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 چکیده  

قرآن کریم برای تربیت ابعاد وجود انسان از روش های بسیاری استفاده کرده است که از جمله آنها روش 

های مقایسه ای و تمثیل است.در روش تربیتی مقایسه ای،قرآن کریم دوامر متضاد مانند کفر وایمان را  

نتایج هر دو اشاره می کند،آن گاه از متربی می خواهد که دو طرف را باهم مقابل هم می نهد، به آثار و 

مقایسه کند وبه اختیار خود یکی را برگزیند.دومین روش تربیتی که در این نوشتار به آن پرداخته شده 

است، تمثیل است.استفاده از تمثیل و تشبیه از دیر زمان یکی از ساده ترین و موثرترین راه های تربیتی 

بوده است.تمثیل یکی از روش های تصویرسازی ومجسم کردن موضوع است که مخاطب را همزمان به 

تخیل و تفکر وادار می کند.تفاوت تمثیل با مقایسه در آن است که در تمثیل مشابهت بین دو امر شرط 

عقلی  است،اما در مقایسه شرط نیست.تمثیل شیوه ای است که تمثیل پرداز با آن، عامدانه، مفاهیم

وانتزاعی، روانشناختی یا روحی را به زبان مادی و ملموس بیان می کند.به عبارتی دیگر تمثیل تالشی 

عقالنی است برای تصویر کردن چیزی که ممکن است به طریقی دیگر نیز شناخته شود.در قرآن کریم نیز 

تصویر سازی و مجسم  از تمثیل به منظور تاثیر گذاری بیشتر بر مخاطب به عنوان یکی از روش های

کردن موضوعات، استفاده شده است.چنانکه می توان گفت: داستان های قرآن در عین واقعی بودن از نوع 

قصه های تمثیلی است؛ که هر یک به صورت غیر مستقیم حامل پیام و نکته ای آموزنده و بیدار کننده 

تحلیلی و با استناد به  _به روش توصیفی است که از جنبه عبرت آموزی باالیی برخوردار است.این مقاله 

آیات قرآن کریم ضمن پرداختن به اهمیت تربیت و استفاده از روش های تربیتی خاص با توجه به شرایط 

 .و موقعیت،کارکرد های دو روش تربیتی مقایسه ای و تمثیل را بیان کرده است

 تمثیل ،روش تربیتی، قرآن کریم، مقایسهواژگان کلیدی:  

 

 مقدمه 

قرآن جامع ترین کتاب آسمانی و برترین سخن نازل شده از سوی خداوند و معجزه جاوید پیامبر اکرم )ص( 

است.این کتاب نوری است روشنگر که راه سعادت انسان را مشخص می کند وسخن قاطعی است که حق را از باطل 

رهنمود ودلیلی است روشن از سوی خداوند که جدا می سازد و ابهام وتردید را می زداید.قرآن بصیرتی است الهی و

به انسان معرفت وبینش الزم را جهت انتخاب مسیر درست ارائه می دهد.این کتاب موعظه وپند واندرزی است که 

روح آدمی را صیقل می دهد و جان ودل او را شفا می بخشد.به فرموده امیرالمونین علی علیه السالم که خود 



 

  

 

است:»قرآن نوری است که چراخ هایش خاموشی نباشد،چراغی است که روشنایی اش به  پرورش یافته مکتب قرآن

خاموشی نگراید،اقیانوسی است که کسی را به ژرفایش دسترسی نباشد،راهی است که رهروش به گمراهی نرود 

ه کار بست و کشف کرد، بـ قرآندستورات کامل تربیتی را می توان از  وپرتویی است که تابشش را تیرگی نیاالید.«

.تعالیم روشنگر آن انسانها را از ظلمت ها رهایی بخشیده و آنها را به کرانه نور رهنمون می سازد.بی نتیجه گـرفت

(بنابراین باید 10گمان قرآن بر گروهی خاص نازل نشده بلکه کتابی جهانی است: »لیکون للعالمین نذیرا« )فرقان/

مه انسانها تا روز قیامت آن را درک کنند.با تامل در آیات قرآن کریم درمی مراد خود را به گونه ای عرضه دارد که ه

 این بحر بیکران علم و معرفت و کتاب جاوید حضرت حق تعالی، سرشار از روشهای متعدد تربیتی براییابیم که 

تمثیل است .از جمله روش های تربیتی که در قرآن بارها به کار رفته است،روش های مقایسه و کمال انسان است

که هر کدام به نوبه ی خودبا توجه به شرایط کاربرد خاص دارد.آشنایی با روش های تربیتی برای آدمی مخصوصا 

آنهایی که در کارتعلیم وتربیت هستنداز ضروریات است.زیراانسانها دارای استعداد ها،ظرفیت ها وسلیقه های 

ی تربیت،کمال دقت را داشته واز روش هایی استفاده متفاوتی هستند وبرعهده مربی است که در گزینش روش ها

کند که منطبق با شرایط هر فرد است؛ چرا که اشتباه در نوع روش به کار گرفته شده، دربعضی موارد صدمات 

جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت وباعث اخالل در امر تربیت می شود که در پاره ای موارد،اثری معکوس  

ترتیب، آنچه که مربی به واسطه اعمال آن روش به دنبال آن بوده است،تحقق پیدا نخواهد کرد.از گذاشته وبدین 

جمله بزرگ مربیان بشریت، انبیای الهی هستند که در واقع هدف اصلی و اصیل آنها، تربیت الهی وهدایت انسانها به 

آنها به منبع وحی الهی، در هر موقیعتی،  سوی حق تعالی می باشد.از این رو در امر تربیت، با توجه به متصل بودن

روش متناسب با آن موقعیت را مورد توجه واستفاده قرار می دادند که آن روش ها می تواند الگوی مربیان در امر 

تعلیم وتربیت قرار گیرد. لذا در نوشته حاضر سعی شده تا ضمن تبیین روش های تربیتی مقایسه و تمثیل و بیان 

 کارکردهای این دو روش تربیتی ارائه گردد.تفاوت های آنها،

 

 . مقایسه2

یکی از نوآوری های قرآن که تاثیر بسزایی در برانگیختن قوای ذهنی و تحریک اندیشه وبیداری وجدان مخاطبان 

دارد،شیوه مقایسه است.»مقایسه« در لغت به معنی »دو چیز را را باهم سنجیدن«است و دراصطالح تطبیق دو امر 

لیل نکات مثبت ومنفی آن و فهم بهتر دو امر مورد مقایسه است.ویژگی طبیعی انسان طوری است که برای تح

اشیاء را از مقایسه باهم ومقایسه با نقطه مقابلشان می شناسد واگر نقطه مقابل نباشد نمی تواند آنها 

شر، حرکت وسکون، حدوث رابشناسد،گرچه در کمال ظهور باشد؛ مثل نور وظلمت، علم وجهل، قدرت وعجر، خیر و

 (.1392وقدم،فنا وابدیت)قاسمعلی کابلی،

ای نسبت به سایر روشها در این است، که غالباً انسان امور عامل هستی را، چه در امور   روش تربیت مقایسهمزیت 

ش میفهمد. رو ترحسی مانند شب و روز و چه در امور غیرحسی چون دروغ گویی و راستگویی و....، در مقایسه به

در ابعاد شناختی تبیین ذات  بیشتریشیاء باضدادها، در موارد فراوان، رسایی الای، از باب تعرف ا تربیتی مقایسه

را با توجه به دو  تربیاشیاء، صفات و آثار آنها دارد.در این روش، مربی با بیان امور متضاد و ذکر نتایج، فکر و ذهن م

دیگر،  عبارت کند؛ بهمی مقایسه و انتخاب یکی از دو ضد را برای او فراهم  نه یگیرد و زمی کار می سوی تضاد به

به مقایسه بپردازد و با اختیار خود،  متربیای فراهم میکند، تا  نتایج دو طرف، زمینهشریح مربی با بیان تضاد و ت

مر متضاد همراه با ذکر ی اول بیان دو ا ای در سه مرحله اجرا میشود: مرحله یکی را انتخاب کند. تربیت مقایسه

باید،  متربیاست که  التی تقاب ی مقایسه ی دوم، مرحله نتایج و آثار است که به وسیله مربی اجرا میشود؛ مرحله

یکی از  آگاهانه و آزادانه متربی ی انتخاب است، که ی سوم، مرحله اقدام کند و مرحله ابالتبه مقایسه و سنجش تق

را  نیخداوند، کسا همانا سوره محمد می فرماید: 12ند.به طور مثال خداوند در آیه دو طرف تقابل را انتخاب می ک



 

  

 

آورد و  باغهایى که از زیر آنها نهرها روان است، درمىواند، در بهشتها  آورده و عملهاى شایسته انجام داده ایمانکه 

خورند و  که چهارپایان مى نگونههماخورند؛  شوند و مى مند مى بهره (از لذایذ دنیا)اند که کفر ورزیده نیکسا

