نند و گوشيب ميها ن  دارند كه با آن    يكنند و چشمان   ميافت ن يدر) را
» دگاننـد همـان غافـل مان  هـا    آن يترنـد آر   ان بلكـه گمـراه    ي آنان همانند چهار پا    .شنوند مين
  .)179/اعراف(

سـپس  « :ه نمـوده يتـر از آن تـشب   بلكه سخت  خارا و يها ها را به سنگ     آن يها لگاه د  و
از  شكافد و  ميها    از سنگ  يا  چرا كه پاره   .تر ا سخت يچون سنگ     شما سخت شد هم    يها دل

كنـد و   مـي دارد و آب از آن تـراوش      مـي ها شكاف بر      از آن  يا شود و پاره   مي يآن نهرها جار  
د و نـه  پت مي شما نه از خوف خدا يها اما دل(افتد  مير ي كوه به ز از خوف خدا از فراز   يا پاره

» ستيـ و خداونـد از اعمـال شـما غافـل ن          )  اسـت  يعواطـف انـسان    سرچشمه علم و دانش و    
  .)74/بقره(

افـت كـه چـرا      يم  يم آشـكارا در خـواه     ي بنگر يكيها به ن   مانند آن  فات و يصن تو ياگر به ا  
م يرنـد و خـواه    يپذ مـي  ن تـأثير  باز هـم     قرآن فذانز و    نغ يها  با وجود مثال   ييها ن انسان يچن

ـ       آن ي و گمراه  يشگيدانست كه كفر پ    ف ي ضـع  تـأثير ا  يـ   ناكارآمـد بـودن و     رخـاط  ههـا نـه ب
 يت فاعـل كـاف    يـ  تنها فاعل  يتيچ برنامه ترب  يد دانست كه در ه    ي است بلكه با   يقرآن يها مثال

  . استياساسز شرط يت قابل نيرش و قابليست بلكه روح پذين
  قل زنگ يوان برد از او به صـنت ـــورد                           ه بخـاني را كه موريـآهن
  گ ــن در سنــيخ آهني                            نرود معظ چه سود گفتن وله ديبا س

 ميها را بر مرد ن مثاليچه ا ن بس كه چناني همقرآن يها ان مثاليدر مقام و منزلت شا
 آن در آهـن سـرد   يهـا   نبخشد و آه گرم مواعظ و عبرت ي به حالشان سود   يد ول عرضه دارن  
تـشان سـودمند نخواهـد بـود و         ي در رشـد و هدا     يله و ابزار  يچ وس يگر ه يشان نفوذ نكند د   يا

  .دستشان را نخواهد گرفت
قول يهم العذاب ف  يتأيوم  يو انذرالناس   " :ديفرما ميت  ين حق يخداوند متعال در اشاره به ا     

قـسمتم مـن    أرسل اولم تكونوا    ب نجب دعوتك و نتبع الّ     ي اجل قر  يخرنا ال أنا  ظلموا رب ن  يالذ
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ف فعلنا بهم و ين لكم كين ظلموا انفسهم و تب    ي مساكن الذ  يقبل مالكم من زوال و سكنتم ف      

  .)45و44/ميابراه( "ضربنا لكم االمثال
انـد   م كـرده  پـس آنـان كـه سـت       .رسـان تد ب يـ آ مـي  كه عذاب برآنان     يو مردم را از روز    «
م و از فرسـتادگان    يي مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گو        يرا تا چند    پروردگارا ما  :نديگو مي
د كـه شـما   يخورد مين سوگند نيش از ايمگر شما پ )شود ميبه آنان گفته ( .مي كن يرويتو پ 

 يد و بـرا يـ ديزت گن كه بر خود ستم روا داشـتند سـكو  ي كسانيدر سراها  ست و ي ن ييرا فنا 
  .»مي شما زديها برا م و مثاليله كردد كه با آنان چگونه معاميشكار گردشما آ
انـد    بـوده ي كـسان ،اند رفتهي پند نپذي الهيها  كه از مثاليآنان ،فه اشاره دارد يه شر ين آ يا

هـا قـرار گرفتـه        آن يش رو ي عبرت آموز كه در پ     يها ك از درس  ي چيكه در مراحل قبل از ه     
جـا   ست خود ادامه دادنـد تـا آن       ين و ناشا  يچنان به اعمال ننگ     هم رفته بودند و  ي نپذ تأثيربود  

  . گرفتار آمدنديكه در چنگال قهر اله
 نبـوده كـه در   يچ امتـ يدارد كـه هـ   مـي سبحان اشـاره  گر خداوند ي دياتين در آ  يچن هم

آمـوز و     عبـرت  ييهـا  شان مثال يش از آن برا   يكه پ   آن  مگر رديگ معرض عقوبت و هالكت قرار    
 يهـا وقعـ    ك از آن مثـال    يـ  چيجا كه آن كوردالن به هـ        اما از آن   ،دهيه ارائه گرد  هشدار دهند 
 يز طومار زندگيق بستند خداوند ني حقاةچه دل و چشم و گوش خود را بر هم    يننهادند و در  
  .ها نواخت  عذاب خود را بر پشت آنيها انهيده و تازيچيرا در هم پ

 ،ان و قوم نـوح    يسر گذشت دردناك فرعون   به عنوان مثال خداوند متعال پس از اشاره به          
 "راًيـ بلـه االمثـال و كـال تبرنـا تت           ضـربنا  و كـالً  " :ديـ فرما مـي  ثمود و اصـحاب الـرس        ،عاد

ا را  هـ  ك از آن  يـ   هر ) نداد يو چون سود   (ميها زد  ها مثل  ك از آن  ي  هر يو برا «. )39/فرقان(
  .»ميم و هالك نموديدر هم شكست

 نبعـث   ين حتـ  يو ما كنا معـذب    " :ديفرما ميم كه   يابقت ده گر مط يه د يه را با آ   ين آ ياگر ا 
انـشان  يكـه در م    م كـرد مگـر آن     يرا مجـازات نخـواه      ميما هرگز قو   و«. )15/اسراء ("رسوال

  .»مي مبعوث كرده باشيامبريپ
 هستند چرا كـه     يامبران اله يها خالصه و عصاره رسالت پ      م كه مثال  يابي ميبه وضوح در    

 .ده در بـر نخواهنـد گرفـت       يـ راد نگرد يـ دار كننـده ا   يـ  ب يها ن مثال شاي را كه برا   ي امت بعذا
ن يـ ا نبوده باشد مشمول عـذاب نخواهـد بـود و ا           يغ انب ي در معرض تبل   يچنان كه اگر امت    هم
  .ايها در دعوت انب ن مثاليي نقش مهم و تعيعني

 در جهـت عبـرت      قـرآن  كـه    ييهـا   از مثـال   يچيشود كه سرپ   ميگر معلوم   ي د يو از سو  
 كـردن  يشانه خال ا ويراد نموده همانا سرباز زدن از رسالت انب   يها ا   انسان يريو پندپذ  يآموز
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: ، صـص  9( به دنبال نخواهد داشـت     ي جز عقوبت و قهر اله     يا جهي است كه نت   ين اله يامفراز  
5-264 .(  

 سـاده قلمـداد نمـود       يتيك ابزار ترب  يد تنها به منزله     ي را نبا  يقرآنالت  يبه هر جهت تمث   
 را در   تـأثير ن  يشتريـ  دانـست كـه ب     يتي ترب ين ابزارها يدترين و مف  يتر د از مهم  يرا با بلكه آن   
 بـه شـرط   البتـه . ديـ نما ميفا ي ايثرؤنقش م  ميق صالح و فالح آد يطر در   ،ن داشته يمخاطب

ن و  يمنو للمـ  ةرحمـ   ما هو شفاء و    قرآنالل من   ننزّ و" .انسانداشتن زمينه مساعد در وجود      
منـان  ؤ م ي شفا و رحمت اسـت بـرا       چه  آن قرآناز  « .)82/اسراء( "خسارا ن االّ يد الظالم يزيال

  .»ديافزا مين انيم و ستمگران را جز خسران و زيكن مينازل 
 ي او بـرا ي روحـ يسـاز  نهي بر مخاطب و زمي روانتأثير يقرآنل يجا كه هدف از تمث از آن 

ثبت و مطلوب اسـت  آورد كه در آن هدف م    مي ي هرگاه مثال  ،رش حق و انكار باطل است     يپذ
جـا كـه     كنـد و آن    مـي ه  يبا در مثال تعب   ي ز ي فن يرهاي مخاطب را با تصو    يعوامل جذب روح  

 اعراض  هجاد تنفر و اشمئزاز مخاطب را ب      يهدف باز داشتن و منصرف كردن از باطل است با ا          
  .كشاند ميانزجار ز اراب و

  .)25و24/ميابراه ("...ةبي طة كشجرةبي طةكلمف ضرب اهللا مثالً يتركالم " :هيمتالً در آ
 يوند باغبان اوست و صـفا اه شده كه خدي پاك و مثمر تشب    يمان به درخت  يبه ا يكلمه ط 
  .ازمندان استيه كننده نيرباست و آثار سودمند آن مدام تغذ منظر آن دل

