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 مقدمه

دَ هللاَِِّ َمْ ينُهُ  ،إِنَّ احلْ تَعِ وذُ نَسْ نَعُ هُ وَ رُ فِ تَغْ نَسْ نْ  وَ مَ هُ وَ لَّ لَ ْدِ اهللاَُّ فَالَ مُضِ نْ هيَ نَا مَ سِ ورِ أَنْفُ ُ نْ رشُ بِهِ مِ

دُ أَنَّ  هَ أَشْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ أَشْ هُ وَ ادَِ لَ لِلْ فَالَ هَ ديُضْ هُ  اً حممّ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ينَ  ،عَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

نُوا ْ ﴿ آمَ َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ ۚ وَ  ۦآَءلُوَن بِهِ �َسَ  ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� [النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

َها ﴿ .]١ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ ُقوا َ  ٱ�َّ ۡسلُِمونَ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ نُتم مُّ

َ
[آل  ﴾١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

َها ﴿ .]١٠٢عمران:  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح َلُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ أ  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

  .]٧١-٧٠[األحزاب: 
شگرف در  ۀواقعّیِت تاریخی و جاذب ھای قرآنی، جدای از بیاِن داستان ا بعد؛مّ أ

 واال در ھدف، بندمرتبگِی  ،شمولّیتی خاص در موضوعشیوایی کالم و ساختاِر بیان، 
و اعجازی آشکار ھستند، که موھبت و لطفی خاص از جانب  مقصدتنّوعی ویژه در 

 باشند که به انسان ارزانی داشته است.می ألپروردگار
وعد و وعید،  :ھای مختلف از جملهسبکاز  انسان،قرآن کریم برای ھدایت و ارشاد 
، که یکی از این کندده میاستفاھای مختلف و ... إقناِع عقلی، بیان معجزه به صورت

 ۀباشد، که جدای از تأثیرات خاص بر روحیھا استفاده از داستان و قّصه میسبک
 باشد.رسانی و تأثیرگذاری میاب برای پیامای جّذ ، شیوهانسان

 ھای قرآنی از چندین جھت از اھمّیت خاص برخوردارند، که عبارتند از:داستان
 فرمایند:می أباشد. خداوندھا خداوند متعال میاین داستان ۀگویند -۱

ۡحَسَن ﴿
َ
وَۡحۡيَنآ إَِ�َۡك َ�َٰذا  ٱۡلَقَصِص َ�ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك أ

َ
�ن ُكنَت ِمن  ٱۡلُقۡرَءانَ بَِمآ أ

را ھا  سرگذشت نیوتریکن قرآن، نیا یق وحیما از طر« .]٣[یوسف:  ﴾٣ٱۡلَ�ٰفِلِ�َ لَِمَن  ۦَ�ۡبلِهِ 
خبران  یب ۀشتر از زمریه پکم) ھرچند یگردان یمّطلع مھا  آن م و (تو را برینک یتو بازگو م یبرا

  .»یا (از احوال گذشتگان) بوده
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شود، داستان میامر فرموده که از آنچه به وی وحی  ج به پیامبرش ألداوندخ -۲
 فرمایند:می أرا برای مردم بازگو کند. خداوند

ُرونَ  ۡلَقَصَص ٱ ۡقُصِص ٱفَ ﴿ ن کپس داستان را بازگو  « .]۱۷۶[األعراف:  ﴾١٧٦َلَعلَُّهۡم َ�َتَفكَّ
 .»شندیندیه بکبل

شبھات  حقایق و دفِع  ھای قرآن برای بیاِن قرآنی یکی از شیوهھای  داستان -۳
 فرمایند:می أباشد. خداوند می

ۡ�َ�َ  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿
َ
ٰٓءِيَل أ ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ� ِيٱَ�ُقصُّ َ�َ [النمل:  ﴾٧٦ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  �َّ

ام که در تورات از احکرا ( یزھائیثر چکقت) ایل (حقیاسرائ یبن ین قرآن برایگمان ا یب «  .]۷۶
 .»دارد یان میروشن و باختالف دارند، ھا  آن و قصص آمده است و) در

