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 چكيده 
كارهاي نيازمند تفسير و تبيين است، و از جمله راهقرآن كريم، به داليل گوناگون 

تفسير آن، آثاري است كه از اولياي دين به مثابه ميراثي بزرگ به ما منتقل شده و 
در اين ميان، روايات تفسيري پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت ايشان كه به استناد 

عارف قرآن و بسياري از آيات و روايات، تنها كساني هستند كه آگاهي كامل به م
اي ارزشمند به دست ما رسيده است. اين روايات  مقصود آن دارند، به عنوان هديه

اند و در اين نوشته تالش شده تا با ارائه تعريف مثال، به بررسي سرشار از مثال
هاي در روايات تفسيري به صورت ويژه، پرداخته و ويژگي كاركردها و فوايد آن

شود مورد بررسي قرار گيرند. اين سبت بدان غفلت ميتشبيهي آنها كه، عموماً ن
اي به فرجام پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه

ها و به كارگيري مثل در گيري از روشرسيده، به اين نتيجه دست يافته كه بهره
گشاي مفسران گونه سيره تفسيري راهتفسير قرآن، مفيد و دلنشين و تبعيت از اين

توان مفاهيم بلند و واالي قرآني را در قالبي است. با چنين روشي است كه مي
نواز و قابل فهم به مخاطبان ارائه كرد و به هدف نهايي كه تفهيم  محسوس و روح

 مطالب و بعد از آن عمل به آيات است نائل آمد.
 ايات تفسيري.المثل، روايات تفسيري، مثال در رو مثال، ضربها: واژهكليد

                                                 
 23/12/97پذيرش:  تاريخ          26/11/97تاريخ دريافت:   -*

 masoomi1369@yahoo.com** كارشناسي ارشد تفسير روايي از دانشگاه قرآن و حديث قم،                                  
 moradi_215@yahoo.comدكتري تفسير، عضو هيأت علمي دانشگاه قرآن و حديث،                                          ***



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    246

 

 مقدمه

مقاله حاضر در پي پاسخ دادن به اين پرسش است كه كاركردهاي مثال در روايـات  
تفسيري چيستند؟ در روايات تفسيري، به تفسير آيات قـرآن بـه صـورت نظـري و     

شده، آيا اين عمل براي آسان سازي و تفهيم مطلب بوده  عملي به بيان مثال پرداخته
داشته است؟ چه بسا كه بيشترين فايده اين گونه روايـات،  و يا داليل ديگري وجود 

گردد. به بيان ديگر، اين  پيش از آنكه به اصل تفسير باز گردد به روش تفسير باز مي
 روايات بيشتر از آنكه نقش تفسيري داشته باشند، نقش آموزشي در تفسير را دارند.

هايي كه براي مثالضرورت انجام اين تحقيق آن است كه به شناسايي و بررسي 
گونـه  تفسير آيات قرآن از ائمه (ع) صادر شده است بپردازد، و با بررسي دقيق ايـن 

هاي بيان اين موارد، روايات، علت بيان مثال را دريافت و همچنين با شناسايي انگيزه
به مفسران كمك نمايد تا در مقام تفسير برخي از آيات از اين شيوه در تفسـير بهـره   

تر آيات قرآني و مخصوصاً تفسير اي بر تفسير دقيقتواند مقدمه ين تحقيق ميگيرند. ا
توان مقصود و منظور را به فهم عامـه  آيات متشابه باشد؛ چرا كه با مثال است كه مي

 تر كرد و مطالب را به صورت محسوس به تصوير كشيد.مردم نزديك
نگاشته شده اسـت كـه بـه     هاي زيادي نامهها و پاياندر زمينه امثال قرآن كتاب

ولي در رابطه با موضوعِ اين نوشته كه  1بررسي تشبيهات و امثال قرآن پرداخته است،
نامـه و يـا   پردازد كتاب، پايانبه بررسي كاركردشناسي مثال در روايات تفسيري مي

 اي نگاشته نشده است.مقاله

                                                 
اصغر حكمت،  تا. امثال قرآن، علي امثال القرآنيه، عبدالرحمن حسن حبنكه الميداني، دارالقلم، بي. براي نمونه: 1

لي . تفسير امثال القرآن، اسماعي1381؛ امثال القرآن، ناصر مكارم شيرازي، قم، نسل جوان، 1387پرسش، 
 . 1382؛ تمثيالت قرآن، حميد محمد قاسمي، اسوه، 1381اسماعيلي، اسوه، 
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يت (ع) در تفسير هاي بياني اهل برو آن است كه پي به ظرافتفوايد مقاله پيش
هـاي اسـتفاده شـده در تفسـير قـرآن،       بريم و با شناخت انـواع مثـال  آيات الهي مي

سـازي مطالـب و    كوشيم خود نيز براي انتقال مفاهيم و اقناع مخاطب و جـذّاب  مي
همچنين محسوس كردن برخي از مواردي كه درك آن براي مخاطب دشوار است، از 

هاي بيان شـده در روايـات    ا اثبات اين مطلب كه مثالهاي عيني بهره ببريم. و بمثال
ها نهايت بهره را بـرد. و نيـز بـا شـناخت     توان از آنتفسيري قابل تعميم هستند، مي

هاي اشتباه از قرآن كريم و هاي اين موضوع در روايات تفسيري، مانع برداشتآسيب
 تفسير روايي آيات شد.