که  گوید. هنگامی و کفر و نتایج اخروی هر کدام سخن مییمان آتش، جایگاه آنان است. این آیه، از ا )سرانجام(

پردازد، سپس با قدرت اختیار و  بیند، با نیروی تفکر و اندیشه به مقایسه و سنجش می این تقابل را می تربیم

بنابراین میتوان این تعریف  .گزیند ، یکی را بر می(و...10؛ بلد: 3؛ انسان: 29کهف: )اده انتخاب، که خداوند به او د

همراه با ذکر آثار و نتایج از (متقابل(ای، بیان دو امر متضاد  ای ارائه داد: تربیت مقایسه را، از روش تربیتی مقایسه

کامل و رشد و طرف دیگر نقص و گمراهی  ی دو طرف موضوع، که یک طرف ِ با مقایسه تربیسوی مربی است، تا م

 (1396)اسماعیل زاده،است، با اختیار خود، انتخاب آگاهانه و آزادانه داشته باشد

در سراسر قرآن دو چهره »نیک وبد« ، »ایمان وکفر«، »عدالت وظلم«، »شکر وکفران«، »اتحاد واختالف«، »استکبار 

هر دو آسانتر ممکن شود.برخی از این زوج های متضاد از آن  واستضعاف« در کنار هم معرفی شده اندتا شناخت 

روی در کنار یکدیگر مطرح می شوند که یکی باید نفی وطرد شود ودیگری جامه تحقق بپوشد.قرآن کریم خاطر 

 (،9(، دانایان ونادانان)زمر/58(، مومنان وصالحان با افراد گناهکار)غافر/19-22نشان می سازد که نیکی با بدی)فاطر/

 ( مساوی وهم شان یکدیگر نیستند.10( ودوزخیان با بهشتیان)حشر/ 18مومن با فاسق)سجده/

 

 اولیای الهی  و  انبیا  دعوت  در«  مقایسه  »شیوة  نوآوریهای  از  . نمونههایی3

 و منـاظره حـین در مقایسـه روش از آنهـا فـراوان گیـری بهـره شـاهد توحیـد، آوران   پیـام دعـوت شیوههای در

  و  جـو حقیقـت وجدانهای بیداری در که بود نوآورانه روش این و هستیم مخالفان برای منطقی استداللهای ۀ ارائ

 از  چند ذکرنمونههایی به تنها اینجا در. مینمود ایفا مؤثّری نقش مخاطبان خفته فطرتهای آوردن هـوش بـه

 شود.از این شیوه تربیتی بسنده می  بیان توحیدی مر بهرهگیـری

 داشت، مقایسـه ازروش مؤثّر و بجا استفادههایی مخالفان با خود مناظرة روشهای در که پیامبرانی جمله از الف(

  العـالمین،  رب یعنـی راسـتین معبـود بـا پوشالی و دروغین خدایان مقایسۀ قالب در حضرت آن. بود )ع( ابراهیم

  مـی فـرا است، آن در آنها سعادت و رشد آنچه برگزیدن به را آنها و میطلبد قضاوت به را بتپرستان اندیشۀ

وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ  (95)صافات/َقالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ   بـه عنوان مثال آنها رامورد خطاب قرار داده ومی گوید: ؛ خوانـد

 را شما هم خداوند اینکه با شید، ترا مى خود دست با که پرستید مى را (گفت:آیاچیزى96)صافات/وَمَا َتعْمَلُونَ

  را  خود دست مصنوع کسی میدهد اجازه منطق و عقل کدام یعنی!؟ سـازید مـى کـه بتهایى هم و آفریده

 چیز همه که را مکان و زمان و زمین و آسمان خالق ولی زند، زمین به زانو خود  مخلـوق  برابـر در و کنـد پرستش

 معاوضه پوشالی و توخالی معبودهای سایر با را معبودی چنین ربوبی آسـتان و کنـد رها اوست، قدرت ید در

 «ونَکُمْ أَوْ یَضُرُّونَأَْو یَنْفَعُ»  « تَدُْعونَ إِذْ یَسْمَعُونَکُمْ هَلْ قَالَ» :که  میکنـد سؤال ازآنان نخست دیگر، درجای.نماید

 مى شما به زیانى و سود یا! شنوند؟ را می شـما صـداى ، خوانیـد  مـى را آنها که هنگامى آیا: گفت

 (.74و73رسانند؟!)شعرا/

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ * أَنْتُمْ َو آباُؤکُمُ الَْأقَْدمُونَ*قالَ أَ فَرَأَیْتُْم ما کُْنتُمْ تَعْبُدُونَ آنگاه مبادرت به مقایسه ای نموده ومی فرماید:»

 *گفت: آیا َو إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ* وَ یَسْقینِ وَ الَّذی هُوَ یُطْعِمُنی* فَهُوَ یَهْدینِ الَّذی خَلَقَنی* إِالَّ رَبَّ الْعالَمینَ لی

 من دشـمن آنهـا همه* شما؟! پیشـین پـدران و اشم*  کردید، مى پرستش پیوسته که را )این(چیزهایى دیدید

 و ، کنـد  مـى راهنماییم پیوسته و آفرید، مرا که کسى همان*  عالمیان پروردگار مگر آنها(، دشمن من )و هستند

(ویا 75-80دهـد«)شعرا/ مـى شـفا مـرا شوم بیمار که هنگامى و*  نماید، مى سیراب و دهد مى غذا مرا که  کسـى

 خدا  از غیر آیا *فَمَا ظَنُُّکمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ*َأئِفْکًا آلِهَۀً دُونَ اللَّهِ تُِریدُونَ درقالب مقایسه این پرسش را از آنها دارد که:

 (86-87برید؟!)صافات مى گمان چه عالمیان پروردگار درباره شما! * روید؟ مى دروغین معبودان سـراغ این بـه
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 بهـره شـاهد بارها ، داشـته ارائه فرعونیان برابر در فرعون آل مؤمن که احتجاجهایی و دالیل البهالی در ب(

 گـاهی وی. هستیم متکبر و لجـوج جماعـت آن هشـدار و بخشـیدن آگـاهی بـرای مقایسه اسلوب از وی جسـتن

 کـه چنـان نمایـد، جلـب شـان ابـدی قرارگـاه بـه را آنان توجه تا میکند مقایسه هم با را اُخروی و دنیوی حیـات

 متاع تنها دنیا زندگى این! من قوم :اىالْقَرَارِ دَارُ هِیَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ مَتَاعٌ الدُّنْیَا اْلحَیَاةُ ذِهِیَا قَوْمِ إِنَّمَا هَ »:  گویـد  مـی

 پیشگاه در را یک هر جزای و خوب و بد کار (. سپس39/است«)غافر همیشگى سراى  آخرت و ، اسـت زودگذرى

 إِلَّامَنْ َعمِلَ سَیِّئَۀً فَلَا یُجْزَى » نماید. ترغیب صالح اعمال و نیکیها به را آنها تا مقایسـه میکند هـم بـا پروردگـار

 بـدى کـس :هـرحِسَابٍ بِغَیْرِ فِیهَا یُرْزَقُونَ الْجَنَّۀَ یَدْخُلُونَ َفُأولَئِکَ مُؤْمِنٌ َوهُوَوَمَْن َعمِلَ صَالِحًا مِنْ َذکَرٍ أَْو أُنْثَى  مِثْلَهَا

 حالى در زن، یا مرد خواه دهد، انجام اى شایسته کار کس هر ولى شود، نمى داده کیفـر آن ماننـد به جـز کنـد،

 (40شد«)غافر/ خواهد داده آنها به حسابى بى روزى آن در  و شـوند مى بهشت وارد آنها باشد، منمؤ که

 در  مرا شما و میخوانم هدایت شاهراه به را شما من  مـرا، بـدبختی شما و میکنم طلب را شما سعادت من یعنی

 است راهی و ندارد وجود آن بر دلیلی حداقل کـه چیـزی اسـت، شـرک سـوی بـه شما دعوت. میخوانید بیراهه

 دعوت است، بخشنده و غّفار و خداونـدتوانا راه کـه همـان روشـن راهـی به را شما من اما خطرناک، و تاریک

 (1392میکنم.)قاسمعلی کابلی،

 قابـل معبـود کـدامین و رسـاند مـی نیکبختـی و سـعادت به را انسان راه کدامین که کرد داوری باید حال

َلا جَرَمَ أَنَّمَا تَدُْعونَنِی إِلَیْهِ  »:اسـت روشن و آشکار مقایسهای دربردارندة نیز او نتیجهگیری انتها در اعتمـادتـرست؟

 آن سـوى به مرا آنچه قطعاً :النَّارِبُ لَیْسَ لَهُ دَْعوٌَة فِی الدُّنْیَا وََلا ِفی الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُْم أَصْحَا