ھای دعوتی قرآنی بطور کّلی یکی از مھمترین وظایف و شیوهھای  داستان بیاِن  -۴
 فرمایند:می أبوده است. خداوند †پیامبران

نِّ ٱَ�َٰمۡعَ�َ ﴿ �ِس ٱوَ  ۡ�ِ وَن َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ِٰ�  ۡ�ِ تُِ�ۡم رُُسٞل ّمِنُ�ۡم َ�ُقصُّ
ۡ
لَۡم يَأ

َ
[األنعام:  ﴾�

ات یامدند و آیشما ن یاز خودتان به سو یغمبرانیا پیھا! آ انسان یان و ایجنّ  یا « .]۱۳۰
 .»ردندکتان بازگو نی) مرا برا یآسمان یھا تابک(

ُقدوه و ُاسوة ھا  آن باشد، کهمی† انقرآنی، زندگی پیامبرھای  داستان محور -۵
 فرمایند:می أبشرّیتند. خداوند

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ ۗ ٱفَبُِهَدٮُٰهُم  �َّ ا یھا! آ انسان یان و ایجنّ  یا « .]٩٠[األنعام:  ﴾ۡ�َتِدۡه

 .» ردندکتان بازگو نی) مرا برا یآسمان یھا تابکات (یامدند و آیشما ن یاز خودتان به سو یغمبرانیپ
قرآن کریم از وجوه متمایز و خاّصی برخوردارند، ھای  داستان با وجود این اوصاف، 

 کند، از جمله: ھا متمایز میرا از بسیاری از داستانکه آن
ای که در ھر تکرار ھدف و یا قرآنی تکراری ھدفمند دارند، به گونهھای  داستان -۱

ای که در کند، به گونهاھدافی وجود دارد، که تکرار را ھدفمند و پرنغز می
 کند که در موضع دیگر بیان نشده است.ای میجایی بیان از نکته

اند، حّتی ھای تاریخی ھستند که به واقع ُرخ دادهتقرآنی واقعیّ ھای  تانداس -۲
 العاده و معجزه باشند.اگر خارق

ھای مختلف شمولّیت و جامعّیتی خاص دارند، از قرآنی از جھتھای  داستان -۳
 جمله:



 ٣  مقدمه

 مختلف. در نظر گرفتن میزان فھم و درایت و درک و شعور مخاطباِن  حیثالف) از 
 ھای مختلف.ھای متنّوع برای سلیقهھا و سبکستفاده از روشا حیثب) از 

 ج) از حیث در نظرگرفتِن زمان؛ گذشته، حال و آینده.
را در  ائل و موضوعات مختلفای که مسگونهاز حیث شمولّیت موضوع، به د)
 گیرد. برمی
فرد و جامعه  ند و کاربردی برای اصالِح عقیده و اخالِق مقرآنی ھدفھای  داستان -۴

ت و یھدا ۀیمابشرّیت را دارا ھستند و  امِل کسعادت و ت اند. و قوانیِن بیان شده
 فرمایند: می أ. خداوندآورند یمان میه اک باشدمی یسانک ۀھم یرحمت برا

ْوِ� ﴿
ُ
ۡلَ�ِٰب� ٱلََقۡد َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َةٞ ّ�ِ

َ
ٰى َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق  ۡ� َما َ�َن َحِديٗثا ُ�ۡفَ�َ

ِيٱ ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ  �َّ ۡ�َ ِ
به « .]۱۱۱[یوسف:  ﴾١١١َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡفِصيَل ُ�ّ

 یساختگ ۀافسان یک) ھا(آن شمندان است.یاند ۀھم یعبرت برا، قت در سرگذشت آنانیحق
ھای  کتاب ه)کاست  یبزرگ آسمان یوح یکه (کن) نبوده، و بلیو دروغ یالی(و داستان خ

