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هایش به بشریت شیوه هایی متنوع به کار بـرده   قرآن کریم در بیان معانی بلند خود و ابالغ پیام
ودر ، مثل ها هستند که با مهارت و ظرافتی خاص در متن قرآن کریم آمده ،یکی از این شیوه ها. است

به گونه اي موفقیت ، تشبیه معقول به محسوس و ایجاد صورت خیال مناسب به شیوه اي ادبی و بلیغ
به موضوعاتی که در ، در این مقاله ضمن ذکر معناي لغوي و اصطالحی مثل. آمیز عمل نموده است

ابزاري را قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و در قالب مثل بیان شده است اشاره کردیم سپس ماهیت 
بعد از آن نام سوره ها و شمارةآیاتی که دارندة . ذکر نمودیم، ها استفاده شده که در بیان مثل ها از آن

ها بنابر ذوق و انتخاب  و در آخر به علت فراوانی مثل ها به برخی از آن، مثل است را ناگفته نگذاشتیم
  .ر نوشتیمشرح و تعلیقاتی مختص، ها ضمن ترجمه خود پرداختیم و بر آن
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  مقدمه
، ت داردیبشـر  يخاص کـه بـرا   يها امیبلند خود و ابالغ پ یم و معانیان مفاهیم در بیقرآن کر

. برقرار کرده است يمتنوع با مردم ارتباط معنو ییها ها و شکل کار برده و با قالبهژه بیو ییها وهیش
  .است یقرآن يمثل ها، باطن اشکال ارتیاز ا یکی

ن آوردن سطح ییپا يک طرف و برایاز  یم عقلیدن و تجسم دادن به مفاهیت بخشینیقرآن در ع
از مثل استفاده ، گریدر دسترس فکر بشر از طرف د یک موضوع عقلیصعوبت مطلب و قرار دادن 

ـ  یموضوعات مهم را در پوشش، ه معقول به محسوسیکرده و با تشب ـ  ینیریاز ش ت مثـل در  یذابو ج
  . ار مردم قرار داده استیاخت

متداول است که قرآن  ییها و محسوس از روش يه کردن موضوع به امور مادیمثل زدن و تشب
شود که بـه شـرح    یچند دنبال م یاهداف، ن پژوهشیدر ا. م به وفور از آن استفاده کرده استیکر

  : ل استیذ
  ؛ ود از مثل استفاده نموده استخ یم و معانید در انتقال مفاهیقرآن مج -الف
  ؛ تق اسین تحقیاستفاده قرآن از مثل از جمله اهداف ا ییبه چرا یآگاه -ب
  .متنوع اشاره نموده است یم در قالب مثل به موضوعاتیقرآن کر -ج

 .کنـد  یحاضر دنبال م مقالۀاست که  ین موضوعات از جمله اهدافیشناخت و معرفت نسبت به ا
ز مـورد توجـه قـرار داده    یرا ن ییارهایمالك و مع، د در انتخاب نوع مثلین مجرسد قرآ یبه نظر م

  .دیآ یق به شمار مین تحقیها جزو اهداف ا ارها و مالكین معیاز ا یآگاه؛ است
، ستیل نیها بدون دل ن نوع مثلیطرح ا. ها از مثل استفاده کرده است م در اغلب سورهیقرآن کر

ـ ت و تقویند هدایت در فرآیچهارچوب مثل دنبال نموده که در نهارا در  یمطمئناً خداوند اهداف ت ی
  .ستندیر نیتأث یحق ب يسوهها ب انسآن

  : دیفرما یم 21 ۀیحشر آ ةخداوند در سور
  » ان یرا مگر دانا فهمند آن یم و نمیزن یاست که بر مردم م ییها ن مثلیو ا«

آورنـد؟   یان از آن سر در میتنها دانا ش قرآنیچه آمده است که بنا به فرما یقرآن يها در مثل
  .دیفزایت پژوهش حاضر بیتواند بر اهم ین راز میا از یآگاه
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  یاصطالح مثل قرآن -1
ان یقول مشهور م،  قصد،  ثیحد،  صفت،  هیشب،  مانند:  یرا با معان مثلد در فرهنگ خود یحسن عم

  )1089: 1362، عمید. (مردم مترادف دانسته است
تمثیل حاصل یک ارتباط : تمثیل گفته استة در کتاب بیان و معانی خود در بارسیروس شمیسا 

که جمله و کالم (به  در تمثیل هم اصل بر این است که فقط مشبه. باشد دوگانه بین مشبه و مشبه به می
  )79: 1383، شمیسا( .ذکر شود و از آن متوجه مشبه شویم) طوالنی و مثل حکایتی است نه کلمه

    که در قالب مثل در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است یاتموضوع -2 
ن موضـوعات بـه   یک از ایموضوعات متنوع مورد توجه قرار گرفته و هر ، یقرآن يها در مثل

  عمده ینقش ،حق يسو انسان ها به ییت و راهنمایمشخص بوده است که در هدا یدنبال انتقال معان
  : ان استیر قابل بیبه شرح ز، یقرآن يها توجه مثل موضوعات مورد. داشته و خواهد داشت

ـ  مان در دل آنیان منافقان که برق ایدر ب(که آتش روشن کرده بود  یمثل کس * جهـد   یها م
در (مثل باران و رعد و برق  ) *.ماند یم یو ضاللت باق یکیشود و در تار یخاموش م يزودهب یول
ـ  هستندرعب و وحشت  شه دریان حال و احوال منافقان است که همیب  ییتواننـد راه بـه جـا    یو نم

دل  یان سختیدر ب(مثل سنگ  * . )مان مؤمنان و کافرانیان ایان تفاوت میدر ب(مثل پشه *  . )برند
ه کافران یان تشبیدر ب(مثل کران و گنگان و کوران *  . )ل در مقام قبول سخنان حقیاسرائ یقوم بن

که اموال خود را در راه خدا انفاق  يد افرادیدر تمج(ت سنبل مثل هف*  . )به کران گنگان و کوران
مثل باغ و *  ).بدون منت يها د صدقهیدر تمج(آن خاك باشد يکه بر رو یمثل سنگ*  .)کنند یم

ـ  يکه اموال خود را به خاطر خشنود ید کسانیدر تمج(باران  مثـل آدم و  *  ).کننـد  یخدا انفاق م
در  ( مثل کشتزار و بـاد سـموم  *  )).ع(و حضرت آدم ) ع( یسیه خلقت حضرت عیدر تشب( یسیع

 ).مـؤمن بـر کـافر    يان برتریدر ب( مثل نور و ظلمت*  ).شندیاند یا میکه فقط به دن یمذمت کسان
ـ * . )یات الهیکنندگان آ بیدر مذمت تکذ( مثل رفتن شتر در سوراخ سوزن* ن پـاك و  یمثل زم
ـ غ يهـا  نتیو ط یافت نور الهیمستعد در یانسان يها نتیان تفاوت طیدر ب( ن ناپاكیزم ر مسـتعد  ی
 ).تفاوت است یاست که در مقابل دعوت حق ب يان دانشمندیدر ب(مثل سگ * ).آنافت یدر يبرا
مثل  * .)تر هستند وانات هم گمراهیرغم داشتن عقل از ح یان کافران که علیدر ب ( انیمثل چهارپا *

 . )ان حال و احوال گمراهانیدر ب( مثل کور و کر * . )يویلذت دن يداریان ناپایدر ب( اهیباران و گ
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در ( مثل آب و کف آب*  . )ان حال واحوال مشرکانیدر ب( خواهد آب بخورد یکه م یمثل کس *
). ه اعمال کافران بـه خاکسـتر  یدر تشب ( مثل خاکستر و باد * ).باطل يداریحق و ناپا يداریان پایب

د یه سخنان نامفیشه و تشبیه سخنان پاك به درخت با ریتشب در( مثل درخت پاك و درخت ناپاك*
 مثل گنگ و سـخنور  * . )کافر و مؤمن ۀسیدر مقا( مثل بنده و آزاد* ).شهیر یو باطل به درخت ب