 و خداست، سوى به قیامت در ما بازگشت تنها و آخرت، در نه و دارد دنیا در حاکمیت( )و نـه دعوت مـى خوانیـد،

 (43آتشـند«)غافر/ اهل مسرفان

 را خـود پیام مخاطبان دل در بیشتر نفوذ برای حضرت آن نیز یکتاپرستی سوی به یوسف)ع( دعوت روش در ج(

 و نـزاع در و ناسـازگار طبیعتـاً  )و متفرّق  متعددو خدایان میان مقایسۀ قالب در و  نوآورانه مستقیم، غیر شیوة بـه

َیا صَاحِبَِی السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ  بایکدیگر(با خدای یگانه مقدر عرضه می دارد ومی گوید:» سـتیز

 (39«)یوسف/!پیروز؟ یکتاى خداوند یا بهترند پراکنده خدایان آیا! من زندانی یار دو : ایالْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

 یکتا خدای شرک، از او فطری اشمئزاز و یگانهپرستی به انسان باطنی گرایش به عنایت با هم الیاس)ع( حضرت د(

أَتَدُْعونَ بَعْلًا  میگوید:» و میدهد قرار مقایسه دیگر سوی در را خود( قوم پرسش مورد بعل)بت و طرف یک رادر

 یعنـی (125«)صافات/!سازید؟ مى رها را آفریدگارها بهترینِ و خوانید مى را بت»بعل« آیا :وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ

 وپروردگار صاحب اختیار اولین وآخرین کجا؟! کجـا بعل

 قرآن  نوآورانۀ  داستانهای  در  و»باطل«  »حقّ«  مظاهر  . مقایسۀ4

 و « »حـقّ    از را روشـنی و عینـی هـای نمونـه و مظـاهر خـود تربیتـی هـای داسـتان قالب در کریم قرآن

 نهـادن هـم کنـار در و مقایسـه از کـه نمـوده ارائـه اندیشـان کـج و گمراهان و »باطل« و حقّ  راه رهپویـان

 چنـد مـواردی بـه اینجـا در کـه آیـد  مـی بدسـت آموزندهای پیامهای و نکات بـایکدیگر هـایی صـحنه چنـین

 اشـاره می شود: مقایسـههـا قبیـل ایـن از

 ابلیس )ع(و آدم مقایسۀ الف(

 نـوعی بـه نیـز دو هر و گرفتند قرار سرنوشتساز و سخت آزمایشی معرض در دو هر ابلیس و )ع( آدم گرچه

 بازگشت صدد در تنها نه دید، خداوند درگاه مطرود را خود که هنگامی به ابلیس اما شدند، الهی نافرمانی مرتکـب

 ماندن زنده این، بر افزون و افزود خود لجاجت و طغیان بر بلکه برنیامد، خویش اشتباه به اعتراف و خـدا سـوی به

  نیز  را افرادی و کند پر بیشتر گناهان از را وجودش پیمانۀ میتواند قَدر هر طریق این از تا کرد تقاضا را دنیا پایان تا

 نبود، گذشتهاش جبران خداوند، از طوالنی عمر تقاضای از او افکند. هدف فالکت و ورطـۀ هالکت بـه خـود همچون



 

  

 

قَالَ فَبِمَا أَْغوَیْتَِنی لََأقْعُدَنَّ لَهُْم  چنین جسورانه برزبان می آورد:»  را خـویش تقاضـای این از هدف او خود بلکه

 کمین آنها برابر در تو مستقیم راه سر بر من  سـاختى، گمراه مرا که اکنون: : گفتصِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ

 فریب و کرده اند سرپیچی الهی فرمان به نسبت دریافتند که همین حوا و آدم سو،  آن از اما (16مىکنم«)اعراف/

 ظلم به خدا پیشگاه در و افتادند خـود گذشته جبـران فکـر بـه درنـگ بـی خورده اند، را ابلیس شیطانی نقشههای

 :قَاَلا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ گفتند:» نمودندو اعتراف خویشتن بر ستم و

اززیانکاران خواهیم  نکنـى، رحـم ما بر و نبخشى را ما اگر و کردیم ستم خویشتن به ما! پروردگارا: گفتند

  (23بود«)اعراف/

 

 قابیل و هابیل ب(مقایسۀ

 سـازنده درسهای نوآوری و شکوفایی اوج و پیامها بردارندة در نیز یکدیگر با دو آن مقایسۀ و آدم فرزند دو نداستا

 و گذرنـد مـی خود اموال محبوبترین از پروردگار خشنودی راه در که است کسانی تمام نماد هابیل زیرا است؛ ای

 کـه گرفتارند خویش تنگ حصار در آنچنان که است آنانی نماد قابیل و مینمایند هدیه دوست بـه درگاه را آن

 است اموالشان انفاق  از آسانتر بـرای آنها دادن جـان

 مظهر یکی برادرکُشی؛ و جنایت نماد دیگری و دیگران حقوق  به تجاوز و تعدی عدم و خدا از ترس نماد یکی

 و خشـم نمایـان جلوة دیگری و بردباری و حلم بارز جلوة یکی قساوت؛ و بیرحمی مظهر دیگری و انسانی عواطف

 شیطانی. خوی نمونۀ دیگری و الهی خُلق یکـیالگوی غضـب؛

 

 ج(مقایسه ابراهیم )ع(با آزر

 مواجهـه  نـوع و »کـافر« و « »مـؤمن  روحیات خوبی به آزر، خود، عموی با )ع( ابراهیم داستان قالب در کریم قرآن

 :میبینیم میکشدزیرا تصویر به را یکدیگر با آنها رویارویی و

»یا ابَتِ«اما عموی بت :میگویـد بار چندین )ع( ابراهیم. خشونت با او عموی و میزد حرف عاطفی )ع( ابراهیم ـ1

 پرستش حتی یکبار نگفت:»یا بَُنیَّ«.

بت  چرا میگوید )ع( ابراهیم چنانکه میگوید؛ سخن بیدلیل آزر اما میزند، حرف استدالل با )ع( ابراهیم ـ2

رُ وَلَا یُغْنِی َعنَک إِذْ قَالَ لَِأبِیهِ یَا أََبتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا َلا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرامی پرستی که نمی شنوندو نمی بینند؟» هـایی

آنگاه که پدرش را گفت: ای پدر، چرا چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ نیازی از تو بر می  :شَیْئًا

َقالَ أَرَاِغبٌ أَنَت َعنْ آلِهَتِی َیا  :مـیگویـد او عمـوی کـه اسـت حـالی در ( ایـن42« )مریم/آورد، می پرستی؟

 (46رویگردانى؟!...«)مریم/ من معبودهاى از تو آیا! ابراهیم اى: گفت ....:إِبْراهِیمُ

 )ع( ابـــراهیم. مـــیدهـــد جـــواب تهدیـــد بـــا آزر اما مـــیزنـــد، حـــرف دلســـوزانه ابـــراهیم -3

ای پدر، می ترسم عذابی از  :یًّایَا أَبَتِ إِنِّی أَخَاُف أَن یَمَسَّکَ عَذَابٌ مَِّن الرَّحْمَن فَتَکُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِ »:مـــیگویـــد

قَاَل أَرَاِغبٌ أَنتَ َعْن  (اما عموی او می گوید:»45«)مریم/جانب خدای رحمان به تو رسد و تو دوستدار شیطان باشی

گفت: ای ابراهیم، آیا از خدایان من بیزار هستی؟ اگر باز  :هَتِی یَا إِبْراهِیُم لَئِن َلّْم تَنتَهِ لََأْرجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّاآلِ

 (46«)مریم/نایستی سنگسارت می کنم اکنون زمانی دراز از من دور باش

 او  طـرد و گـرفتن فاصـله دسـتور آزر اما کنـد، مـی استغفار طلب خود عموی برای و میکند سالم )ع( ابراهیم ـ4

گفت: تو را سالمت باد از  :کَاَن بِی حَفِیًّا َقالَ سَلَاٌم َعلَیْکَ سََأسْتَغْفِرُ لَکَ رَِبّی إِنَّهُ رامی دهد.ابراهیم )ع(می گوید:

رْنِی وَاهْجُ (اما عموی او می گوید:»...47)مریم/پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست زیرا او بر من مهربان است

 (46شـو«)مریم/ دور مـن از طـوالنى مدتى براى : ومَلِیًّا
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 د(مقایسه یوسف با زلیخا

 و الهـی عشـق بـا وحیـوانی سـرکش عشـقی رویـارویی از مصر عزیز همسر و یوسف ماجرای در کریم قرآن

 او جـان اعمـاق  در پنجـه یوسف به عشق که بود مصر عزیز همسر طرف یک در که زیرا است؛ نموده یاد معنـوی

 و زیرکانـه ای نقشـه طرح با کرد وادار را او که جایی تا میشد دلسوزتر و داغتر روز به روز عشق واین بـود افکنـده