 مفاهيم پژوهش 

ي مثـل، يكـي از اقسـام تشـبيه بـه شـمار        تفيعيل از ريشهتمثيل مصدر باب تمثيل. 
. مثال كه از همين ريشه )95: 1412(جرجاني، رود. يعني هر تمثيلي تشبيه است  مي

رود. از يك ي تشبيه حقايق عقلي به امور حسي و قابل لمس به كار مي است، درباره
و هضم آنهـا را پيـدا   سو، مسائل عقلي بسياري وجود دارد كه اكثر مردم قابليت فهم 

انـد و   ندارند. و از سوي ديگر، مـردم بـه محسوسـات و امـور عينـي عـادت كـرده       
ها و امور قابل  نشان از آن دارد كه ديده» عقل مردم به چشمشان است«المثل  ضرب

 ).13 :1378شود (مكارم شيرازي،  تر و بهتر درك مي لمس، آسان
اسـت. روايـت از روي بـه معنـاي     تركيبي از روايت و تفسير  .روايات تفسيري

برطرف كردن عطش است و روايت اصطالح شـده در خبـري كـه از ديگـران نقـل      
ي فسر به معناي آشكار ساختن اسـت.   شود، و تفسير، مصدر باب تفعيل، از ريشه مي

التفسير و باشد. آيت اهللا معرفت، در كتاب و در اصطالح به معناي كشف مراد متن مي
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روايـات  «كنـد:   ، روايات تفسيري را اين چنين تعريف ميه القشيبالمفسرون في ثوب
تفسيري، رواياتي از معصومين (ع)، اصحاب پيامبر (ص) و تابعـان آنـان اسـت كـه     

 ).17 :1385(معرفت، » گيرد. مبناي تفسير نقلي قرآن قرار مي
در تعريف روايات تفسيري به اين نكته بايد توجه داشت كـه از ديـدگاه شـيعه،    

يات تفسيري به آن دسته از رواياتي كه از معصومين (ع) براي تبيين مفهوم يك يا روا
گردد. اما از نظر اهـل   چند آيه و يا حتي بخشي از يك آيه بيان شده باشد اطالق مي

سنّت، دايره اين روايات وسيع است؛ زيرا آنها عـالوه بـر روايـات پيـامبر (ص) بـه      
نگرند و آنهـا را نيـز از    ر روايات آن حضرت ميسخنان صحابه و تابعين نيز به اعتبا

از نظر شيعه، اگـر  «دانند. توضيح اين نكته بايسته است كه جمله روايات تفسيري مي
صحابه و تابعين در سلسله سند روايت تفسيري واقع شده باشند و به عنـوان راوي،  

ت. و تفسـير  مطالب تفسيري نقل كنند، اعتبار نقل قول آنان بسته بر وثاقت آنان اسـ 
تواند از تفسيرهاي قريـب بـه    آنان، در مواردي كه راوي كالم معصوم (ع) نباشد، مي

واقع باشد؛ چرا كه آنان از تقدم زماني نسبت به معصـومين (ع) برخوردارنـد و چـه    
بسا، تفسير واقعي آيات را از معصومين شنيده و دريافته باشند، ليكن آن را به معصوم 

صوصاً، صحابه و تابعيني كه شخصيت علمي و تقوايي آنـان مـورد   اند، خ نسبت نداده
 ) 157 :1380تأييد معصومين است. (مؤدب، 

 فوايد مثل و مثال در روايات تفسيري

هاي مناسب، نقش برجسته و غيرقابل انكـاري در تفسـير و تشـريح مباحـث،     مثال
مثال بجا  روشن ساختن حقايق و دلنشين كردن مطالب دارند. گاهي ممكن است يك

كه هماهنگ و منطبق با مقصود است، مطلب را از آسمان معنـا بـه زمـين بيـاورد، و     
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براي همه قابل فهم سازد. مثل مناسب مطلب مورد نظـر را بـراي عمـوم قابـل فهـم      
كند و در عين جالب بودن با تشبيه معقوالت و غير محسوسات بـه محسوسـات،    مي

گردند. در بـه كـاربردن مثـال    به مطلب مي موجب تفهيم بهتر مخاطبان و جذب آنها
ي كـاربر بسـتگي دارد؛ ولـي بـه      اغراض و فوايد بسياري وجود دارد كه بـه انگيـزه  

هـاي  توان چند فايده براي آن برشمرد. در روايات تفسيري نيز مثالصورت كلي مي
هاي قابل توجهي دارند كـه در ذيـل،   زيادي به كار رفته است كه كاربردها و ويژگي

 شوند: آنها بازگو مي

 محسوس جلوه دادن مسائل نامحسوس .1
المثل در جاي خود، گاهي نقش انبوهي از كلمات و جمـالت را بـازي    مثال و ضرب