 ييهـا  جاد شوق مشتمل بر ظرافـت     يت و ا  يعد جاذب هم از ب    و يعد هنر  از ب  يلين تمث يچن
 در دل   ،دارد مـي ان  يـ  را ب  يتـ ين حال كـه واقع    يدر ع  ست و يده ن ي ذوق پوش  است كه بر اهل   

بـه فـرا    ين شـجره ط   ي از ا  يور را به بهره   روان او  روح و  كند و  ميجاد شوق و شور     يمخاطب ا 
   .خواند مي

ن إ كمثـل الكلـب      همثل" :اپرست ارائه داشته  يص دن يگر كه از افراد حر    ي د يرياما در تصو  
  .)176/اعراف ("هثليه  او تتركثلهيه يتحمل عل
رون آورده و   يـ كـه زبـانش را ب     (ن حـاالتش    يل به سگ، در بدتر    ي را با تمث   ين شخص يچن

گـذارد و او     مي تأثيرن در نفس مستمع     يكند و ا   مير  يتحق) ماً در حال پارس كردن است     يدا
  .سازد مي متنفر ين انسانيرا از چن
 "حمـل اسـفاراً   يهـا كمثـل الحمـار       ولحمي ثم لـم     ةالوا التور ن حم يمثل الذ " :هيا در آ  يو  

  .)5/جمعه(
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 از  ينيكند كه بـار سـنگ      ميه  ي تشب ي آن را به االغ    يامل به محتوا  عر  يحامالن كتاب و غ   

كنـد   مـي ر  ي را تحق  ين عالمان ين گونه چن  يبد.  ندارد يا ند، اما از آن بهره     پشت دار  ها بر  كتاب
  .نان را نخورنديب ايدهد كه فر ميز هشدار يگران نيبه د رد ويآنان را نگتا غرور علم 

 يلـ يرا در قالـب تمث     بـت آن  ي غ ي مجسم نمودن قـبح و زشـت       يگر برا ي د يا در صحنه  و
ه يـ اكـل لحـم اخ    ين  أحد كم   أحب  يأ" :ديفرما ميم نموده   يز ترس يمشمئز كننده و نفرت انگ    

  .)12/حجرات ("...تاً فكرهتموهيم
 يهـا بـرا     آن دنن و فراخوان  يب به منظور جلب توجه مخاط     مي كر قرآنجالب آن است كه     

ن راه  ياز ا   استفاده نموده و   يا ژهي و يواژها ر و ي از تعاب  ،لي ارتباط با موضوع مورد تمث     يبرقرار
برقـرار  را  ها    آن يها وند با دل  ي پ يها ن را به خود متوجه نموده و رشته       يمعتگوش هوش مس  

  .ساخته است
ـ     جـاد رغبـت   ير كه به منظور ا    ين تعاب ي از ا  ييها نمونه  در شـنوندگان در   ي و كـشش درون

  :ن استيكار رفته چن ه بيقرآنالت ي تمثي برخيابتدا
 يكـ يا  يآ؛  )73/حج( "فاستمعوا له " د؟يگوش بسپار ؛  )24/ميابراه( "الم تر "؟  يا  هديا ند يآ

 يمثـال ؛  )19/حجـرات ( "حـب احـدكم   يا"ا  ي )266/بقره( "ود احدكم يا"از شما دوست دارد؟     
در  و،  )67/ديـ حد ("وامـ اعل"د كـه    يـ بدان؛  )28/روم ("ن انفـسكم  مـثال ً مـ    "است از خودتان    

 يز بـرا  يـ شـنونده را ن    ده و يـ ال مطرح گرد  ؤا چند س  يك  ي تمام مثال در قالب      ، چند يموارد
 يوجدان خود را بـرا     د و يفار نما سش است ي دل خو  يداي از سو  ي تنها گذاشته تا و    ييگو پاسخ
  .رديد گد به مييگو پاسخ

م يـ ش داد ي بـرا  يم و نور  يرا زنده كرد    كه مرده بود سپس او     ي كس ايآ :پرسد مياز جمله   
  .)122/انعام (ها باشد و از آن خارج نشود؟  است كه در ظلمتيمثل كس

باشـد   ميست و سربار صاحبش     ي ن يچ كار يه كه گنگ مادرزاد است و قادر بر        ميا غال يآ
 .)76/نمل( ارد؟ راست قرار ديراه بر كند و مي است كه امر به عدل و داد يمثل كس

  .)29/زمر( چند خواجه برابرند؟  ميك موال و غالي با يا ا بندهيآ
 كـه راسـت   يا كـس يـ تر است  كيت نزديكند به هدا مي كه به رو افتاده حركت      يا كس يآ

 .)22/مائده( م گام بر دارد؟يقامت در صراط مستق
ن و  يتـر  فيـ ز ظر  به منظور ارتباط فعال با مخاطـب ا        ييها ن روش ي از چن  يريگ  بهره يآر
 چـرا  ،رديـ سخنوران قرار گ  ميو اهتمام تمات يد مورد عنايبا مي است كه ين نكات يتر يضرور

 در  يرغبـت بـاطن    كـشش و   زه و يـ جـاد انگ  يختن توجهات شنونده و بـدون ا      يكه بدون برانگ  
  .ديجه مطلوب نخواهد رسينده به نتير اهداف و آثار مترتب بر كالم گوي سا،مخاطب
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  ها   نشاط و انبساط خاطر در دلجادي ا.2. 3

انـد    خلق شده  ي به اشكال مختلف   ي و چهره ظاهر   يگونه كه از نظر جسمان     ها همان  انسان
ز برخوردارنـد و    يـ ات مختلـف ن   يـ  متفاوت و روح   ي گوناگون و استعدادها   ي روح يها از چهره 

در  قـا  ي بلكـه دسـت توانـا      ،ك شكل و طرح نـساخته اسـت       يكارخانه خلقت همه افراد را به       
ــال ــس  ،متع ــت ج ــوع را در خلق ــ  مي تن ــوده   يو روح ــاظ فرم ــشر لح ــم و" ب ــد خلقك    ق
  .)14/نوح("اطوارا

د و بنـد  يـ زنـد و خـود را از ق  ي بگرينـواخت  كيها همواره از     ده تا انسان  ين امر سبب گرد   يهم
  . تنگ وكسل كننده برهاننديها چارچوب

دارد تـا متناسـب بـا     مـي آن   را بـر     تي و ترب  ميان تعل ي متول ،ه تنوع طلب انسان   ين روح يا
  .نديا و متنوع مدد جوي پوييها  افراد از روشتايحاالت و روح
 بهـره جـسته و   يتـ ي مختلف تربيها ز همواره از روشي نقرآن و انسان ساز    يتيكتاب ترب 

 متنوع عرضه داشـته كـه از        يها  گوناگون و قالب   يها ق خود را در صورت    يمعارف ژرف و عم   
  .اد نموده استي 1»فيتصر«ن روش به عنوان يا

"  ن يـ و ا «،  )105/انعـام  ("علمـون ينه لقوم   يقولوا درست و لنب   يات و ل  يالارف  و كذلك نص
كـه آن   نيـ  و تا ايا ند تو درس خواندهيم تا مبادا بگويكن ميان يات خود را گوناگون ب  يگونه آ 
   .»مي سازندانند روش مي كه ي گروهيرا برا

بـه   و«،  )41/اسـراء  ("ذكروايـ  ل قـرآن ال هذا   يصرفنا ف و لقد   " :ديفرما ميگر  ي د يو در جا  
  .»رنديم تا پند گيان كردي گونه گون ب)ق رايحقا( قرآنن ي ما در ايراست

ن اسـت كـه قـسم       يـ  جملـه ا   يمعنـا « :ديـ فرما مي ريه اخ يح آ ي در توض  ييعالمه طباطبا 
 چند جـور    قرآنن  ي شرك را در ا    يد و نف  يله توح أرامون مس ي گفتار در پ   ،قيخورم به تحق   مي

 هر دفعه لحن را عوض      ،ميان قبل احتجاج نمود   ير از ب  ي غ يگريان د يبار با ب    هر ،ميان نمود يب
هـا بـه     نيـ  بلكه ا  ،ديها مختلف گرد   اني ب ،ها عوض شد    عبارت ،ميها عوض كرد    عبارت ،ميكرد
  ).178:ص ،13:ج، 7(»شان روشن شوديد و متذكر شوند و حق برانفتيفكر ب

جـاد تنـوع در     ي بحـث و بـا ا      يالت گونـاگون و جـاذب در اثنـا        يمثـ  ت بيانم با   ي كر قرآن
ن زدوده و نـشاط و      ي را از دامـان روح مـستعم       ي گرد ماللت و خستگ    ، سخن ي القا يها روش

