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Abstract 

The intention to give moral lessons and to avoid outlining, and mentioning 
actual instances instead, in order to explain the divine realities are among 
the current methods of the Quran. The Holy Quran, as the book of guidance 
for man and for delivering him from the moral decadence, introduces 
religious training, in line with religious insight, as the factor for delivering 
man from the darkness of ignorance. The Quran introduces not only the 
accounts of the former generations, but also all that happens around man as 
a means of taking moral lessons since the world is the manifestation of the 
magnificence of Allah. It serves to make those who own the inner sight 
distinguish between the eternal bliss and the everlasting woe and choose the 
path of truth and that of the devoted friends of Allah. The present article is 
a research which asserts the usefulness of giving moral lessons and its basic 
role in gaining religious insight and regarding it out the realm of theoretical 
level and introducing it as a practical method for the religious missionaries. 
The research, then, explains the Quran's method of giving moral lessons in 
order to assert the practicability of the method in attaining an effective 
propagation. 

Keywords: The Holy Quran, moral lessons, training, giving moral 
lessons.  
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از  یاسالم تیدر ترب یدهعبر  یو کارکردها هاوهیش لیتحل
  ثیمنظر قرآن و حد

   محمدیعلي کریم
، جگان يآذربا يمگدن  ديدانشگگاه هگه   ث،يعلوم قرآن و حد ارياستاد

 تبريز، ايران
  

 تبريز، ايران ،هيالعالم يالمصطف ةجامعمدرس،  محمدیعلي عبدالمجيد

 

 چکيده
های رایج گویی و ذکر مصادیق عینی برای تبیین حقایق الهی از شیوهدهی، پرهیز از ک یاهتمام به عبرت

قی، تربیت دینی را قرآن کریم است. قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و رهانیدن بشر از انمطاط اخال
کند و نه تنها سرگذشت پیشینیان، ب که هر آنچه پیرامون های جهل، معرفی میعامل رهایی بشر از تاریکی

کند تا صاحبان بصیرت از این طریق، سعادت ابدی را از شقاوت انسان قرار دارد را مایه عبرت معرفی می
رو، پژوهشی است که کارآمدی ب کنند. نوشتار پیشاهلل را انتخاابدی، تمییز داده و راه حق و اولیاء

دهی و نقش اساسی آن را در رسیدن به تربیت اسالمی، اثبات کرده و این شیوه را از مرتبه نظری عبرت
های معرفی نمادهای منفی کند. در این مقاله، آسیبخارج دانسته و به عنوان راهکار عم یاتی معرفی می

ها، مورد پژوهش قرار گرفته، سپس شیوه رفت از این آسیببرای برون جهت عبرت و راهکارهای قرآن
شود تا همواری این شیوه در نیل به تربیت اثر گذار، مورد کنکاش قرار دهی قرآن کریم، تبیین میعبرت
 .گیرد

 .یدهعبرت ت،يعبرت، ترب م،یقرآن کر واژگان کليدی:

                                                           

  :نویسنده مسئولtqmajid@yahoo.com 

https://orcid.org/0000-0002-9874-0810
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 مقدمه

به عنوان  اره در تقابل با یکدیگرالشیطان، هموولیاءاهلل و انور و ظ مت، حق و باطل، اولیاء
ب مستمکم که هیچ تابه عنوان ک دارند. قرآن کریمپایان دو قطب متضاد، نزاعی بی

تردیدی در آن راه نداشته و برای هدایت بشریت نازل شده است، انسان را به سوی نور و 
ونی را برای های گوناگشیوه ،ودارد. از این رحق فراخوانده و از ظ مت و باطل برحذر می

است. در  دهیعبرتها، شیوه در پیش گرفته است. یکی از این شیوه رسیدن به این هدف
توان این شیوه را شیوه رایج قرآن اهمیت این شیوه  همین بس که در یک نگاه جامع، می

ی، کریم یافت. همچنین طبق نص صریح روایات، همین شیوه برای رسیدن به تربیت دین
های دینی، همواره رهایی از بردگی شیطان را در بندگی خدا کند. آموزهکفایت می

 اند و رهایی از بند شیطان، جز از طریق تربیت دینی، امکانپذیر نیست.معرفی کرده
از راه  شدنتربیت دینی، راه رسیدن به بصیرت دینی است و صاحب بصیرت 

را راهکاری بسیار مهم در  دهیعبرتتوان یم ،پذیر است؛ از این روگیری، امکانعبرت
ی تربیت دینی معرفی کرد و با توجه به شیوه بسیار هنرمندانه قرآن کریم در ارائه تاراس

کار توان این شیوه را هم در تربیت فردی و هم در تربیت و اصالح جامعه بهعبرت، می
 برای مردم، امری ممسوس و روشن است. دهیعبرتکه ؛ چراگرفت
ن تارسد. از بیان داسریخی به مفاهیم توحیدی و اخالقی میتااز بیان واقعه  آن کریمقر

ن یوسف )ع( عفت، تاگمارد و با داسفرعون، قارون و اب یس به نفی استکبار، همت می
کند. همچنین از مثال به مُمَثَّل رسیده و حیاء و پاکدامنی را ارزش واالی انسانی عنوان می

های آن میوه ساقه و بر( تاکند که از ریشه را همچون درختی معرفی میاعتقاد به توحید 
کاری است که قرآن کریم برای ادراک دهد. از ممسوس به معقول رسیدن، راهمی

 در اختیار عقول آدمی نهاده است.  مفاهیم الهی

 معنا شناسي عبرت .1
 عبرت در لغت .1-1

شناسان به معنای فته شده است که به گفته لغتر( گربعبرت بر وزن فِع ه از ریشه عِبَر )ع
( داللت دارد. برای مشتقات آن، معانی 1505 نفوذ و گذشتن از چیزی )ابن فارس،

متعددی بیان شده؛ همچون: تعبیر خواب، تفسیر کردن، سنجیدن، عبور کردن، گذر 
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، در همه این معانی، نوعی جریان .(1515 کردن از ساح ی به ساحل دیگر )فیومی،

 .قابل درک است نفوذ و عبور کردن،
اعتبار و عبرت، اختصاص به حالتی دارد که در جریان آن، »گوید: راغب اصفهانی 

-معرفت ظاهری و مشهود، وسی ه و پ ی برای درک معرفت باطنی و غیر مشهود قرار می

اساس این تعریف، عبرت یک نوع، عم یات فکری بر (.1512)راغب اصفهانی، « گیرد
ها به گیرد و با گذر از آنکه طی آن عبرت گیرنده از مقدمات حسی بهره میاست 

یابد. با توجه به ای معقول و منطقی دست میشود و به نتیجهها منتقل میمعرفتی ورای آن
باید دانست که گذر کردن  شودپذیر حاصل میاینکه عبرت، حالتی است که برای عبرت

پذیر، کسی است که در طی طریق به ب ور است. عبرتو متوقف نشدن در معنای عبرت مت
نگرد می پذیرعبرتراه خود را بیابد و به راه خویش، ادامه دهد. پس  تانگرد ها میعالمت

یکی، اندیشه در متع ق عبرت و   در معنای عبرت دو امر نهفته است: ،گذرد. بنابراینو می
 ف الگو.خالمثل آن نشدن برعبور از متع ق عبرت و دیگری، 

 عبرت در اصطالح قرآني. 1-2
در قرآن کریم ذکر شده « اعتبروا»و « عبرت»، «تعبرون»، «عابر»، چهار واژه «عبر»از ماده 

از ممل  ،است که اولی به معنای عبور کردن و دومی به معنای تعبیر خواب است. بنابراین
 بمث خارج هستند. 