را بـاز   يا دهیسمان تابیکه ر یمثل زن * ).تفاوت یمصلح و ب يها نادو گروه از انس ۀسیان مقایدر ب(
ـ  یان زندگیدر ب( یر و غنیمثل فق *. )کنند یم یمان شکنیپ که یان کسانیدر ب( کرد یم  یاشخاص

ان یدر ب:  مثل افتادن از آسمان * ).ایدن یان عاقبت زندگیدر ب ( اهیمثل باران و گ* ).ریثروتمند و فق
پرسـتان   است کـه بـت   ییها در مورد بت ( مثل مگس * ).است يها نابود مشرکان که سرانجام آن

مثـل سـراب    * ).ن استیها و زم نار آسمیان نور خدا که فراگیکه در ب( ثل نورم * ).دندیپرست یم
 يهـا  یکیه اعمال کـافران بـه تـار   یدر تشب(ها  یکیمثل تار * ).ه اعمال کافران به سرابیدر تشب(

ه یدر تشـب ( عنکبـوت  ۀمثل خان * ).واناتیه خودپرستان به حیدر تشب( انیمثل چهارپا * ).مضاعف
  ).کیخداوند از شر يان تبریدر ب( کیشر يها مثل برده * ).عنکبوت ۀبه خانپناهگاه مشرکان 

هـالك   یکه به فرستادگان خداوند اعتنا نکردند و همگ یان گروهیدر ب ( هیمثل اصحاب قر *
مثل * ).ن آقا داشته باشدیک نوکر که چندیان مشرکان که همانند یدر ب( مثل نوکر چند آقا * ).شدند
در ( شد يکه قو یاهیمثل گ * ).انیان و دوزخیبهشت ین زندگیان تفاوت بیدر ب( نایان و دوزخیبهشت

اقوت و یمثل * ).بتیدر مذمت از غ( مثل خوردن گوشت برادر مرده* )).ص(ان اصحاب رسول اهللا یب
 * .)یان بهشتیحور ییبایان زیدر ب( دهید پوشیمثل مروار * .)یان بهشتیحور ییبایان زیدر ب( مرجان
 يها مثل کوه ). *در مذمت منافقان( طانیمثل ش * ).ایدن یزندگ يداریان ناپایدر ب ( اه افسردهیمثل گ

که به علم خود عمل  ییان علمایدر ب( با بار کتاب یمثل االغ * ).ان عظمت قرآنیدر ب( دهیاز هم پاش
ان یدر ب( راستان مثل کجان و * .)ان زنان مؤمن و کافریان تفاوت میدر ب( مثل چهار زن * ).کنند ینم

  ).ندیمایپ یکه راه را کج م یم هستند و کسانیکه بر صراط مستق یکسان
  

  ها استفاده شده است ها از آن ماهیت ابزاري که در بیان مثل -3
ـ یشتر به طبیقرآن در جهت درك بهتر مطلب و انتخاب نوع مثل ب گـذرد   یعت و آنچه در آن م

مـثالً   .ز بوده اسـت یانتخاب نوع مثل ن يبرا یز مالکین عرف مردم، عالوه بر آن. توجه کرده است
،  سـگ ،  شـتر ،  بـاد ، کشـتزار ،  خاك،  سنبل،  سنگ،  پشه،  رعد و برق،  باران،  قرآن از آتش ةاستفاد
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ـ ،  االغ،  یکیتـار ،  عنکبـوت ،  مگـس ،  نـور ،  آسمان،  درخت،  خاکستر،  آب،  اهیگ،  انیچهارپا  یهمگ
  .است یقرآن يها ثلعت در میت از نقش طبیحکا

،  سخنور،  آزاد،  بنده،  سوزن،  ظلمت،  )ع( یسیحضرت ع،  آدم،  کور،  گنگ،  قرآن از کر ةاستفاد
ـ مروار،  مرجان،  اقوتی، دوزخ،  بهشت،  نوکر،  هیقر،  برده،  سراب،  ناسپاس ۀجامع،  یغن،  ریفق،  زن ،  دی
  . در انتخاب نوع مثل دارند يا عمدهت از آن دارند که عرف نقش یحکا یکتاب همگ،  طانیش

  

  هایی که در قرآن کریم آمده است  مثلۀ مجموع -4
)* 117و59( سورة آل عمران در )*265و264و261و171و74و26و20و19و17( در سورة بقره *

ـ در سورة *  )179و176و57و40( در سورة اعراف )*122( در سورة انعام در سـورة   * )24( ونسی
 )*92و76و75( در سورة نحل )*26و24و18( میدر سورة ابراه )*17و14( رعددر سورة  * )24( هود

 در سورة فرقـان  )*40و39( در سورة نور )*73و31( در سورة حج )*45و43و32( در سورة کهف
 )*29( در سورة زمر )*29و13( سیدر سورة  )*28( سورة روم )*41( در سورة عنکبوت )*44(

 )*58و56( در سورة رحمـن  )*12( حجراتة در سور )*29( در سورة فتح )*15( در سورة محمد
در  )*5( در سورة جمعـه  )*21و16( در سورة حشر )*20( دیدر سورة حد )*21( در سورة واقعه

  )22( در سورة ملک )*12و10( میتحرة سور
  

  هایی در راستاي این پژوهش  ها و بیان نکته مثل همراه با ترجمه و توضیح آن 28ذکر  -5
  که آتش روشن کرده بود یکسمثل : 5-1

»مثَلُهثَلِ مي کَمالَّذ قَدتَوا اسا نَارفَلَم تا أَضَاءم لَهوح بذَه اللَّه مبِنُورِه متَرَکَهی وف اتال ظُلُم 
  ).17/ بقره( »یبصرُونَ

اوند نور خد، و چون اطراف خود را روشن کرد افروخت یاست که آتش یها مثل کس مثل آن«
   ».نندیرها ساخت که نب یکیها را در تار ن برد و آنیها را از ب آن

شود و  یخاموش م يزودهب یجهد ول یها م در دل آن یمانیدربارة منافقان است که برق ا، ن مثلیا
ک آتش روشن کند تا با یتار یابانیکه در ب یهمانند کس، مانند یم یباق یضاللت و گمراه یکیدر تار
  .بماند یکیآن آتش خاموش گردد و آن شخص مانند سابق در تار یول، فتدیه از نور آن راه باستفاد

بالغی  يزیبا ۀنکت، عالوه بر اسلوب متین قرآن کریم در فصاحت و بالغت مفردات و ترکیبات
ین نحو که ه اب، خورد و آن التفات از غایب به غایبین است شریفه به چشم می ۀدیگري نیزدر این آی
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 ۀافروزد و به واسط کسی که آتش می، مثل ذکر شده در حالی که سخن از مفرد مذکر شده است در
، اما به محض روشن شـدن ) استوقد ناراً فلما اضاءت الذيمثل ( گردد این آتش پیرامونش روشن می

 به جمـع مـذکر  ، یعنی این نور مربوط به مفرد مذکر بوده است، برد ها را از بین می خداوند نور آن
شود و بـه ایـن خـاطر     گفته می »التفات« این تغییر ناگهانی به ).همذهب اهللا بنور( شود منعطف می

هـا   زیبا کـه بـه آن   ياست که از موضوع اصلی سخن که منافقین باشند فاصله گرفته نشود و تعبیر
  . باشدمیها  گر آن خوبی بیانهب) ترکهم فی ظلمات ال یبصرون(نسبت داده شده است

  

  مثل باران و رعد و برق: 5-2
»کَص یأَواء فمنَ السرْقٌ یبٍ مبو دعرو اتظُلُم ـ یه ف مهابِعلُونَ أَصعیج      ـذَرقِ حاعـوـنَ الصهِـم مآذَان

حم واللّه تورِیالْمرْقُ ی نَیطٌ بِالْکافالْب یکَادم ما أَضَاء لَهکُلَّم مهارصأَب خْطَف اْ فـ شَـو ـ  ی هِم یه وإِذَا أَظْلَـم علَ
  ).19-20/ بقره( ».رٌیء قَدیقَامواْ ولَو شَاء اللّه لَذَهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى کُلِّ شَ

هـا از شـدت    است و آن یو رعد و برق ییها یکیاز آسمان است که در آن تار یا مانند بارانی«
. ط اسـت یگذارند و خدا برکافران مح یشان میها ترس مرگ انگشتان خود را در گوش ها از صاعقه