 در كالبد رنجـور و خـسته   يا  روح تازهييآورد و گو ميها به ارمغان   آن يانبساط خاطر را برا   
ولقـد صـرفنا    " .سازد ميمعارف بلند خود آماده     ق و   ي فهم حقا  يها را برا   دمد و آن   ميشان  يا

هـر گونـه      مـردم از   ي بـرا  قرآنن  يما در ا  «،  )89/اسراء (" من كل مثل   قرآنال هذا   يللناس ف 
  .»مي آورديمثل
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ن يهـا در عـ     ن مثـال  يك از ا  ي ت از آن دارد كه هر     ي حكا قرآن يها تدبر و تعمق در مثال    

ده يـ سب با موضوع مورد بحـث انتخـاب گرد        هماهنگ و متنا    كامال ً  ،تنوع  و ظرافت و   يتازگ
 ،ا قهـر  يـ ر مهر   يا تبش ي راذ چون ان  يرامون موضوعات ي در هر كجا كه محور بحث پ       يعني .است

ن موضـوع   يـي  تب يزنـد بـرا    مـي دور  ل  ين قب ي از ا  يا منافق و موضوعات   ي موافق   ،ا طالح يصالح  
 زنـده و  ي تابلوهـا د انـسان يـ در برابـر د  دارد و مـي ن شده و مناسب عرضـه  ي گلچ ييها مثال
نـوازد و او را      مـي را   كند و خاطر او    مير  يرا تسخ  شه او يدهد كه روح و اند     مي را قرار    يشگفت

گر يكـد ي چنـان كـه صـدها و بلكـه هـزاران كلمـه در كنـار        ،دارد مـي ن وا يبه اعجاب و تحس   
لمـات  د ك يـ ا كل ب خلق نموده و     ييك مثال به تنها   ين  يفا كنند كه ا   ي را ا  ي آن نقش  دتوانن مين

  .را گشوده است  ميچه روح آديخود در
هـا و نـشاط و       دل ق بـر  ي و نفوذ عم   تأثير يعني (يتي كه هر دو اثر ترب     ييها از جمله مثال  

ن در  يف حال منـافق   يم و توص  ي است كه در ترس    ياتي آ ، را در خود جمع دارند     )انبساط خاطر 
  .اد شده استي سوره بقره يابتدا

 ن اشاره داشته و   يها و صفات منافق    يژگي و  به هي آ 9خالل  كه در    خداوند متعال پس از آن    
 تنوع  يادامه برا   در ،ضاللتشان پرده برداشته    و يها و گمراه   ه آن يد و چهره كر   يت پل ياز ماه 
ن ييدر جهت تب   ها و  ختن توجهات آن  يدن به سخن و انبساط خاطر شنوندگان و برانگ        يبخش

 يا حـاالت روحـ    يـ گو  مييرار داده و در ترس    ابعاد موضوع دو مثال جالب را پشت بند كالم ق         
شان را يـ ها ك بـود دل يها را كه نزد  آنيشيروان پر  اضطراب و  وحشت و  رت و ين و ح  يمنافق

: ، ص4(ده اسـت ير كـش ي تمام به تـصو ييبايوجودشان را مضمحل سازد به ز پاره پاره كند و 
78(.  
   ي در جهت اقناع عقلي حسيختن قوايبرانگ .3. 3

  روح و  اعمـاق  ها و نفوذ تا      رف و اعتقادات حقه در دل     ا مع يان گذار ي بن يا بر مي كر قرآن
ن يتر ين راه و همگانيتر كي نزدي ول، بهره جستهي متعدد يها روش از ابزارها و    ميوجدان آد 

الت ي و مجسم ساختن حاالت و حوادث است كه تمثـ          جسد و م  ي حس يها استفاده از قوا    آن
  .ندينما ميفا ي را ايثرؤش من امر نقي در اقرآنهات يو تشب
گاه عقل را به     چيم ه ي كر قرآن« :سدينو مي قرآن يتيشمندان درباره روش ترب   ي از اند  يكي
 محـض   يو نظر   ميقت عل يك حق ي كه به    يموارد  جز در  ،دهد مي مورد خطاب قرار ن    ييتنها

  و م وجـود  ي از صـم   يزيـ ختن چ يج و بـرانگ   يـي  درصـدد ته   قـرآن كه    مي اما هنگا  .اشاره دارد 
ن موضـوع   آد و   يجو مير بهره   يف و تصو  يكار از روش توص    ني ا ي برا ،است  مي دل آد  يدايسو

ت وضوح و   يدهد تا در نها    ميال شنونده و خواننده قرار      يبرابر خ   شفاف در  يا نهيچون آ  را هم 
  . به چهره آن موضوع بنگرندييدايهو
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جلـوه دادن مقـام و ارزش       چ وجه به منزله كـم رنـگ         ين امر به ه   يد دانست كه ا   يبا و ....

 يرويـ ن« يعني ،ن دو يك از ا  ي ز عملكرد هر  ييص و تم  يست بلكه هدف تشخ   يشه ن يعقل و اند  
ام يـ  قين دو بـرا يك از اي  چرا كه هر  ،گر است يكدي از   »وجدان و احساس   « و »شهيفكر و اند  
را يـ رونـد، ز   مـي شـمار    ه ب ي و ضرور   الزم ي امور ،يرشد و سداد در هر حركت      اي و   يبه هر امر  

 يعنـ ي يگـر يد را عهـده دار اسـت و       يم خطوط اصـل   ينقش ترس » عقل «يعنيها    از آن  يكي
 يگـر ين ديگزيتواند جا ميك ني چيوجدان و احساس نقش انطباق و اجرا را بر عهده دارد و ه    

  ).84 :ص ،4(»...شود
  وجـدان و   يرويـ  محض بدون بهره جستن از ن      ي آوردن به روش عقل    ي رو ،بين ترت يبه ا 

كار داشـتن    و شتر شباهت به سر   ي است بدون قلب و ب     يندان كارساز نبوده و قالب    احساس چ 
 كـه نقـش   ي كـه در آن احـساسات و عـواطف   ، داردياضـ يفرد با اعداد و ارقام و محاسـبات ر  

  . نقش ندارند،بر عهده دارند را  ميج آديمحرك و مه
ار ساخت كـه   دعوت خود را آشكيطي در محقرآنمل آن است كه نكته شگفت و قابل تأ   

رسـوم   و آداب و  بودنـد،    نبـرده    يبهـره وافـر    ي عقل يها  و جنبه  ي نظر رشد فكر   آن از مردم  
 كـه دسـت     يا  بـه گونـه    ،ها رسوخ كرده بـود     اعماق روح آن   ز تا ي ن ي و اعتقادات خراف   يجاهل

  .نشان بوديريچون دست شستن از جان ش ها هم  آني براين و اعتقادات اجدادييشستن از آ
مظـاهر   هـا و   دهيـ  از پد  يا كردنـد و بـه پـاره       مـي  ي بكر زندگ  يعتي كه در طب   يآنان ي برا يآر
ده و ماننـد    يش برگز يان خو يها را به عنوان خدا      آن يسته و حت  يس نگر عت به چشم تقد   يطب

از   بـه دور    كـه  ي آنـان  يبـرا   و ،ها دل بـسته بودنـد      نرخوار به پستان مادر بدا    يعالقه طفل ش  
و بـا حكمـا و دانـشمندان نشـست و برخاسـت      ستند يـ ز مـي  درخـشان آن عـصر     يها تمدن

د و  يـ  محض و اثبات توح    ي و فلسف  ي پرداختن به مباحث عقالن    ين افراد ي چن ي برا ،نداشتند
 نقـش بـر آب زدن       ،يده فلـسف  يچي پ يها  و استدالل  ين منطق ي از راه براه   ير معارف اله  يسا
  .بود

 در قالـب امـور      ي و معنو  يعقلق  يم حقا ير و ترس  يم با استفاده از روش تصو     ي كر قرآناما  
شان يـ  ا يهـا  ه را در دل   يـ معـارف عال   محسوس و ملموس توانست تا بـذر اعتقـادات حقـه و           

هـا را در برابـر شـكوه و عظمـت            ه افكنـد و آن    جها پن  پرورش دهد و بر اعماق احساسات آن      
  . به خضوع در آوردين كتاب آسمانيمعارف ا
و قابل  ( يروش همگان   همان راه و   قرآنروش   اما راه و  « :ديگو مين باره   يد قطب در ا   يس
ا مجـسم   ال و ب  ي خ يرويدن ن كار بر  هب است با ) يمصور ساز  و(ش  يروش نما   راه و  .است) فهم

ده بـه  يـ  با آن بـا منكـران عق  قرآن كه ين است همان روشيا و... .ها واقعه ها و  ساختن حادثه 
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 » به تصرف خود در آورده است      معركه را  روز گشته و سرانجام هم سراسر     يجدال پرداخته و پ   

  ).186 :، ص11(
 و  يم اعتقاد يش در آوردن مفاه   ي كه در به نما    ييان ابزارها يد در م  شطور كه اشاره     همان
 يثرؤسـزا و مـ    ه  وس نقش ب  م محسوس و مل   يها  در قالب  يرف عقل ادن مع ير كش يدر به تصو  