مرتبه آن با معنای اسمی و یک مرتبه  عبرت و اعتبار هفت بار در قرآن، آمده که شش
آید که عبرت در است. از بررسی مجموع این آیات به دست می« اعتبروا»آن با فعل امر 

قرآن کریم در معنای عام خود به معنای فرآیندی است که طی آن، شناختی ظاهری و 
و اندیشه،  گیری از عقلبا بهره آیداز راه شنیدن و مشاهده به دست میبیشتر ممسوس که 

به امری  و انسان از امری ممسوس و تجربیشود میسبب درک و معرفت باطنی 
 شود.ممسوس و معقول، منتقل مینا

فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ وَ تَفَكَّرَ وَ نَظَرَ وَ أَبْصَرَ وَ : »فرمایدمنین )ع( میوکه امیرالمچنان
یر کسی است که بشنود و تفکر و نگاه کند و ببیند و از بص :(1501)مج سی،  انْتَفَعَ بِالْعِبَر

. امام )ع( در این بیان شریف، فرآیند حرکت، میان ممسوس و معقول «ها پند بگیردعبرت
دیدن. کسی که بصیرت دارد  تافکر کردن و از نگاه کردن  تا؛ از شنیدن کندمیرا تبیین 
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 ،دهد؛ بنابراینسیدن به باطن قرار میشود، ب که ظاهر را پ ی برای ردر ظاهر متوقف نمی
مصداق  ،شوندباشد. اما کسانی که در ظاهر متوقف می پذیرعبرتتواند چنین کسی می

 فقط هاآنخواهند بود.  1«غافِلُون هُمْ الْآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ مِنَ ظاهِراً یَعْلَمُونَ»
 غافل هستند. ( کار پایان و) آخرت از و دانندمى را دنیا زندگى از ظاهرى

برداری خداوند از چشمان غافل در پذیر نبودن و توقف در ظاهر، پردهعبرتنتیجه 
 :2حَدِید الْيَوْمَ فَبَصَرُقَ غِطَاءَقَ عَنكَ فَكَشَفْنَا هَذَا مِّنْ غَفْلَةٍ فىِ كُنتَ لَقَدْ»قیامت خواهد بود: 

 کامال چشمت امروز و زدیم کنار تو چشم از را پرده ما و بودى غافل صمنه این از تو
هرگاه بصر )چشم ظاهر( با بصیرت )چشم دل( پیوند بخورد،  ،بنابراین ؛«است تیزبین

اما هنگامی که بصر از بصیرت جدا باشد، همواره در ظاهر، متوقف  ،بیندحقیقت را می
نار زند و پسِ پرده ها را کشود و قیامتی الزم است که پردهخواهد بود و دچار غف ت می

 و آن روز است که بصرها، حدید شوند.شود آشکار 

 دهي فلسفه عبرت .2
 از دیدگاه قرآن .2-1

از سرگذشت پیشینیان  گیریعبرتب هدایت به طور ویژه بر تاقرآن کریم به عنوان ک
. االبصار «دها عبرت بگیریای صاحبان چشم: 1فَاعْتَبِرُوا یا أُولِي الْأَبْصار»ورزد: کید میتا

االبصار را صاحبان بصیرت، جمع بَصَر است نه بصیرت. بسیاری از مترجمان قرآن، اولی
زیرا جمع بصیرت، بصائر است نه ابصار،  ؛مل داردتااند که این نکته جای معنا کرده

( و سایر اهل لغت بر این نکته تصریح 1512ردات )راغب اصفهانی، چنانکه راغب در مف
 . (1515منظور، ابن و 1515؛ فیومى، 1514؛ فیروزآبادی، 1521ابن سیده، . ک: دارند )ر

، صاحب چشم بودن به جهت دیدن، گیریعبرتچشم، ابزار دیدن است. پس برای 
اما در  ،افتدبه کار می« نَظَر»زیرا در نگاه کردن  ؛ضرورت دارد نه فقط برای نگاه کردن

اگر بصر، امر مبصَر را به ق ب راه دهد،  ،شود. بنابراین، کارگر می«بَصَر»دیدن 
شود. در نتیجه افتد و صاحب بصر، صاحب بصیرت نیز میاتفاق می گیریعبرت

                                                           

 7 رم، آیه . سوره1

 22 آیه ق، . سوره2

 2 . سوره حشر، آیه1
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 أَ»شود: االبصار در این فرض، قابل درک است. این مط ب از آیه ذیل نیز استفاده میاولی
 تَعْمَى ال فَإِنَّها بِها یَسْمَعُونَ آذان  أَوْ بِها یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِي یَسيرُوا فَلَمْ

 هایىدل تا نکردند، سیر زمین در آنان آیا: 1الصُّدُور فِي الَّتي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ
( را حق نداى) آن با که شنوایى هاىگوش یا کنند درک آن با را حقیقت که باشند داشته

 کور هاستسینه در که هایىدل ب که شود،نمى نابینا ظاهر هاىچشم چراکه! بشنوند؟
 . «شودمى

ترین نماینده حواس ظاهری و فرد غالب، به عنوان مهم چشم و از رهگذر آن، دیدن
نقش ایفا  گیریعبرتی تانه سایر حواس ظاهری نیز در راسگرکید قرار گرفته وتامورد 

با اینکه چشم داشته و در دنیا کسی به او  نبیند، هر کس آیات الهی را کنند. بنابراینمی
 الْآخِرَةِ فِي فَهُوَ أَعْمى هذِهِ في كانَ مَنْ وَ»گفته، مصداق این آیه خواهد بود: کور نمی
 در است بوده نابینا( حق چهره دیدن از) جهان این در که کسى اما :2سَبيال أَضَلَ وَ أَعْمى

 .«است ترگمراه و نابینا نیز آخرت
کند و ذره ذره گاه عظمت خویش، معرفی میخداوند متعال، تمام آفرینش را تج ی

انسان را به  ،داند. از این روهای حق و حقانیت خویشتن میعالم وجود را آیات و نشانه
از این رهگذر راه سعادت را یافته و بندگی  تاکند ها سفارش میتوجه به آیات و نشانه

 ، ترجیح دهد. حق را بر بردگی شیطان
برای انسان موجود است؛ تنها انسان  و به گستره جهان خ قتریخ تاعبرت به پهنای 

 ،«است شده آفریده چیز چه از که بنگرد باید انسان :1فَلْيَنْظُرِالْإِنْسانُ مِمَّ خُلِق»باید ببیند: 
ذلِكَ  النَّهارَ إِن َّفی یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ»ی صاحب بصر بودن است: پذیرعبرتکه شرط چرا

 براى است عبرتى این در سازدمى دگرگون را روز و شب خداوند :5لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصار
چنین در آیات بسیاری هدایت و رشد را از رهگذر عبرت میسر هم«. بصیرت صاحبان

 داند.می

                                                           

 50 آیه حج، . سوره1

 72 آیه اسراء، . سوره2

 4. سوره طارق، آیه 1

 55. سوره نور، آیه 5
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ها، تانسریخ نیست و منظورش از نقل داتاب تاباید دانست که قرآن کریم، ک
ریخی، نیست؛ ب که کالم الهی است که در قالب وحى ریخته تاسرایى همانند کتب قصه

شده و منظور آن هدایت خ ق به سوى رضوان خدا و راه هاى سالمت است. به همین 
که مایه را ن، نکاتی تااى با تمام جزئیات آن نقل نشده، ب که از هر داسجهت هیچ قصه

 است )طباطبایی، کردهنقل  ،اى استآموزنده حکمت و موعظهمل، دقت و یا تاعبرت، 
1517 .) 

های قانون اساسی کشورها یا قوانین مدنی نیست بتاهمانند ک قرآن کریم همچنین
ب که هر قانونی را با ذکر مصداق و بیان  ،که تنها در پی بیان صرف و خشک قوانین باشد

و عاقبت کسانی که از آن قانون، تخ ف اند عاقبت کسانی که از آن قانون، پیروی کرده
گویی شیوه یپرهیز از ک  کشد. پس بیان مصداق وبرای مخاطبان به تصویر می انددهکر

 .رایج قرآن کریم است
 شود؛ ذکر آن مصادیق حقیقت، یک تبیین مقام در که نیست متعارف ع می، کتب در

 اعمال را ایشیوه چنین کریم، قرآن. شوند معرفی نیکان نیکی، تعریف در به عنوان مثال
 وُجُوهَكُمْ تُوَلَواْ أَن الْبرِِّ لَّيْسَ»: فرمایدمی نیکی، و بِرّ تبیین در به عنوان مثال،ً است؛ کرده
 نیست این( تنها) نیکى، :1االَخِر ... الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ ءَامَنَ مَنْ الْبرِِّ لَكِنَّ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ قِبَلَ
 در شما، گوىوگفت تمام و) کنید و مغرب مشرق سوى به را خود روى( نماز هنگام) که

 است کسى نیکى، ب که ،(سازید آن صرف را خود وقت همه و باشد آن تغییر و قب ه باره
 . «آورید ایمان پیامبران، و بتاک و فرشتگان و تاخیزرس روز و خدا به که