تواند سخن را در دل مخاطب بنشـاند و يـا مشـكل غيرقابـل     كند و به تنهايي ميمي
ند. مثل گـاهي  فهمي را مفهوم كند و يا مطلبي را براي خواننده و شنونده، شير فهم ك

كند تا اين هماني بودن دو چيز متباين را بـازي نمايـد و يـا    نقش تشبيه را بازي مي
سازي كند تا روشن حقايق عقلي دور از دسترس را به امور حسي و قابل لمس شبيه

گردد. روشن است كه مسائل عقلي و متعالي بسياري وجود دارد كه بسياري از آنهـا  
ان قابل فهم نيست. اما مثل آنها را از عالم باال و عقل پـايين  اطالعي ندارند و برايش

نمايد. از آنجا كه انس انسان بيشتر فهم آن را آسان ميكند و آورد و دم دستي ميمي
با محسوسات است و حقايق پيچيده عقلي از دسترس افكـار نسـبتاً دورتـر اسـت،     

رد و در آستانه حس قـرار  آو هاي حسي آنها را از فاصله دور دست نزديك ميمثال
سـازد. در برخـي از    چسب و شيرين و اطمينان بخش مـي دهد، و درك آن را دلمي

روايات تفسيري نيز نوعاً مسائل معنوي، عقلي و عقيدتي كه غيرقابل ديدن با چشـم  
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است، به محسوسات و چيزهاي قابل رؤيت تشبيه شده تا آن مطالب معنوي، در ذهـن  
خش گردد. زيرا اُنس و اُلفت انسان بيشتر با محسوسات و اشياي جايگزين و اطمينان ب

باشد، موارد  اي دورتر مي ديدني است و حقايق پيچيده عقلي از دسترس افكار تا اندازه
 اي روشني از چنين در دست قرار دادن آن مفاهيم عالي است:زير، نمونه
) بـه درخواسـت آمـرزش    19(محمد/» 1««در آيه يك. 

 فرمايد: اشاره شده است. و از حضرت رضا (ع) در اين باره روايتي نقل شده كه مي
»»
)؛ استغفار مانند برگـي اسـت بـر    285: 1403؛ مجلسي، 65: 1415(بحراني ،  .»

ريزد. هر گاه بنده مؤمن درخواست آمرزش خورد و برگ آن ميدرخت كه تكان مي
 پروردگارش است.  همانند مسخره كننده از گناهي كند كه به آن مشغول است،
ه حضرت علي بن موسي الرضا (ع) استغفار شود ك در روايت مذكور مالحظه مي

هنگـام  كه يك واژه معنوي و ديني و  نامحسوس است را به ريزش برگ از درخـت  
اند و با ايـن مثـال محسـوس حقيقـت      تكاندن آن كه محسوس و عيني است مثال زده
توانـد   اند در اين صورت هر شخص مـي  استغفار را با بياني ساده و دلنشين بيان فرموده

له اين مثال پي به معناي استغفار ببرد كه در صـورت اسـتغفار، گناهـان شـخص     بوسي
 گردد.  كند و انسان مستغفر از گناه پاك مي همچون برگ درخت ريزش پيدا مي

»»  آيه  در تفسير البرهان درباره دو.
)؛ در دو سوي شروع اول و آخـر آن و نخسـتين سـاعات    114(هود/» 

 برد.  ها را از ميان ميها بديشب نماز برپا دار؛ زيرا خوبي
 از پيامبر گرامي اسالم (ص) نقل شده است كه فرمود: 

                                                 
 ]. ن و زنان با ايمان [طلب مغفرت كني گناه خويش آمرزش جوي؛ و براي مردا. برا1
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»»

)؛ اي علـي! نمازهـاي   816: 1415يض كاشاني، (ف»  
گانه براي امت من، همانند نهري است كه از درِ يكي از شما جاري اسـت. پـس   پنج

كند كسي كه در بدنش، چركي باشد روزي پنج بار در چنين نهري خود چه گمان مي
گانه براي ماند؟ به خدا قسم! نمازهاي پنجرا شستشو دهد! آيا چركي در جسمش مي

 [پاك شدن گناهان] امت من چنين است.
گردد كه رسول گرامي اسالم (ص) در بيـان   در روايت ذكر شده نيز مالحظه مي

هـاي پـنج    اند: نماز اي محسوس و عيني بيان داشته و فرموده فضليت و آثار نماز نمونه
دي كند و شخص نمازگزار مانند فر گانه مانند نهري است كه از درِ خانه افراد عبور مي

گردد، اثر نمـاز   دهد و جسمش پاك مي است كه جسمش را در آب آن نهر شستشو مي
بر روح انسان و پاكي آن از گناه نيز چنين است و واقعا چه سخني زيباتر از اين مثـال  

 تر از آن بيان دارد. توانست اثر پاكي نماز بر روح شخص را رساتر و محسوس مي

 تثبيت و پايداري مطلب در ذهن .2
ها، ابزاري براي انتقـال  تمثيل همان زبان نماد و سمبل است. نمادها و يا تمثيل زبان