انگر یند، و (به عالوه) بک ید میین) را تأیغمبران (راستیق و پین را تصدیشی) پیایل انبی(اص
ل ین دلیاز دارند، و به ھمینھا  بدان امل خودکھا در سعادت و ته (انسانکاست  یزھائیچ ۀھم
 .»آورند یمان میه اکاست  یسانک) ۀ(ھم یت و رحمت برای) ھداۀیما

باشند؛ چرا که با بیان شیوا و دقیق و می ـخداوند  ۀقرآنی معجزھای  داستان -۵
عاری از ھرگونه اشتباه و خطا و تناقض به بیان گذشته پرداخته و حّتی خبر از 

 إعجازش را بیشتر نمایان کرده است.ھا  آن واقعی برخی از آینده داده که وقوِع 
قرآن  قرآنی در مسیر اھداِف ھای  داستان این مطالب سیر و ھدف ۀتوجه به ھمبا 

قرآنی به عنوان قسمت بزرگی ھای  داستان .باشدمی باشد و آن: ھدایت انسانکریم می
گذاری شده تا از قرآن کریم جھت تحّقق رسالت خود بر محورّیت اھدافی خاص بنیان

 بشرّیت به انجام برساند. محورّیت برخی از اھداِف ھدف اصلی خود را یعنی؛ ھدایت کلِّ 
 قرآنی عبارتند از: ھای  داستان

 فرمایند:می أخداوند .ج  مبر أکرمپیغ تثبیت قلِب  -۱

�َبآءِ ﴿
َ
ِ  ۦَما نُثَّبُِت بِهِ  ٱلرُُّسلِ َوُ�ّٗ �َُّقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ  ٱۡ�َقُّ فَُؤاَدَكۚ وََجآَءَك ِ� َ�ِٰذه
غمبران بر تو فرو ین ھمه از اخبار پیا «.]١٢٠[هود:  ﴾١٢٠َوَموِۡعَظةٞ َوذِۡكَرٰى لِۡلُمۡؤِمنِ�َ 

ن یتو در ضمن ا یم. برایو استوار بدار یه بدان دلت را برجاکن است یا یّالً براکم، یخوان یم
 .»ر شده استکذ یمھّم  یادآوریمؤمنان پند و  یحق آمده است و برا
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توسط مشرکین و معاندین دچار اذّیت و  شو ھمراھانشج  پیامبر که از آنجائیو  
ھای  داستان ألشدند، خداوندمیھا  آن گرفتند و باعث ناراحتیآزار شدید قرار می

گرمی و آرامش و دل ۀفرماید تا مایو اقواِم گذشته را برایش بازگو می† پیامبران
 فرمایند:می أقلبی وی گردد. خداوندفراح

ِيٱَ�َۡحُزنَُك  ۥلَُم إِنَّهُ قَۡد َ�عۡ ﴿ بُونََك َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ ٰلِِم�َ ٱَ�ُقولُوَنۖ فَإِ�َُّهۡم َ� يَُ�ّذِ  ل�َّ
ِ ٱَ�ِٰت � وُذواْ  ٣٣َ�َۡحُدونَ  �َّ

ُ
ْ َوأ بُوا ٰ َما ُكّذِ َ�َ ْ وا بَۡت رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك فََصَ�ُ َولََقۡد ُكّذِ

َل لَِ�َِ�ِٰت  نَاۚ َوَ� ُمَبّدِ تَٮُٰهۡم نَۡ�ُ
َ
� ٰٓ ِۚ ٱَح�َّ [األنعام:  ﴾٣٤لُۡمۡرَسلِ�َ ٱَولََقۡد َجآَءَك ِمن �ََّبإِْي  �َّ

 سازد. ین میند تو را غمگیگو ی) مهکّفار مکه آنچه (کم یدان یغمبر!) ما میپ ی(ا « .]٣٤-٣٣
ب یذکقت) تو را تیمان دارند و در حقیه آنان (از ته دل به صدق تو اک) چرا ؛(ناراحت مباش

غمبران یند. پینما یار مکات خدا را انیعناد) آ یشان، از رویاران (چون اکه ستمکنند. بلک ینم
(و ھا  تکذیب اند) و در برابر ت و آزار قرار گرفتهیاند (و مورد اذ شدهب یذکش از تو تیپ یفراوان