 پی در موارد گونهاین در اندپنداشته ع می کتب همانند را کریم قرآن که مفسرانی
 متداول هایشیوه با را قرآن بیانی اس وب تا هستند دیگری توجیهات و یا ممذوف یافتن

 از و نیست ممض ع می بتاک کریم، قرآن اینکه از غافل بیابند؛ هماهنگ ع می کتب در
 وصف، جای به گاهی ،رو این از. کندنمی پیروی بشری ع می کتب متعارف هایروش

 ؛(1111، است )جوادی آم ی قرآن ک یدی هایروش از این و کندمی بیان را موصوف
 ی است.یزیرا در قرآن، تعقید معنوی وجود ندارد و القاء معانی در اوج وضوح و رسا
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 الگو را به مخاطب، تاکند در مواردی، قرآن کریم بین وصف و موصوف، مقایسه می  
 كَمَنْ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ عِمارَةَ وَ الْحاجِّ سِقایَةَ أَجَعَلْتُمْ»فرماید: می نکهمعرفی کرده باشد. چنا

 الْقَوْمَ یَهْدِي ال اللَّهُ اللَّهِ وَ عِنْدَ یَسْتَوُونَ ال اللَّهِ سَبيلِ في جاهَدَ وَ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ
 کسى( عمل) همانند را المرام مسجد ساختن ادآب و حجاج کردن سیراب آیا 1:الظَّالِمينَ

( دو این! )است؟ کرده جهاد او راه در و آورده ایمان قیامت روز و خدا به که دادید قرار
. در این آیه شریفه، «کندنمى هدایت را ظالمان گروه خداوند و! نیستند مساوى خدا نزد

جاهد که موصوف است، من موکه وصف هستند با م تعمير مسجدالحرام و سقایه الحاج
 اهمیت ایمان و جهاد، نشان داده شود.  تامقایسه شده است 

برای  گیریعبرتدر قرآن کریم، طریق بودن  گیریعبرتف سفه امر به  ،بنابراین
رسیدن به حقیقت و گوهر دین است؛ عبرت از سرگذشت پیشینیان و هر آنچه بتواند یاد 

 آور عظمت خداوند متعال باشد.

 دیدگاه روایات . از2-2
 گيری برای دستيابي به تربيت دیني. کافي بودن عبرت2-1

الموحدین گیری برای رسیدن به تربیت دینی به قدری است که مولیراهکار عبرت
فرماید: داند. چنانکه میگیری را برای تربیت دینی، کافی میامیرالمؤمنین )ع(، عبرت

 (:1507ک ینی، ) دِ وَ كَفَاقَ أَدَباً لِنَفْسِكَ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِقَ عَلَيْكالرَّشَا الِاعْتِبَارُ یَقُودُ إِلَى»
بیند، اما از عیوب خویش، تر از عیوب خود میتر و راحتانسان، عیوب دیگران را واضح

از این رو، «. شودشود، چراکه حبّ ذات، موجب پنهان شدن عیوب خویشتن میغافل می
دهد که دیگران آینه کشف عیوب هستند. پس باید عیوب هشدار میامیرالمومنین )ع( 

از این رو،  (.1141)هاشمی خویی،  ها اجتناب کردو از آنخویش را از این راه، کشف 
ها را سرمشق خود ها،  توصیفی و به صورت گزارش هستند تا مخاطبین، آنممتوای سوره

و  القرآن تدبَّروا آیاتِ: »فرمایدرآنی میهای ققرار دهند. امیرالمومنین )ع( درباره عبرت
 (.1510)تمیمى آمدى،« اعتبِروا به فإنِّه أبلغُ العِبَر

                                                           

 13. سوره توبه، آیه 1



 121 |محمدی محمدی و عليعلي 

ست، چنان که ا مطالعه سرگذشت و زندگی پیشینیان نیز در این باره بسیار راهگشا
ها نظر در کردار آن اماام، من به اندازه پیشینیان عمر نکرده: »فرمایدمی (ع) امیرالمؤمنین

ها از آن یکی افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویی
 « امام، ب که با مطالعه تاریخ آنان، گویی از اول تا پایان عمرشان با آنان بودهشده

 ( 12)دشتی، 
و  کردهکید تااز سرگذشت پیشینیان،  گیریعبرتمنین )ع( بر ضرورت وامیرالم

اعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَیْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ قَدْ تَزَایَلَتْ أَوْصَالُهُمْ وَ زَالَتْ  وَ»فرماید: می
از آنچه بر گذشتگان شما رفته عبرت  :أَبْصَارُهُمْ وَ أَسْمَاعُهُمْ وَ ذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَ عِزَهُمْ

شان نابود شد و گسست، چشم و گوش بگیرید که چگونه بند بند اعضای بندشان از هم
از  گیریعبرتریخ، تاف سفه  ،بنابراین )همان(. «شدها ممو شکوهشان از خاطره

 سرگذشت پیشینیان است.

می انگیزد؛ این است که با فراوانی عبرت ها، ومنین )ع( را برسف امیرالمتاآنچه  
چقدر  :)همان( عِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَار مَا أَكْثَرَ الْ»فرماید: که میعبرت گیرنده کم است چنان

 «.پذیران چه اندک!عبرتها فراوانند و عبرت

 . شناخت حق از راه شناخت باطل 2-2
 آن، خفی و ج ی اقسام همه طرد و شرک شناخت با جز ناب، توحید به باید دانست نیل

 إِنَّ» است؛ توحید به ظ م بدترین و انمرافات همه اص ی ریشه شرک،. نیست ممکن
 بسط مانع ترینبزر( و اولین مشرکان، .«است بزرگى ظ م شرک، :1«عَظيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْقَ
 تطمیع و تهدید با که زور هستند و زر این صاحبان .هستند آسمانی معارف رشد و توحید

 . (1111انگیزند )جوادی آم ی، برمی الهی توحید پیام مقابل در را مردم هایتوده فریب، و
وَ لَمْ یُطْلِقُوا تَعْلِيمَ  الْإِیمَانِ تَعْلِيمَ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ أَطْلَقُوا لِلنَّاسِ»فرماید: امام صادق )ع( می

امیه مردم را در تع یم همانا بنی :(1507)ک ینی،  الشِّرْقِ لِكَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ یَعْرِفُوه
گاه که زیرا آن ؛نهادنداما آنان را در تع یم شرک آزاد نمی ،گذاشتندایمان آزاد می

 . «بخواهند شرک را بر مردم سوار کنند، مردم شرک را نشناسند
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وَ اعْلَمُوا عِلْمًا یقينًا أَناَّكُمْ لَنْ »فرماید: در این زمینه مینیز )ع( امام حسن مجتبی  
دى، وَ لَنْ تُمَسِّكُوا بِميثاقِ الْكِتابِ حَتِّى تَعْرِفُوا الَّذى نَبَذَهُ تَعْرِفُوا التَقى حَتِّى تَعْرِفُوا صِفَةَ الْهُ

وَ وَ لَنْ تَتْلُوَا الْكِتابَ حَقَّ تِالوَتِهِ حَتِّى تَعْرِفُوا الَّذى حَرَّفَهُ، فَإِذا عَرَفْتُمْ ذلِكَ عَرَفْتُمُ الْبِدَعَ 
 :(1501)مج سی،  التَّحْریفَ وَ رَأَیتُمْ كَيفَ یهْوى مَنْ یهْوى التَّكَلَفَ وَ رَأَیتُمْ الْفِرْیةَ عَلَى اللِّهِ وَ

که صفت هدایت را بشناسید و تا آن نخواهید شناختبه یقین بدانید که شما هرگز تقوا را 
، نداهدور انداختقرآن را که را  کسانى تاکنید یک پیدا نمتمس ،هرگز به پیمان قرآن

ها که آن تاکنید یتالوت نم ،سته تالوت استهرگز قرآن را چنان که شای ؛بشناسید
ها را خواهید ها و بر خود بستنگاه این را شناختید بدعتبشناسید، هر را تمریفش کردند

شناخت و دروغ بر خدا و تمریف را خواهید دانست و خواهید دید که آن که اهل هوى 
 . «چگونه سقوط خواهد کرد ،است

حق و باطل آمیخته  ،نشناسد ،همان باطل باشد کهرا اگر رهرو راه حق، نقیض حق 
از حق و باطل به  ؛ زیرا آگاهی شخصکندشوند و او در ورطه هالکت سقوط میمی