شـوند  روند و سبب مانـدگاري طـوالني پيـام در ذهـن مـي     پيام تصويري به كار مي
شـد، امكـان    ). چه بسا اگر مطالب به زبان مثل و مثال نقل نمـي 5: 1391(رضازاده، 

آن را به فراموشي بسپارد، ولـي يـك    داشت مخاطب از كنار آن به راحتي بگذرد و
شود كه شخص ساليان سال بدون مشكلي آن را در حافظه  مثال زيبا و بجا، باعث مي

اي از آن مثال، يادآور آن شـود و در ذهـنش آن را   خود حفظ كند و با ديدن صحنه
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دهـد كـه او گمـان    مثال در مواردي مخاطب را چنان تحت تأثير قرار ميمرور كند. 
كند. برخي از خود در معركه حضور دارد و حوادث را از نزديك مشاهده مي كندمي

 هاي آن چنينند: نمونه
نقـل شـده كـه    ) 12يـس/ » (1««ي  در ذيل آيـه يك. 

اي از ياران خود به سفر رفتند. پيامبر (ص) تصميم  روزي پيامبر گرامي (ص) با عده
فت خطر گناهان صغيره را كه مردم به خاطر صـغيره بـودنش كمتـر بـدان توجـه      گر
آب و علف،  گيرند، گوشزد كند. در بياباني خشك و بيكنند، و يا آنها را جدي مي مي

به اصحابش دستور داد مقداري هيزم جمع كنند. اصحاب عرض كردند: در اين بيابان 
يد؛ هر مقدار يافتيد ولو اندك، كـافي  هيزمي وجود ندارد! حضرت فرمود: جستجو كن

است اصحاب پراكنده شدند و هر يك پس از لحظاتي، هيـزم انـدكي جمـع كردنـد.     
هاي كم، يك جا جمع شد؛  ها را يك جا بريزند و وقتي هيزم حضرت دستور داد هيزم

ها آتش گرفتند  چشمگير و قابل مالحظه شدند. سپس حضرت آنها را آتش زد؛ هيزم
ها حرارت آفريدند و حرارت سـوزان، اصـحاب را از دور    كشيد شعله و آتش شعله

««آتش به عقب راند. حضرت در اين جا فرمـود:  
شـوند!   هـا) جمـع مـي   گناهان نيز اين گونه (همانند ايـن هيـزم   »

هـا، جمـع   غيره بپرهيزيد. آري گناه صغيره هم مانند اين هيـزم بنابراين، از گناهان ص
 شوند.  شوند و به كوهي از آتش تبديل مي مي

                                                 
 ». ايم اي روشن برشمرده و هر چيزي را در كارنامه. «1
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) ؛ امام صادق (ع) فرمود: رسول خـدا  568، 1415(بحراني،  
آب و علفي شد، به يارانش فرمود: هيزم بياوريد، عرض كردنـد:   ص) وارد زمين بي(

اي رسول خدا! اينجا سرزمين خشكي است كه هـيچ هيـزم در آن نيسـت، فرمـود:     
توانيد جمع كنيد، هر يك از آنها مختصر هيزم يا چـوب   برويد، هر كدام هر مقدار مي

اي  غمبر ص روي هم ريختند (شعلهاي با خود آورد، و همه را پيش روي پي خشكيده
در آن افكند و آتشي عظيم از آن زبانه كشيد) سپس پيامبر (ص) فرمود: ايـن گونـه   

شوند (و شما براي تك تك آنها اهميتي قائـل   گناهان (كوچك) روي هم متراكم مي
نيستيد!) سپس فرمود: بترسيد از گناهان كوچك كه هر چيزي طالبي دارد، و طالـب  

و هـر  «نويسـد   اند مي را از پيش فرستادند، و آنچه را از آثار باقي گذاشتهآنها آنچه 
 ».ايم اي روشن برشمرده چيزي را در كارنامه

سازد. اگر بـه جـاي    ها درك و فهم بسياري از مفاهيم را آسان ميگونه مثل اين
اي شد اين اندازه موثّر نبود. اين مثل نه تنها بـر  اين مثل عملي، موعظه و نصيحت مي

ها قابل فهـم  اصحاب پيامبر (ص) در آن عصر و زمان، بلكه در همه عصرها و زمان
است. اين حديث تكان دهنده ترسيمي است گويا از تراكم گناهان كم اهميت و آتش 

كشد. آري گناه صغيره هم مانند اين هيزم ها، كـم   عظيمي كه از مجموع آنها زبانه مي
شوند. خطر گناه صغيره همين  كوهي از آتش مي شوند و ناگهان تبديل به كم جمع مي

توجهي به آن است كه پيامبر اكرم (ص) با اين مثـل عملـي، خطـر آن را گوشـزد      بي
 فرمود و باعث تثبيت مطلب در ذهن مخاطب نيز گرديد.