اند)  ردهکن یاند و سنگر را خال خود ماندگار مانده ۀدیاند (و بر عق ردهک یبائکیت و آزارھا) شیاذ
شان را یما ا یاریاند) تا  ردهکھا را تحّمل  نجهکو شھا  گرفتاری اند (و ت و آزار شدهیو اذ

ن سخن خداوند ین باش. ایز چنیاند. تو ن روز شدهیحق و باطل پ ی (و در مبارزه افته استیدر
تواند سخنان خدا را دگرگون سازد. به  یز نمیچ چیاست) و ھ یروزیپ ۀبر وعد یاست و مبتن

ه رسالت با شدائد ھمراه است و ک یدان یده است (و میغمبران رسیتو اخبار و سرگذشت پ
ةُ یدر دن یروزیپھا  سختی سرانجام و ا و آن گاه َجنَّ

ْ
 .» است) یاْلَمأ

قرآن کریم با بیان مواردی از گذشته  .ج  رسالت و پیامبریش اثباتی برای صدِق  -۲
 خی صدق کالم و رسالت محّمد مصطفیھای مھم و شگرف تاریو بیان واقعّیت

 د: فرمایو فرعون می ÷یکند. به طور مثال در داستان موسرا ثابت می ج

ٓ إَِ�ٰ ُموَ�  ۡلَغۡرِ�ِّ ٱَوَما ُكنَت ِ�َانِِب ﴿ ۡمرَ ٱإِۡذ قََضۡيَنا
َ
ِٰهِدينَ ٱَوَما ُكنَت ِمَن  ۡ�  ٤٤ل�َّ

نَا قُُروٗنا َ�َتَطاَوَل َعلَۡيِهُم 
ۡ
�َش�

َ
ۚ ٱَوَ�ِٰكنَّآ أ ْ َعلَۡيِهۡم  ۡلُعُمُر ۡهِل َمۡدَ�َن َ�ۡتلُوا

َ
َوَما ُكنَت ثَاوِٗ�ا ِ�ٓ أ

ورِ ٱَوَما ُكنَت ِ�َانِِب  ٤٥نَّا ُكنَّا ُمۡرِسلِ�َ َءاَ�ٰتَِنا َوَ�ٰكِ  ّ�َِك  لطُّ إِۡذ نَاَدۡ�َنا َوَ�ِٰ�ن رَّۡ�َٗة ّمِن رَّ
ُرونَ  تَٮُٰهم ّمِن نَِّذيرٖ ّمِن َ�ۡبلَِك َلَعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ

َ
آ �  ی(ا« .]۴۶-۴۴[القصص:  ﴾٤٦ِ�ُنِذَر قَۡوٗما مَّ

 یه ما فرمان (نبّوت) را به موسکدر آن دم  ینبود) روه طوک( یمحّمد !) تو در جانب غرب
م) و تو از یش مردم فرستادیغ به پیتبل یبرارا  یتاب تورات عطاء و وکو بدو م (یردکابالغ 

سرگذشت تا بر ( یان) نبودیبا فرعون و فرعون یموس ی ارزهغ و مبیتبل ۀدر صحنحاضران (



 ٥  مقدمه

روان آنان یو فرعون و پ یل و موسیاسرائ یبن یقیه سرگذشت حقک. حال یشان مّطلع گردیا
  . !)اورند؟یمان نینند و به تو اکاور ند بی، چرا با یدار یان میمردم ب یبرا -د یه باک چنان -را 

 یطوالنھای  زمان م ویدی) آفررا (در قرون و اعصار مختلفھائی  نسل ه اقوام وکم یا بودن میا
ردند و کخدا را فراموش ھای  پیمان ، عھدھا وشد (و بر اثر مرور زمان یبر آنان سپر

ات یتا آ ین اقامت نداشتیان اھل مدی) تو در مغمبر !یپ یاد بردند. ایاء را از یانب یھنمودھار
د از بعھا  سال ه وکه مردمان مکنان (ین است) بر اینان مدکشت ساانگر سرگذیه بکما را (