ـ  ییها روشـنا  هر وقت به آن؛ ها را ببرد ک است که برق چشمان آنینزد دهـد در نـور آن راه    یم
ـ . ستندیا یم، شود یها غالب م بر آن یکیروند و هر وقت که تار یم خواسـت گـوش    یو اگر خدا م

  ».ستا توانا يزیبرد که خدا بر هر چ ین میها را از ب دگان آنیها و د آن
 یر و سرگردانیمربوط به منافقان است و حال تح، ز که بالفاصله پس از مثل اول آمدهین مثل نیا
هستند که با هراس و دلهره  ینان مانند کسیرعد و برق است و ا يه شده که دارایتشب یها به باران آن
رود  یراه م يجهد با استفاده از نور آن قدر یاز آسمان م یهر وقت برق، هک قرار گرفتیتار یابانیدر ب

که در هراس و رعـب و وحشـت اسـت     ین وضعیاست که شخص با چن یعیطب.  ستدیا یو سپس م
  .طور موقت اطراف را روشن کندهبتابد و ب ییها ییگاه روشنا اگر چه گه، برد ییتواند راه به جا ینم

  

  مثل پشه: 5-3
علَمونَ أَنَّه الْحقُّ من ربهِم ینَ آمنُواْ فَیضْرِب مثَالً ما بعوضَۀً فَما فَوقَها فَأَما الَّذیأَن  ییستَحیاللَّه الَ  إِنَّ«

ا الَّذأَمثَالً ینَ کَفَرُواْ فَیوـذَا مبِه اللَّه اداذَا أَریقُولُونَ م کَث لُّ بِـهـ ض ـ بِـه کَث  يهـد یراً وی ضـلُّ بِـه إِالَّ   یراً ومـا  ی
ق26/بقره ( »نَیالْفَاس.(  
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انـد   مـان آورده یکه ا یپس کسان؛ بزند  ا برتر از آنیپشه ه ب یکه مثل نیخداوند پروا ندارد از ا«
ـ ند خداونـد از ا یگو یکافران م یباشد ول یدانند که آن حق است و از جانب پروردگارشان م یم ن ی

کند با  یکند و گمراه نم یت میرا هدا یرا گمراه و جمع یجمع، با آن مثل. کرده است مثل چه اراده
   ».مگر فاسقان را، آن

ر یز حقیم مؤمن و عناد کافر در مقابل خدا که اگر خداوند به چیان مقام تسلیب ياست برا یمثل،  نیا
را  کافر آن یم است ولیآن تسل مؤمن در برابر، ان آوردیمانند پشه مثل بزند و از آن سخن به م یو پست

  . شود یت مؤمنان میکافران و هدا یالمثل باعث گمراه سان آن ضرب به اینکند و  یر میتحق
  

  هفت سنبل مثل: 5-4
»ثَلُ الَّذینَ یمف مالَهوقُونَ أَمبِ ینفیسنَابِلَ فس عبس تَتۀٍ أَنببثَلِ حکَم لَۀٍ یلِ اللّهنبکُلِّ س    اللّـهـۀٍ وبئَۀُ حم

  ).261/بقره ( »میشَاء واللّه واسع علیضَاعف لمن ی
ک دانه است که هفت سنبل از یکنند مانند  یکه اموال خود را در راه خدا انفاق م یمثل کسان«

و کنـد   یهر کس که بخواهد چند برابر م يصد دانه باشد و خداوند برا، ید و در هر سنبلیآن برو
   ».ستا نده و دانایخدا گشا

کننـد آورده   یم انفاقکه اموال خود را در راه خدا  یپاداش کسان ين مثل را برایم ایقرآن کر
ن کاشته شود و از آن هفت یک دانه که در زمیمانند ، ن برابر پاداش خواهد دادیها چند آن يکه برا

بهـره  ، ابر مقابل آنچه که کاشته شـده د و در واقع هفتصد بریصد دانه برو يا خوشه و در هر خوشه
  .شود یم يبردار

همین مثل لذت بخش است که در ، هایی که می تواند خدا شناسی ما را تقویت کند یکی از مثل
روزي و ة براي ما ثابت شود که انفاق جلب کنند چهبه این معنی که چنان، انفاق گفته شده است ةبار

م و چرا به خداي بخشنده و منان ایمـان نیـاوریم؟ امـا    چرا دست به چنین کاري نزنی، برکت است
له أکه به مس به سادگی میسر نیست مگر این -در عین حال که حقیقت است -ایمان به چنین حقیقتی

  .تر نگاه کنیم عمیق
اوالً باید بدانیم که انفاق بایستی از روي حساب باشد و فرد منفق نباید براي هـر چیـزي انفـاق    

ولی سؤالی کـه در  ، ي هست باید انفاق نمودزکند که آنجا که نیا منطق اقتضا میو عدالت و ، کند
آن مکانیزمی کـه  ، است که به فرض انفاق درست همراه با نیتی خالص آن، شود این باره مطرح می
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عقل محدود مـا  ! گردد چیست؟ شود و به ما بر می ما هفتصد برابر می ةبر اساس آن مقدار انفاق شد
جـایی  هسیکل جاب، حرکت و جریان اموال است که اگر روي دهد قضیۀ، در این روندگوید که  می

ها جلوگیري  جایی و حرکت آنهگیرد اما اگر فرد اموال را نزد خود حبس کند و از جاب هم انجام می
درست شبیه جریان آب و دقیقاً به این دلیل اسـت کـه   ، اموال دیگري جایگزینشان نمی شود، کند

روند رشد و افزایش اموالشان ، اندازند گیرند و به جریان می انی که اموال خود را به کار میدار سرمایه
ی یانفاق در راه خدا و با حسن نیت صورت بگیرد عوامل نـامر  نچهالبته چنا. گیرد راحتی انجام میهب

  .ها دخالت خواهند داشت دیگر در افزایش عایدات آن
  

  باشدآن خاك  يکه بر رو یمثل سنگ: 5-5
ـ نْفقُ مالَه رِئَاء النَّـاسِ وال  ی ينَ آمنُوا ال تُبطلُوا صدقَاتکُم بِالْمنِّ والْأَذَى کَالَّذیها الَّذیا أَی« ؤْمنُ بِاللَّـه  ی

ء ممـا کَسـبوا   یقْدرونَ علَى شَی ه تُرَاب فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَکَه صلْداً الیومِ الْآخرِ فَمثَلُه کَمثَلِ صفْوانٍ علَیوالْ
  ).264/سورة بقره ( »نَیالْقَوم الْکَافرِ يهدیواللَّه ال 

که  یمانند کس، دیت کردن باطل نکنیخود را با منت گذاشتن و اذ يها گروه مؤمنان صدقه يا«
او مانند سنگ  مثل پس، ردمان ندایامت ایکند و به خدا و روز ق یمردم انفاق م يایر يمال خود را برا

ها  پس آن، را لغزنده کرده است ده و آنیپس باران به آن رس، است یآن خاک ياست که بر رو یلغزان
  ».کند یت نمیاز آنچه که فراهم کرده اند قدرت ندارند و خدا قوم کافر را هدا يزیچ چیبر ه

بخشد مورد مثل اسـت و   یگران میا به دیو ر ییکه مال خود را جهت خودنما یجا کس نیدر ا
بـر آن   یآن است و باران يبر رو یکه خاک يا به سنگ لغزنده یثبات یو ب یارزش یکار او از لحاظ ب

  . ده استیه گردیتشب، تر شده ده و سنگ لغزندهیبار
ممـا   -نویقـدر  ال( بـه غـایبین  ) همال -الذي( عالوه بر صنعت التفات که از غایب، این مثل در

که کسی که اموال خود را با نیت  و آن این شود اقعیت اجتماعی هم مالحظه مییک و، است )اوکسب
کند  و از روي طبع سلیم چنین کاري می، کند در واقع با خدا وارد معامله شده است خالص انفاق می