یج هر یک از حق و باطل، بستگی دارد که سبب اجتناب از باطل و گرویدن به تامعیار و ن
ارش کامل داده از عاقبت منمرفان و پرهیزکاران گز ، قرآن کریمشود. از این روحق می
 انذار عم ی برای راهیان سعادت باشد. تا  کردهو تبیین 

 های معرفي الگو و عبرت در قرآن شيوه .9
 شناسيدهي قرآني بر مبنای مخاطبر عبرتتا. ساخ9-1

هنگامی که  ،یکی از ابعاد اعجاز قرآن، اعجاز در فصاحت و بالغت است. از این رو
 تا عبرتگیرد است، بهترین شیوه ادبی را در پیش میدر پی معرفی عبرت  خداوند حکیم

، معرفی نمادهای منفی است؛ حال دهیعبرتبر دل و جان مخاطب قرآن، بنشیند. اساس 
این نمادهای منفی یا از افراد گمراهی همچون: اب یس، فرعون، قارون، نمرود و ... هستند 

، مود، قوم عاد و ... . از این روو یا از اقوام گمراهی همچون: قوم نوح، قوم لوط، قوم ث
از این مصادیق انمطاط و نمادهای منفی که همگی واقعیت  گیریعبرتبرای  قرآن کریم

  شود.ها اشاره میکه در ادامه به آن  از سه راه استفاده کرده است اندخارجی داشته
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 ي ی. تعابير انشا9-1-1

 انجام شده و گاهی با ادات استفهام.شیوه انشایی گاهی با فعل امر و به صورت دستوری، 
 است: ی از نوع دستورییچند نمونه از سبک انشا آیات زیر

 .«چشم صاحبان اى بگیرید عبرت پس :1الْأَبْصار أُولِي یا فَاعْتَبِرُوا» -الف

 گردش زمین روى :بگو :2الْمُكَذِّبين عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ انْظُرُوا ثُمَّ الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ» -ب
 .«شد چه الهى آیات کنندگانتکذیب سرانجام بنگرید سپس! کنید

: 1مُشْرِكين أَكْثَرُهُمْ كانَ قَبْلُ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضِ فِي سيرُوا قُلْ» -ج
 .«بود چگونه بودند شما از قبل که کسانى عاقبت بنگرید و کنید سیر زمین در: بگو

 از) بارانى( چنان سپس) و  :5الْمُجْرِمينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرْ مَطَراً عَلَيْهِمْ أَمْطَرْنا وَ» -ه 
 سرانجام بنگر پس.( ساخت نابود و کوبید هم در را هاآن که) دیمتافرس هاآن بر( سنگ

 .«شد چه مجرمان کار
 هاآن توطئه عاقبت بنگر  :4أَجْمَعين قَوْمَهُمْ وَ دَمَّرْناهُمْ أَنَّا مَكْرِهِمْ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُرْ» -و

 .«کردیم نابود را همگى قومشان و هاآن ما که شد چه
 از سرانجام پیشینیان، امر شده است. گیریعبرتدر این شیوه به 
آیات زیر، گیرد که کید قرار میتای از نوع استفهامی در صدر آیات مورد یسبک انشا

 ی از این موضوع هستند:  انمونه
 ال فَإِنَّها بِها یَسْمَعُونَ آذان  أَوْ بِها یَعْقِلُونَ قُلُوبٌ لَهُمْ فَتَكُونَ الْأَرْضِ فِي یَسيرُوا فَلَمْ أَ» -الف
-دل تا کردندن سیر زمین در آنان آیا :6الصُّدُورِ فِي الَّتي الْقُلُوبُ تَعْمَى لكِنْ وَ الْأَبْصارُ تَعْمَى

 نداى) آن با که شنوایى هاىگوش یا کنند درک آن با را حقیقت که باشند داشته ىهای
 هاستسینه در که هایىدل ب که شود،نمى نابینا ظاهر هاىچشم که چرا! بشنوند؟( را حق
 .«شودمى کور
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 قُوَّةً مِنْهُمْ أَشَدَّ كانُوا بْلِهِمْقَ مِنْ الَّذینَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَيَنْظُرُوا الْأَرْضِ فِي یَسيرُوا لَمْ وَ أَ» -ب
 اللَّهُ كانَ فَما بِالْبَيِّناتِ رُسُلُهُمْ جاءَتْهُمْ وَ عَمَرُوها مِمَّا أَكْثَرَ عَمَرُوها وَ الْأَرْضَ أَثارُوا وَ

 کسانى تعاقب ببینند تا نکردند گردش زمین در آیا :1أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ كانُوا لكِنْ وَ لِيَظْلِمَهُمْ
 زراعت براى) را زمین و بودند اینان از نیرومندتر هاآن! بود؟ چگونه بودند آنان از قبل که

 به روشن دالیل با پیامبرانشان و کردند آباد و ساختند دگرگون اینان از بیش( آبادى و
 ستم آنان به هرگز خداوند( دیدند را خود کیفر و کردند انکار هاآن اام) آمدند سراغشان

 «.کردندمى ستم خودشان به هاآن نکرد،
 نَطْبَعُ وَ بِذُنُوبِهِمْ أَصَبْناهُمْ نَشاءُ لَوْ أَنْ أَهْلِها بَعْدِ مِنْ الْأَرْضَ یَرِثُونَ لِلَّذینَ یَهْدِ لَمْ وَ أَ» -ج
 آن صاحبان از بعد زمین روى وارث که کسانى آیا  :9یَسْمَعُون ال فَهُمْ قُلُوبِهِمْ عَلى
 و کنیممى هالک گناهانشان به نیز را هاآن بخواهیم، اگر که گیرندنمى عبرت وند،شمى
 .«نشنوند( را حق صداى) تا نهیممى مهر هایشاندل بر
  :3یُؤْمِنُون لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِكَ في إِنَّ یَقْدِرُ وَ یَشاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْسُطُ اللَّهَ أَنَّ یَرَوْا لَمْ وَ أَ» -د

 این در! سازد؟مى تنگ یا گسترده بخواهد کس هر براى را روزى خداوند که ندیدند آیا
 .«آورندمى ایمان که گروهى براى است هایىنشانه

 ذلِكَ في إِنَّ مَساكِنِهِمْ في یَمْشُونَ الْقُرُونِ مِنَ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلَكْنا كَمْ لَهُمْ یَهْدِ لَمْ وَ أَ» -ه 
 در که را زیادى افراد که نیست کافى همین هاآن هدایت براى آیا: 8یَسْمَعُون فَال أَ لَآیاتٍ

 راه آنان( شده ویران) مساکن در هااین! کردیم؟ هالک ،داشتند زندگى آنان از پیش قرن
 آیا( مجرمان دردناک مجازات و خداوند قدرت از) است آیاتى این در روندمى

 .«شنوندنمى
 کند:امور زیر را روشن می شدهبیان توجه درآیات 

به سیر و اندیشه در اعمال، افکار و توانایی گذشتگان،  مطرح شدهدر همه آیات  -الف
 کید شده است.تا
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است، باعث پیدایش بصیرت و  شدهها در اعمالی که سبب سقوط آن سیر و اندیشه -ب
 .شودمیروشنایی 

در  کند که روش خداوند حکیمیهای پیشین، روشن مدر سقوط تمدن سیر و اندیشه -ج
ون نیز واقع شود؛ همان سنت ها اکنبرخورد با همه یکسان بوده است و اگر اعمال آن

 به سراغشان خواهد آمد. هالکت
باعث دریافت قوانین رشد، کمال و سقوط  تدبر در اعمال و سرانجام گذشتگانمل و تا -د

 است. 
به ویژه در نامه  گیری در روایاتعبرتدعوت به سیر در اعمال گذشتگان به جهت 

 کید واقع شده است. تانهج البالغه امیرالؤمنین )ع(، مورد  11

 . تعابير اِخباری9-1-2

آموز سرگذشت پیشینیان است که با توصیف عبرت تعابیر اخبار، دهیعبرتشیوه 
ن جام شده است. در ایدر بسیاری از آیات قرآن کریم، ان انشاییجمالت اخباری و نه 