 صـدد در عطرها خوشبوترین و آرایشها بهترین و لباسها جالبترین و تحریک وسائل ازتمام جسـتن بهـره بـا

 پـاک، یوسـف اینکـه از بـود .اماغافل آورد در زانو به را او و آورد بدست خلوتگاه درآن را یوسـف دل تـا برآیـد

 دیگـری چیز خدا یاد جز و است الهی جالل و جمال مشاهدة در غرق  و دارد خدا« »عشق گروی در دل تنهـا

 میـان کـه بـوده خارجی اتّفاق  یک عزیز همسر و یوسف واقعۀ چند »هر آری،. است  راپرنساخته وجـودش ظـرف

 دو آن و حیـوانی، دلـدادگی و عشـق میـان و الهی حب میان بود کشمکشی حقیقت در ولـی شـده، واقـع دو آن

 خود سوی به را یوسف تا میکرد سعی طرف دو این از یک هر و کردند مشاجره هم بـا یوسـف سرِ بـر عشـق نـوع

 آسمانی جذبهای دستخوش سرانجام او و بود یوسف با برد الجرم است، کلمهای  هـر از برتر هللا کلمۀ چون و بکشاند

 (1392گشت«)قاسمعلی کابلی، الهی و

 پـرده خـوبی بـه یک هر فرجام و عاقبت از یکدیگر با عشق نوع دو این رویارویی نوآور و زیبا ترسیم با قرآن

 ابرهـای پشت از او پاکدامنی خورشید و شد تبرئه اتّهام گونه هر از که بود یوسف این نهایت در زیرا برداشـته است؛

 گناه بـه اعتـراف جـز چاره ای و افتاد بام از او رسوایی  تَشت که بود عزیز همسر این و گردید توطئـهآشکار سـیاه

: الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ َعنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ حضـورهمگان ندید وفریاد برآورد که:»... در خـویش

  (داستان 51است«)یوسف/ راستگویان از او و کردم دعوت خود سوى به را او که بودم  من! آشـکارگشت حـق اآلن

 است. نموده تبیین را مقایسه مقام در قرآن تربیتی نوآوری شیوه بهترین بخش، دراین )ع( یوسف حضرت

 

 ه(ماجرای مومن آل فرعون با فرعون

 کُل عقل را خود  فرعون صحنهای در که آنیم شاهد فرعون با فرعون آل مؤمن اعتقادی رویارویی ماجرای در

 سَبِیلَ إِلَّا أَهِْدیکُمْ َومَاَما أُرِیکُمْ إَِلّا مَا أَرَى  است وهمگان را به پیروی از خود فرا می خواند ومی گوید:»... پنداشـته

 فرعون تکذیب و مقابله به فرعون آل مؤمن اما (29کنم«)غافر/ نمى راهنمایى صحیح راه به جز را شما و :الرَّشَادِ

 او هـای برنامـه کـه بخورنـد فرعـون را وسوسهانگیـز سخنان فریب نباید که میفهماند جمعیت بـه و میپـردازد

 و رشد مایۀ دیگر چیزی این جز و است خداپرستی و تقوی راه همان حقّ وراه بـدبختی میانجامد و شکسـت بـه

َوقَاَل الَّذِی آمََن َیا قَوِْم اتَّبِعُونِ  »:میگویـد و است داده قرار خطاب مورد را همگان ازایـن رو،.بود نخواهد آنها صالح

 به را شما تا کنید پیروى من از! من قوم اى: گفت بود، آورده فرعون(ایمان قوم کـه)از : کسـىأَهْدِکُْم سَبِیلَ الرَّشَادِ

 سـوی بـه مسـتقیماً را شما (این یعنی چگونه حاضریداین شاهراه هدایت  که38کنم«)غافر/ هدایت درست راه

 معاوضه نمیآورد، در سر گمراهی و ضاللت جزازوادی که بـابیراهههایی مـی سـازد، رهنمـون صـالح و سـعادت

دهید.)قاسمعلی  تشخیص خوبی به را هدایت راه خود ساده بامقایسهای و کنیـد تأمل اندکی اسـت کـافی! نماییـد؟

 (1392کابلی،

 

 و(مقایسه شعیب با مخالفان

 مـی کـرده، یـاد داشـتند، آنحضـرت پیـروان برابـر در آنهـا کـه تبلیغـاتی و  شعیب مخالفان منطق از نقرآ

 کـافر کـه او قـوم از زورمنـد : شـرافوََقالَ الْمَلَُأ الَّذِیَن کَفَرُوا ِمنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُْم شُعَیْبًا إِنَُّکمْ إِذًا لَخَاسِرُونَفرمایـد:»

 شعیب از پیروی ( یعنی90شد«)اعراف/ خواهید زیانکار هم شما کنید، پیروى اگرازشعیب:گفتند شـده بودند،

 همـان نجـات راه تنهـا و شـد خواهد دامنگیرتان که دارد مؤمنان شما برای بسیاری معنوی و مادی خسارتهای



 

  

 

 اثـر بـر کـه سـر  خیـره گـروه آن دردناک و شُوم  سرنوشت به اشاره از پس قرآن اما! بس و اسـت بـت پرسـتی

الَّذِینَ کََذّبُوا  میفرماید:» پایان در بودند، افتاده خانههایشان درون در بیجان صـورت اجسادی بـه سـخت زلزلـه ای

 نابود )آنچنان کردند، تکذیب را شعیب که : آنهاالْخَاسِرِینَ هُمُ  کَانُوا شُعَیْبًا کَذَّبُوا الَّذِینَ شُعَیْبًا کََأْن لَْم یَغْنَوْا فِیهَا  

 زیانکار کردند، تکذیب را شعیب که آنها! نداشتند سکونت )خانه ها( آن در هرگـز که(گویا شدند

 پیامبران حیاتبخش تعالیم و شعیب با مخالفت که داد نشـان خـوبی به خود کار، سرانجام (یعنی92بودند«)اعراف/

 و فرجـام و ایشـان ومخالفان پیامبران راه میـان سـاده مقایسۀ یک و است بوده زیانکاری اصلی عامل الهی

 گویاسـت. و روشـن حقیقـت ازایـن خـود حـاکی یـک هـر سـرانجام

 

 و(مقایسه سلیمان با قارون

 را چیـز دیگـر، همـه دنیاپرستان همـۀ هماننـد رسـیدن، قـدرت به هنگام که بود مغرور ثروتمند فردی قارون

 تکبر و غرور با و دانست خود تالش و علم نتیجۀ بود، آورده دست به که را امکانات تمام و کرد فراموش جـزخود

ه  آورد دسـت بـه اسـت مـن نـزد کـه دانشـى با را ...: ثـروتیِعنْدِ ِعلْمٍ قَاَل إِنَّمَا أُوتِیتُهُ َعَلى  گفـت:» مـی

 (78.«)قصص/!..ام

 وی بـه مادی مواهـب تمـام و داشـت اختیـار در را هـا قـدرت بزرگترین نقطه مقابل سلیمان)ع( هم کهدر 

 و حــال همــان در بــود، کــرده زده شــگفت را همــه او ثــروت و حکومــت دامنــۀ و بــود شــده  ارزانـی

( 40..«)نمل/.است من پروردگار فضل از ...این: گفت.. ...:یرَبِّ  فَضْلِ مِنْ ذَاقَالَ هَ  گفت:»... خاضــعانه اقتــدار اوج در

 پرظرفیت  مـردان رسـم و راه اسـت وایـن مغـرور دنیاپرسـتان از خـالص موحدان شـناخت معیار است این آری،

 بـه دو آن میان نوآور و ظریف نکات توجه به و اجمالی مقایسۀ یک که خودخواه کمظرفیتان برابر در وباشخصیت

 میسازد. آشکار را آنها جایگاه و می دارد بر آنها ماهیت از خـوبی پرده

 

 ز(مقایسه مستکبران با مستضعفان

 در کریم قرآن. یافت میتوان قرآن در مستکبران با مستضعفان مقایسۀ در را شکوفایی و نوآوری از دیگری جنبۀ

 تفکّر  طرز بودند، مستکبر و مستضعف گروه دو از  یکی برای الگویی کدام هر که برادر دو یا دوست دو داستان قالب

 تمام نمونۀ پرنعمت، باغ دو آن صاحب یعنی دو، این از یکی میکندزیرا مشخّص را آنها موضع و کردار  و گفتـار و

 اسـت و کـرده فریفته را آنها دنیا زندگی برق  و زرق  و جالل و جاه و ثروت که است مغرور ثروتمندان و مستکبران

 در و گرفت نخواهد را آنها دامان نیستی و فنا گاه هیچ که میکنند خیال و میپندارند ابدی و جاودان را همه این

 غوطهورند. خود باطل پندارهای و همین اوهام

 