بـا و   ي ز يهـا   از جلوه  ييها جا نمونه  ني است كه در ا    يقرآنهات  يالت و تشب  ي تمث ،دينما ميفا  يا
ـ الت  يشگاه تمثـ  يـ  كـه در نما    يعي بد يها صحنه ش گـذارده شـده را از نظـر         ي بـه نمـا    يقرآن

  :ميناگذر مي
ك و  يـ چـه ارتبـاط نزد     هـا و آن     آن ين از مـتن زنـدگ     ي مـشرك  يخداوند متعـال بـرا     -1

ج يبـس هـا را    كـه احـساسات و عواطـف آن   يا زند به گونـه   مي يشان دارد مثال  ي با ا  يتنگاتنگ
 يشان بـاق  يـ  افكـار و مجادلـه برا      ي برا ييگر جا ي و د  ،ها را به تكاپو وادارد     شه آن ينموده و اند  

  .گذارد مين
 نفـسكم هـل لكـم مـن مـا ملكـت           أضرب لكم مثالً مـن      " :ن است يآن مثال شگفت چن   

فـتكم انفـسكم كـذلك      يه سـواء تخـافونهم كخ     ي ما رزقنا كم فانتم ف     ي ف ءمانكم  من شركا   يأ
 ي آ : شـما زده اسـت     ي از خودتان بـرا    يخداوند مثال «،  )28/روم( "عقلوني لقوم   اتينفصل اال 

 كـه بـه شـما       ييهـا  ي شما هرگـز در روز     يها ن برده ي ا )دي داشته باش  يا اگر مملوك و برده   (
 بوده و از تصرف مـستقل و بـدون          يدو مساو  چنان كه هر   ؟ آن باشند ميك شما   يم شر يا داده

ـ  يگونه كه در مورد شركا د آن يم داشته باش  ياجازه آنان ب   ن يچنـ  نيـ ا د؟يـ م داري آزاد خـود ب
   .»ميده ميكنند شرح  مي كه تعقل ي كسانيات خود را برايآ

 خـدا   يكـه بـرا   ،ن زده ي بطـالن پنـدار مـشرك      ي بـرا  يتعـال  ي اسـت كـه خـدا      ين مثل يا
 نيـ انـد و ا  رب پنداشـته  ها را چون خدا الـه و  اند و آن خود او گرفته  از مخلوقات    ييها كيشر

ـ   يا هـ  يـ  آ :پرسـد  مـي  آورده   يصورت استفهام انكار   همثل را ب   هـا و غـالم و       ن مملـوك  يچ در ب
ك يتان كرده شـر   يشود كه در اموال شما كه خدا روز        ميافت  ي يزي شما غالم و كن    يزهايكن

ا يـ د؟ و آ  يـ يها ها و مـال آن     ند و شما مالك خود آن     يها مملوك شما   كه آن  نيباشند؟ با ا  شما  
د بـدون اجـازه و      يك شـما شـود كـه بترسـ        يچنان شر   مملوك شما آن   است كه  چ متصور يه

 مثل خودتـان در  ييد آزادهايترس ميطور كه  ت شما در اموال شما شركت كنند؟ همان       يرضا
 تصور ندارد و    يزي چ نينه ابداً چن   ممكن است؟    يزين چ يچ چن يا ه ياموالتان تصرف كنند؟ آ   

ن ي چنـ  يوقتـ  .مـوال او تـصرف كنـد       خود باشـد و در ا      يك موال يشرست مملوك،   يممكن ن 
كـه   نيـ ا ملك با اي از مخلوقات خدا چون جن      يست پس چطور است كه بعض     يز ن ي جا يزيچ
، 16 :، ج7( باشـند يا رب جداگانـه   ك او در ملك او باشـند؟ الـه و         يند شر يوك او لد و مم  يعب
  ).279 :ص



128  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
بش در آورده و ن را به جنيوجدان مشرك ن مثال روح ويب خداوند متعال با ا  ين ترت يبه ا 

كننـد دعـوت     مـي ش احـساس    يكه آن را به وضوح در وجـود خـو           ميت مه يها را به واقع    آن
زند و آن را انكار نمـوده       يتوانند با آن به مقابله برخ      مي كه هرگز ن   يتي همان واقع  .نموده است 

  .هوده آوردندي بيها  به جداليا در خصوص آن رويو 
 سـبحان بـه   ي است كـه خـدا  يبرهان ،ن مثاليا« :ديگو مين مثال   يح ا يم در توض  ين ق با
هـا بنـدگان و       چـرا كـه آن     ،ل نمـوده اسـت    يـ ن اقامه حجـت و دل     يه مشرك يله آن بر عل   يوس

ها اقامه نموده     آن ي برا يليده بودند اما خداوند دل    يك او برگز  ي را به عنوان شر    يمخلوقات اله 
 بـه   يازيـ قت آن ن  يدرك حق  يو برا ابند  ي ميش در   ي آن را به وضوح در وجود خو       يكه درست 

ن احتجاجات آن است كه از وجـود خـود          يتر غي است كه بل   نروش  و ،گران ندارد يمراجعه به د  
چه خود به آن اقـرار داشـته و      ش و بدان  يله خو يش ارائه گردد و او را به وس       ي برا يليانسان دل 

  ).201 :ص ،2(» نديش آشكار و روشن است محكوم نمايبرا
ح و ي مليفاتير و توص  ي روح پرور آن از تعاب     يها ف بهشت و نعمت   يم در توص  ي كر قرآن -2

 زنـده و محـسوس   يرير آن را در قالب تصاو    ي نظ ي از مواهب ب   ييدلنواز بهره جسته و دورنما    
رباسـت و هـر     منظـر آن دل    ي كه صـفا   يا  انسان نهاده به گونه    يش رو ي تمام در پ   ييبايبه ز 

ن يـ دن بـه ا   يازي را در دست     يد الوصف يرغبت زا   و  قرار داده و شوق    تأثير را تحت    يا خواننده
  .پروراند ميها   متنوع و نامحدود در دليها نعمت
ان يها است و در م     جا كه طبع تنوع طلب انسان خواهان انواع گوناگون نعمت           از آن  ،يآر
ا از ترس دوزخ و     ي آن و    يها  را به طمع بهشت و لذت      ي كه خدا  يستند كسان يها كم ن   انسان
 مواهـب رنگارنـگ و گونـاگون        قـرآن ن رو   ي از همـ   ،كنند ميآن پرستش    دردناك   يها عذاب

 روح  يد و پـا   يـ نما ميم  ي انسان ترس  يع برا ي بد ييها بهشت را در چشم انداز     ي و معنو  يادم
 يش را در مقابـل و     يايـ ن نهـد و بـساط پـر       مي بهشت   يا سرسبز و پر مصف    يانسان را به واد   

  !نديآفر مي ي ويسات و نشاط برااز احسا  پريشگاهيگستراند و نما مي
ن يده چنيبا ارائه گردي زيليجاذبه و خوش منظره كه در قالب تمث ر پرين تصاوي از ا يكي
ر يـ تغير آسن و انهار من لـبن لـم          يها انهار من ماء غ    ي وعد المتقون ف   ي الت نهمثل الج " :است

رات و مـ  من كـل الث   هاي و لهم ف   ين و انهار من عسل مصف     ي للشارب ذهمن خمر ل   انهار طعمه و 
 يچون بـاغ  [زگاران وعده داده شده     ي كه به پره   يمثل بهشت «،  )15/محمد ("ه من ربهم  مغفر

 از ييهـا  ي برگـشته و جـو   ] طعمـش   و رنگ و بـو   [ه   ك ي است از آب   يي در آن نهرها   ]است كه 
ه لذت نوشندگان است    يكه ما  ]طهور[ از شراب    ييو رودها  ،اش دگرگون نشود    كه مزه  يريش

 آنـان فـراهم اسـت و از همـه           يوه برا يجا از هرگونه م     و در آن   ،ن ناب ي از انگب  ييهاباريو جو 
  .»...هاست باالتر آمرزش پروردگار آن
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 كـه خـدا بـه       ي صفت بهشت  يعني ، صفت است  يه به معنا  ين آ ي در ا  »مثل«گرچه كلمه   

 بـر همـان   ن كلمه نامبرده را حمل      ي مفسر ي برخ ي ول ،ن و چنان است   ين وعده داده چن   يمتق
 از آن   ياش اعـال   درجـه  تـر و   عيكه بهشت رف   اند كردهن استفاده   آ معروفش كرده و از      يمعنا

توان ذهن را به  ميف آن را مشخص نمود و تنها با آوردن مثل   ياست كه بتوان با زبان و توص      
  .2ك نموديقت آن نزدي به حقينوع