«« اي آمده اسـت: در آيهدو. 
 ) 153(انعام/» 1

                                                 
ها [ي ديگر] كه شما را از راه وي پراكنده  ] اين است راه راست من؛ پس، از آن پيروي كنيد. و از راه. و [بدانيد1

 سازد، پيروي مكنيد. مي
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:  عبد اهللا بن مسعود قال

) بـا  )؛ عبد اهللا بن مسعود گفت: رسول خدا (ص1422: 1419(ابن ابي حاتم،  
گاه فرمود: اين راه راست خداست سپس در سمت راست دستانش خطي كشيد و آن

ها شيطاني است كـه  و چپ آن خطوطي رسم كرد و فرمود: بر سر هر يك از اين راه
ها را خواند: و اين است راه راسـت مـن،   خواند. حضرت سپس اين آيهبه آن فرا مي

 پيروي نكنيد.  ها [ي ديگر]پس از آن پيروي كنيد و از راه
شود كـه رسـول خـدا (ص) بـراي توضـيح راه       در روايت ياد شده مالحظه مي

هاي غيرالهي و منحرف بوسيله رسم خطوطي بر زمين چگونه زيبا  مستقيم الهي و راه
اند، چنين حركتي از رسول خدا (ص) هيچ گـاه   و ساده اين مفاهيم را توضيح فرموده
عمل ايشان بخاطر مثال عملـي زيبـا در ذهـن     از نظر مخاطب پاك نخواهد شد زيرا

 مخاطب نقش بسته است.

 آسان سازي مطالب و مفاهيم  .3
شناسي و مالحظه سطح آگاهي و نيروي فهـم مخاطبـان از جملـه     گمان، مخاطب بي

اند تـا  اموري است كه حضرات معصوم (ع) در گفتار و رفتار خود بدان عنايت داشته
متناسب آنان سخن گويند يا در برابر آنان رفتاري  به تناسب حال و وضع مخاطبان با

 اي از سـخنان تفسـيري اهـل بيـت (ع)    با شرايط شأن انجام دهند، اين امر در پـاره 
شود كه ايشان گاهي به  كه در ميان روايات تفسيري ديده مينمودي ويژه دارد چه اين

اي آن دسـته از  سازي و قابل فهم ساختن مفاد برخي از آيات قرآني، برمنظور آسان
مخاطباني كه از توان بااليي در درك و فهم حقيقت برخي از مفاهيم برخوردار نبودند 
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هايي عيني و ملموس ها يا نمونهدر صدد همانندسازي و تمثيل برآمده و با ارائه مثال
اي سـاده و روان، بـه مخاطـب خـود     مفهوم دشوارنماي عبارت مورد نظر را به گونه

نمودند. چرا كه  و وي را در حد توان فهم خود، از مفاد آن آگاه مي ساختندمنتقل مي
جا و مناسب و هماهنگ با مقصود، مطلب را براي همه قابل فهـم  يك مثال به  گاهي
سازد. بسياري از مسائل علمي كه در شكل اصلي خودش تنها براي خواص قابل  مي

، ولـي هنگـامي كـه بـا مثـال      برندفهم است و توده مردم استفاده چنداني از آن نمي
اي از گـردد و هـركس در هـر حـد و پايـه      آميخته شد براي همگان قابل درك مـي 

سـازي و  توان گفت كه آسـان تواند از آن بهره گيرد. به جرأت ميمعلومات باشد، مي
سازي مطلب يك هنر است، يعني بتوان مفهوم را به نحوي توضـيح داد كـه    قابل فهم

ي ببرند. برخي معتقدند كه يكي از مهمتـرين داليـل اسـتفاده از    همه مخاطبان بدان پ
اند موضوعات لطيف، ناملموس و رمز و مثل در متون گذشتگان، آن است كه خواسته

پيچيده ديني و عرفاني را ساده و قابل فهم كنند، گرچه در موارد بسيار نـادر، شـايد   
يچند تا دور از دسترس همگـان  اند كه مطلب را در راز و رمز بپگاهي نيز بر آن بوده

 ). 1: 1387باشد (بيانلو، 
 فهمي آيات بيان شده است:هايي هستند كه براي آساناي از مثلموارد زير نمونه

««در ذيل آيـه  يك. 
يك «)؛ اي مردم، از پروردگارتان كه شما را از 1(نساء/»  

آفريد و جفتش را [نيز] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنـده  » تن
 كرد، پروا داريد. 

 از پيامبر گرامي اسالم (ص) روايت شده است كه فرمود: 
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»»
)؛ مـردم، از آدم تـا   226: 1385؛ معرفـت،  348: 1403(مجلسـي،  » 

هاي شانه با يكديگر يكسانند، عرب را بر عجم، فضيلتي نيست و امروز همانند دندانه
 رويان بر سياهان برتري و تفوقي ندارند، مگر به تقوا. سرخ

براي نشان دادن عدم برتري افراد بر يكديگر  در روايت ياد شده، پيامبر اسالم (ص)
اند كه افراد روي زمين از زمان خلقت حضـرت   مثالي بسيار ساده و با مفهومي بيان داشته

انـد مگـر در تقـوا، ايشـان      هم برتري نداشته گاه از نظر مقام از آدم (ع) تا به آن روز هيچ
هـاي شـانه    براي نشان دادن اين يكساني افراد و عدم برتري بر يكديگر از مثـال دندانـه  

 اند.   اند كه با بياني بسيار ساده مفهومي وسيع را انتقال داده استفاده فرموده
» «« در ذيل آيهدو. 