 ح(مقایسه امامان »نور«و»نار«

 کـه نیـل همـان و شـدند غـرق نیل دریای در که لشکریانش و فرعون شُوم سرنوشت به اشاره از پس متعال خدای

  مـی و کنـد مـی «یـاد »نـار امامـانِ  تعبیـر ازآنهـا بـا شد مبدل گورستانشان به بود، آنها عظمت و قدرت رمز

 دادیـم قـرار پیشـوایانى (را فرعونیـان= آنـان) و  :وَجَعَلْنَاُهمْ أَئِمَّۀً یَدُْعونَ إِلَى النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَۀِ لَا یُنْصَرُونَ فرمایـد:»

 جــای امادر (.41شــد«)قصص/ نخواهنــد یــارى رســتاخیز روز و کننــد مــى )دوزخ(دعــوت آتــش کـه بــه

وَجَعَلْنَاهُْم أَئِمَّۀً یَهْدُونَ بَِأمْرَِنا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِْم فِعْلَ الْخَیْرَاتِ » میفرمایـد: چنین پیامبران از روهیدربــارة گ دیگــر

 )مــردم ـامـ فرمــان بــه کــه دادیــم قــرار پیشــوایانى را : آنــانَعابِدِینَ لَنَا وََکانُواوَإِقَامَ الصَّلَاِة وَإِیتَاءَ الزَّکَاِة  

 را مـا تنهـا و کـردیم، وحـى آنهـا بـه را زکـات اداى و نماز داشتن برپا و نیک کارهاى انجام و کردند مى را(هدایت

 (73کردند«)انبیاء/ عبـادت مى



 

  

 

 محشـر عرصۀ در خود مقتدای و امام پشت در گروهی هر و میشود جدا هم از صفوف که هم رستاخیز روز در

 شده یاد امامان از یک کدام از و میداشت بر گام کسانی چه خطِّ در دنیا در که میشود معلوم میشود، حاضـر

 مینمود. پیروی

 

 گوناگون شرایط در یکدیگر با افراد حاالت مقایسۀ ی(

  دسـت  بـه تـوان مـی قرآنی  نوآورانۀ داستانهای البهالی از که عبرت آموزی نکات و آموزنده درسهای جمله از

 هـا  صـحنه ایـن نهادن هم کنار از که است گوناگون شرایط و تحوالت در یکگروه یا فرد یک حاالت آورد، مقایسۀ

 آشـکار حقیقتجویان برای مهم رمزهایی و راز و میشود گشوده ما بر حقیقت از درهایی یکدیگر، با آنها مقایسـۀ و

 مـیگـردد. بـهعنوان مثال:

 هیچ او راه و روح در مختلف تحوالت و زندگی نشیبهای و فراز که است آزادمردی واقعی نمونۀ )ع( یوسف ـ1

 کـه زمـانی جمله از نمیکرد؛ نوسان و تزلزل دچار را او اخالقی روش و اعتقادی مبانی و نمیگذاشت تأثیری  گونـه

إِنَّا نَرَاکَ مَِن  گفتند:»...ونیکوکاری او به وی می  معاشرت حسن خاطر به او همبندیهای بود، زندان در یوسـف

 میکـرد، حکومت و بود دربار در که زمانی همچنین  (36بینیم«)یوسف/ مى نیکوکاران  از را تو : ماالْمُحْسِنِینَ

 وی به و ستایند می وی کریمانۀ منش و رفتار سبب به را او باشند شناخته را یوسـف آنکـه بـی  بـرادرانش

 ( 78مى بینیم«)یوسف نیکوکاران از را تو : ماإَِنّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ »...:میگویند

 یکدیگر با آن از پس و خدا به ایمان از پیش را  ایشان حاالت وضوح به میتوان فرعون ساحران داستان در -2

 ثروت اندک به خدا به ایمان از پیش آنها زیرا نمود؛ مشاهده آنها در را روحی تحول این شگرف اثرات و کرد مقایسه

 فرعون از و نمیپروراندند دل در آرزویی و اَمل این، جز و بودند دلخوش نمایند، دریافت ازفرعون کـه مقـام و

 پیـروز ما اگر آیا: گفتند فرعون به آمدند، که ساحران ...: هنگامی أَِئنَّ لَنَا َلَأجْرًا خواسـتند که:»... مـی عاجزانه

 در که عمیق دگرگونی و یکدیگر با حاالت این مقایسۀ ( آری،41خـواهیم داشت؟«)شعرا/ مهـم پاداشـی شـویم،

 و ایمان مؤثّر و سازنده نقش گویای ساخت، متحول  چنـین را آنـان سـاعت چنـد عـرض در و کوتـاهی مدت

 که میسازد پوالدین و مصمم شجاع، مردانی  چنـین بیاراده و ضعیف انسانهایی از که خداست به حقیقی اعتقاد

 تبیین در و زیبا بسیار متعال و خداوند شـتابند  مـی آن اسـتقبال به عاشقانه و نمیدهند راه دل به باکی مرگ از

  میشود. یادآور را آنها نوآورانه

 

 تمثیل در قرآن.  5

 گونه ادبی، اصطالح در و آوردن، وداستان کردن مصور را چیزی صورت کردن، تشبیه آوردن، مثال معنای به تمثیل

 هر بنابراین،. باشد پنهان هم دومی مشخص معنای آن، ظاهری یا لفظی معنای پشت که است داستانی یا تصویر ای

 تمثیل، رویۀ در تأمل از باید خواننده و ثانویه، و استعاری اولیه ومعنای و ظاهری معنای: دارد دوگانه معنایی تمثیل

 و است اندیشیده پیش از و قراردادی تمثیل ثانوی معنای. یابد راه تمثیل روح ثانویهیا معنای به آن اولیه معنای و

 تمثیل که است ای شیوه تمثیل،. آید می در محسوس صورت به و تصویر زبان به نامحسوس چیزی آن برمبنای

 به. میکند بیان ملموس و مادی زبان به را حی رو یا روانشناختی انتزاعی، و عقلی مفاهیم عامدانه، آن، با پرداز

  شناخته  نیز دیگر است به طریقی ممکن که چیزی کردن تصویر برای است عقالنی تالشی تمثیل دیگر عبارتی

  آن  جمله از که آورد روی بیانی شیوة به این پرداز تمثیل که شود می باعث متعددی و خاص دالیل واقع در. شود

 کرد. در اشاره شناختی زیبایی و هنری مالحظات و گذاری بیشتر تاثیر منظور به تمثیل از استفاده به توان می ها

 مجسم و سازی تصویر های روش از یکی عنوان به مخاطب بر بیشتر گذاری تاثیر منظور  به تمثیل از نیز کریم قرآن

 های قصه نوع از بودن واقعی عین در قرآن های داستان:گفت توان می چنانکه.است شده استفاده موضوعات، کردن



 

  

 

  جنبۀ  از که است کننده بیدار و آموزنده ای نکته و پیام حاصل مستقیم، غیر صورت به هریک که است؛ تمثیلی

 (1394باشد)پیری، می برخوردار باالیی آموزی عبرت

 نیست. شرط مقایسه در اما است، شرط امر دو بین مشابهت تمثیل در که است درآن مقایسه  تمثیل بـا تفـاوت

 این مخاطب که شده متذکّر آن پی در و اسـت فرمـوده بیـان شـکوفا و نـوآور مثَلهـایی قرآن در بارها خداوند

 و عالمان انحصار در را ایـنمثلها ژرفـای فهـم مطلب، این بیان دنبال به دیگر جای در ولی مردمند، همه مثَلها،

 آیه (؛» این43«)عنکبوت،وَمَا یَعْقِلُهَا إَِلّا الْعَالِمُونَ وَتِلْکَ الَْأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ »:میفرماید و است دانسته فرهیختگان

 مغز و معانی حقیقت شـنوند،لکن مـی مـردم همـۀ را قرآن نوآور و مبدع مثالهای هرچند اینکه به دارد اشاره

 چیزی هر وبـرظواهر مـی فهمنـد را امـور حقـایق کـه کسانی آن میکنند؛ درک دانش اهل تنها را آن مقاصد

 بعضی. مختلفی است مردم شعور و فهم به نسبت شده، زده خدا کالم در که مثالهایی درک پس،. نمیکنند جمود

  آن  در چون نمیبرند، آن از بهرهای هیچ ساده اش معانی تصور و آن الفاظ شنیدن بجز که هستند شنوندگان از

 در آن مقاصد در میفهمند، و میشنوند اول دستۀ که آنچه بر عالوه که هستند دیگر بعضی ولی نمیکنند، تعمق

  مینمایند« درک را آن دقیق و باریک حقایق و تعمق میکنند آن مقاصد

 هـیچ خداونـد کـه دارد  مـی اشـاره دانسـته، تمثیـل ارائۀ با مالزم را الهی پیامبران رسالت کریم قرآن اساساً

مثـال  بـا را آنهـا و اسـت نمـوده مبعوث ایشان میان در را الهی رسوالن آنکه مگر نرسانده، هالکت به را قـومی