اما او که به قصـد  ، و سرشت و ذات او چنین است و در نتیجه آثار مثبت و پر خیري براي او دارد
تظـاهر دارد و مـوقتی   ۀ ذاتاً اهل انفاق نیست و کار او جنب اوالً، زند به چنین کاري میتظاهر دست 

دانی کنند تنها در شرایط انفاق است ولی به محض تغییر عـادت از   ثانیاً اگر مردم از وي قدر .است
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او  در نتیجـه ، شـوند  ش منافات دارد از وي بدبین میا سوي وي و یا انجام کاري که با رویکرد قبلی
  .شوند هایش ناگهان پنبه می دهد و رشته پایگاه مردمی خود را از دست می

  

  مثل کشتزار و باد سموم: 5-6
هم      یحٍ فیا کَمثَلِ رِیالدنْ اةِیالْح ذهه ینْفقُونَ فیمثَلُ ما « وا أَنْفُسـ مٍ ظَلَمـرْثَ قَـو حـ تاب رٌّ أَصـا صه

 لَکَتْهافَأَهمو هظَلَمم نْ اللَّهلَکو مهونَی أَنْفُسم117/عمران آل(» ظْل.(  
 ییاسـت کـه در آن سـرما    يمانند مثل باد، کنند یم انفاقا یدن ین زندگیکه در ا يزیمثل چ«

ها ظلم  خدا به آن. پس آن را نابود سازد، اند بوزد که برخود ظلم کرده یسخت باشد و به زراعت قوم
  ».لم کرده اندنکرده بلکه بر نفس خود ظ

ـ یکنند و طب یا خرج میدن ياست که مال خود را برا یاپرستانیدن ةن مثل درباریا اسـت کـه    یع
که باد سموم بر آن بوزد و محصول را  يمانند کشتزار. از آن نخواهند کرد يمعنو ةگونه استفاد چیه

  .دست نخواهند آوردهب یز محصولیها ن آن، نابود سازد
  

  تمثل نور و ظلما: 5-7
»نْ کانَ مم یأَ ونُوراً ییتاً فَأَح لْنا لَهعج و شیناهیم  ف یبِه ف ثَلُهنْ مـ  یالنَّاسِ کَم س بِخـارِجٍ  یالظُّلُمات لَ

ز کنْها کَذلریملْکافلُونَینَ ما کانُوا ینَ لم122/انعام( »ع.(  
 ییم که در روشنایقرار ده ياو نور يام و بریباشد و ما او را زنده کن يا کس که مرده ا آنیآ«
ـ سـت و از آن ب ا هـا  یکیاست کـه در تـار   یمانند کس ین کسیچن،  ان مردم راه برودیآن م رون ی

  ».آراسته شده است، دهند یکه انجام م یکافران اعمال يسان برا نیه اب. شود ینم
 یدارد و دوم ییوشنازنده است و ر یان مؤمن و کافر است که اولیسۀ میمقا، ن مثلیمنظور از ا

  .تواند خود را از آن برهاند یغرق در ظلمات است و نم
، اساس آن از یک طـرف ، بلیغ و زیبایی به کار رفته استۀ مصرحه و تبعیة استعار، در این مثل

تشبیه جهل و غفلت به مردن است و از طرف دیگر تشبیه بیداري و هوشیاري به زنـده شـدن و از   
میت را  چوناز طرف دیگر . این استعاره از نوع مصرحه است، ننموده است جا که مشبه را ذکر آن

  . استعاره از نوع تبعیه هم هست، از موت و احیینا را از احیاء گرفته است
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ضمیر نباشد و راه حق از باطل را  فکر و روشن که انسان اگر روشن دیگر که باید افزود این ۀنکت
ج الرعـاع  : در شناساندن او گفته است )ع( حضرت علیماند که  مانند کسی می، تشخیص ندهد مـ؛ ه

ها نسبت به پیرامون خود کم  بیشتر به این دلیل که شناخت آن، اي ندارد یعنی از خود تصمیم و اراده
خود اطراف ل یها از نهادي پاك و دلی روشن بر خوردار باشند و نسبت به مسا نااما اگر انس، است

  : معرفی کرده است 1مانند که ابوالقاسم شابی مانند کسی می، آگاه هستند
  فعالم اخشی النور فی الظلماء  النور فی قلبی و بین جوانحی

  ! پس چرا از نبود نور در تاریکی بترسم؟، نور و روشنایی در قلب و درون من است
  

  مثل رفتن شتر در سوراخ سوزن: 5-8
»واْ بِآیإِنَّ الَّذینَ کَذَّبتَکْباسنَا والَ  اتاء وـمالس ابوأَب ملَه ا الَ تُفَتَّحنْهـ رُواْ ع لـج  یدخُلُونَ الْجنَّـۀَ حتَّـى   ی

لُ فمیالْج الْخ مزِیسنَج ککَذَلو ياط رِمج40/اعراف( »نَیالْم.(  
هـا بـاز    آن يآسـمان بـرا   يدرها، دندیچیب کردند و از آن سرپیات ما را تکذیکه آ یکسان«

سان مجرمان  نیه اکه شتر در سوراخ سوزن برود و ب یاهد شد و داخل بهشت نخواهند شد تا وقتنخو
  ».میده یرا جزا م

افت و وارد بهشـت نخواهنـد   یهرگز نجات نخواهند  یات الهیکنندگان آ بیتکذ، هین آیطبق ا
 یسوزن معمول کیاز سوراخ  یالمثل شتر با آن بزرگ ین کار به همان اندازه محال است که فیا. شد

  . عبور کند
  

  ن ناپاكین پاك و زمیزم: 5-9
ـ خْرُج إِالَّ نَکـدا کَـذَلک نُصـرِّف اآل   یخَبثَ الَ  يخْرُج نَباتُه بِإِذْنِ ربه والَّذیب یوالْبلَد الطَّ« ات لقَـومٍ  ی

  ).58/اعراف( »شْکُرُونَی
ـ آ یرون میش به اذن پروردگارش بیها یدنییو شهر پاك رو« ـ کـه پل  د و آنی ـ د اسـت ب ی رون ی

 کـه سپاسـگزار   یقـوم  يات را بـرا یسان آ به این. آوردبیرون نمی ر و پستیز حقیچجز آورد  ینم
   ».میگردان یم، ندهست

 يهـا  نتید مثل دو نوع از طیرو ینم ید و در دومیرو یاه میگ ین پاك و ناپاك که در اولیزم
  . را ندارد ين استعدادیچن يگریاست و د یاله افت نوریمستعد در یکیاست که  یانسان
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  انیمثل چهارپا: 5-10
»کَث نَّمهجأْنَا لذَر لَقَدالَّ یو قُلُوب ماإلِنسِ لَهنَ الْجِنِّ ویرًا مأَع ملَها وونَ بِهینٌ الَّ یفْقَه    ـملَهـا وـرُونَ بِهصب

  ).179/اعراف( »کَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئک هم الْغَافلُونَسمعونَ بِها أُولَـئک یآذَانٌ الَّ 
فهمند و  یبا آن نم یدارند ول ییها ها دل آن، میدیاز جن و انس را آفر ياریجهنم بس يهمانا برا«
ـ ، دارنـد  ییها نند و گوشیب یبا آن نم یدارند ول ییها چشم ـ   یول هـا ماننـد    آن. شـنوند  یبـا آن نم
  ».آنان همان غافالن هستند. ندر هستت بلکه گمراه، انیرپاچها

ها از ابزار که همان  آن یول، ها ابزار فهم و درك داده کافران که خداوند به آن ياست برا یمثل
ز دل یها ن ان است که آنیمثل چهارپا ایشانمثل . کنند یح نمیاستفاده صح، دل و چشم و گوش است
ـ ز، ندهست تر وانات هم گمراهیفهمند و در واقع کافران از ح ینم یو چشم و گوش دارند ول را بـه  ی

  . فهمند ین حال نمینان عقل داده شده و در عیبه ا یول است وانات عقل داده نشدهیح
وقوف بر حقایق از راه حکمت اسـت نـه   ، در این مثل نکتۀ نهفته گوید که فکر قاصر ما به می