كنيد، با اينكه  دهيد و خود را فراموش مي )؛ آيا مردم را به نيكي فرمان مي44(بقره/ 
 انديشيد؟ آمده است: ] نمي خوانيد؟ آيا [هيچ شما كتاب [خدا] را مي

««ُ اهللا (ص): قَالَ رسـول 
)؛ رسول خـدا (ص): حكايـت   541: 1385؛ معرفت، 65: 1404(سيوطي،  » 

كند، حكايت چراغي است كه به آموزد، اما به آن عمل نميعالمي كه به مردم خوبي مي
 سوزاند.   د و خودش را ميدهمردم روشنايي مي

سوره بقره كه، (آيا مردم را به نيكي  44پيامبر مكرّم اسالم (ص) در توضيح آيه 
كنيد) با مثالي بسيار ساده و پر محتوا حكايت  دهيد و خود را فراموش مي فرمان مي

كند را مانند چراغي آموزد، اما به آن عمل نميشخصي را كه به مردم خوبي مي
دهد و در عوض اين روشنايي اي كه خود از آن  كه به مردم روشنايي مياند  دانسته
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تر از اين سخن  رود. واقعاً چه بياني رساتر و ساده سوزد و از بين مي بهره است مي بي
 توان پيدا كرد كه در نوبه خود همه فهم و پر محتوا باشد.  مي

 ايجاز و تلخيص در كالم .4
گردد كـه   هاي متعددي متوسل مينسان به استداللاي پيچيده، اگاه براي اثبات مسأله

اي از ابهام و اغماض بر آنها احاطه دارد، ولي زماني كه يك مثـال مناسـب بـا    هاله
كند و ها همراه شود، راه را براي فهم معنا نزديك و كوتاه ميهدف، در كنار استدالل

،  هد (مكارم شـيرازي كا هاي متعدد ميها را افزوده و ضرورت استداللتأثير استدالل
گردد، ايشان مضامين  ). اين شيوه در سيره معصومان (ع) نيز مشاهده مي173: 1378

رساندند و جـز در   طوالني را در قالب جمالتي كوتاه و دلنشين به فراگيران خود مي
مواردي كه نياز به توضـيحات مفصـل و طـوالني دارد، در سـخناني گزيـده مفهـوم       

««فرمايـد:   دند، اميرالمؤمنين علي (ع) ميدا خويش را انتقال مي
زيباترين سـخن آن اسـت   «)، 210: 1366(تميمي آمدي، »  

در بين » ها را به رنج و مشقت نيندازد.رغبت نكند، و فهم ها را در شنيدن بيكه گوش
ات تفسيري نيز، رواياتي وجود دارد كه در نهايت ايجاز، حاوي بلندترين مفاهيم رواي

«« زير كه در ذيل آيـه   هستند، مانند نمونه

)؛ اي مردم، از پروردگارتان پروا بداريـد، و بترسـيد از روزي كـه    33(لقمان/» 
آيد، و هيچ فرزندي [نيز] به كار پدرش نخواهد آمد.  هيچ پدري به كار فرزندش نمي

ه خدا حقّ است. زنهار تا اين زندگي دنيا شما را نفريبد، و زنهار تا شيطان آري، وعد
 شما را مغرور نسازد. 
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 از امام صادق (ع) نقل شده است:
)؛ 218: 1415(حويزي،  .

  اي از آن نوشيد، عطشش زياد شد. ايت آب درياست، هر تشنهحكايت دنيا، حك

 اقناع انديشه مخاطب  .5
اي از مثال استفاده شده اسـت   در قرآن كريم و روايات اهل بيت (ع) به طور گسترده

كه به نوبه خود نقش بسزايي در تفهيم مطلب دارد تا جـايي كـه خداونـد متعـال در     
هاي ر نوع مثالي ابايي ندارد. برخي از بازتابقرآن كريم تصريح كرده كه از آوردن ه

گـر يـا   طبيعي تمثيل، پديد آمدن حالت اقناع و رضايتمندانه براي مخاطبان پرسـش 
طور كلي برخي گر بوده است. بهگران مغالطهبستن باب سوء استفاده بر برخي پرسش

ـ  كم براي بعضي از افراد جز از راه تمثيل نمياز مسائل را دست ان نمـود. در  تـوان بي
چنين شرايطي بهره گرفتن از اين شيوه آموزشي، الزم و ضروري است. در روايـات  

اي از اقنـاع انديشـه   تفسيري نيز از اين روش استفاده شده است، براي مثـال نمونـه  
««آيـه   توان در ذيلمخاطب با مثال را مي

بـه آيـات مـا    )؛ كساني كه 56(نساء/»  
هاي تن آنهـا   كنيم كه هر گاه پوست كافر شدند، به زودي آنها را در آتشي وارد مي

د. دهـيم تـا كيفـر را بچشـن     هاي ديگري به جاي آن قـرار مـي  بريان گردد، پوست
  مشاهده كرد.