 مثَلها آن از یک هیچ به کوردالن آن که آنجا از اما است، فراخوانده هدایت طریق از پیروی به بخـش  الهـام هـای

 طومـار نیـز بستند، خداونـد حقایق همۀ بر را خود گوش و چشم و خود دل دریچۀ و نهادنـد وقعـی انـدرزها و

 از پس متعال خداوند مثال، عنوان به نواخت؛ آنها پشت بر را عذاب تازیانههای و پیچیـد هـم در را آنهـا زنـدگی

 وَکُلًّاَوکُلًّا ضَرَبْنَا َلهُ الَْأمْثَالَ   میفرماید:» الرَّس اصحاب و ثمود عاد، نوح، فرعونیـان قوم دردنـاک سرگذشت به اشاره

 کردیم. نابود را نداد( همگى سودى )چون و مثل هازدیم آنهـا از یـک هر براى و :تَبَّرْنَا تَتْبِیرًا

 

 لف ـ تعداد امثالا

نوع آن  15شود؛ و از این امثال،  دیده نمیدر قرآن کریم بنا بر پژوهشی که صورت گرفته است، بیش از پنجاه مثَل 

ی تصویری و نمایشی دارند )از قبیل: ابراهیم فرزند آزر ـ  در ادب فارسی اخذ و رایج شـده اسـت کـه غالبـًا جنبـه

ـ کشتی نوح ـ سلیمان و مور ـ بـاد ـ قاصـد سـلیمان ـ گـرگ  شدادپسر نوح ـ سداسـکندر ـ گـنج قارون ـ بهشت 

 (1389()رحمان ستایش،…ـ یوسف و

 

 قرآنی تمثیل . نمونه های6

 اعتقادی نظر از  -6-1

 توحید -6-1-1

 و می باشد بشر ورستگاری سعادت تمامی سبب خود، که است یکتاپرستی و توحید پیامبران، دعوت اساسی ترین

 .است اختصاص یافته بدان مثالهای قرآن، از مهمی بخش شرک، و توحید اهمیت  مسئلۀ به دلیل

رُْعهَا ِفی ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً کَلِمَۀً طَیِّبَۀً کَشَجَرةٍ طَیِّبَۀٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ »...:توحیدی فطرت  از  پیروی  لزوم  _الف

وَمَثلُ کَلِمَۀٍ خَبِیثَۀٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَۀٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوِْق األَرْضِ مَا لَهَا مِن  ...تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَاالسَّمَاء

پاکیزه  درخت به را یزه(،پاک )گفتار طیبه« »کلمۀ خداوند چگونـه ندیـدی آیـا:  ( یعنی: یعنـی24-26«)ابراهیمقَرَارٍ

اذن  بـه را خـود میوة هرزمان! است؟ آسمان در آن شاخۀ و ثابت، زمین( )در آن ریشه که کرده تشبیه ای

  زمین  روی از کـه کرده تشبیه ناپاکی درخت به را آلوده(، )سخن خبیثه« »کلمۀ )همچنین(... میدهد پروردگـارش

 درقالب است؛ شرک و توحید آن اعالی نمونۀ که باطل و حق شریفه،  آیۀ این ندارد. در ثباتی و قرار و شده برکنده

http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_25_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_26_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85


 

  

 

 حق، اعتقادات که است؛ شده تشبیه مختلف، ویژگیهای با درخت دونوع به و شده یاد آن از ناپاک و پاک کلمه

 هللا اال اله وال توحید به عقیده را، طیبه شجرة دیگـران سـخن به بنا که استوار و ثابت ریشهدار، است درختی چنان

 نبوت،   درخت پاکیزه؛  درخت از منظور )ع(، باقر  امام سخن به بنا چنین هم. کرده اند بیان است، حق عقید که

 آن ة میـو و )س(  فاطمه آن عنصر علی)ع( و آن شاخۀ و پیامبر همان پاکیزه درخت  زیرا است  والیت و امامت

 هایش که ریشه اسـت پلیـدی درخـت هماننـد خبیثـه، میباشد. کلمه شیعیان آن، برگهای و )س( فاطمه اوالد

  به بنا که میباشد ناپایدار و باطـل،بیریشه و نـاحق عقیدههـای ندارند، قرار و ثبات و شده کنده زمین روی از

 درخت همچون است، شرک و کفر کلمۀ همان خبیثه، شجرة نیـز و باشـد مـی باطل عقیدة و شرک همان سخن،

امیـه  بنـی چـون هـم باطـل ائمـۀ و ستمگر خلفاء )ع(، باقر امام گفتۀ به یا و کشـوث)سریش( و حنظـل خبیث

 و گل نه تکامل، و ترقـی نـه دارد رشـد نـه شده، کنده آن ریشۀ که شومی و زشت درخت است می باشد.بدیهی

 سوزاندن درد به جز که ماند چـوبی می قطعه هماننـد ار، اسـتقر و ثبات نه و منظره و سایه نه میوه ای،

 نیکیها و خیرها سوی به اولیه هدایت و آفریده توحیدی فطرت دارای را بشر متعال، خداوند حقیقت در.نمیخورد

 ادامه را مسیر این انسان اگر. است فرستاده فطـرت ایـن تقویـت و تأییـد بـرای را  پیـامبران سپس و داده او به را

 درخت و میدهد انجام صالح اعمال پیامبران، دستورهای از اطاعت و او یگانگی به عقیده و خدا معرفت اثر در دهد،

 خود فطرت از اگر ولی میچینند؛ را اعمالی و عقاید چنین میوههای و ثمره پایان، تا و مینشیند ثمر بـه وجودشان

  صورت این در برگزینند، خدا اطاعت جـای بـه را نفـس هـوای اطاعـت و نمایند انکار را خدا و شوند منحرف

 و بیریشه درخت مثل و میشوند غرق گمراهی در و نموده اند ضایع هم را متعال خداوند فطری و اولیه هدایت

 . میگردنـد هرز افتاده ای

( 17اْلَأمَْثالَ«)رعد/ اللَّهُ یَضْرِبُ لِکََکذَ ...فَسَالَْت أَوْدَِیۀٌ بِقَدَرِهَاأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ َماًء »: مثال قالب در باطل و حق ـ  ب

  روی  بر سیالب سپس شد جاری سیالبی آنها اندازة به رودخانهای و دره هر از و فرستاد آبی آسمان از خداوند: یعنی

 روشن آن روی آتـش زنـدگی وسایل یا آالت زینت آوردن بدست برای کورهها(، )در چه آن و کرد حمل کفی خود

 سود  مردم به آنچه ولی شوند می پرتـاب بیـرون به کفها اما میآید وجود به آن مانند کفهایی نیز میکنند،

 میزند. مثالی اینچنین مانـد،خداوند  مـی زمـین (در خـالص فلـز یـا )آب میرساند

 میشود پیچیده و مشکل چنان انسان برای گاهی است، پندارها از واقعیت شناخت همان که باطل و حق شناخت

 مثال در کریم شناخت. قرآن باطل از را حق و اوهام از را حقـایق نشانههـا، از و رفت نشانه سراغ به باید حتماً که

 مایۀ که زالل آب همچون است سودمند و مفیـد همیشـه  »حـق: اسـت کـرده بیـان چنین را نشانهها این باال

 نه و میکنند سیراب را کسی هرگز آب روی کفهای نه است، وبیهوده فایـده بـی باطـل امـا اسـت زندگی و حیات

 آالت زینت آنهـا از میتـوان میشوند، ظاهر فلزات ذوب کورههای در که کفهایی نه و میرویانند را درختی هرگز

 و خالی تو ولی ساالر؛ غوغا و صدا و سر پر و باالنشین مستکبر، همواره ساخت«.باطل زندگی برای وسیلهای یا

  به متکی همیشه حق .است وزن سنگین و پرمحتوا و عمل اهل صدا، و سر کم متواضع، حق اما است؛ بیمحتوا

  استفاده او ازحیثیت و درآورد او لباس  به را خود میکنـد سعی و میگیرد مدد حق آبروی از باطل ولی است؛ نفس

 قالبی جنس فریب کسی نبود، درجهان خالصی جنس اگر که میگیرد فروغ راست از دروغی هر که همانگونه کند،

 و همیشه حق امـا اسـت؛ حق حرکت به او موقت حیثیت و آبرو و باطل زودگذر فروغ حتی بنابراین. خورد نمی را

 شده ذوب برفلزات همچنین و کرد مطرح  حق میتوان را آسمان از فرستاده فرو آب .است خویش به متکی جا همه

 شناور  حالت به که کرد مطـرح باطل را شده ذوب فلزات و سیالبها روی کف آن، مقابل در و میباشد صادق  نیز

 نخست، که میگردد روشن الهی معارف کلیات از مطلب چند آن، بر میرود.عالوه  بین از و میباشند درحرکت