ه تو را کم یما ھستن یا ی. ول)یاگاھانیان بینیشی(و از احوال پ یند) فروخوانیز یشان میا
وه طور ک نارکتو در  . میا ارت قرار دادهیدر اخت یق وحیرا از طر ین اخباریو چنم (یا فرستاده

 تام (یر) ندا در دادغمبیدن او به عنوان پیبرگز یرا برا یموسه ما (کبدان گاه  ینبود
ن اخبار یما ا( ی. ول)ینمائت یگران رواید یبرا کنیھم او  یرا بشنو یالھ ۀصادرھای  فرمان

) ھا را (با آن ینسبت به تو دارد ، تا قوم ه پروردگارتک ی) به خاطر مرحمتمیرسان یرا به تو م
د ی، شاامده استیشان نیا یسو ) بهغمبران خدای(از پ یا م دھندهیش از تو بیه پک یدھم یب

 .»آنان گردد یداریعبرت و ب ۀیما
و  تدّبر و تفّکر و تعّمق با برای عبرت و پند گرفتن.ای قرآنی وسیلهھای  داستان  -۳

ترین ُسَنن و ترین و مھمقرآنی بزرگترین و اساسیھای  داستان در گیریعبرت
 یخوارو  زگاران استیپرھ عاقبت از آِن شود و آن: کشف می أقانون خداوند

-می أگناھکاران است. بدین خاطر خداوند از آِن  یو بدنام یرسوائو  یو پست
 فرمایند:

ْوِ� ﴿
ُ
ۡلَ�ِٰب� ٱلََقۡد َ�َن ِ� قََصِصِهۡم ِعۡ�َةٞ ّ�ِ

َ
قت در سرگذشت یبه حق«  .]١١١[یوسف:  ﴾ۡ�

 »شمندان است.یاند ۀھم یآنان، عبرت برا
ای برای تصحیح عقائد فاسد و تثبیت عقائد صحیح. ھای قرآنی وسیله داستان -۴

به تصحیح ھا  آن با بیان سرگذشت عاصیان و علل و اسباب و عاقبِت  أخداوند
پویندگان حق و  پردازد و با بیاِن مسیر و راهِ گمراھان می عقائد فاسد و باطِل 

دنیا و عقبی به تثبیت در ھا  آن و نصرتو رستگاری ھا  آن حقیقت و اوصاف
 کند.کمک می انسان بر راه راستعقائد 

فردی و اجتماعی و  ای برای ارزشگزاری اخالق و ایماِن وسیلهھای قرآنی  داستان -۵
قرآنی با به تصویر کشیدن شناعِت ھای  داستان پیدا کردن مقاِم خلیفة الله.

و بزرگی و زیبایی رفتار و  ،گذشتهگمراِه رفتارھای فردی و اجتماعی اقوام 
یاری از کند که انسان در خالل آن بسمیعرضه بندی را کرداِر مؤمنان طبقه
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گردد و انسان جایگاه ھای حیات برایش آشکار و روشن میمفاھیم و واقعّیت
 کند.خود را به عنوان خلیفة الله پیدا می

شود. از جمله: ِخرد ھویدا می ِن و بسیاری از اھداف واال و نابی که برای صاحبا -۶
 ،†نگیری از پیامبراتوّکل بر خدا خصوصًا برای داعیان و صالحان، ُاسوه

مزیَّن شدن به اخالق حسنه، آداب گفتمان و جدل نیک، تشخیص بیماریھای 
 أدعوت به سوی خداوند سلوِب ھا، اُ  منحرفان و معاندان و کیفّیِت تعامل با آن

 و .... .
ترین، یکی از بارزترین، مھم أھمانطور که اشاره گردید دعوت به سوی خداوند 

باشد، که می† پیامبرانھای  داستان اھداِف ترین بزرگترین و کاربردیترین، مستدل
الشأن در این کتاب سعی گردیده این ھدف در خالل زندگی سه پیامبر بزرگ و عظیم