شود تان نمیاما ممو داس ،شودن، همراه میتابا تمام وجود خویش با داس شیوه، مخاطب
ی هدف تاسرایی را در راسنتاب که بهترین شیوه داس ،ن نیستتاب داستاکه قرآن کچرا

.  به 1است« احسن القَصَص»کار گرفته است؛ زیرا قرآن به ؛ یعنی هدایت بشراص ی خود
کند، چنین از امر الهی را بیان می تان سر پیچی اب یسداسعنوان نمونه هنگامی که 

 مِنَ كاَنَ وَ اسْتَكْبرَ وَ أَبىَ إِبْلِيسَ إِلَّا فَسَجَدُواْ الِدَمَ اسْجُدُواْ لِلْمَلَئكَةِ قُلْنَا إِذْ وَ»فرماید: می
 وعخض و سجده آدم براى: »گفتیم فرشتگان به که را هنگامى( کن یاد) و  :9الْكَافِرِین

 و نافرمانى خاطر به و) ورزید تکبر و زد باز سر که اب یس جز کردند سجده همگى!« کنید
نی است که یک کارگردان و سه تا. این آیه بیان هنرمندانه داس«شد کافران از( تکبرش

بازیگر دارد؛ خداوند، مالئکه، اب یس و آدم. آنچه برای پروردگار حکیم در بیان و 
ن. پس غرض تاآن است نه رخدادهای داس هم است، نتیجه اخالقیتان، مپردازش این داس

اگر  ،برای پرهیز از صفت کبر و غرور است. بنابراین سرا، ایجاد انگیزه در مخاطبتانداس
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ای انسان، »چنین باید گفت:  ،بخواهیم هدف خداوند را در یک جم ه انشایی بیان کنیم
 .«ند استکبار ورزید و کافر شدکه اب یس در برابر خداو، چراغرور و تکبر نکن

خواهد از عفت، حیاء و پاکدامنی سخن به میان آورد و خداوند متعال، هنگامی که می
 وَ»فرماید: کند. چنانکه مین حضرت یوسف )ع( را بیان میتاتر داسبه زیبایی هر چه تمام

 إِنَّهُ  اللَّهِ مَعَاذَ قَالَ  لَكَ هَيْتَ قَالَتْ وَ أَبْوَابَالْ غَلَّقَتِ وَ نَّفْسِهِ عَن بَيْتِهَا فىِ هُوَ الَّتىِ رَاوَدَتْهُ
 اىتمن او از بود او خانه در یوسف که زن آن و  :1الظَّالِمُون یُفْلِحُ لَا إِنَّهُ  مَثْوَاىَ أَحْسَنَ رَبىّ

( یوسف!(« )مهیاست تو براى آنچه بسوى) بیا: »گفت و بست را درها ،کرد کامجویى
 داشته گرامى مرا مقام است من نعمت صاحب[ مصر عزیز] او! خدا به برممى پناه: »گفت

. در این !«شوندنمى رستگار ظالمان مس ما!( کنم؟ خیانت و ظ م او به است ممکن آیا)
دهد، کودکی که شهادت می و آیات، یوسف )ع(، زلیخا، عزیز مصر، زنان مصری

به  ف الهی را در این خ وتگاه شیطانیعارن هستند. خداوند متعال، متابازیگران این داس
کند. بدون تردید این جمالت خبری پیایی زیبایی از زبان حضرت یوسف )ع( تبیین می

 .«باشید باحیا»ثیرگذارتر از این است که حضرت حق بفرماید: تان، بسیار تادر این داس
لبع  من كون آكد في ای» نویسد:ثیر جمالت خبری، میتاآخوند خراسانی در مورد 

گذارتر تاثیرتر و ایجاد انگیزه، قویهای خبری در جم ه (.1503)خراسانی، « الصيغة
ها را از  نآبه جمالت خبری اشاره کرده و  د ذیل مباحث صیغه امرهستند. مرحوم آخون

اى کند. زیرا جمالت خبریهتر از صیغه امر معرفی میگذاری بر مخاطب، قویتاثیرلماظ 
له خود استعمال شده )نه در غیر موضوع شوند در معنا و موضوعتعمال مىکه در ط ب، اس

 ف است، نه اعالم و رفع جهل از مخاطب.بعث و تمریک مک  ها،ا داعى از آن، امله(

 . ترکيبي 9-1-9
با ترکیبی از جمالت  دهی است که متک معبرتای از ترکیبی، گونه دهیعبرتمراد از 

های توصیفی و دستوری، تعبیر دیگر با در هم آمیختن گزاره و یا به انشاییاخباری و 
 دهد.از سرگذشت بدکاران و گمراهان، سوق می گیریعبرتمخاطب خویش را به سوی 

ج قرآن کریم است؛ بدین صورت که ابتدا آنچه بر یدهی، شیوه رااین شیوه از عبرت
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جمالت خبری، توصیف  ... گذشته است را باانی همچون فرعون، قارون، اب یس وگمراه
ای از یک حاکم مقتدر، ظالم و مستکبر را کند و در میان این توصیف هنرمندانه، نمونهمی

درس  تادارد دهد و عاقبت او را برای تمام صاحبان قدرت و ثروت، بیان میارائه می
ذلِكَ غَى.....إِنَّ فيطَ إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلىَ اذْهَبْ»فرماید: عبرتی برای همگان باشد؛ چنانکه می

 براى است عبرتى این . دراست .. کرده طغیان که برو فرعون سوى به :1لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشى
های قرآنی، خداوند متعال ع ت نتای عبرت بودن داستا. در راس«بترسد( خدا از) که کسى

 عبرت و پند عالم هوشیارانای  پس :9فَاعْتَبِرُوا یا أُولِي الْأَبْصار»ها را نتاغایی از بیان داس
با جمالت خبری و توصیفی، مخاطب را به  تاندر یک داس بنابراین، قرآن کریم«. گیرید

های دیگر ن که در سورهتاگاه در ادامه همین داسکند، آنسوی راه هدایت، راهنمایی می
ت، امر به پیروی و پایداری در این طریق هدای انشایی و دستوریبا جمالت  قرار دارد

 .کندمی

 . مقایسه و تطبيق9-2

یافتگان را برای های قرآن کریم که مصادیق گمراهان و هدایتبا تدبر و تفکر در قصه
توان هدایت را از ضاللت، تشخیص داد و راه ، میکردهبیان  گیریعبرتالگوبرداری و 

 آمَنُوا الَّذینَ». شدخدا را از راه طاغوت جدا کرد و رهرو راه خدا شد و رزمنده راه او 
کسانی که ایمان   :3الطَّاغُوت سَبيلِ في یُقاتِلُونَ كَفَرُوا الَّذینَ وَ اللَّهِ سَبيلِ في یُقاتِلُونَ
 . «جنگنداند در راه طاغوت میجنگند و کسانی که کافر شدهدر راه خدا می اندآورده

ت شایان توجه؛ ای اسچگونگی بیان الگو و عبرت، توسط خداوند متعال، نکته 
 های قرآنی به سبک مقایسه، عمل کرده است.نتاخداوند متعال در تمامی داس

( و در 1100 است )دهخدا،« سنجیدن دو چیز با هم»در لغت به معنای  مقایسه
اصطالح، تطبیق دو امر برای تم یل نکات مثبت و منفی آن و فهم بهتر دو امر را مقایسه 

طوری است که اشیا را از راه مقایسه با هم و مقایسه با نقطه ویژگی طبیعی انسان »گویند. 
ها را بشناسد، گرچه در کمال تواند آنشناسد و اگر نقطه مقابل نباشد، نمیمقاب شان می
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ظهور باشد؛ مثل نور و ظ مت، ع م و جهل، قدرت و عجز، خیر و شر، حرکت و سکون، 
 (.تا)مطهری، بی« حدوث و قدم، فنا و ابدیت

، «عدالت و ظ م»، «ایمان و کفر»، «نیک و بد»سراسر قرآن کریم، دو چهره در 
و به طور « استکبار و استضعاف»، «اتماد و اختالف»، «شکر و کفران»، «اطاعت و معصیت»

تر، ممکن شود. شناخت هر دو آسان تااند در کنار هم معرفی شده« حق و باطل»ک ی 
شوند که یکی باید در کنار یکدیگر مطرح می های متضاد از آن رویاز این زوج برخی

که نیکی با  کندمینشان جامه تمقق بپوشد. قرآن کریم خاطرطرد و نفی شود و دیگری 
 ن نیستند. اشبدی، دانایان و نادانان، مؤمن با فاسق، دوزخیان با بهشتیان مساوی و هم

