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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931بهمن  7:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6393جمادی االول  3مصادف با:  روش قرآن در تمثیل _مقدمه: فوائد تمثیل _17آیه موضوع جزئی:      

  96جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «یُبْصِرُونَ ال ظُلُمَاتٍ فِی وَتَرَکَهُمْ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ذَهَبَ حَوْلَهُ مَا أَضَاءَتْ فَلَمَّا نَارًا اسْتَوْقَدَ الَّذِی کَمَثَلِ مَثَلُهُمْ»آیه هفدهم

خداوند متعال بعد از بیان ویژگیهای هفتگانه منافقین و نیز توصیف سرنوشت و عاقبت آنها در این دنیا و خسارت و 

دازد تا آن مطالب به خوبی پرمیبه بیان دو مثال  دشومیزیان هنگفتی که نصیب آنها در تجارت آدمی در عرصه حیات 

 ند.کمیرا و در آیه نوزدهم و بیستم مثل دوم را ذکر روشن و آشکار شود، در آیه هفدهم و هجدهم مثل اول 

مثل اول در واقع یا مربوط به عقیده و بینش منافقین است یا مربوط به یک گروه خاص از منافقین است و مثل دوم 

هت یعنی این دو مثل در واقع هرکدام ناظر به یک جباشد میدرباره رفتار و عمل منافقین و یا گروه دیگر از منافقین 

خاصی است، ممکن است این جهت اول مربوط باشد به بینش و دومی مربوط به رفتار آنها باشد و نیز ممکن است این 

 هر کدام به یک طیف از منافقین مربوط باشد که در مقام توصیف این آیات عرض خواهیم کرد. هامثل

 مقدمه

کلی را در رابطه با تمثیالت قرآنی بیان خواهیم کرد، یک  آنکه به تمثیل خاص خداوند در این آیه بپردازیم مقدمهقبل از 

یی که در قرآن بیان شده است، چون ما از ابتدا تا انتهای قرآن در بسیاری از مواقع و هامثالتوضیح کلی در مورد 

باید یک و لذا یی هستیم هامثالمواجه با ترتا مفاهیم متوسط و پایینمعاد و ترین مفاهیم مثل توحید مواضع از عالی

 شناخت کلی راجع به تمثیالت قرآنی پیدا کنیم.

 انیم استفاده کنیم.تومیشاءاهلل در مواضع دیگر هم از این مطالب نیم که انکمیچند مطلب را بصورت کلی عرض لذا 

 تمثیل به عنوان روش تعلیم 

نه تنها در روش سائل استفاده شده است، این های تعلیم و تبیین مبه طور کلی در قرآن ذکر مثال به عنوان یکی از روش

 فِی وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِی مَثَلُهُمْ ذَلِکَ»مایدفرمیچنانچه خود قرآن هم شود. مشاهده میقرآن بلکه در کتب آسمانی قبل هم 

 .1«اإلنْجِیلِ
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 ضَرَبْنَا وَلَقَدْ»نیم،کمیذکذ از این آیات را ای به دفعات به این مسئله استشهاد و استناد شده است، نمونههم در خود قرآن 

 لِلنَّاسِ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ»بیان شده استدر جای دیگر نیز همین آیه با یک تفاوت جزئی  1«مَثَلٍ کُلِِّ مِنْ الْقُرْآنِ هَذَا فِی لِلنَّاسِ

ند ما در قرآن از مثال استفاده کردیم، ولی مهم این است کمیخود خداوند اذعان بنابر این  .2«مَثَلٍ کُلِِّ مِنْ الْقُرْآنِ هَذَا فِی

ابایی نداریم ماید ما فرمییرد، و حتی خداوند متعال گمیاز امور سطحی و جزئی تا مسائل مهم را در بر  هامثالکه این 

 فَمَا بَعُوضَةً مَا مَثَال یَضْرِبَ أَنْ یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِنَّ»ی باالتر، هامثالی سطحی و معمولی بزنیم تا هامثالاز اینکه 