 موشکافی و بیان و تحلیل شود. †خداوند یعنی؛ آدم، نوح و إبراھیم
ت مھم و بارزی از دعوت مشاھده نکا† در زندگی ھرکدام از این پیامبران 
کنار ھم جوابگوی بسیاری از مصائب و مشکالت دعوت خصوصًا در شود که در  می

تواند جوابگوی سؤاالت مھم و کاربردی برای ھر دعوتگر در باشد. و میعصر حاضر می
 باشد. به معروف و نھی از منکرامر 

ھای نگارش این کتاب سعی شده که داستان ھر پیامبر بر مبنای فرموده ۀدر شیو
ای بیان شود که خواننده جدای از فھم دقیق از کریم به گونه خداوند متعال در قرآن

نامه و داستان حیات آن پیامبر بلکه نکات و ظرائف و اھداف دعوتی حاصل از آن زندگی
که در این راستا به نکات تفسیری ظریفی که فھم  برایش آشکار و محرز گردد،نیز 

 کند، اشاره شده است.میمایان را بیشتر ننی حاصل از آداستان و اھداف دعوت
ُامید است که خداوند کریم، صاحِب عرِش عظیم به بنده توفیق اداِی اھداف حاصل 

دعوت به  ۀمسلمانان نیز توفیق دھد که وظیف ۀاز نگارش این أثر را داده باشد و به ھم
را به نحو أحسن و مطابق با قوانیِن قرآن کریم وسّنت و  أسوی ایمان به خداوند

 ھدایت، نور، پذیرِش  ِق ھم توفیھا  انسان ۀانجام دھند و به ھم ج یِّ شریفنبو ۀسیر
 تاپرستی را بدھد.ایمان و یک

 پرست یزدانیونس 
  ھ ۱۴/۷/۱۳۹۰



 
 
 

 :اّولل فص
 ÷آدماهداف دعوتی داستان 

 
 اصل بشر÷ آدم) ۱-۱(
 ÷آدمبه  متعّلق) اھداف حاصل از موارد ۱-۲(
 أ) جوھر اسالم اطاعت مطلق از خداوند۱-۲-۱(
 و توبه ÷آدم) ۱-۲-۲(
 به شیطان متعّلق) اھداف حاصل از موارد ۱-۳(
 ) حسد و کبر شیطان۱-۳-۱(
 ی شیطان و دشمنی او با انسانھا ) حیله۱-۳-۲(
 مقابله با شیطانھای  راه )۱-۳-۳(
 ÷آدم) اھداف حاصل از داستان فرزندان ۱-۴(



 
 
 

 ÷آدم

بیست و پنج مرتبه در قرآن کریم  ÷آدم، کلمه اسمی علم و عجمی است ÷آدم
را مورد  ÷آدمبه طور مستقیم  ألبیان شده است که در شانزده مرتبه خداوند

مَ (با خطاب ÷ آدمخطاب قرار داده است و در نه مرتبه نیز از فرزندان  نِي آدَ ا بَ بَأَ ( ،)يَ نَ

مَ  نَيْ آدَ   و ... آمده است. )ابْ

سراء، کھف، طه و إجر، بقره، اعراف، حِ در ھفت سوره یعنی؛  ÷آدم ۀقصو در واقع 

 ١عبارتند از:÷ آدمآیات حاوی داستان  ۀھا و شمار سوره بیان شده است. ص
 شماره آیات شماره سوره سوره
 ۳۷، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱ 2 بقره

 ۵۹، ۳۳ 3 آل عمران
 ۲۷ 5 مائده
  ۱۷۲، ۳۵، ۳۱، ۲۷، ۲۶، ۱۹، ۱۱ 7 اعراف
 ۷۰، ۶۱ ۱۷ اسراء
 ۵۰ ۱۸ کھف
 ۵۸ ۱۹ مریم
 ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵ ۲۰ طه
 ۶۰ ۳۶ یس

 اصل بشر ÷) آدم۱-۱(

 أخداوند بر او، مالئکه ۀابوالبشر و از انبیای مقّرب الھی است، با سجد ÷آدم
 از÷ آدم، داستان باشدمین پیغمبر اولیو  است ارج و منزلت واالی وی را نشان داده