 مَا الحْرُورُ وَ لَا وَ الظِّلَ لَا النَور وَ لَا وَ ظَلُمَاتُال لَا الْبَصِيرُ وَ وَ الْأَعْمَى یَسْتَوِى مَا وَ» -الف
 و  روشنایى و هاظ مت نه و نیستند برابر هرگز بینا و نابینا و  :1الْأَمْوَات لَا وَ الْأَحْيَاءُ یَسْتَوِى

 .«نیستند یکسان زندگان و مردگان هرگز و !سوزان و داغ باد و( آرامبخش) سایه نه
 هرگز :9ءالْمُسىِ لَا وَ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ وَ الْبَصِيرُ وَ الْأَعْمَى یَسْتَوِى مَا وَ» -ب

 با اندداده انجام صالح اعمال و آورده ایمان که کسانى همچنین نیستند یکسان بینا و نابینا
 «.بود نخواهند یکسان بدکاران

 کسانى با دانندمى که کسانى آیا :3یَعْلَمُونا لَا الَّذِینَ وَ یَعْلَمُونَ ینَالَّذِ یَسْتَوِى هَلْ قُلْ» -ج
 «یکسانند؟ دانندنمى که

 کسى همچون باشد باایمان که کسى آیا: 8یَسْتَوُن لَّا فَاسِقًا كاَنَ كَمَن مُؤْمِنًا كاَنَ فَمَن أَ» -د
 «.نیستند برابر دو این هرگز نه،! است؟ فاسق که است

راین قرآن کریم، تنها شخصیت مثبت را مطرح نکرده، ب که هر جا از بهشتیان، بناب
سخن به میان آورده، بال فاص ه، سرانجام دروزخیان را مطرح کرده است. اگر در قرآن 

های نتاو داس )ع(بار، نام حضرت موسی  111در مقابل  بار، نام فرعون آمده 00کریم،
ندگی سراسر شرک فرعون، مطرح شده است. نام زندگی سراسر توحیدی او در مقابل ز
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که باید در ارائه الگو و عبرت، حق، ج وه و ، چراموسی )ع( دو برابر نام فرعون، آمده
 . 1«حق، ماندگار است و باطل، رفتنی است» زیرا ؛برجستگی مضاعف بر باطل، داشته باشد

قارون، مستضعفان و  مقایسه آدم و اب یس، هابیل و قابیل، یوسف و زلیخا، س یمان و
ای مثبت و مظاهر حق، ها از نماده... همگی از همین باب است که انسانمستکبران و

برداری کنند و راه آنان را در پیش گیرند و از نمادهای منفی و مظاهر باطل عبرت و الگو
 .کننداز پیروی آنان، پرهیز 

 . بيان عاقبت9-2
اقبت بدکاران و نیکوکاران است. هر چند ها، بیان عنتاشیوه قرآن کریم در همه داس

قضایای منطقی در قرآن کریم، منتج نتیجه یقینی هستند و مخاطب در تقابل نور و ظ مت، 
برد، اما خداوند به این اکتفا نکرده و خود به حقانیت اهل نور و بطالن اهل نار پی می

 لَفي الْفُجَّارَ إِنَّ نَعيم وَ لَفي بْرارَالْأَ إِنَّ: »کندمیعاقبت و سرانجام هریک از دو گروه را بیان 
 .«دوزخند در بدکاران و. فراوانند نعمتى در نیکان یقین به :9جَحيم

شان با خدای متعال پای بند بودند و کسانی در تقابل میان کسانی که به عهد و پیمان
 عُقْبىَ صَبرْتمْ فَنِعْمَ مَابِ عَلَيْكمُ سَلَامٌ»فرماید: اند؛ چنین میکه عهد و پیمان را نقض کرده

 یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ أَن بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا یَقْطَعُونَ وَ مِيثَاقِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِ عَهْدَ یَنقُضُونَ الَّذِینَ الدَّارِ وَ
به  شما بر سالم :(گویندمى آنان به و) :3الدَّار سُوءُ لهَمْ وَ اللَّعْنَةُ لهَمُ أُوْلَئكَ  الْأَرْضِ فىِ

 عهد که هاآن(! جاویدان ى) سرا آن سرانجام نیکوست چه! نتااستقامت و صبر خاطر
 داده آن برقرارى به دستور خدا که را پیوندهایى و شکنندمى کردن ممکم از پس را الهى
( مجازات و) بدى و ستا هاآن براى لعنت کنند؛مى فساد زمین روى در و کنندمى قطع

 .«رتآخ سراى
ب که انسان ها را به توجه، نگاه  ،قرآن کریم، نه تنها به بیان عاقبت بدکاران اهتمام دارد

شود کند. همچنین سرانجام نیکان را یادآور میاز عاقبت بدکاران امر می گیریعبرتو 
 . شودنمیکه اجر و ثواب آنان هرگز ضایع 

                                                           

 11. سوره اسرا، آیه 1

 15و  11آیه  . سوره انفطار،2

 24و  25. سوره رعد، آیه 1
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 10بدکاران، امر شده و در مقابل به نگاه و عبرت از سرانجام  مرتبه10در قرآن کریم، 
برای سرانجام بدکاران از لفظ همچنین مرتبه از سرانجام نیکوکاران، یاد شده است. 

 «اجر و ثواب»برای نیکوکاران از لفظ  و 1«الْمُكَذِّبين عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ فَانْظُروا: »«عاقبت»

 ثَوابَ اللَّهُ فَآتاهُمُ» و 2«الْمُحْسِنين جَزاءُ لِكَذ رَبِّهِمْ عِنْدَ یَشازُنَ ما لَهُمْ»کند: استفاده می
مضاف نباشد  «العاقبه». البته اگر لفظ 1«الْمُحْسِنين یُحِبُّ اللَّهُ وَ الْآخِرَةِ ثَوابِ حُسْنَ وَ الدُّنْيا

 ،(. بنابراین1512)راغب اصفهانی،  5«الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين »به معنای اجر و پاداش است. همانند: 
 کید است.تاتقابل دو قطب متضاد نور و ظ مت در بیان سرانجام نیز مورد 

های خویش، اعتقاد ندارد. پایان باز، نقطه ورود به نتابه پایان باز در داس قرآن کریم 
ن را معین کرده و جایگاه ابدی نیکان و بدان تاج است. از این رو، پایان داستاهزار راه استن
 .کندیمرا مشخص 

 . تشبيه معقول به محسوس9-9
 و  :5قيال اهللِ مِنَ أصدَقُ و مَن» :است گوینده ترینصادق کریم، سخن قرآن که آنجا از

 در باشد تمثیل بیان درصدد اگر .«باشد ترصادق خدا از هایشوعده و رتاگف در که کیست
 كَمَثَلِ مَثَلُهُم»مانند:  کند؛می گوشزد را آن بودن تمثی ی آیه، مضمون در یا ذیل یا صدر

. باید توجه «است افروخته آتشى که هستند کسى همانند[ منافقان] آنان : 6نارا الَّذِي استَوقَدَ
 .خواند «مَثَل» را آن تواننمی شاهد بدون داشت که
 الهُدي مِنَ وبَيِّناتٍ» و 7«فَصل لَقَول  إنَّهُ»: است «فرقان» و «قول فصل» کریم، قرآن
 .آمیزدنمی خارجی، تمقیق با را تمثیل ،از این رو ؛1«رقانوالفُ

                                                           

 117آیه  عمران،. سوره آل1

 15. سوره زمر، آیه 2

 151عمران، آیه . سوره آل1

 121. سوره اعراف، آیه 5
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: است ذهن در یا ممثَّل و ممسوس و است ممسوس به معقول تشبیه تمثیل، از غرض
 مِن خَلَقَهُ آدَمَ كَمَثَلِ اهللِ عِندَ عيسي مَثَلَ اِنَّ» :خارج در یا  1«انار استَوقَدَ الَّذِي كَمَثَلِ مَثَلُهُم»

 (. در نتیجه مُمثّل، امر وجودی است.1117دی آم ی، )جوا  2«تُراب
 را چیزی همان پاداش، و تعذیب ال،وس نهی، و امر مانند: خداوند، افعال از مردم توده