ـ ، ندیشی دنیاییا در رابطه با مصلحت گرنهو ، چیز دیگر انسـان بـا    ۀهر چند نگاه سطحی باشد مقارن
 تـر  بلکـه گمـراه  ( بل هم اضـل : جا که گفته است و در آن. حیوان یک نوع قیاس مع الفارغ است

هایی است که هم به خود و هـم   چنین آدمۀ بار زندگی منحرفان بدون شک نظر به آثار زیان) ندهست
، بالنـدگی ، علـم ، ایمـان : ندهست ها حداقل از سه ناحیه فقیر ماین گونه آد، رسانند می به جامعه ضرر

قیـد و شـرط از    جهل و نادانی بردگی و اطاعت بـی  شود و ضعف ایمان منجر به انحراف اخالقی می
  . گردد عدم پیشرفت عقلی میۀ مای، تحجر و عدم بالندگی و است دیگران

  

  خواهد آب بخورد یکه م یمثل کس: 5-11
»الَّذقِّ وةُ الْحوعد الَ ینَ یلَه هونن دونَ معتَجِیدم بِشَیسونَ لَهکَفَّیب طاسإِالَّ کَب یءاء لإِلَى الْم یه   لُـغَ فَـاهب

  ).14/رعد( »ضَالَلٍ ینَ إِالَّ فیوما هو بِبالغه وما دعاء الْکَافرِ
ها پاسـخ نخواهنـد داد    به آن يزیچ، خوانند یجز او را مکه  یست و کسانادعوت حق  او يبرا«

که  یدر حال، آب باز کرده تا به دهانش برساند يکه دو کف دست خود را به سو یمگر مانند کس
  ».ستین یجز گمراه يزید و دعوت کافران چیبه آن نخواهد رس

سـت خـود را دراز   اند که د ه شدهیتشب یخوانند به کس یپرستان که جز خدا را م مشرکان و بت
  .ماند یم یباق یآورد و در تشنگ یبه دست نم یهرگز آب یکرده تا پر آب کند و بخورد ول
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  مثل آب و کف آب: 5-12
»دأَو الَتاء فَساء ممنَ السیأَنزَلَ ملَ الستَما فَاحرِهابِیۀٌ بِقَدا ردبا یلُ زمملَ یا وونَ عـدـ وق ـ ی ف النَّـارِ   یه

ـ ضْرِب اللّه الْحقَّ والْباطلَ فَأَما الزَّبد فَیۀٍ أَو متَاعٍ زبد مثْلُه کَذَلک یبتغَاء حلْا نفَـع  یذْهب جفَـاء وأَمـا مـا    ی
  ).17/ رعد( ».ضْرِب اللّه األَمثَالَیاألَرضِ کَذَلک  یمکُثُ فیالنَّاس فَ

ـ    آن ةها به انداز از دره یلیسنازل کرد پس  یاز آسمان آب« ل کـف  یهـا روان گشـت و آن س
ماننـد   یکف، سوزانند یم یا متاعیور یبه خاطر زکه چه  ن از آنیچن هم. را با خود برداشت يا برآمده

 يامـا کـف بـه کنـار    ، آوردمثل میحق و باطل براي گونه خداوند  نیا. دیآ یکف آب به وجود م
  ».زند یها را م گونه مثل نیاماند و خداوند  ین میدر زم، رساند یرود و آنچه که به مردم نفع م یم

در مثل اول حق به آب باران و ؛ باطل دو مثل زده شده يداریحق و ناپا يداریپا يجا برا نیدر ا
درسـت کـردن    يکه برا يه شده و در مثل دوم حق به فلزیتشب، ل استیس يکه رو یباطل به کف

ان که هر دو کف ین بیآن مثال زده شده است به ا يطل به کف روشود و با یورآالت گداخته میز
آب باران و فلز گداخته شده هر چند که کف  یاست ول ین رفتنیاز ب ید ولینما یم يهر چند خود

  .رسانند  یمانند و به مردم منفعت م یر حال مه ها را گرفته است به آن يرو
  

  مثل خاکستر و باد: 5-13
»ثَلُ الَّذالرِّنَ کَیم بِه تاشْتَد ادکَرَم مالُهمأَع هِمیفَرُواْ بِرَبف الَّ ی یح فاصمٍ علَـى   یوواْ عـبا کَسمونَ مرقْد

  ).18/میابراه( »دیء ذَلک هو الضَّالَلُ الْبعیشَ
 يوز تنـدباد ک ریاست که در  يمانند خاکستر، که به پروردگارشان کافر شدند یمثل اعمال کسان«

  ».دور است ین همان گمراهیا. قادر نباشند يزیاند بر چ ها از آنچه که فراهم کرده آن. بر آن بوزد
بر آن  يدتندبا، یک روز طوفانیه شده است که در یتشب يه به خاکسترین آیاعمال کافران در ا

ز یر کافران نیمال خاع. گردد یشود و در فضا پراکنده م یمعلوم است که آن خاکستر نابود م. بوزد
  .تباه خواهد شد یمانیا یدر اثر کفر و ب

گاه کائنات است و اگر انسان به او و قدرت  جان و مرکز و تکیه، م به ذات استیخداوند که قا
عدم اعتراف قلبی و . خواهد باخت، در بازي زندگی، اعتراف نکند در سخن و کردارهایش  و نعمت

هرگز ، هر که باشند هاآنخواهد بود و ، هاسانلق و انقیاد از دیگرانزبانی به خدا به معنی اطاعت مط
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آنی و غیر قابل دوام است و در هر ، توانند منافع مادي و معنوي او را تضمین کنند و این منافع نمی
درست شبیه خاکستري که در معرض بـاد شـدید قـرار    ، لحظه امکان فروریختن و زوال وجود دارد

  . شود اکنده و نابود میگیرد که در لحظه پر
  

  مثل درخت پاك و درخت ناپاك: 5-14
أُکُلَها کُلَّ  یتُؤْت السماء یبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعها فیبۀً کَشَجرةٍ طَیف ضَرَب اللّه مثَالً کَلمۀً طَیأَلَم تَرَ کَ«

یحا وهبلینٍ بِإِذْنِ رثَالَ لاألَم اللّه ضْرِب ملَّهۀٍ خَبِ تَذَکَّرُونَینَّاسِ لَعمثلُ کَلمرَةٍ خَبِیوـن   یثَۀٍ کَشَجم تُثَّـتثَۀٍ اج
  ).24-26 /میابراه( »فَوقِ األَرضِ ما لَها من قَرَارٍ

آن ثابـت و  ۀ شی؟ سخن پاك مانند درخت پاك است که ر زد یچگونه خداوند مثل يدیا ندیآ«
هـا را   دهد و خدا مثـل  یبه اذن پروردگارش م یخود را در هر زمانة ویم، آن در آسمان استۀ شاخ
 يد که متذکر شوند و مثل سخن ناپاك مانند درخت ناپاك است کـه از رو یزند شا یمردم م يبرا
  ».ندارد ين خارج شده و قراریزم

ه ه شده کیل تشبیاص ید به درختیدر مثل اول سخن پاك و مف، ات مشتمل بر دو مثل استین آیا
ز همان حالت را یانه و حق نیسخن حکم .دهد یوه میم یشه دارد و هم شاخه و هم در هر زمانیهم ر
  . ستید نیه شد که رشد و نمو ندارد و مفیشه تشبیر یدر مثل دوم سخن ناپاك و باطل به درخت ب. دارد

ـ      ۀ بدون شک کلم نیـک و  ۀ طیبه تنها شامل گفتار نیـک نیسـت بلکـه شـامل رفتـار و اندیش
  .گردد میشود که از روي نیت پاك صادر  یرخواهانه هم میخ

خواهانه و یا بدخواهانه را از هر  گونه حرکت خیر ها به حکم زندگی اجتماعی خودشان هر انسان
سخن اگر نیک باشد اثر مثبت خود را  .کنند جا میهگیرند و بالفاصله میان خود جاب که باشد می أمنش

همین ؛ اي منفی و مخرب عمل می کند اهانه و مغرضانه باشد به گونهبه جاي می گذارد و اگر بدخو
اي که چه بسا هرچه جلـوتر بـرود گسـترش     سلسله، آثار مثبت و نافعی دارد، طور کار خیرخواهانه