؛ شوقی ابوخلیل، أطلس القرآن ۸۲و  ۱/۸۱خالدی، القصص القرآنی (عرض وقائَع و تحلیُل أحداث،  -١
؛ محّمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن، ۱۱و  ۱۰(أماکٌن، أقواٌم، أعالٌم)، ص 

 .۳۱و  ۳۰صص 

_______________________ 



 ٩  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

حاوی فراز و د وی خاکی و رجوع مجّد  ۀوی در کر فرود آفرینش تا زمان ۀلحظ
ھایی است  از اندرز و عبرت ی مملوای ھر دعوتگر و خواھان حّق که بر ھایی است نشیب

خصوصًا در  ،بسیای از مسائل و معضالت یھا حل شک راه بیھا  آن که با اسوه گرفتن از
 باشد. می ،است گیر بیشتر جوامع اسالمی صر حاضر که گریبانع

بنیان آفرینش خود را اساس و انسان÷ آدمدر داستان  نگری و ژرف رتفکّ  با
 فرمایند:می أیابد. خداونددرمی

� ّمِن ِط�ٖ ﴿ ۡ�ُتهُ  ٧١إِۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َ�ٰلُِقۢ �ََ�ٗ َوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن  ۥفَإَِذا َسوَّ
وِ� َ�َقُعواْ َ�ُ  وقتی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من «. ]٧٢-٧١[ص:  ﴾٧٢َ�ِٰجِدينَ  ۥرُّ

سروسامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از آفرینم. ھنگامی که آن را  انسانی را از گل می
 .»به خود در او دمیدم، در برابرش سجده ببرید متعّلق روح

دمیده و  ÷آدمھنگامی که از روح خود در  متعالکه خداوند  داردین آیه داللت ا
 ؛بر مالئکه واجب نموده که بر وی سجده کنند وی بر ھیئت و شکل انسان بوده است

ۡ�ُتهُ ﴿ موجود در آیهفاء حرف زیرا  ْ َ�ُ  ۥفَإَِذا َسوَّ وِ� َ�َقُعوا  ۥَوَ�َفۡخُت �ِيهِ ِمن رُّ
ھنگامی که آن را سروسامان دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از روح « .﴾٧٢َ�ِٰجِدينَ 

، پس جھت تعقیب است نه تراخی» به خود در او دمیدم، در برابرش سجده ببرید. متعّلق
، امام رازی باشد شکل انسان بوده نه اینکه شکل دیگر داشته آن لحظه بر در ÷آدم
 ١ ».را از خاک و بر صورت و شکل انسان خلق کرده بود ÷آدمخداوند تعالی «گوید:  می

 ÷) اهداف حاصل از موارد متعّلق به آدم۱-۲(
، شوددر پرتو انواری که از آن حاصل می ÷آدم ۀدر این بخش به زندگینام

ھر دعوتگری مسیر حیات معنوی خود را در این  تا انسان مسلمان و شودپرداخته می
نکات مھم و حیاتی را در بر دارد  ÷؛ چرا که این قسمت از داستان آدمراستا دریابد

 که فھم و یاد آن تأللؤ ایمان را با بار دارد.

 أل) جوهر اسالم اطاعت مطلق از خداوند۱-۲-۱(
ده بیانگر سجده کنند، این سج÷ مآدخداوند به مالئکه امر فرمود که بر 

 .۱۳/۲۱۱، مفاتیح الغیبرازی،  -١
_______________________ 
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 د:نفرمای می أبود، خداوند÷ آدمو اعتراف به فضیلت  نھادن و بزرگداشت حرمت

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ وَ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ َوَ�َن ِمَن  ۡسَتۡكَ�َ ٱ�َدَم فََسَجُدٓوا

سجده ببرید،  ÷آدمو ھنگامی که به فرشتگان گفتیم: برای « .]٣٤[البقرة:  ﴾٣٤ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ
 .»کافران شد ۀورزید، و از زمر تکّبرھمگی سجده بردند بجز ابلیس که سر باز زد و 