 كـه در    ييهـا  از جملـه روش   « :سديـ نو مـي ن  ين مثـل چنـ    يـ ر دربـاره ا   ي صغ يمحمد عل 
 يهـا  ا عـذاب  يـ  و   ي حـس  يهـا  ر لـذت  يم و تصو  ي دارد ترس  يري نمود چشمگ  يقرآن يها مثال

 ييها م صحنهي ترس. اوستي بر فرد و درمان روحيگذارتأثيرز يدردناك است و هدف از آن ن  
  دل هر  ، رنگارنگ يا وهين ناب و انواع م    ير خالص و انگب   ي و شراب طهور و ش     ي جار ياز نهرها 

 ي و چرا كـه در زنـدگ       ،نمود مي دلنواز را به خود مجذوب       يها هيوه و سا  يو م عرب دور از آب     
ت يـ ن و گـوارا نها يري بـه آب شـ    يابي  دست .ت بود يز اهم ين و حا  يار نقش آفر  ين امور بس  ياو ا 
ر و  ي شـ  يهـا  يفراتـر رود و بـه جـو       له  أ حال اگـر مـس     ،رفت ميشمار   ه ب ي عرب حجاز  يآرزو

 و يت خوشـبخت يـ  او نهايده شـود بـرا  ي كـش ي مـصف  از عـسل  يي از شراب و نهرها    ييرودها
چـون آمـرزش     هـم   مـي ي عظ ي معنـو  يهـا  ن امور بـا نعمـت     يكه ا  نيابه ويژه    ، است يابيكام

 خواسـته   يها كه منتها   ن صحنه يم ا ي ترس يآر. ن گردد ي از عذاب دوزخ قر    ييپروردگار و رها  
ن احـساسات   يدر ا ساخت و تمام وجود او را غرق         ميدر دلش مشتعل      بود آتش شوق را    يو

  ).382و381 :صص ،8(»نمود ميز يطرب انگ
 قرآندها در   يعوها و    ف بهشت و جهنم و وعده     يد كه توص  ينما مي ين نكته ضرور  يتذكر ا 

ن را به وجد و نـشاط       يه نش ي باد يها امبر و عرب  ين زمان پ  يست كه تنها مخاطب   ي ن يا به گونه 
  .ه باشد نداشتيتي و هداي ارشادتأثيرگران ي ديآورد و برا

شود  مي خوشحال   ييباي و ز  ي باغ و بوستان و شاداب      و  از سبزه و آب    يانسان  هر ، گمان يب
  .زان استيتش و عذاب و شكنجه گركند و از آ ميدا يو به آن كشش پ

  شه انسان يگسترش افق فكر و اند .4. 3
 يوس الهـ مـ ات محـسوس و مل ي مكرر آناد كردي توجه دادن و  قرآن از اهداف مهم     يكي

شه در وجود انسان جوشش كند و از مـشاهده          يق چشمه فكر و اند    ين طر يد از ا  ي تا شا  ،ستا
  .دين وجودش برويشه در زمي انديها  جوانهي در عالم هستي قدرت و رحمت الهيها جلوه

 در  يع جهان هـست   ي بد ي از چشم اندازها   يا دان گسترده ي م قرآنالت  ي تمث ،انين م يدر ا 
نش دعـوت   ي و اسـرار عـالم آفـر       ي هـست  يرا به شناخت رازهـا    گذارده و او      مي آد يش رو يپ

هـا را   ن مثـل يـ و ا«، )21/حـشر ("تفكرونيتلك االمثال نضربها للناس لعلهم   و" .نموده است 
  .»شندينديم باشد كه آنان بيزن مي مردم يبرا
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 امـا   ،باشـند  مـي  همگان قابل استفاده     ي و وضوح برا   يث سادگ يالت از ح  ين تمث يگرچه ا 

هـا   ن مثال ي كه در بطون ا    يقيق و عم  يها و نكات دق    ظر دور داشت كه درك ظرافت     د از ن  ينبا
 للنـاس و    و تلـك االمثـال نـضربها      " .نهفته شده تنها در انحصار خردمندان و دانشوران است        

 جز دانـشوران    يم ول يزن مي مردم   يها را برا   ن مثل يو ا «،  )43/عنكبوت("عقلها اال العالمون  يما
  .»ابنديها را در ن نق آيق و عمي دقيمعان

 در  يچون گـوهر    هم يگونه معان  ني كه ا  يدان ميك  يتو ن  و« :ديگو مي يعبدالقاهر جرجان 
 در پـس    يزيـ ك موجود عز  يند و مانند    يآ ميرون ن ي از آن ب   يباشند كه جز با سخت     ميصدف  

 هم موفق   يفكر د دانست كه هر   يد و سپس با   ي رخ ننما  يپرده هستند كه تا او را اجازت نده       
ن يـ  را اجـازت وصـول بـه ا   يست و هر خـاطر ين سخنان ني ا ي و كشف معنا   يه پرده بردار  ب

ابد و تنها اهل معرفت     ي ميق ن يد توف يهر كس به شكافتن غالف مروار      شود و  مي داده ن  يمعان
 »شـود  مـي ك شود گشوده ن   يه بدان نزد   ك يهر آن كس   كه درگاه شاهان بر    چنان ،را دانند  آن

  ).82 :ص ،5(
 شه انـسان و دعـوت او  ي فكر و انديرويختن نيث برانگي از حقرآنالت  يثتم  ميگرچه تما 

ب نمونـه  جـا و از بـا   نيـ  امـا در ا   ،كسانندي يها و مظاهر عالم هست     دهيمل و تعمق در پد    أبه ت 
در  ه خود نموده و   يدر خلقت اول  ت به تفكر    و فراموشكار را دع   يها ه در آن انسان    را ك  يليتمث

اولـم  " :ميينمـا  ميها را از خلقت انسان نموده است ارائه          مين ترس يتر ن عبارت كامل  يتر كوتاه
 خلقـه قـال مـن       ين و ضرب لنا مثال و نس      يم مب ي فاذا هو خص   ةنطفمن   هر االنسان انا خلقنا   ي

-79/سي ("مي و هو بكل خلق علةها اول مرأنش أيا  الذهييحي قل .مي رمي العظام و هييحي
ـ    يا دهي آفر يا  نطفه را از  او   ماندانسته است كه      ميمگر آد «،  )77 زه ي سـت  يناگـاه و  ه  م پـس ب
 چـه  :گفـت  ،نش خـود را فرامـوش كـرد   ي آورد و آفريمثلما  ي آشكار شده است و برا     ييجو
 كـه   ي كـس  نبخـشد بگـو همـا      مـي  يده است زندگ  ين پوس يها را كه چن    ن استخوان ي ا يكس

  .»داناست ينشي آفر]گونه[د آورد و اوست كه به هر ين بار آن را پدينخست
شه وا  يـ برد و او را به اند      مياتش  يرد و به آغاز ح    يگ مي دست انسان را     تاين آ ي در ا  قرآن

روز   و هـر يبـود  يزينش خود را بنگر چگونه نطفه ناچيشود كه آفر  ميادآور  ي به او    .دارد مي
 ي از جمـاد يهـست  در حال مـرگ و معـاد      ماً  يدا ، تو ديتن تو پوشان   ات بر ي از ح  يا لباس تازه 

ـ يحبه سوي جهـان     ز  ي و از جهان نباتات ن     يشد  ميو نا  يردم  از عـالم    ،ات بيـرون آمـدي    وان
 حال  ،يسان زد ي را به طاق ن    اه ني فراموشكار همه ا   ي اما تو  ،يانسان شد و   يز مرد يوان ن يح

گاه كامالً   ها هر  ن استخوان يكند؟ ا  ميده را زنده    ي پوس يها ن استخوان ي ا ي چه كس  يپرس مي
م عـدم    آن كس كـه تـو را از كـت          ي؟ آر ينبودشود مگر روز اول خاك       مي بپوسد تازه خاك  

  .تر است ش آساني برايا دهيات استخوان پوسيد حيد تجديآفر
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شه يـ  فكـر و اند يرويـ ن دي بود كه سبب گردقرآن منحصر به فرد   يها ن روش يهماً  اساس

 و از جملـه     – آنقـر ز  يـ ات ژرف و تفكـر برانگ     يمسلمانان از صدر اسالم تاكنون در مواجه با آ        
  ميق آن بود كه عطش عل     يج گردد، و موضوعات و مباحث دق      ي بس -الت الهام بخش آن     يتمث

ات ي آ ي موجود در البال   ي به راز و رمزها    يابي  دست يد و آنان را برا    ي بخش يمسلمانان را فزون  
 و  ي گونـاگون فكـر    يهـا  ها و نحله   ش مشرب يداي واداشت و باعث پ    يياي به حركت و پو    قرآن

  .دي در عالم اسالم گرديتقاداع
 ميشمندان اسـال يـ ر باز مورد توجه علمـا و اند ي كه از دقرآن نغز  يها  مثال ،انين م يدر ا 