. کند و آثارش از هرنوع که باشد چه در بعد زمانی و چه در بعد مکانی امتداد پیدا می یابدمی تر بیش
از این رو به درختـی  ، که سخن و عمل نیک با خوبی مطلق گره خورده است ظریف آن است ۀنکت

تواند  هایش به آسمان گره خورده است اما سخن مخرب و بدخواهانه هرگز نمی تشبیه شده که شاخه
  . مفید و مؤثر باشد
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  مثل بنده و آزاد: 5-15
 وجهرًا سرا منْه نفقُی فَهو حسنًا رِزقًا منَّا رزقْنَاه ومن ءیشَقْدر علَى یضَرَب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوکًا لَّا «

  ).75/نحل( »علَمونَی لَا أَکْثَرُهم بلْد للَّه الْحم ستَوونَی هلْ
را که از طرف خود به او  یل زد و کسامث، ندارد ییتوانا يزیکه بر چ یمملوکة بند به خداوند«
وند خدا) شایستۀ(هستند؟ سپاس  ين دو مساویا ایکند آ یم پنهان و آشکار انفاق میا کو دادهین يروز

   ».دانند یها نم از آن ياریبلکه بس است
مرد  يگریندارد و د يزیکه چ یبندة مملوک یکیاند  سه شدهیگر مقایکدین مثل دو نفر با یدر ا

ن یستند این ين دو مساویمعلوم است که ا، کند یامکانات است و همواره احسان م يکه دارا يآزاد
ـ   یتعال يندارند و ذات بار یچ قدرتیباطل که ه يان معبودهایم ۀسیمقا يا برایمثل  ـ  أکـه منش  ۀهم

ندارد  يا چ عمل ارزندهیه یان کافر و مؤمن است که اولیم ۀسیمقا يا برایباشد و  یم، ستا ها قدرت
  .رزش استبا ا ياعمال حسنه و کارها يدارا یدوم یول

  

  کرد یرا باز م يا دهیسمان تابیکه ر یمثل زن: 5-16
»لَا تَکُونُوا کَالَّتذُونَ أَ یوةٍ أَنْکَاثًا تَتَّخقُو دعنْ با مغَزْلَه ینَقَضَتخَلًا بد انَکُمـ   یم ـۀٌ هأَنْ تَکُـونَ أُم ینَکُم 

  ).92/نحل( »ه تَخْتَلفُونَیامۀِ ما کُنْتُم فیوم الْقینَنَّ لَکُم یبیولَ بلُوکُم اللَّه بِهیأَربى منْ أُمۀٍ إِنَّما 
شما . کرد یخود را پس از محکم شدن تارها باز م )هم بافتۀبه(ۀ د که رشتینباش یو مانند آن زن«

مانـا  ه، گر باالتر باشـد ید یاز گروه ید تا گروهیده یان خود قرار میم یرنگیخود را ن يسوگندها
د یکرد یچه را که در آن اختالف م امت آنیکند و در روز ق یش میآن آزما ۀلیوسهخداوند شما را ب

  ». ان خواهد نمودیبه شما ب
ه یتشب یبه زن، سازندمیرنگ ین ۀلیخود را وس يسوگندها یکنند و حت یم یشکن مانیکه پ یکسان

را که تابانده است دوباره از هم باز  ییها شتهدهد سپس ر یسد و به آن تاب میر یاند که پنبه را م شده
  .کند یم

قدر نزد افراد و در میان جوامع تجسم عملـی  هزیبا و بلیغ است و چ یمثل، ها مثل رشته شدن پنبه
فـرد و یـا   آمیز خواهد بود که بار و فاجعهبسیار تأسف، آسیب رسانده است هابه آنقدر هدارد و چ

تاي انجام کار و یا طرحی که هم هزینه و هم زمان برده کار کرده تالش در راس و جمعی با جدیت



  هاي قرآنی بررسی و شناخت مثل
 

145 

 

آن کنـد و   هم زدن از روي نادانی و یا تعصب و خشم و غرور رشته ها را پنبه میهیک چشم ب و در
که جبران آن نیاز به صرف هزینه و گذشت زمان  عملی نابخردانه، نماید کار یا طرح را تخریب می

  .شود یشرفت جوامع میپدر خیر أدارد و باعث ت
  

  اهیمثل باران و گ: 5-17
»ثَلَ الْحم ملَه اضْرِبنْیویاةِ الدشه حبضِ فَأَصالْأَر اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمنَ السم أَنزَلْنَاه اءیا کَم وها تَذْرم

  ).45/کهف( »قْتَدرام ءیشَ کُلِّ علَى اللَّه وکَانَاح یالرِّ
ن یاه زمیپس گ، میرا از آسمان نازل کرد که آن یمانند آب، مثل بزنرا ا یدن یها زندگ آن يو برا«
  ». ستا توانا يزیاش ساخت و خدا بر هر چ آن خرد شد و بادها پراکنده درآمیخت به دنبالبا آن 

ان خشک و اهیآن گ سپسند یاهان بروید و گیایه شده که از آسمان بیتشب یا به بارانیدن یزندگ
ا یدن یزندگ و سرانجام عاقبتبه تصویر کشیدن منظور ؛ باد پراکنده شوند ۀلیوسهو ب گردندمیخرد 

  .  است گونه نیهمبه 
  

  مثل مگس: 5-18
ولَوِ اجتَمعوا لَـه  خْلُقُوا ذُباباً ینَ تَدعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ یها النَّاس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِنَّ الَّذیا أَی«
  ).73/حج ( »ستَنْقذُوه منْه ضَعف الطَّالب والْمطْلُوبیئاً لَا یسلُبهم الذُّباب شَیوإِنْ 

ـ   ها که جز د آنیرا بشنو زده شد پس آن یمثلاي مردم « ـ خوان یخـدا م ـ ، دی ـ   ینم  یتواننـد مگس
را از  توانند آن ینم، ها سلب کند از آن يزیچ نند هر چند که دور هم جمع شوند و اگر مگسیافریب

  ».ندستهناتوان ) هر دو(رند طالب و مطلوب یاو بگ
ـ دند خداونـد در ا یپرسـت  یپرستان و مشرکان م است که بت ییها ن مثل در مورد بتیا ـ ن آی ه ی
ـ ند و از خود بپرسند کـه چگونـه ا  یکند تا مشرکان به خود آ یها را مجسم م آن یناتوان ـ ی  ياین اش
  .دهند یک خدا قرار میف و ناتوان را شریضع

  

  مثل نور: 5-19
»شْکَاةٍ فکَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس نُور ـ یاللَّه ف احبصالْم احبصا مـا     یهـۀُ کَأَنَّهاجـۀٍ الزُّجاججز

رد کَبی يکَوکَۀٍ زاربرَةٍ منْ شَجم تُونَۀٍ لَا شَیوقَدلَا غَرْبِیرْقیۀٍ یۀٍ وز ا یکَادیتُهیض  نُـور نَار هسستَم لَم لَوو ء
  ).35/نور( ».میء علیضْرِب اللَّه الْأَمثَالَ للنَّاسِ واللَّه بِکُلِّ شَیشَاء ویاللَّه لنُورِه منْ  يهدیعلَى نُورٍ 
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ـ   یلیو مانند قندمثل نور ا. ن استیها و زم ناخدا نور آسم« آن . اسـت  یاست کـه در آن چراغ
تون برافروخته یدرخشان است که از درخت مبارك ز يا آن بلور مانند ستاره. است يچراغ در بلور

ي نور برفراز ينور. به آن نرسد یهر چند آتش، دهد یروغن آن نور م. ینه غرب و ینه شرق، شود یم
مـردم   يها را بـرا  کند و خدا مثل یت مینورخود هدارا که بخواهد به  یخداوند هر کس. استدیگر 

  ».ستا ز دانایزند و خدا به همه چ یم
اسـت   یلین است زده شده و آن قندیها و زم نار آسمینور خدا که فراگ يبرا یمثل، هین آیدر ا

  .ه ذکر شده استیکه در آ یبا آن مشخصات گشتهروشن  یار نورانیبس یکه در آن چراغ
خداوند در هسـتی   نخست تبیین جایگاه؛ و ارزشمند دو چیز قابل مالحظه است در این مثال زیبا