گويد: هنگامي كه پوست تن بـدكاران   ممكن است برخي ايراد بگيرند كه آيه مي
دهيم تا كيفر الهي را بچشـند. در   اي به جاي آن قرار مي هاي تازهسوزد، ما پوست مي

هاي تـازه بـا اصـل عـدالت     كارند و مجازات پوستهاي اصلي گناهحالي كه پوست
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مـرد مـادي   » ابن ابي العوجاء«عين همين پرسش را  سازگار نيست. جالب است كه
معروف معاصر امام صادق (ع) از آن حضرت پرسيد و پس از تالوت آيه فوق گفت: 

پاسخي هاي نوپديد ديگر چيست؟ امام صادق (ع) يعني گناه آن پوست »رِما ذَنب الغَي«
نـو همـان   هـاي   پوستيعني  ؛»اهي هي، و هي غَيرُه«كوتاه و پر معني به او داد و فرمود: 

دانسـت در ايـن    مـي هاي سابق و در عين حال غير آن است. ابن ابي العوجاء كه پوست
در اين زمينه  ،»«: «عبارت كوتاه، سرّي نهفته است، گفت

««مثالي از امور دنيا براي من بزن، امام (ع) فرمود: 
تو به مـن   ؛»

شت بزند، و به بگو كه اگر شخصي خشتي را خرد كند، و دوباره آن را خيس كرده خ
شكل اولش برگرداند، اين خشت همان خشت اول نيست و آيا غير آن نيست، و جز 

، ماده اصلي محفوظ اسـت و  »اين است كه در عين اين كه غير آن است همان است؟
 تنها صورت آن تغيير كرده است. 

هـاي  هاي جديد از همان مـواد پوسـت  شود كه پوست از اين روايت استفاده مي
بينيم كه با اين مثال و تمثيل امام (ع) هم مفاد آيه  گردد. بنابراين مي تشكيل ميپيشين 

اي كـه بـه از پاسـخ    روشن شده و هم پاسخ آن شخص سؤال كننده داده شد به گونه
 ،»بلَي، أَمتَع اللَّه بِك: «قانع شد و  به در پايان با اقرار به درستي سخنان امام (ع) گفت

 مند سازد. از وجودت بهره بله، خدا مردم را

)؛ حفض بن غيـاث گفـت: مـن در محضـر     99: 1415(بحراني،  
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سرور همه جعفرها، جعفر بن محمد (ع) بودم، در آن زماني كه منصور آن جنـاب را  
احضار كرده بود، ابن ابي العوجاء كه مردي ملحد بود به حضـورش آمـد، و عرضـه    

««فرمايي در معناي آيه  داشت: چه مي
كه من در آن اشكالي دارم، و آن اين است كه به فرضـي كـه پوسـت خـود     » 

هاي بعدي كه در دوزخ بعد از سوخته شدن پوست اول انسان گناه كرده باشد، پوست
تـو!   واي بـر رويد، چه گناهي كرده، كه بسوزد؟ امام صـادق (ع) فرمـود:    به بدن مي

پوست دوم هم در عين اينكه غير پوست اول است. پوست همين شـخص گناهكـار   
است. ابي العوجاء گفت: اين جواب را درست به من بفهمان. فرمود: تو به من بگو كه 
اگر شخصي خشتي را خرد كند، و دوباره آن را خيس كرده خشت بزند، و به شـكل  

نيست و آيا غير آن نيست، و جـز ايـن    اولش برگرداند، اين خشت همان خشت اول
است كه در عين اين كه غير آن اسـت همـان اسـت؟ گفـت: بلـه، خـدا مـردم را از        

 مند سازد.  وجودت بهره

 گيرينتيجه

اند بلكه آموزنـده  روايات تفسيري نه تنها بيانگر ديدگاه اهل بيت (ع) در تفسير قرآن
تـوان گفـت: كـارايي     رت ديگر، ميروش تفسير اين كتاب آسماني نيز هستند. به عبا

ي خـود   روايات تفسيري، پيش از آنكه به اصل تفسير بازگردد كه اين امـر بـه نوبـه   
گـردد.   مبحثي بسيار مهم است، به روش تفسير و شـيوه برداشـت از قـرآن بـاز مـي     

توان از اين روايات نقشي آموزشي و تربيتي برداشت كرد و با  بررسي دقيق آنها،  مي
تفسير و برداشت از قرآن را آموخت. اين سخن بيانگر اين است كه اهـل   راه درست

هـايي از  بيت (ع) راه و روش دستيابي به معارف و مقاصد قرآن را در قالـب نمونـه  
هـاي   ي اهميـت بررسـي روش   اند، كه در جايگاه خود نشان دهندهتفسير نشان داده
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روش صحيح فهم قرآن رهنمـون  ها در مجموع ما را به باشد. اين بررسي تفسيري مي
گردد. در تحقيـق  سازد و در نتيجه آن، دستيابي به تفسير صحيح آيات، ميسر مي مي