 را پروردگار لقاء و کنندمی برداشت او کیفر و پاداش و فرمانروا کارهای از که فهمندمی
 پیامد ،شود بیان «حس» حد در گر معارفا پس ؛پندارندمی قدرتمند امیری لقاء همانند نیز
 بیان معقول حد در چنانچه و شدند رتاگرف بدان «اشاعره» از گروهی که است «تجسیم» آن

 قُل» نیست؛ همچون توحید به خداوند وصف تنها قرآن، معارف زیرا ؛نیست ممکن شود،
 و ستا نیز رسل الارس و کتب انزال نهی، و امر مانند او کارهای ب که، 1«أحَد اهللُ هُوَ
 گروهی تنها بشود، هم اگر و کرد بیان تواننمی تجریدی صورت به را امور گونهاین

 همراه و همگان فهم حد در بیانی با معارف قرآن ،رواین از فهمند.می را آن خاص،
 .کنند تجرید را معانی این که اندآمده فرود اصولی
 منظر از آن متعارف مفاهیم و ظالفا تشریعی اعتبار عین در کریم، قرآن کل
 برای است امثالی نیز برین معارف آن و برتر معارف برای است هاییمثال جویی،حقیقت

 به نباید کریم، قرآن فهم برای است. پس حقیقی و عینی وجودی ویل،تا آن و قرآن ویلتا
 با که یاور مانند رسید؛ ممثّل به و گذشت هامَثَل از باید ب که کرد، بسنده آن ظاهر

 به تا بگذرد یاور از باید معبّر و آیدنمی دست به آن حقیقت ادبی، ترکیب و وتم یلتجزیه
الف(. باید دانست رسیدن به حقیقت و تکوین و 1113برسد )جوادی آم ی،  آن اصل

 اساس، این بر شدگان از وادی اعتباریات است.عبور از اعتبار و تشریع، کار ممققین و رها
 در که آنان ویژه به و همگان برای سویی از که است شده بیان ایگونه به نقرآ معارف

 و نازل یت ق از تا است همراه اصولی با دیگر سوی از و باشد مفهوم اندیشند،می حس حد
 ممسوس معقول، آن در که شود استفاده ادبیاتی از باید ،رواین از ؛بماند ایمن ممسوس

 قرآن کنونی وضع جز ایشیوه چنین و شود گرفته کار هب ممسوس به معقول تشبیه و شود
شناسی قرآن مقتضی تناسب عالم و مع ول است و مع ومات مخاطب بود )همان(. نخواهد

                                                           

 17. سوره بقره، آیه 1

 43عمران، آیه ل. سوره آ2

 1. سوره اخالص، آیه 1



 1933تابستان |  93شماره | 11 دوره| سراج منير فصلنامه علمي  | 111

معقول،  حقایقبعد از ادراک به مرتبه درک  تاعالم ماده را در حد ممسوس تنزل داده 
 ارتقا دهد.

 السَّماء فِي وفَرعُها ثابِت أصلُها طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً مَةًكَلِ مَثَالً اهللُ كَيْف ضَرَبَ تَرَ لَمْ أَ»
( پاکیزه رتاگف و) «طیبه ک مه» خداوند چگونه ندیدى آیا: 1رَبِّها بِإذنِ حينٍ كُلَّ اُكُلَها تُؤتي

 آسمان در آن شاخه و ثابت،( زمین در) آن ریشه که کرده تشبیه اىپاکیزه درخت به را
 است.

 به که اعتقاد، چرااست ممسوس به معقول از مصادیق بارز تشبیهسوره ابراهیم  25 آیه
 میوه همواره اش،شاخه باالترین تا ریشه از که کندمعرفی می طوبایی شجره توحید را

 و ندهد میوه آن ساقه و ریشه که نیست معمولی نتادرخ نظیر توحید، درخت. دهدمی
 .شودنمی یافت بهشت در جز درختی، چنین باشد؛ میوه دارای نمعی فصل در فقط

 تشبیهی دهد،می میوه به طور دائم شاخه تا ریشه از که بهشتی درخت به توحید تشبیه
 و ریشه دنیا، نتادرخ زیرا رسا نیست، دنیا نتادرخ از درختی به آن تشبیه ، امارسا است

 ثمر نمعی فص ی در فقط هاآن هایشاخه از قسمتی ب که دهد،نمی میوه شانبر( و ساقه
 ممصول فصل چند سالی باغبان، خوب سرپرستی اثر بر درختی است ممکن. دهدمی

 طیبه ک مه بدهد؛ برخالف میوه درخت آن شاخه هر و روز هر که نیست چنین ، امادهد
: است دائمی اشمیوه که بهشت نتادرخ مانند دهد؛می بار لمظه هر در آن جای هر که

 نتادرخ خوراکی ،«9دائِم اُكُلُها األنْهارُ تَحتِهَا مِن تَجري المُتَّقونَ وُعِدَ الَّتي الجَنَّةِ مَثَلُ»
 شود.نمی کم هرگز و است دائمی بهشت

 ایجامعه و داد و عدل از پر نظام آن، به بندیپای و اعتقاد و توحید گستره آنکه نتیجه
 در توحید اگر اام ،نندکمی زندگی صفا، و ص ح در همواره آن، افراد که بود خواهد
 خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ كَلِمَةٍ ومَثَلُ»: ندارد امنیت و استقرار جامعه آن نباشد، اصل ایجامعه
 است ناپاک درختی چون ناپاک، سخن مَثل و :3قَرار مِن لَها ما األرضِ فَوقِ مِن اجتُثَّت

 پ یدی جز ایثمره غیرتوحیدی جامعه یعنی ؛«ندارد قراری و شده کنده زمین روی از که
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(. رسیدن به جامعه جهانی توحیدی آرزوی همه انبیاء بوده ب1113ندارد )جوادی آم ی، 
 است.

 دهيهای عبرتآسيب. 3
های به گونه صمیح و هنرمندانه انجام نشود، آسیب اگر معرفی شخصیت و نماد منفی

 .جدی در پی خواهد داشت

 . الگو شدن شخصيت منفي3-1

ها، نمادها و های چهره شدن شخصیتیکی از آسیب «شدن شخصیت منفی الگو»
-های امروز سینمای جهان و رمانفی م ها همانندتانکاراکترهای منفی است. در برخی داس

که شود که مخاطب به جای ایناخته مین، پردتابه قدری به شخصیت منفی داس های مدرن
شود؛ مند شده و مجذوب کاریزمای او میقهبه آن شخصیت عال تنفر و بیزار شوداز او م

در فی م سینمایی شوالیه  1نامه و جوکرتارهمچون شخصیت عبداهلل بن زبیر در سریال مخ
یعنی هرگز اب یس،  ؛های قرآن کریم، چنین آسیبی وجود نداردنتا. اما در داس2ریکیتا

 شوند. یفرعون، قارون، قابیل و... شخصیت دوست داشتنی قرآن کریم، واقع نم
های نتادر این است که در داس های امروزیتانهای قرآنی با داسنتاتفاوت داس

ها به طور سفید و سیاه یا به شود و شخصیتواقع می تان بر مدار حق و باطلقرآنی، داس
شوند که این امر باعث الشیطان یا نورانی و ظ مانی معرفی میاهلل و اولیاءتعبیر قرآن، اولیاء

اما در  ،ای به شخصیت سیاه یا ظ مانی پیدا نکندهای قرآن، عالقهنتاد، مخاطب داسشومی
ن سفید و سیاه نیستند، تاهای داسهای امروز سینمای جهان، مثل گذشته شخصیتنتاداس

 شوند.برای مخاطب معرفی می تان به طور خاکستریهای داسب که امروزه شخصیت
گیرد: ت انجام مینی به سه صورتاهای داسپردازی در فی مبه طور ک ی شخصیت

هایی مثبت هستند(، سیاه )شخصیت به طور مط قهایی که )شخصیت های سفیدشخصیت
هایی که وجوه مثبت و منفی را با منفی هستند( و خاکستری )شخصیت به طور مط قکه 

نویسان و مط وب فی منامه ،نوع شخصیت خاکستری ،هم دارند( که در این میان
پردازی قاب یت دراماتیک فراوانی دارد و ؛ چراکه این نوع شخصیتاسترگردانان کا

                                                           