 زمین به آسمان از کـه بـارانی هماننـد حقیقـت در و میشود افاضه موجودات به تعالی خدای ناحیه از که وجودی

 عالم موجودات که میگردد افاضه موجودات بـه متعـال خداونـد طـرف از کـه میباشـد رحمتی همان میشود نازل



 

  

 

 در  کـه، آن دیگـر. میکنند دریافت الهی است ای عطیه که را وجود خود، استعداد و قابلیت و ظرفیت مقدار به

 آسمان از فرسـتاده فرو آب از خود ظرفیت در اختالف با مؤمنان از هرکدام که میباشد جاری نیـز عقایـد و علـوم

 خیر و میشود زنده دلهایشان پرتـوآن در و نموده استفاده حق اعتقاد از خود ظرفیت قدر به و میگردند بهرهمند

  آن  از چیزی و میافتد سیل روی بر که است کفی همانند باطل اعتقاد، خالف به. میماند باقی آنها در برکت و

 رود. مـی بین از که نمیگذرد

 

 مثل سبیل بر معاد اثبات ـ2ـ  1ـ 6

 خواهد آن دگرگونیهای و طبیعـت موجود نظام معاد، مورد در کریم قرآن مثلهای اکثر گاه تکیه که است گفتنی

  عنوان  به. نیست پوشیده احدی بر و است محسوس و مشـهود همگـان بـر کـه هـایی دگرگـونی و تغییرات بـود؛

 رویش گشتن، بارور شدن، زنده سپس و بیجان و مرده و خشک سرزمینهای بـر بـاران ریـزش از ابتـدا در مثال

 انسانها شدن زنده و نشـر و حشر آنگاه و آمده سخن آنها شدن سبز سر و خرم و درختان نباتات، گیاهان، سبزهها،

 آورده نمونه عنوان به که است شده اشاره فراوانـی آیات در موارد این. است گشته تشبیه آن به قیامت عالم در

 ِلکَ هِ الَْأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَبِ َفَأحْیَیْنَا مَیِّتٍ بََلدٍوَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى  » میشود:

  سرزمین  سـوی به را ابرها آن ما پس برانگیزد را ابرها تا میفرستد را بادها آنکه خداست: ( یعنی9«)فاطر/النُّشُورُ

 است  همینگونه نیز رستاخیز میکنیم، زنده مردنش از بعد را زمین آن، وسیلۀ به و میفرستیم مرده

 که بفهماند تا کرد تشبیه زمـین احیـاء بـه را مردگان شدن زنده و قیامت روز در بعثت که میخوانیم آیه ذیل در

 جوش  و جنب از زمستان در آنکه از بعد میمیرد، دوبـاره آخـر در و میکند شروع را زندگی دوره یک در زمین

  به زمین در زندگیشان دوران وقتی. همینطورند هم انسانها میایستد؛ عمل از کلی به تابستان و بهار در بود افتاده

 درآمدند قبرها  از و شـدند زنده آنکه از بعد قیامت روز در دوباره رسید، مرگشان سپس و خزان فصل و رسید سر

 و موجـودات تکاملی سیر جهت از میباشد معاد مسئله بر دلیل آیه، این جهاتی از شـوند. مـی منتشر زمین روی

 و تو چشم برابر در سـال هـر فصول در معاد صحنۀ انسان ای اینکه یعنی مرده؛ زمین  از چهره حیات پدیـدارشدن

 هـای  زمینـه و عوامـل سلسلۀ یک راه از زمین، احیای همچون قیامت در انسانها احیای و میباشد تو پای زیر در

 باشد. می آفـرین حیـات

 ـ از نظر اخالقی2ـ6

 قساوت قلب-2-1 -6

إِنَّ مِنْهَا لََما وَ  الَْأنْهَارُ مِنْهُ یَتَفَجَّرُ لَمَا الْحِجَارَةِ مِنَ وَإِنَّ  قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْ  کَالْحِجَارَةِ َفهِیَ لِکَثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُْم مِنْ بَعْدِ ذَ»

 سپس: یعنی (74«)بقره،عْمَلُونَیَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ  وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَۀِ اللَّهِ  وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ َعمَّا تَ

 آن از و شـکافد مـی سنگها از پاره ای ا سخت تر،چونشد،همچون سنگ ی سخت ماجرا این از بعد شما دلهای

 فراز )از خدا خوف از پاره ای و میکند تراوش آن از آب و برمیدارد شکاف آنها از پاره ای و شود می جـاری نهرهـا

 و است( انسانی عواطف و دانش و علم سرچشمه نه و تپد می خدا خوف از شما دلهای )اما میافتد زیر به کوه(،

 نیسـت. غافـل شما اعمال از خداوند

 میان در. نیست مشخص وجـه هـیچ بـه قاتـل کـه حـالی در میشود، کشته مرموزی طرز به اسرائیل بنی از یکی

 خویش و میدهند نسبت دیگر قبیلۀ افراد و طایفه بـه را آن هریـک میشود، درگیری اسرائیل بنی اسباط و قبائل

 از چـون و میشوند خواستار او از را مشکل حل و میبرند موسی نزد خصومت، فصل برای را داوری میکند، تبرئه را

 میان در بزرگی فتنۀ بـه منجـر بـود ممکن کشمکش این ادامۀ طرفی از و نبود، ممکن قضیه این حل عادی، روش

 و پیر نه که ماده ای گاو انتخاب با اعجازآمیزی طریـق از پروردگـار لطـف از استمداد با موسی گردد، اسرائیل بنی

 برای باشد، برکنار عیبی هر از کلی طور به و نشده رام زدن شخم وبرای یکدست زرد آن رنگ و باشد جوان نه



 

  

 

 و هـا جـوئی بهانـه بـا آنهـا ولـی. میپردازد مشکل این حل به مقتول، بدن به گاو طریق از قاتـل معرفی

 متعال خداوند مقدس ساحت بـه نسـبت ادب خـالف حتـی و  او بـه نسبت را جسارت نهایت خود، عصیانگریهای

 اسرائیل(، )بنی هایشـان قلـب جهـت آن از متعـال، خداونـد همچنـین و گردیدنـد. قلـب قسـاوت سـبب و نمودند

 از نهرها و میشکافد زمان مرور به سنگها از بعضـی فوق، آیۀ صراحت به چون فرموده، تعبیر سنگ از سنگدلتر را

 فراز از برخی و میکند تراوش آن دل از آب قطرات و میخورد شکاف الاقـل دیگـر بعضـی میشود، جاری آن دل

 و خوف نـه ایمانی، نه نمیکند، رخنه هیچچیزی اینان، سنگ دل در اما میشود؛ جا جابه و شده کنـده هـا کـوه

 تحت ارادهشان و عقل که شد باعث آنهـا سرسـختی و لجاجت خصلت. عاطفهای نه و توجیهی و تنیبه نه خشیتی،

 مادهپرستی نتیجه در و کند تصدیق آن را »حس«، آنکه مگر نپذیرند، را سخنی هیچ و درآید آنها حواس فرمان

 نقش بشری، فرهنگهای اکثـر در امـا اسـت بـدن سراسـر بـه خون تقسیم محل گرچه انسان، قلب و کننـد. دل

 جهت بدین شاید میدهند نسبت آن به را عاطفی واکـنش هـای و روحـی تـأثیرات و معتقدند آن بر نیز دیگری

 روایات و قرآن در. میگذارد تأثیر او قلب تپش در میکند، پیدا انسان که روانی و روحـی مختلـف حـاالت که است

 و است آمده حساب بـه احساسات و ادراکات برای محلی و است فراوان قلب کلمهی برای کاربرد این نیز، اسالمی

 الهی معارف و دینی حقایق نپذیرفتن درک نکردن و هـا، دل کـردن پیدا قساوت و شدن سخت علت آن بر عالوه

 میباشد.