 ای دم دستی بزند و باالتر از آن.ند که مسالهکمیپرهیز نخداوند ابایی ندارد و 3«فَوْقَهَا

اصل استفاده از این روش در قرآن هم به صراحت بیان شده است و هم اگر مروری به آیات قرآن شود کامال این پس 

 .وجود دارد ترگرفته تا امور جزئیمعاد در معارف اصلی دینی و از توحید  هامثال.این قابل احصاء است هامثال

بندی شود هم ها دستهمثالان استفاده کرد. اگر این تومیرا در مقام تبلیغ  هامثالاین توجه به این نکته الزم است که از 

قرآن است، یعنی یک مثال است که توضیح همراه باشد، هم استناد به مخصوصاً اگر با شرح و است برای مردم قابل فهم 

د، اگر فرصتی کنید و شومیند و باعث جلب نظر مخاطب کمیدر قرآن ذکر شده و هم سخن و خطابه را جذاب 

این بحث مفیدی به و ذکر شده  هامثالاین مطالبی ببینید در چه میبندی کنید های قرآنی را یکجا جمع کنید و دستهمثال

 آید.نظر می

 تمثیلفواید 

غرض از ذکر این تمثیالت چیست؟ چرا خداوند متعال در کتاب هدایت خودش که به هر حال معجزه حال فایده و 

راض و اغفواید ی و مختصری بخواهیم به خالده پیامبر خاتم است، اینهمه از مثال استفاده کرده است، اگر یک مرور جزئ

 م ذکر کنیم:شاید هشت مورد را بتوانیداشته باشیم  هامثالذکر 

ند، کالمی کمیفایده اول این است که این از شئون فصاحت و بالغت است، یعنی از نظر شکلی سخن و کالم را زیبا . 6

 ند.کمیکه فصیح و بلیغ باشد حتما بجا از مثال استفاده 

ها به ویژه در زبان عربی از فایده دوم این است که تکلم و سخن گفتن به لسان متعارف بین مردم است، در همه زبان. 2

یا به تعبیر دیگر، تمثیالت و تشبیهات زیاد  هامثالد، مردم در محاورات خودشان هم ازاین شومیمثال زیاد استفاده 
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با روش متعارف بین مردم با آنها سخن گفته است این یک فائده و نند لذا خود اینکه قرآن به لسان قوم کمیاستفاده 

 است.

انیم به عنوان یک فائده ذکر کنیم، یکی از فوائد ذکر مثال این است که مقصود متکلم را تومیهم اطبین را تفهیم مخ .9

یک معرفت توحیدی را برای مردم تبیین کند مثالً ند، اگر خداوند متعال بخواهد کمیبهتر برای شنونده قابل فهم 

زل دهد به فهم بهتر در قالب محسوس تن راچنانچه آن اینکه مطلب یک مطلب معقول است، مخصوصاً با توجه به 

 ند. کمیمخاطب 

 ند.کمیفایده چهارم جلب قلوب مخاطبین است، یعنی کالمی که آمیخته با تمثیل باشد دل مخاطب را بیشتر جلب  .3

براهین عقلی حتی اگر  و فایده پنجم باقی ماندن در ذهن مخاطب است، مطالب بلند و مفاهیم نیازمند به استدالل .5

فایده قبلی ، به بقاء آن در ذهن مخاطب کمک کند دتوانمیامثال لذا  آن را درک کنند حفظ آن سخت استعموم مردم 

ند، این فایده دیگری است، ممکن است کسی بدون تمثیل هم مطلب را بفهمد کمیاین بود که به تفهیم مخاطبین کمک 

گاری بیشتری دارد، لذا یکی از فواید تمثیل بقاء در ذهن ولی اگر این در قالب یک مثال بیان شود در ذهن مخاطب ماند

 مخاطب است.