 و  3دهي گرد يتيو ترب   مي عل ،يفقه،  ي از آرا و اعتقادات كالم     ياريش بس يدايبوده خود باعث پ    
ه يـ  از ناح  يسـنگ   خلق آثار گـران    أ خود مبد  يقرآنالت  يف تمث يو لطا  فيمل در ظرا  أدقت و ت  

   .بوده است  مي اساليعلما
   يز و عواطف بشري رشد هماهنگ و متعادل غرا.5 .3

الت گونـاگون احاطـه   يز و عواطـف و احـساسات و تمـا   ي از غرايا را مجموعه   ميوجود آد 
دار هستند و    عهده  ميدر آد  ج را ييق و ته  يب و تشو  يها نقش ترغ    از آن  ينموده است كه برخ   

  . را بر عهده دارندير و باز دارندگينقش تحذگر ي ديا دسته
ان يـ  م يهماهنگ جاد توازن و  ي در گرو ا   ، مطلوب يتينظام ترب ك  يا  ي و   يك مرب يت  يموفق

ز يـ ر غرا يل بر سا  يزه و م  يك غر ي حكمت   ي چرا كه غلبه ب    ،ز و عواطف گوناگون است    ين غرا يا
را به ورطه انحـراف و      ت او يرا مختل ساخته و در نها       ميت آد ي تعادل و توازن شخص    ،اليو ام 
 فتـاده و از   ي كـارگر ن   يتـ ي ترب يهـا   روش يم كه برخ  ي و اگر شاهد هست    ،دهد مي سوق   يتباه

ك يـ ق در فـراهم آوردن      يل عدم توف  ياند تنها به دل    جه مطلوب باز مانده   يك نت ي به   يابي دست
  . در كنار هم استيز و عواطف بشري همسان غراياق رشد و ارتيبستر مناسب برا

ا استعدادها م خواهند توانست تي كرقرآنات بخش   يم ح ي در پرتو تعال   ي بشر  نفوس كنيل
نـگ و    هماه ينـد ي فرآ ي خـود و طـ     يعـ ي و طب  يرر فط يش را در مس   يز خو يالت و غرا  يو تما 

ازند چرا ي خود دست ي روح ي و تعال  يمت انسان ت به كرا  يدر نها   و ه ارضا و اقناع نمود    ،موزون
 انـسان و ابعـاد      ي روحـ  يايـ زوا  مياست كه بر تمـا      مييدبر حك  كالم خالق م   ،مي كر قرآنكه  

 شـدن   يسـپر   كـه پـس از     يده ذهـن بـشر    ييزا نه حاطه و اشراف كامل دارد و     ده آن ا  يچيپ
 خـود عـاجز و نـاتوان     ي كالبد جسمان  يها يدگيچيف و پ  يظرا  ميها هنوز از شناخت تما     قرن

ده در يـ  تنيهـا  هيـ  با آن همه ال   ، خود يده روح يچياست چه رسد به درك ابعاد گوناگون و پ        
  .هم و آن همه نكات مرموز و اسرار فوق العاده



132  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ن جنبه  يم نمود كه ا   ي مالحظه خواه  ،مي بنگر قرآنالت  يز به تمث  ين منظر ن  يچه از ا   چنان

 را  يثرؤ نقـش مـ    دتوانن ميها    مغفول نمانده و گاه مثال     قرآن يها  مثال ي در اثنا  يتيمهم ترب 
   .نديفا نماي ايو عواطف بشر زيادل غراعتدر جهت رشد هماهنگ و م

 .ميينما مين مدعا باشد بسنده     يا  بر ييايتواند شاهد گو   مي كه   يا جا به ذكر نمونه    نيدر ا 
بعاد مختلف آن    به موضوع انفاق و ا     266 تا   261ات  يخداوند متعال در سوره بقره در خالل آ       

ن يترجمه ا  .رائه داشته است  ا را   ي جالب و جاذب   يها ن موضوع مثال  ين ا يي تب يپرداخته و برا  
نند همانند  ك ميوال خود را در راه خدا انفاق         كه ام  ي كسان ]صدقات[مثل   :ن است يات چن يآ

  هـر  ي و خداوند بـرا    ، صد دانه باشد   يا اند كه در هر خوشه    ي است كه هفت خوشه برو     يا دانه
  . داناستيگر شيكند و خداوند گشا ميكس كه بخواهد آن را چند برابر 

انـد   چه انفـاق كـرده    آني سپس در پ،كنند مي كه اموال خود را در راه خدا انفاق     يكسان
 بر  ميي است و ب   ]محفوظ [شان نزد پروردگارشان  يدارند پاداش آنان برا    مي روا ن  يرمنت و آزا  

 .شوند مين نيست و اندوهگيآنان ن
ـ ياز اصـرار و تنـد  [  و گذشـت ]ازمنـدان يدر برابـر ن [ دهي پـسند يگفتـار   بهتــر از ]ان آن

 . بردبار استيازي ني به دنبال آن باشد و خداوند بي است كه آزاديا صدقه
 ي مانند كس  ،دي خود را با منت و آزار باطل مكن        يها د صدقه يا مان آورده ي كه ا  ي كسان يا

 پس ،مان نداردين ايكند و به خدا و روز بازپس ميبه مردم انفاق  يي خودنمايكه مالش را برا
 بـه آن    ي اسـت و رگبـار     ]نشسته[ ي آن خاك  يكه بر رو   است   ييون سنگ خارا  چ مثل او هم  

چـه بـه     ز از آن  يـ  ن ]اكـاران ير=[ را سخت و صاف بر جا نهاده است آنان           ] سنگ [ده و آن  يرس
 .كند ميت نيبرند و خداوند گروه كافران را هدا مي نيا  بهره،اند دست آورده
 ي خـدا و اسـتوار     يطلـب خـشنود    يش را بـرا   ي كه اموال خـو    ي كسان ]صدقات[و مثال   

 ي رگبـار  ]كه اگر [  قرار دارد  يا فراز پشته   است كه بر   يچون باغ   هم ،كنند ميفاق  نروحشان ا 
 آن  يبـرا [ يزي هم به آن نرسد باران ر      يبر آن برسد دو چندان محصول بر آورد و اگر رگبار          

 .ناستيد بيده ميچه انجام   و خداوند به آن]بس است
 ريـ ز از درختان خرما و انگور داشـته باشـد كـه از              ي دارد كه باغ    از شما دوست   يا كس يآ
 كـه او    ي فراهم باشد و در حال     يا وهيگونه م   او در آن باغ از هر      يها نهرها روان است و برا      آن
سـر   كيـ ن بر آن باغ زنـد       ي آتش يد گردبا ] ناگهان [ خردسال دارد  يده و فرزندان  ي رس يريرا پ 

 .ديشيندي باشد كه شما ب.گرداند مي شما روشن ي براات خود راين گونه خدا آي ا؟بسوزد
ن يـ اد نمـوده و ا يـ  انفـاق    ي چهار مثال بـرا    ؛ متعال يم كه خدا  يات شاهد هست  ين آ يدر ا 

حـاالت انفـاق كننـدگان و        ، انفـاق  يهـا  يژگـ يچون نـوع و و      مختلف هم  يايموضوع را از زوا   
 .م نموده استيترس.. . رش انفاق و عوامل ابطال آن ويط پذيها و شرا  آنيها زهيانگ
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 ي فاحـش  يهـا  ها و اخـتالف     است از انواع مختلف انسان     يرين چهار مثال در اصل تصو     يا

ت و آداب يـ في و كي الهـ  يهـا  د به ثواب  يمان و اعتقاد به خدا و ام      يها از نظر ا    ان آن يكه در م  
 .خورد ميانفاق به چشم 

 از انـواع نفـوس   يان نمـاد تـو  مـي  گونـاگون را  يرهايالت و تصوين تمثي ا ،بين ترت يبه ا 
مـل در   أشمار آورد كـه دقـت و ت        هها ب   مختلف انسان  ياه زهيانگ و اهداف و   ها يژگي و و  يبشر

 .دينما ميفا يها ا  انسانيشناخت ابعاد مختلف روح  دريثرؤآن نقش م
 اجر و ثـواب انفـاق را بـه          يق نموده و فزون   يمثال اول همگان را به انفاق در راه خدا تشو         

ن يصد دانه باشد و به ا      كيد و در هر خوشه      يه نموده كه از آن هفت خوشه برو       ي تشب يا دانه
و (كـس بخواهـد       هـر  يرد و خداوند آن را بـرا      ي گ يشي از اصل خود پ    »صد بار  هفت«ب  يترت
 .كند ميا چند برابر ي دو ) داشته باشديستگيشا

رسانند مورد مدح  مين يرگذارند و آزا ميل انفاق خود منت ن     راكه به دنبا   ين آنان يچن هم
شان نزد پروردگارشان محفوظ اسـت    يدهد كه پاداش ا    مينان  يها اطم  و به آن  و ثنا قرار داده     