 

 انفاق -6-2-2

بْوَةٍ أَصَابََها وَابٌِل َومَثَلُ الَّذِیَن یُنْفُِقونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاِت اللَّهِ وَتَْثبِیتًا مِنْ أَنْفُسِهِْم کَمَثَلِ جَنَّۀٍ بِرَ» خالصانه: انفاق 

 را خود اموال کسانیکه کار: یعنی (،265)بقره،«بَصِیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُفَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَْم یُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ  

 نقطـۀ در کـه است باغی همچون میکنند؛ انفاق  خود روح در انسانی(، )ملکات تثبیـت و خـدا خشنودی برای

 نبارد، آن بر درشتی باران اگر و دهد چندان دو را میوه خود و برسد آن به درشت بارانهای و باشد بلنـدی

 میدهد، انجام آنچه بر خداوند اسـت( و باطراوت و شاداب همیشه )لذا میبارد؛ آن بر شبنم و ریز بارانهای

 آفتاب و آزاد نسـیم برابر در حاصلخیزی و مرتفع زمین در که بگیرید نظر در را خرمی و سبز سر باغ .بیناست

 و  شبنم ریزش پرتوی در میبارد، باران که هنگامی و ببارد آن بر نافع درشت بارانهای و باشد گرفته قرار فراوان

 باغهای از بیشتر برابر دو باغی چنین نتیجه در گردد؛ حفظ همچنان بـاغ خرمـی و لطافت و طراوت ریز، بارانهای

 به ریـز،برای بارانهـای و شبنم حتی طوریکه به است، حاصلخیز زمین اینکه از گذشته زیرا میدهـد میوه دیگر

 و آزاد هوای از گرفته، قرار بلندی در چـون درشـت؛ هـای بـاران به رسد چه است کافی آن میوههای رسیدن ثمر

  جلب  خود به را بیننده ای هر چشم دور از که زیبایی منظرة بر عالوه و میگیرد فراوانی بهره خورشید، کافی نور

 و ایمان، شدن استوار و خدا خشنودی برای را خود اموال کسانی که. است محفوظ نیز سیالب خطر از میکند،

 پردازش ومفیدی برکـت پـر محصولی که هستند باغ این همانند میکنند؛ انفاق  خویش جان و قلب در یقین

 تخلف مطلـوبش اثـر از ابداً باشد، خدا برای انفاق  هرگاه که است این مثل این از منظور داشت. باری خواهد

 واسطۀ به غایت مراتب گرچه اسـت گرفتـه تعلـق آن به الهی عنایت و محفوظ خدا به اتصالش زیرا نمیکند؛

 زمین در که باغی چنانکه میشود؛ مختلف آن در هم اعمال وزن و دارد تفـاوت نیـت خلـوص و درجـات اخـتالف

اخـتالف  واسـطۀ بـه آن، خـوبی مراتب ولی میدهد؛ میوه خوبی به باران، آمدن واسطۀ بـه شود واقع حاصلخیزی

 میباشد متفاوت باران

 

 .ازنظر کاربردی)درقالب داستان(3



 

  

 

. میکند ایفا منفور های چهره شناساندن و مطلوب الگوهای معرفی در سزایی  به نقش قرآنی، امثال از برخی

 را آنها اخالقی سجایای و شخصیت شایسته، و وارسـته  انسانهای از الگوهایی ارائۀ با مواردی، در قرآنی مثلهای

 می آنها به محبت و ازعشق ماالمال را وجودانسان سراسر و ایشان پرمیکند عظمت و هیبت از را دلها و دوخته

 آنها به وکینه ازنفرت را دلها زشت، تصاویری درقالب نگونبخت و مطرود چهرههای ارائۀ با گاه درمقابل، و کند

 است. داشته برحذر آنها به مشابهت و پیروی از را همگان و پرساخته

 

 مطلوب الگوهای ـ1ـ3ـ6

 کـه افـرادی بـرای میباشد بارز نمونهای فرعون، همسر (11...«)تحریم،وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرَْعوْنَ»

 کاخ در فرعون همسر که شرایطی بـا چـون.  دارنـد دین نگهداری در استقامت عمرشان، پایـان تـا و دارنـد ایمـان

 دنیا از دست برد، )ع( موسی حقانیت به پی وقتی بود؛ مهیا بـرایش رفـاهی وسایل تمام و میکرد زندگی فرعون

 اینکـه تا نشد، تسلیم فرعون فراوان شکنجههای براثر حتی عمرش پایان تا و آورد؛ ایمان موسی دین به و شسته

وَنَجِّنِی مِْن فِرَْعوْنَ َوَعمَلِهِ َونَجِّنِی مَِن الْقَوْمِ  چون:» جمالتی فرعون همسر برآن پیوست. عالوه هللا بـه لقاء

 برای تواند می جملهها این. سازد می برمال آنها جنایات از را خویش بیگانگی و میکند ( بیان11«)تحریم،الظَّالِمِینَ

 فشار کسانیکه تمام دست از را واهی بهانه های  کـه جملههـایی. باشد بخش الهام جهان مؤمن مردان و زنان همۀ

 و سعادت بیانگر مثل، میگیرد. این میشمرند، تقوی و خدا اطاعت ترک مجوزی برای را دیگـر شرایط هر یا محیط،

خالصشـان به خدا ورسول و حسن اطاعتشان بوده است  ایمـان خـاطر به تنها که میباشد مؤمنین رستگاری

که با کفارداشتند ضرری به حال آنها نمی رساند وهم چنان ایمان خالصانه خود را حفظ می واتصال و خویشاوندی 

 کردند.

 

 نامطلوب الگوهای ارائۀ ـ2ـ3ـ6

 به خدا که است مثلی متضمن کریمه، آیۀ (این 10...«)تحریم،ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ»

 آنها اگر که میکند بیان و نموده روشن را درشقاوت هالکت کفـار وضـع و میکند مجسم را کفار حال وسیله ی آن

 دو همسـر دو، هـر اینکـه به توجه با. کردند رسولش و خدا به که بود خیانتشان خاطر بـه شـدند دچار عذاب به

 میکردند همکاری پیامبر، دو آن دشمنان با که بود این آنان خیانت که کردند خیانت زن آن دو بودند، بزرگ پیامبر

 و شد آنان دامنگیر الهی عذاب ترتیب، بدین  و سـپردند  مـی دشمنانشـان به را آنها خانۀ اسرار طوری که به

 پیوندهای که قشرها، تمام در مؤمنان تمـام بـه اسـت هشداری شریفه نبخشـید. سوی حالشان به آنان، همسری

 نپندارند. الهی مانع عذاب عصیان، و گناه صورت در اهللا اولیاء با را خود

 

 . نتیجه گیری7

.با تامل و های درست و تجربه شده انجام گیردامر مقدس تربیت نیازمند آن است که روشمند و با استفاده از شیوه

 روشها اتّخاذ تربیت، خطیر امر ویژه بـه کـار، هـر در  توفیق مهم شرایط از که درمییابیم تفکر در آیات قرآن کریم 

 برای انسان اساساً. بخشد یـاری کمـال راه پیمـودن در و هـدف بـه رسـیدن در را فرد که است شیوههایی و

 و درست اتّخـاذ روشهای عـدم زیـرا بشناسد؛ خوبی به را آن به نیل روشهای باید هدف و مقصود هر به رسیدن

 به وناخوشایند معکـوس نتـایج درمـواردی بلکـه مـی سـازد، مواجـه مشـکل با را هدف به دستیابی تنها نه متقن

 مـی رود شـمار بـه آن جوانـب و ابعـاد همـۀ در تربیت و سعادت هدایت، کتاب قرآن که آنجا آورداز خواهد ارمغان

 توانـد مـی محورمقایسه در قرآن در شیوه هایتربیتی تبیین است، نهفته آن در بیشماری تربیتـی هـای نکتـه و

 روش  وپرکاربردترین ترین مهم از ای، مقایسه تربیت.آورد ارمغان به انسان برای فراوانی اخالقـی و ارزشـی بارهـای



 

  

 

 هم مقابل را ایمان و کفر یا توحید، و شرک: مانند متضاد؛ امر دو کریم، قرآن روش این در. است قرآن تربیتی های

 با و کند مقایسه هم با را طرف دو که خواهد، می مربی از گاه آن کند، می اشاره دو هر نتایج و آثار به نهد، می

 شکسـت  و موفّقیـت نیـز ناکارآمدی، و کارآمدی علل که است این مقایسه حسن. برگزیند را یکی اختیار و آگاهی

دومین روش تربیتی قرآن کریم که در . میگردد نائل عمیق معرفت به مقایسهکننده و میشود تحلیل خوبی بـه

 برآن، عالوه و است تأویـل دارای قـرآن اینکـه دلیل مقاله ی حاضر نیز به آن پرداخته شده است،تمثیل است. به

 و است برده بهره مثال از آنان هدایت باشـد؛برای می بشر عموم برای فهم  قابل و است تربیتی و هدایتی کتابی

 مـی بیان را موضوع این اهمیت که است داده اختصاص خود به شرک و توحیـد مسـئلۀ را مثال مباحث بیشترین

 کـه عاملی آورد شـمار بـه اسـالم، دینـی تربیـت مبحث محوریترین میتوان را  خدا به ایمان شاخصـۀ.  نمایـد

 مباحث، تمام از  بیشتری معنای به مترّبی تفحص سبب میباشدال، انسانی شخصیت رسیدن تکامل به برای مؤثر،

 بـر عـالوه.  گـردد مـی آنان اندیشۀ و فکر افزایش سبب و میشود تربیتی و اخالقی و فلسفی بحثهای ویژه به

 روشی بیانگر خود  جست؛که بهره آن از میبرند رنج روحی نظر از که بیمارانی برای  درمان عنوان به توان آن،می

 .میباشد تربیتی مسایل در سودمند،
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