از جمله فوائد دیگر این است که میل و رغبت مردم به تمثیل بیشتر است، خود این تمایل و رغبت یک شوقی را  .1

 ند.کمیبرای مردم نسبت به این مفاهیم ایجاد 

الش ذهنی ت ،دشومیالب تمثیل بیان ق یعنی وقتی یک مطلبی در د،شومیفایده هفتم این است که موجب تفکر بیشتر  .7

یرد این مآالً موجب تفکر بیشتر در این امر خواهد شد چه اینکه گمیها صورت ها و مماثلتکه برای کشف این مشابهت

را برای  هامثالما این فرماید: می .به این فایده اشاره شده است، 1«یَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا األمْثَالُ وَتِلْکَ»در آیه

 زنیم تا تفکر و تأمل آنها بیشتر شود.مردم می

بقاء در ذهن مخاطب که عرض شد با این مورد شاید البته فایده هشتم تذکر است، تذکر به معنای یادآوری است،  .8

ماندگاری در ذهن مردم یک چیز است، تذکر یک امر ست. ولی تفکیک آنها هم بدون هیچ وجه نیباشد،  جمع قابل

و و متذکر آن مطلب باشد، اهد یک مطلب یا یک برهانی را در ذهن خود یادآوری کند خومیدیگری است، یعنی وقتی 
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اند این کار را انجام دهد، چنانچه خداوند متعال تومیاهد این را در یاد خود حفظ کند قهراً در قالب مثال بیشتر خومی

 .1«یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ األمْثَالَ اللَّهُ وَیَضْرِبُ»مایدفرمی

کافی همین امور ان برای تمثیل ذکر کرد اما مجموعاً اینها اهم فوائد تمثیل است و تومینیز فواید و اغراض دیگری البته 

اینگونه نیست هر چند ل در کتابی که برای هدایت عامه مردم نازل شده است از تمثیل استفاده کند است که خداوند متعا

مردم در همه این تمثیالت برای بلکه که تمثیل فقط برای مردم با سطح پایین آگاهی و سطح نازل معرفتی مفید باشد، 

 ین تمثیالت استفاده کند.اند از اتومیسطوح مفید است، هر کسی به قدر آگاهی و دانایی خودش 

خداوند تصریح به این و ثیل یک از روشهای تعلیمی قرآن است تا اینجا دو مطلب ذکر شد، یکی اصل اینکه تمپس 

ند و مطلب دوم اینکه فوائد تمثیل را دانستیم که چه کمیوجود دارد که این را اثبات هم مطلب کرده و موارد زیادی 

 شد.بامیچیزی 

 هابیان تمثیل روش خداوند در

برای جهات اهمیت و سپس و ند کمیبطور کلی فی الجمله ابتدا خداوند متعال مطالب را در قالب استدالل و برهان بیان 

ند و مثال کمیند، البته همه جا اینگونه نیست، گاهی یکجا اصل استدالل را بیان کمیفوائدی که ذکر کردیم تمثیل ذکر 

و که هم بر مطالب د، ولی این روش کلی قرآن است، شومیگاهی هر دو باهم ذکر  زند،آن را در یک موضع دیگر می

 آورد.ند و هم تمثیل میکمیاستدالل خود مقاصد 

اهد بگوید خومی، در اینجا 2«لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِال آلِهَةٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ»مایدفرمیکرده و مثال در مورد توحید ربوبی استدالل 

همین بیان را گاهی در قالب مثال شد. موجب فساد میربّ این عالم یکی است، اگر قرار بود دو خدا اینجا را اداره کنند 

 بَلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ مَثَال یَسْتَوِیَانِ هَلْ لِرَجُلٍ سَلَمًا وَرَجُال مُتَشَاکِسُونَ شُرَکَاءُ فِیهِ رَجُال مَثَال اللَّهُ ضَرَبَ »ماید:فرمیند، کمیذکر 

زند که شما فرض کنید خداوند مثال می ند.کمیهمان توحید ربوبی را در این آیه در قالب مثال بیان 3« یَعْلَمُونَ ال أَکْثَرُهُمْ

برای دو نفر و متعلق به دو موال باشد، یکی یک ای یک عبد دو موال داشته باشد که با هم سازگار نباشد، یک بنده

به طور کلی، بلکه و اماء نیست،  عبیدموال لزوما موالی در باب البته منظور از دهد و دیگری دستور دیگر، یدستور م