اگر نور نباشد هیچ چیـز گـویی وجـود     چههمه چیز است  ةدهند نور و هویت ۀبه منزل باشد کهمی
زیاد آن ذات مقدس با انسان از  ۀذات باري تعالی به عظمت و فاصل ةدوم اشار. شود ندارد و دیده نمی
هـا   از آن جا که چندین الیه از نور میان خود و ما انسان؛ یر قابل درك بودن استنظر عظمت و غ
  ...يزجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب در یها مصباح الْمصباح فیمثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ ف: ذکر نموده است

  

  مثل سراب: 5-20
»الَّذیو مالُهمنَ کَفَرُوا أَعرَابٍ بِقۀٍ یکَسیع لَم هاءتَّى إِذَا جح اءآنُ مالظَّم هبسـ  یح ئًا ووجـد اللَّـه   یجِـده شَ

  ).39/ نور( »ع الْحسابِیعنْده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِ
را آب  است کـه آدم تشـنه آن   يزار در خشک یکه کافر شدند اعمالشان مانند سراب یو کسان«

ابد کـه حسـابش را بـه او    یابد و خدا را نزد آن بین يزیرا چ د آنیایش آن بیکه پ یپندارد تا وقت یم
  ». بدهد و خدا شتابنده در حساب است

جا خداوند اعمال کـافران را بـه    نیدر ا. دینما یاست که از دور آب م يزار ن نمکیزم، سراب
ـ   یدر حال؛ دانند یم ارزشمندخود را ز اعمال یها ن ن جهت که آنیکند از ا یه میسراب تشب ن یکـه چن

  .ندارد یچ گونه ارزشیست و اعمالشان هین
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  انیمثل چهارپا: 5-21
» مأَنَّ أَکْثَرَه بستَح یأَم ونَ أَوعمبِیسأَضَلُّ س ملْ هامِ بإِلَّا کَالْأَنْع ملُونَ إِنْ هق44/فرقان( »لًایع.(  
ـ مانند چهارپا جزشند آنان یاند یشنوند و م یآنان مشتر یب یکن یا گمان میآ« بلکـه  ، سـتند یان نی

  ». ندهست تر ها گمراه آن
  .کنند یشه نمیشنوند و در آن اند یرا نموانات سخن حق یخودپرستان که مانند ح ياست برا یمثل

  

  مثل خانه عنکبوت: 5-22
»ثَلُ الَّذیملأَو ونِ اللَّهنْ دـ نَ اتَّخَذُوا م ـ تـاً وإِنَّ أَوهـنَ الْب  یکَمثَـلِ الْعنْکَبـوت اتَّخَـذَت ب   اء ی ـ وت لَبی ت ی

  ).41/عنکبوت( »علَمونَیالْعنْکَبوت لَو کَانُوا 
برگرفت و  يا مانند عنکبوت است که خانه، که جز خدا را دوستان خود قرار دادند یمثل کسان«

  ».بدانند ه ها خانه عنکبوت است اگرن خانیهمانا سست تر
ه است و بـا  یپا یعنکبوت سست و ب ۀاند مانند خان خود اتخاذ کرده يکه مشرکان برا یپناهگاه
  . رود یم میاناز  یاندك تکان

که در کارها و عقاید خودمان حسن نیت نداشته باشیم و بر اساس منافع شخصی یا گروهـی   این
اما این کار و این اعتقـاد پایـه و اسـاس    ، هر چند همراه با تدبیر و کیاست باشد، خود عمل نماییم

به این سبب که هر کار و اعتقادي که حسن نیت در آن نباشد و در راه ؛ تواند داشته باشد محکم نمی
ارادة تنها به این خاطر که با ؛ خدمت به مردم و در راستاي رضاي خدا قرار نگیرد متزلزل خواهد بود

توجیه آن این اسـت  ؛ طق و عقل سلیم هم سنخیت نداردبا من وهماهنگ نیست  او و عوامل وندخدا
که ما با عقل قاصر خود هدف خود را در کارها و اعتقادات با عوامل محدود و ناچیزي مرتبط مـی  

نتیجه این ؛ دانیم و از صدها بلکه هزاران عامل مرئی و نا مرئی دیگر بی خبریم و برشان تسلط نداریم
  ... م بریزده ما به سادگی بهمی شود که کار و ساخته و تصمیم 

  

  شد زراعتی که نیرومندمثل : 5-23
»ف مثَلُهمىیالْإِنجِ یوتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز شَطْأَه عٍ أَخْرَجلِ کَزَر هوقلَى سی عجِبع اعالزُّر یلظَیغ بِهِم 
29/فتح ( »الْکُفَّار.(  
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ـ خود را ب يها است که بوته یل مانند زراعتیدر انج) )ص( امبریاصحاب پ(ها  و مثل آن« رون ی
 یکه برزگـران را دچـار شـگفت    يا گونههستد بیخود با يها را استوار کند پس بر ساقه دهد پس آن

  ». ندیها خشم آ سازد تا کافران به آن
منـد  رویو ن يقـو  يهـا  کند که بوته یه میتشب یجا خداوند اصحاب رسول اهللا را به زراعت نیا در

مان خود استوار و محکم بودند و مشکالت یز در ایآنان ن. از جا کنده نشود يداشته باشد و با هر باد
  .داد یرا شکست نم ایشانو شدائد 

  

  مثل خوردن گوشت برادر مرده: 5-24
 تَـواب  اللَّـه  إِنَّ اللَّـه  واتَّقُوا موهفَکَرِهتُ تًایم هیأَخ لَحم أْکُلَی أَن أَحدکُم حبیأَغْتَب بعضُکُم بعضًا یولَا «

حیر12/حجرات(»  م.(  
ة از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد یکیا یآ. بت نکندیگر غید از برخیاز شما  برخیو «

  ».ر و مهربان استید همانا خداوند توبه پذید و از خدا بترسیدار یرا ناخوش م خود را بخورد؟ شما آن
ه یتشـب ، که مرده اسـت  یدر حال برادرگران به خوردن گوشت یاز د ییبت و بدگویا غج نیدر ا

ن اسـت  یکند مانند ا یت او کم مید و از شخصیگو یاز او بد م یاب کسیکه در غ یا کسیگو؛ شده
مانند ؛ شونده حضور ندارد تا از خود دفاع کند بتیچون غ؛ خورد یرا م برادر مردة خودکه گوشت 

  . درت دفاع از خود را نداردکه ق يا مرده
  

  اه افسردهیمثل گ: 5-25
»ا الْحوا أَنَّملَمنْیاعزِیاةُ الدو ولَهو بیا لَعتَفَاخُرٌ بـ ینَۀٌ و تَکَاثُرٌ فو ثَـلِ غَ    ینَکُمکَم لَـادالْأَوالِ ووـ الْـأَم ث ی

 ثُم اتُهنَب الْکُفَّار بجفَیهِیأَعصم فَتَرَاه اج20/دیحد( »ر.(  
در  یان شما و افزون طلبیدر م ینت و فخرفروشیو ز یهودگ یو ب يا بازیدن ید که زندگیبدان«

آورد سپس  یبه شگفت )گیاهان پس از آن(ش یکه برزگران را رو یمانند باران؛ اموال و اوالد است
  ».ده شودیکوبکه گاه  آن ینیو آن را به رنگ زرد بب گرددخشک 
ه شده که در اثر باران شکوفا شود و خود را نشان دهد یتشب یاهیا به گین دنیا یزندگ ،جا نیدر ا

ا یدن یزندگ. ر دست و پا خورد شودیاه خشک و افسرده گردد و باالخره زیآن گ یپس از مدت یول
  .است ین رفتنیپر زرق و برق داشته باشد باالخره از ب يز هر چند ظاهرین
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  طانیمثل ش: 5-26
ـ يبرِ یطَانِ إِذْ قَالَ للْإِنسانِ اکْفُرْ فَلَما کَفَرَ قَالَ إِنِّیالشَّ کَمثَلِ«  »نَیأَخَـاف اللَّـه رب الْعـالَم    یء منک إِنِّ