 .شوند مي ياند دچار اندوه دهيچه در راه خدا بخش نه از آن ورد يگ مي فرا يها را نه ترس و آن
 از انفـاق    ييگوب بـه انفـاق و مـدح و ثنـا          يق و ترغ  ي تشو يتي نقش ترب  ين مثال به خوب   يدر ا 
ل از  يضمن بزرگداشت و تجل    ،انين م يتوان مشاهده نمود كه در ا      ميراه خدا را     نندگان در ك

  .ده استوها گوشزد نم  بدانيكيبه نز يك آنان آداب انفاق را نيكار ن
 و خود   ياكاريگران و ر  يخاطر منت گذاردن بر د     هها ب  ع نمودن انفاق  ياز ضا  ،در مثال دوم  

ه نمـوده كـه بـر آن    ي سخت تشب  ين دسته افراد را به قطعه سنگ      ي و عمل ا    نموده ي نه يينما
 ببارد  ي اما ناگهان باران تند    ،ن خاك افشانده شود   ي در ا  يي از خاك باشد و بذرها     يقشر نازك 

  .د و پراكنده سازديو آن قشر نازك خاك را همراه بذرها بشو
ختـه بـا    ي آم يها زهي انگ  نبرده و  ي خود سود  يها  است كه از تالش    ين مثال كسان  ي ا يآر

  .زديمانشان را در هم ريان اي بنيليچون س شان همي ايي و خودنماياكارير
 يكرد به اعمـال   ي انسان از رو   ي در باز دارندگ   ياني شا يتين مثال نقش ترب   يب ا ين ترت يبه ا 

برجـا نداشـته و حـوادث        شه ثابـت و پـا     ي اما ر  ، دارند يكوكاري و ن  يرخواهي از خ  يا كه چهره 
  .كند ميفا ي ا،سازد ميها را بر مال  ت آنيها برداشته و ماه  پرده از باطن آنيزوده ب يزندگ

م نمـوده و از     ير مثـال دوم ترسـ     ي را درست در نقطه مقابل تـصو       يري تصو ،اما مثال سوم  
ت يـ  خدا و تثب   ي خشنود ي داشته و تنها برا    يانسانشه در اخالص و عواطف      ي كه ر  ييها انفاق

 آن را آلوده نـساخته سـخن بـه          ييا و خودنما  ي از ر  يا رفته و شائبه  ي صورت پذ  يملكات انسان 
 يهـا  ه نموده كـه بـاران     يتشب  ميخر ن افراد را به باغ مستعد سرسبز و       يان آورده و عمل ا    يم

 آن يز بـرا يـ از آب ن  مـي ا مقـدار ك يـ وه دهـد و  يـ درشت و نافع به آن برسد و دو چنـدان م       



134  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 يه غرق در نعمت و شـاداب رنسان باغ را هموايد و بد و پر بركت به دنبال آور       فراوان يمحصول

  .ديو طراوت نما
 ي را بـرا   ينـه مناسـب   ير زم ين دو تـصو   يـ گر قرار دادن ا   يكديم با كنار    ي كر قرآنگمان   يب
 :چـون   را هـم   ي گونـاگون  يتـ يترب ن كار اهداف و آثـار     يسه آن دو باهم فراهم آورده و با ا        يمقا
  .در كنار هم گرد آورده است.. . وخوف و رجاء ،ذم ، مدح،ريب و تحذيترغ

 ارائه نمـوده كـه پـس از         ياز حال كسان   سف بار أ غم زده و ت    يريتصو ،ن مثال يدر آخر  و
از يـ ن نيشتريـ دهند كه ب مي از دست ي خود را در حال يجه و ثمره كارها   ينت ، فراوان يزحمات

  .دينما مي احاطه بار آنان را  از حسرت و اندوه مرگيا ن حال هالهيدر ا را به آن دارند و
 از عاطفـه    يعني ، استفاده شده  ين عواطف انسان  يثرترؤل از م  ين تمث يجالب است كه در ا    

ز يـ  كوچـك و نـاتوان ن  ي كه فرزنداني در حالتي و از كار افتادگ    يري آن هم در حالت پ     يپدر
  كـه  ي در حـال   ين همه عجز و ناتوان    ي با ا  ين فرد ي تا نشان دهد چن    ،اند رداگرد او حلقه زده   گ

 سـوزان  يدا خواهد كرد اگر گردبـاد     ي پ ي چه حال  ،ستيش ن ي ب ي او باغ  ين زندگ يمأتنها راه ت  
گـاه روح او    بـه خـرمن  يه اوست بسوزاند و آتشيناگهان از راه برسد و باغ او را كه تمام سرما        

  .ش به ارمغان نگذاردي جز غم و اندوه برايا هيفكند و سرمايب
 بر اعمـاق روح     يتأثيرچنان    آن ، شگفت خود  يها ع و صحنه  يد ب يرهايل با تصو  ين تمث يا
ـ  يت غفلت و سركـش    يرا گرچه در نها    گذارد كه او   مي يجا هب  ميآد ق يـ سـر بـرد و از طر      ه   ب

 يست خـود توجـه و آگـاه       ياشا ن يبه سرنوشت كردارها   ب زده و  ي سرباز زده باشد نه    يبندگ
هـا و آثـار      ده از روش  الت چهارگانـه بـا اسـتفا      ين تمثـ  يتوان گفت ا   ميدر مجموع    .بخشد مي
  :ل اشاره نموديتوان به موارد ذ مي

در  يز بـشر  يـ الت و عواطـف و غرا     يتما  مي از تما  قرآنمانه  يق و حك  ي دق يريگ بهره) الف
  .نگصورت متعادل و هماه هكنار هم و ب

   . رشد و كماليها به سو ح عواطف و سوق دادن آنييهختن احساسات و تيبرانگ) ب
 ييها  روش ياصالح نفوس بشر    عالج و  يوع برا نمت  مناسب و  يها از روش  يريگ بهره) ج

  ....و  مي و نريدرشت ،مدح و ذم ، خوف و رجاء،ريب و تحذيچون ترغ هم
كسان نبـوده   ي ي و اخالق  يجنبه صفات نفسان    و از  يها از نظر روح     است كه انسان   يهيبد
ك روش و   يـ  تـوان بـا    مـي لـذا همگـان را ن       و ، دارند ياري بس يها  تفاوت يگريكدام با د   و هر 

 مهلك بـوده و     يگري د ي سودمند است گاه برا    ي فرد يچه برا  دستورالعمل اصالح نمود و آن    
  ...و دنبال دارد ه را بيگريگردد گاه تنفر و انزجار د مي يب فرديچه باعث ترغ آن

 ي روشـ  يك از نفـوس بـشر     يـ  ت هـر  ي اصالح و هـدا    ي برا يقرآنت  يه سار ترب  ياما در سا  
 ي و در نظر گرفته شده است كه ضمن بازداشتن         ميعت آد يبق با فطرت و طب    مناسب و منط  
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ن يمأز تـ  يـ  او را ن   ي روحـ  ي و تعـال   يكرامـت انـسان    ،طي و تفـر   دن در ورطه افراط   ياز فرو غلط  

  .دينما مي
  الت و اوهام ي و باز داشتن از تخي زندگيها تي واقعبا  ميارتباط دادن آد .6. 3

 يهـا  ن معنا كه مثال   ي بد .ها است   بودن آن  ي واقع يقرآن يها  از مشخصات بارز مثال    يكي
ق محـسوس و    يئه نموده و با حقا    ارا  مي موجود اطراف آد   يها تي از واقع  يني ع يري تصاو قرآن
 انـسان تحقـق     يزندگندرت در    ه كه ب  يامور از  و ، دارند يرامون او ارتباط تنگاتنگ   يس پ ملمو
  . استي و مبريباشد خال ميافتاده  محدود و دور يها طيص به محتخا ميابد و ي مي

 بـا   يچه كه ارتباط   هام و هر آن   و از عنصر خرافات و ا     ي نشان يقرآنالت  ين در تمث  يچن هم
سازد  مي دور   ها تيق و واقع  يرا از حقا    او ي فكر ي فضا ي نداشته و حت   ي و ي زندگ يها تيواقع

  .خورد ميچشم ن هب
 انسان علقه و    يچه با زندگ   اختن بدان  و پرد  ي زندگ يها تي با واقع  يقرآنالت  يارتباط تمث 

هـا   گذارد كه از جملـه آن      مي ي را به جا   ي متعدد يتي و ترب  ياثرات روح  ، دارد يكيوند نزد يپ
  :)112-13: ، صص2(دل اشاره نمويتوان به موارد ذ مي

 تنهـا براسـاس     ير زنـدگ  يشود كه حركت و رشـد انـسان در مـس           مين امر سبب    ي ا :اوالً
 مـي  وه يل دهد و نه امور    يها تشك  تي را واقع  ي و يها تي و محور فعال   ها شكل گرفته   تيعواق

  .ياليو خ 
 ي و عـاطف   يرا متوازن و متعادل نموده و مانع از غلبه ابعاد احساس            ميت آد ي شخص :اًيثان