1. Joker 

2.The Dark Knight 



 1933تابستان |  93شماره | 11 دوره| سراج منير فصلنامه علمي  | 112

 آزادی عمل بیشتری دارند ،پردازینویسان و کارگردانان در این نوع شخصیتفی منامه
مشهور است که در  ،در بین نویسندگان و کارگردانان سبببه همین  (.1111)قادری، 

 ،هاگونه شخصیتو سیاه، مخاطب با این سفید به طور مط قهای پرداخت شخصیت
بدین معنا که شخصیت  .کندها نسبتی برقرار نمیپنداری نداشته و با این شخصیتذاتهم

صد هم سفید یا به تعبیر قرآن، نورانی نیست، ب که در عین خوب تان ص درمثبت داس
صد هم درتان، صدهایی در وجود خویش دارد و شخصیت منفی داسها و بدیبودن زشتی

هایی هم در وجود بد بودن، خوبی سیاه یا به تعبیر قرآن ظ مانی، نیست ب که در عین
گذارد؛ عهده مخاطب میتان، قضاوت را برط نویسنده داسیخویش دارد. در این شرا

اری از او به بردنفی و الگومند شدن به شخصیت معالقه»یعنی  ؛جاست که آن آسیبهمین
شود که سراغ مخاطب آمده و در بیشتر موارد، مشاهده می به «جای تنفر و بیزاری

 نه مایه عبرت برای او. ،شودن، الگوی جوان امروزی میتاشخصیت منفی داس

 دهيرفت از آسيب عبرتهای برونراهکار. 3-2

نماد منفی وجود دارد که این  رفت از الگو شدن شخصیت وکار اساسی برای بروندو راه
 ن های امروزی دریافت:تاهای قرآن و داسنتاهای داسا توجه به تفاوتتوان بکار را میراه

های قرآن، پایان و سرانجام ظالمین و ستمکاران را به طور تمام و نتاتفاوت اول: داس
و پیروانش نجات یافتند و فرعون و پیروانش )ع(  کند. به عنوان مثال: موسیکمال بیان می
 به) و  :1تَنْظُرُون أَنْتُمْ وَ فِرْعَوْنَ آلَ أَغْرَقْنا وَ فَأَنْجَيْناكُمْ الْبَحْرَ كُمُفَرَقْنا بِ إِذْ وَ»هالک شدند. 

 فرعونیان و دادیم نجات را شما و شکافتیم شما براى را دریا که را هنگامى( بیاورید خاطر
برخی  این در حالی است  که. «کردیدمى تماشا شما که حالى در ساختیم غرق را

ب که دارای پایان باز  ،ی امروز سینمای جهان، پایان، عاقبت و سرانجام نداردهانتاداس
 ن بدهد. تاگیرد که حق را به کدام طرف داساست و مخاطب خود تصمیم می

 أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَصْحابُ نادى وَ»های قرآن، حق و باطل است؛ نتاتفاوت دوم: ممور داس
 مُؤَذِّن  فَأَذَّنَ نَعَمْ قالُوا حَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ ما وَجَدْتُمْ فَهَلْ حَقًّا رَبُّنا عَدَناوَ ما وَجَدْنا قَدْ أَنْ النَّارِ
 را آنچه: »که زنندمى صدا را دوزخیان بهشتیان و :9الظَّالِمين عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَنْ بَيْنَهُمْ
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 به نتاپروردگار را آنچه هم ماش آیا یافتیم حق را همه بود، داده وعده ما به پروردگارمان
: که دهدمى ندا هاآن میان در اىندادهنده هنگام، این در!« یافتید؟ حق بود داده وعده شما

های امروزی، حق و باطل با نتادر داس این در حالی است که. «باد ستمگران بر خدا لعنت
ب که گاهی  ،نیستندها، همیشه خوب نیستند و بدها، همیشه بد هم آمیخته شده است؛ خوب
ن تاشوند و در پایان داسبد می ،هاخوب وخوب ،شود و بدهاجای این دو گروه عوض می

 ها خوب بودند یا بدها خوب بودند؟ شود که آیا واقعا خوبروشن نمی
 قَوْمُ وَ ثَمُودُ وَ»کند؛ تفاوت سوم: قرآن، ع ل پیدایش افراد ظالم را به طور واضح بیان می

 قوم( نیز) و  :1عِقَاب فَحَقَّ الرَسُلَ كَذَّبَ إِلَّا كلُ الْأَحْزَابُ إِن أُوْلَئكَ  لْيْكَةِ أَصحَابُ وَ لُوطٍ
 پیامبران تکذیب به که) بودند احزابى هااین ،[شعیب قوم] األیکه اصماب و لوط و ثمود

 آنان ربارهد الهى عذاب و کردند تکذیب را رسوالن( هاگروه این از) یک هر(! برخاستند
 .«یافت تمقق

یج اخروی را که عذاب تایج دنیوی که هالکت و خواری است و نتاتفاوت چهارم: قرآن ن
 دنیا در :9عَظيم عَذابٌ الْآخِرَةِ فِي لَهُمْ وَ خِزْيٌ الدُّنْيا فِي لَهُمْ»کند؛ دردناک ابدی را بیان می

 شد. خواهد نصیبشان بزرگى مجازات آخرت در و رسوایى
رفت از الگو شدن نماد توان دو راهکار اساسی برای برونراین طبق آیات قرآن، میبناب

 است، بیان کرد: دهیعبرتمنفی که آسیب 
ن، تاشخصیت منفی داس تان را بر ممور نور و ظ مت یا حق و باطل بیان کرد تاباید داس -1

 الگوی مخاطب، واقع نشود.

مخاطب از سرانجام  تا شودکار بیان عاقبت هر کدام از دو گروه به طور واضح و آش -2
 ن، عبرت بگیرد.تاشوم شخصیت منفی داس

 گيرینتيجهبحث و 
توان، می ،از اوصاف صاحبان خرد است. از این رو گیریعبرتطبق بیان قرآن کریم، 

دن دستیابی به بصیرت دینی و اخالق اسالمی را از رهگذر عبرت، میسر دانست. برای رسی
باید ممسوسات را با حواس ظاهری، درک کرد، سپس  الق اسالمیبه بصیرت دینی و اخ

                                                           

 15و  11آیه  . سوره ص،1

 51. سوره مائده، آیه 2
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با تفکر و تعقل در آنان، به باطن و گوهر دین رسید. درک صمیح ممسوسات و 
انجامد و اگر این سیر به طور صمیح انجام می گیریعبرتها به اندیشیدن در حقیقت آن

 ،کند. بنابراینت میدر رسیدن به یک تربیت دینی کامل و بی عیب و نقص کفای دشو
پذیر نیست و تربیت دینی، بدون اسالمی، بدون تربیت دینی، امکان بصیرت دینی و اخالق

گذار، شیوه قرآنی و دین نیز برای رسیدن به تب یغ اثر، میسر نیست. در تب یغ گیریعبرت
 دهیعبرتکه ، چراای سودمند و راهگشا استغ دینی، شیوهبرای مب  دهیعبرتروایی 

گیری از برای مردم، امری ممسوس و روشن است. اما آنچه در این راه مهم است، بهره
 شیوه قرآن است.

ان عاقبت و از سه راه مقایسه و تطبیق، بی انشاییدر ضمن جمالت اخباری و  قرآن
های جمعی در گیرد. حال اگر رسانهبهره می دهیعبرتبرای  تشبیه معقول به ممسوس

آسیبی های جدی خواهند شد. های قرآنی بهره نگیرند، دچار آسیبهاز شیو جامعه دینی
شود. اگر چنانچه برخالف شیوه قرآن، در نگاه مخاطب می که باعث جذابیت نماد منفی

، نور و ظ مت و یا به تعبیری سیاه و سفید گیریعبرتممور در معرفی نماد منفی جهت 
 ؛نه نورانی هستند و نه ظ مانی آیند کهبه وجود می های خاکستریشخصیت ،نباشد

 است.  دهیعبرتهایی، آسیب اص ی رسیدن به چنین شخصیت
ن )سفید و تارفت از این آسیب وجود دارد: دو قطبی بودن داسدو راهکار برای برون

تاکید صریح قرآن کریم و بر پایه  ، عبرتسیاه( و بیان عاقبت و پرهیز از پایان باز. بنابراین
اصالح اخالق فردی و اجتماعی، تواند در مایه براهین عق ی، میدرون با نص روایات

 کاری کارآمد و عم یاتی باشد. راه

 تعارض منافع
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