اي به روايات تفسيري كه به روش مثال به تفسـير قـرآن كـريم     رو به طور ويژهپيش
پردازند، پرداخته شده است كه يكي از مباحـث بسـيار مهمـي اسـت كـه مفسـر         مي
ك آن، مفاهيم واالي قرآن را به زبان سـاده و شـيرين بـه مخاطبـان     تواند به كم مي

خويش ارائه دهد. زيرا كه مفسر كامل، كسي است كه تجربه و هنر الزم در به تصوير 
 كشيدن حقايق عقلي به وسيله مثل و مثال را داشته باشد. 

اين نوشته در پي پاسخ به اين سؤال اسـت كـه كاركردهـاي مثـال در روايـات      
هـايي از   ري چيست؟ براي پاسخ به سؤال ياد شده ساختار مقاله با ارائه نمونـه تفسي

كاركرد مثال در روايات تفسيري، روشن كرده است كه آنها از يك نوع نيستند و بلكه 
ها از كاركردهاي قابل توجهي برخوردارند.  برحسب اهداف بيان و كاربرد زباني، مثال

ها رواياتي وجود دارند كه  يابيم كه در ميان آن يبا دقت نظر در روايات تفسيري درم
توان آنها را برحسب كـاركرد  اند، كه مي از مثل و مثال براي تفسير و تبيين آيات بهره برده
ماننـد:  هاي زير قرار داد: كاركردهايي  و اهداف بيان آن از جانب معصومين (ع) در گروه

روايـات تفسـيري، نوعـاً    ؛ در برخـي از  »محسوس جلوه دادن مسائل نامحسـوس «
مسائل معنوي، عقلي و عقيدتي كه غيرقابل ديدن با چشم اسـت، بـه محسوسـات و    
چيزهاي قابل رؤيت تشبيه شده تا آن مطالب معنوي، در ذهن جايگزين و اطمينـان  

زبـان تمثيـل همـان زبـان نمـاد و      ؛ »تثبيت و پايداري مطلب در ذهن«بخش گردد. 
روند و ها، ابزاري براي انتقال پيام تصويري به كار ميسمبل است. نمادها و يا تمثيل

؛ در »سازي مطالب و مفـاهيم  آسان« شوند.سبب ماندگاري طوالني پيام در ذهن مي
گردد كه ايشان گاهي به منظـور   اي از سخنان تفسيري اهل بيت (ع) مالحظه ميپاره
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آن دسـته از  سازي و قابل فهم سـاختن مفـاد برخـي از آيـات قرآنـي، بـراي       آسان
مخاطباني كه از توان بااليي در درك و فهـم حقيقـت برخـي از مفـاهيم برخـوردار      

هايي عيني و ها يا نمونهنبودند، در صدد همانندسازي و تمثيل برآمده و با ارائه مثال
اي ساده و روان، به مخاطب ملموس، مفهوم دشوارنماي عبارت مورد نظر را، به گونه

نمودنـد.   و وي را در حد توان فهم خود، از مفاد آن آگاه مـي  ساختندخود منتقل مي
گـردد،   ؛ اين شيوه در سيره معصومان (ع) نيز مشاهده مي»ايجاز و تلخيص در كالم«

ايشان مضامين طوالني را در قالب جمالتـي كوتـاه و دلنشـين بـه فراگيـران خـود       
ني دارد، در رساندند و جز در مواردي كـه نيـاز بـه توضـيحات مفصـل و طـوال       مي

؛ برخـي از  »اقناع انديشه مخاطب«دادند.  سخناني گزيده مفهوم خويش را انتقال مي
هاي طبيعي مثال و تمثيل، پديـد آمـدن حالـت اقنـاع و رضـايتمندانه بـراي       بازتاب

گـر  گـران مغالطـه  گر يا بستن باب سوء استفاده بر برخـي پرسـش  مخاطبان پرسش
 ز اين روش استفاده شده است.باشد، در روايات تفسيري نيز ا مي

شويم كه مثل و مثال داراي جايگاهي بس قابل توجهي  در نهايت نيز ياد آور مي
شود، و باشد به گونه اي كه كاربست آن در سخن يك هنر شناخته مي در زبان مي

 مفسر خوب شخصي است كه آن را بشناسد و در به كارگيري آن ممارست ورزد. 
رسد آنچه به عنوان سؤال طرح شده بود، جواب داده شد.  يبه طور كلي به نظر م

اميد است به خواست خدا راهي فرا روي ديگر محققين براي تكميل و به سرانجام 
مند به فعاليت در اين  ها باشد. و به پژوهشگراني كه عالقه رسيدن اين گونه پژوهش

كه چه مقدار مثال  كنم كه به بررسي اين مبحث بپردازند ها هستند توصيه مي زمينه
 تواند در تفهيم مطالب و تفسير آيات قرآن مفيد باشد. مي
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