  ).16/حشر(
مـن از تـو   : پس چون کافر شـد گفـت  ؛ کافر باش: که به انسان گفت یطان هنگامیمانند ش«

  ».ترسم یان است میگار جهانکه پرورد يمن از خداوندهمانا ، زارم یب
کند  یم اطان مردم را اغرا و اغویگونه که ش همان؛ اند طان مثل زده شدهیمنافقان به ش، هین آیدر ا

ر کردنـد  ینض یهود بنی ةن کار را درباریز ایمنافقان ن، دیجو یم ياربیزها  و چون گمراه شدند از آن
  ).رآن آمده استگر قیات دیر و منافقان در آینض یهود بنیداستان (

در رابطه با . حکایت شیطان و انسان همچون حکایت داناي فریبکار با نادان فریب خورده است
؛ تواند خوب باشد می، دانا باید گفت که اگر حسن نیت داشته باشد و خیرخواهی دیگران را بخواهد

نی ثابت شده است که در جوامع انسا. ش و فریب خوردنش بد استا اما فرد نادان تنها بخاطر نادانی
روند که عمل نادانان حداقل  جا پیش می زننده در ابزار قرار دادن و فریب دیگران تا آن دانایان گول

اي برسد دست از حمایت و تغذیه و تشویق  اما اگر کار به چنین مرحله، منافعشان را به خطر نیندازد
در ایـن راسـتا شـیطان نیـز کـه دانایـان        .دارند و چه بسا با آنان در بیفتند ها بر می و تحریک آن

  . کند چنین می، زند ها می حزب او هستند و دست به فریب آن ءزننده جز گول
  

  دهیاز هم پاش يها مثل کوه: 5-27
ۀِ اللَّه و تلْک الْأَمثالُ نَضْـرِبها للنَّـاسِ   یتَه خاشعاً متَصدعاً منْ خَشْیلٍ لَرَأَجب  یلَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عل«
 ملَّه21/ حشر(» تَفَکَّرُونَیلَع.(  
ـ فروآن را از ترس خداوند خاشـع و از هـم   ، میکرد ین قرآن را بر کوه نازل میاگر ا« ده یپاش

  ». شه کنندید اندیشا،  میزن یممردم  يها را برا ن مثلیو ا. يدید یم
ـ که اگر ا نیان شده و آن ایک مثل بیق آن در قالب یعظمت قرآن و نفوذ عم، هین آیدر ا ن ی

ز در برابـر قـرآن ماننـد آن    یقلب مؤمن ن. دندیپاش یمفروها از هم  شد کوه یها نازل م قرآن بر کوه
  .جان استیها خاشع و با شور و ه کوه
رد و سؤاالتی را در ذهـن او بـر   ب آیاتی است که انسان را به فکر فرو میاز آن دسته ، این آیه 
ونه دچـار خـوف و خشـیت مـی شـود و      کوه که چیزي جز سنگ نیست چگ، نخست؛ انگیزاند می
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، کند که گذشته از یک موجـود عاقـل   قرآن کریم چه دارد و چه نیرویی وارد می، دوم! شکند؟ می
این است که سـخن  ، رسد اصر میقتنها استداللی که به عقل ! دهد؟ ثیر قرار میأسنگ را هم تحت ت

ها که از جنس سنگ و جماد  از جمله کوه، موجوداتۀ هم، از طرفی؛ او هم استة خداوند قرین اراد
شکننده و قابـل  ، دهند خدا روي میة ثیر عوامل طبیعی مانند انفجار و زلزله که با ارادأهستند تحت ت
، شود چون وقتی سخن از خوف و خشیت می، کند در رابطه با انسان فرق می اما وضعیت. انهدام هستند

خود در ارتباط مستقیم با عوامل طبیعی ۀ که به نوب، له به ایمان و وضع روحی او مرتبط استأاین مس
؛ ها هرگز مساوي نیسـت  دارند که نزد انسان پیونداو  ۀباشند بلکه با فهم و درك و ذوق و تجرب نمی

   .ندهست بینیم که انسان ها در ایمانشان و خوف و خشیتشان از خدا متفاوت می براي همین
  

  مثل کجان و راستان: 5-28
  ).22/ملک( »مٍیا علَى صرَاط مستَقیسوِ یمشیمکبا علَى وجهِه أَهدى أَمن  یمشیأَفَمن «
که بر صراط  یا آن کسیتر است  تهافیت یهدا، رود یش راه میخو يکه افتاده بر رو یا کسیآ«
  »؟دارد گام برمیم یمستق

کنایه از این است که در زندگی با عقل و درایـت  ، افتد که شخصی در راه رفتنش به رو می این
کنـد و   پیوسته خطا مـی ، گیري تابع احساسات است اش سست و در تصمیم در عقیده. کند رفتار نمی

بدون شک چنین آدمی در . یش ضعیف و گناهش زیاد استتقوا. دهد حق را از باطل تشخیص نمی
که بـر صـراط مسـتقیم حرکـت      آن، اما در مقابل؛ زندگی سرگردان و نا موفق و تیره بخت است

 ظاهر و باطن، متعادل و هدفمند است ایمانش به خدا قوي و کامالً کهسالمی از نفس   کنایه، کند می
ندارد کـه  آن کند و با این شرایط نیاز به  راز زندگی مییکی است و با حسن نیتی که دارد سر افاو 

  .استبا قامتی بلند بر صراط مستقیم  گام برداشتنها  این ویژگی ۀنتیج؛ ل شودسبه دروغ و ریا متو
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  گیري نتیجه
گوناگون استفاده نموده  روش هايشه مردم از یشتر در احساس و اندیر بیثأنفوذ و ت يقرآن برا

ـ  همان مثل یعنیان مردم یحات مرسوم میاز تشر يریگ ها بهره روشن یاز ا یکی.  است . باشـد  یها م
عامـه   يبـرا  یم عقلین درك مفاهیبنابرا، ت بشر بوده استیت است و هدف هدایقرآن کتاب هدا

ه یدر قالب مثل و با تشب یم عقلیدن و تجسم مفاهیت بخشینیقرآن با ع. ار مشکل بوده استیمردم بس
شـه  یق فکر و اندین طریاز ا .ار مردم قرار داده استیار مهم را در اختیبس یطالبمعقول به محسوس م

حشـر   ةسـور  درز یقرآن ن. ر حق هموار نموده استیت را در مسیمسلمانان را به کار انداخته و هدا
ـ    ییها ن مثلیو ا«: ز اشاره نموده استین امر مهم نیبه ا 21 ۀیآ ـ  یاسـت کـه م هـا   د آنیم شـا یزن
  » . شندیندیب

ن موضـوعات  یک از ایمتنوع مورد توجه قرار گرفته است و هر  یموضوعات یقرآن يها مثل در
ـ   يها به سـو  انسان ییت و راهنمایبوده است که در هدا یمشخص یبه دنبال انتقال معان  یحـق نقش

عت یتر به طب شیقرآن در جهت درك بهتر مطلب و انتخاب نوع مثل ب. و خواهد داشت دارندعمده 
انتخاب نوع مثل  يبرا یز مالکیعالوه بر آن عرف مردم ن .گذرد توجه کرده است یه در آن مو آنچ

، کشـتزار ، خـاك ، سنبل، سنگ، پشه، رعد و برق، باران، قرآن از آتش ةمثالً استفاد. ز بوده استین
 و یکیتـار ، وتعنکب، مگس، نور، آسمان، درخت، خاکستر، آب، اهیگ، انیچهارپا، سگ، شتر، باد
، کـور ، گنـگ ، قرآن از کر ةاستفاد. است یقرآن يها عت در مثلیت از نقش طبیحکا یهمگ، غاال

، سراب، ناسپاس ۀجامع، یغن، ریفق، زن، سخنور، آزاد، بنده، سوزن، ظلمت، )ع( یسیحضرت ع، آدم
ـ  و طانیش، دیمروار، مرجان، اقوتی، دوزخ، بهشت، نوکر، هیقر، برده ـ حکا یکتاب همگ ت از آن ی

   .در انتخاب نوع مثل دارند عمده یعرف نقش دارند که
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