ق و يدرك حقـا  ال بـر يـ ره شدن وهـم و خ    يگر چ ي د يگردد و از سو    مي ي عقالن يها بر جنبه 
  .دينما مي يريگها جلو تيواقع

 و  يعـالم هـست    ان ادراك انـسان از    ي را م  يثرؤوسته و م  ين امر ارتباط مستمر و پ     ي ا :ثالثاً
  .سازد مي برقرار ي عقلي و معانينيق ديمظاهر شگفت آن با حقا

ـ الت  يكـه تمثـ     مي هنگا ،گريبه عبارت د   و   را از مظـاهر    يعي زنـده و بـد     ي تابلوهـا  يقرآن
 از  ياريله راه ادراك بـس    يهند و بـدان وسـ     ن مي   مي آد يش رو يعت در پ  ي طب يباي ز يها جلوه
 يها ناتوان بـوده بـرا      ق آن يها و درك حقا     بدان ياز دسترس   را كه بشر   ي و عقل  ينيدم  يمفاه

ان يـ مگردد تا    ميو سبب    زديانگ ميرا بر     مين امر عواطف آد   يا ،ندينما مي سهل و آسان     يو
 با  )قرآن( نيب كتاب تدو  يرتن ت يرد و بد  ي مستحكم شكل گ   يونديپ درون   رون و عالم  يعالم ب 

هـا و    يدنيـ ها با د   يدني شن ،ابد و معقول با محسوس    ي ميارتباط  ) عتيعالم طب (ن  يكتاب تكو 
  .شود ميعقل با دل هماهنگ 
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طور  ه ب يقرآنالت  يثمطور عام و ت    ه ب يقرآنرف  ا بودن موضوعات و مع    يگر مبر ي د ياز سو 

 از  ، را بـه دنبـال دارد      ي متعـدد  يتـ يترب خود اثرات    ،يالت و اوهام و امور تصنع     يخاص از تخ  
   :جمله

   يگذارتأثيرگسترش شعاع ) الف
 و يرگريچـون تـصو    هـم يگـذار تأثير و ي عناصر هنريقرآنن امثال   يجا كه در تكو    از آن 

جا  اند و از آن    ها نقش داشته    و تنوع اسلوب و مانند آن      يعي طب يها دهياستفاده از مظاهر و پد    
 ي زنـدگ  يها تيق و واقع  ي حقا يقرآنالت  يز تمث يانگ  دل يها صحنهر و   يك از تصاو  ي هر كه در 

ـ  يها گردد تا حوزه مثال    مين امر سبب    ي ا ،ن وجه جلوه نموده است    يباتريبه ز   را تنهـا    يقرآن
الشعاع قرار   را تحت   مين عا ي قرار ندهد بلكه مخاطب    ي خاص ي سن يها همختص به افراد و گرو    

  .دهد
الت يده تخـ  ييـ  كودكـان كـه تنهـا زا       يها  داستان يرخم ب ينيب مي است كه    ين در حال  يا

ن يـ هـا بـه ا     جاد ننمـوده و آن    ي را در بزرگساالن ا    يكشش و رغبت   ،باشند ميداستان پردازان   
 يخورد و حت   مي  مينگرند كه تنها به درد سرگر      ميده  ي فا ي ب يها به چشم امور    گونه داستان 

شوند  ميتر    بزرگ يقرار داشتند وقت  ها   ن داستان ي ا تأثير خاص تحت    يني كه در سن   يكودكان
 هـا را  گر عطـش آن  يو د دهند   ميها از خود نشان ن     ل داستان ين قب ي به خواندن ا   يليگر تما يد
  .كند ميراب نيس

روح كودكان    بر ،ش از حد در آن    ي و مبالغه ب   يپرداز ليد توجه داشت كه تخ    ين با يچن هم
تـوان بـه    ميها  گذارد كه از جمله آن مي يجا ه بيريو نوجوانان اثرات نامطلوب و جبران ناپذ 

افكـار مخـرب و   ها و چنگ انداختن      و پرورش بذر ترس و اضطراب در وجود آن         يشيروان پر 
ك يـ  مـانع از بـروز       يشان اشـاره داشـت كـه همگـ        يـ  بر اعمـاق روح ا     ي واه التاياوهام و خ  

  .گردد ميت سالم و متعادل يشخص
   يتي و تربينيدو اهداف ب ن مخاطيق و مستحكم بي دقيجاد ارتباطيا) ب
الت و اوهام ساخته و پرداخته شود مخاطـب         ي تخ ي بر مبنا  يمثال يوقت است كه    يهيبد

 با مورد مثال برقرار سازد و در وجود خود با آن امر             يق و كامل  يبود تا ارتباط دق    قادر نخواهد 
  .سازد ميور  ديتي و تربينين امر او را از اهداف ديكند و هم مي يگانگياحساس غربت و ب

ـ الت  يك از تمثـ   ي اما در هر   ق و  يجـا كـه مخاطـب خـود را مواجـه بـا حقـا                از آن  يقرآن
 و محـسوس     ملمـوس  يهـا   و جنبـه   ،انـد  ل به تن نموده   يند كه لباس تمث   يب مي ييها تيواقع
ونـد را بـه   ي علقـه و پ ياه ن امر رشتهي ا،نگرد ميالت ين تمثينه اي خود را آشكارا در آ يزندگ

   .دارد ميبه خضوع وا ازد وون مي را يروح و خاطر و خته ويان آو انسلگردن د
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  يريگ جهي خالصه و نت.4
 يات نـوران  يگر آ ي همانند د  - قرآن يها شود كه مثال   مي روشن   يخوب هچه گذشت ب   از آن 

 يت را به رشته الفـاظ ي از مزي خشك و خاليك سلسله معان يستند كه تنها    ي چنان ن  - قرآن
  بـشر تنهـا درصـدد      ي و روحـ   ي فكـر  يازهايرده باشند و بدون توجه به ن       در آو  يموجز و ادب  

ن ي چنـ  يا آثـار هنـر    يـ  اشعار و    يگونه كه برخ   آن ،ك عواطف و احساسات انسان باشند     يتحر
 يها هي نه تنها پا يا ك و افسانه  يم برخالف آثار رمانت   ي كر قرآن بلكه   .كنند ميب  ي را تعق  يهدف

 سـوق دادن    ي بـرا  يان ننهـاده بلكـه از هـر روشـ         ينالت و احساسات محض ب    يخود را بر تخ   
 ي و عملـ   ي جمـود فكـر     از ها  در آنان و بازداشتن آن     يني كمال و تحول آفر    يها به سو   انسان

 يبـه كتـاب   ،ر آثـار يسـا  سه بـا ي را در مقا قرآنده تا   ين امر سبب گرد   يبهره جسته است و هم    
 را مانند   يچ كتاب يخ ه يدر طول تار   كه   يا  به گونه  ،ديل نما يا تبد ين و پو  ي و تحول آفر   يتيترب

ض يها را از حـض     د و آن  يگونه دگرگون نما   نيروان خود را ا   يتوان سراغ گرفت كه پ     مي ن قرآن
 ، ناب مبدل سازديشان را به طال   ي آن مس وجود ا    ييايميذلت به اوج عزت برساند و نقش ك       

   .4دان معترفندز بير مسلمان نيشمندان غي دانشمندان و اندي است كه حتيقتين حقيو ا
  

  ها ادداشتي
 ،6 .تـر شـود    اش جامع  دهي گوناگون تا فا   يها  است در صورت   يك معن يان  ي ب يبه معنا "ف  يتصر" -1
  .338 : ص،13 : و ج464:  ص،7 :ج
 قـرآن  يهـا   از مثاليكيهر گاه من " :گفت مي سلف ي از علمايكيل بوده كه ين دليد به هم  يشا -2

ر ابـن   يتفـس  ".ميگـر  مـي ابم بر خـود     ي ميآن مثال را در ن    ) قتي و حق  كنه و( مفهوم   يخوانم ول  ميرا  
  .513 : ص،4:  ج،ريكث
الت اقتبـاس  يكـه از تمثـ    مـي كال  و ي فقهـ  ي از آرا  ييها  به نمونه  ،399-407: صص،  7 :در كتاب  -3

   .اند اشاره شده است دهيگرد
 يرنده نثر ين، در بر گ   يرق زم ن اثر مش  يتر  شاعرانه ي از نظر ادب   قرآن" :سدينو ميون پورت   يجان د  -4

ن امثـال  يتر  آن زبان و مملو از درخشندهي اعالة و نمونين صورت زبان عربيتر غيموزون مسجع به بل 
ـ      آن به كار رفتـه و      ي كه در سبك انشا    يا  سحر و جاذبه   .هات است ين تشب يتر و محكم   يلطـف و روان

 .كنـد  مـي ر  ي را تصو  ي ملكوت خداوند  يا ات پر طنطنه  يبا آ . ختين و اعجاب عرب را  برانگ      ي تحس ،آن
  .)91 : ص،6( ".. .م بهشت و جهنم تكان دهنده استينوا و عباراتش در ترس آهنگ و
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