قرار باشد که دو نفر هرجا  گیرد.  لذارا در بر می ی را شما در نظر بگیرید، هر مسئول و هر رئیس و هر سازمانیهر ول
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دستور دهند در حالی که با هم سازگار نیستند و در عرض یکدیگر هستند، هرکدام بخواهند زیر مجموعه و افرادی که 

  .نند را به یک سمتی ببرند، این درست نیستکمیتحت نظر آنها کار 

ل به جای خود و تمثیل هم به جای ند، اصل استدالکمیپس این روش قرآن است که مطلب را گاهی همراه با مثال ذکر 

خود، حال اینها ممکن است در یک موضع با هم ذکر شوند و ممکن است در دو موضع متفاوت بیان شوند، بنده برای 

 نم:کمیاینکه بیشتر با این مطالب آشنا شوید دو نمونه از تمثیالت قرآن را بیان 

 دو نمونه از تمثیالت قرآن 

 اللَّهِ دُونِ مِنْ اتَّخَذُوا الَّذِینَ مَثَلُ »ماید:فرمیولی به بیت عنکبوت، در سوره عنکبوت عنوان به  تمثیل اتخاذ غیر خدا .6

 دُونِهِ مِنْ یَدْعُونَ مَا یَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ * یَعْلَمُونَ کَانُوا لَوْ الْعَنْکَبُوتِ لَبَیْتُ الْبُیُوتِ أَوْهَنَ وَإِنَّ بَیْتًا اتَّخَذَتْ الْعَنْکَبُوتِ کَمَثَلِ أَوْلِیَاءَ

کسانی که غیر خدا را ولی و  1«الْعَالِمُونَ إِال یَعْقِلُهَا وَمَا لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا األمْثَالُ وَتِلْکَ*   الْحَکِیمُ الْعَزِیزُ وَهُوَ شَیْءٍ مِنْ

ترین بیوت و که سست ندکمیسازد و اختیار دهند مثل عنکبوت هستند، عنکبوت بیتی میاولیاء خودشان قرار می

شد، چقدر زیبا اتخاذ غیر خدا را به عنوان اولیاء تمثیل کرده است به بیت عنکبوت و اتخاذ سست ترین بامیها خانه

 را کمک کند دیگر بهتر از هاتخاذ کنندتواند آیا میاند حافظ و نگهدار و ناجی متخذ باشد، تومیبیوت، آیا بیت عنکبوت 

 شد سستی اتخاذ کننده غیر خدا را به عنوان اولیاء بیان کرد.این نمی

، ما بر تو یک قول 2«ثَقِیال قَوْال عَلَیْکَ سَنُلْقِی إِنَّا»ماید:فرمیاهد عظمت قرآن را بیان کند خومیوقتی خداوند متعال . 2

زند. مثال میسنگین فرو فرستادیم و به تو دادیم، این قول سنگین یعنی چه؟ اگر این بخواهد برای مردم قابل فهم شود 

ظمت قرآن را وقتی ع 3«اللَّهِ خَشْیَةِ مِنْ مُتَصَدِِّعًا خَاشِعًا لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ هَذَا أَنْزَلْنَا لَوْ»مایدفرمیدر جایی دیگر 

شد. دیدید که چگونه متالشی مییشد شما هر آینه میماید: بدانید اگر این قرآن بر کوه نازل مفرمیاهد بیان کند خومی

زنند، ولی همین کوه با صالبت و با اگر االن یکی را بخواهند به استواری و صالبت و بزرگی تمثیل بزنند به کوه مثال می

به شود هر آینه متالشی میبشود اگر قرآن بر او نازل چون عظمت و استوار و محکم تاب تحمل نزول قرآن را ندارد، 

 خاطر سنگینی قرآن.

 بحث جلسه آینده

 یی که در قرآن وارد شده دو دیدگاه وجود دارد که اشاره خواهیم کرد.هامثالدرباره 

                                                           
 .13-17 . سوره عنکبوت، آیه 7
 .5، آیه. سوره مزمل 9
 .97سوره حشر، آیه .  3
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