شود که  العالمین، مشاھده می  بر رّب ھا  آن مالئکه و تسبیح و تقدیس ِب با وجود تقّر 
دون شناخت به محض دریافت امر باری تعالی و ب ÷آدمآنان بدون شناخت از 

وی را مسلمان  أکه خداوند حکم بر او سجده بردند. آری! انسانی ۀحکمت و فلسف
 د:نفرمای می ألن بر این صفت باشد؛ خداوندنھاده باید مزیّ  نام تسلیم شده ؛یعنی

ٮُٰ�ُم ﴿  خدا شما را قبًال (در« .]٧٨[الحج:  ﴾ِمن َ�ۡبُل َوِ� َ�َٰذا لُۡمۡسلِِم�َ ٱُهَو َسمَّ
 .»شدگان) نامیده است پیشین) و در این (قرآن کریم) مسلمین (یعنی؛ تسلیمھای  کتاب

بر بارگاه  خود را سر تسلیم محض درک امر خداوند حکیمپس ھر مسلمانی باید به 
اقدس و ملکوتی وی نھد و با دلی پر از شوق و قلبی پر از ایمان و خشوع امتثال امر 

شیطان، او را  از جانب و سرکشی تمّردتشریع را درنیابد؛ چرا که  اگر حکمِت  حّتینماید 
انداخت، پس اطاعت مطلق از  و تباھی و فساد و گمراھی کفر ۀدر منجالب و ورط

 د: نفرمای سالم است، خداوند تعالی میاساس اجوھر و أخداوند

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إَِذا َقَ� ﴿ ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ۡمًرا أ

َ
ِمۡن  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص 
َ
َ ٱأ بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ھیچ مرد و « .]٣٦[األحزاب:  ﴾٣٦َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 زن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از خود در آن ندارند.
 .»گردد ھم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار گمراھی کامًال آشکاری میھرکس 

تگری الزم است که این معنا را برای دیگران به صورت آشکار تبیین وعپس بر ھر د
نماید، تا ھر مسلمانی در پرتو این تسلیم شدن، مقامات عالیه را دریابد و از گزند 

 ماند.بتوز در امان  نان کینهگویی دشم انحرافات و یاوه

 و توبه ÷آدم) ۱-۲-۲(

درخت منع شده  ۀخوردن میو از ألبه امر خداوندو ھمسرش ÷ آدم وقتی که
 :ۀمطابق آی بودند
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ـَٔاَدُم ﴿ نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُ�نۡ ٱَوقُۡلَنا َ�ٰٓ
َ
َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا  ۡ�َنَّةَ ٱأ

َجَرةَ ٱَ�ِٰذهِ  ٰلِِم�َ ٱَ�َتُكونَا ِمَن  لشَّ ! تو با ھمسرت ÷آدمو گفتیم: ای « .]٣٥[البقرة:  ﴾٣٥ل�َّ
لیکن  خواھید، خوش و آسوده بخورید و کجا که میشت سکونت کن و از آن، ھر چه و ھردر بھ

 ».و از آن نخورید، چه از ستمگران خواھید شد ١نزدیک این درخت نشوید

  وج، محکی برای اراده آنان بود اّمااین امتحان برای این ز

َُّهَما ﴿ َزل
َ
ۡيَ�ٰنُ ٱفَأ ا َ�نَا �ِيهِ�  لشَّ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
اّما شیطان، موجب « .]٣٦[البقرة:  ﴾َ�ۡنَها فَأ

 .»ایشان را از آنچه در آن بودند بیرون راند لغزش آنان شد.

ُامَ « واژه هلَّ شکل حرکت را به دقیق و آشکاری است که تعبیر  "لغزاندشان ..." »أَزَ

چنین ÷ آدمپس این عملکرد کند.  م میکشد و حالت را خوب مجّس  می یرصوت
شدن  ت خطا کردن و وسوسهیّ که قابلاست طوری خلق شده  نمایاند که انسان می

طاھای کوچک و که در مسیر زندگی دچار خو ممکن است طان را دارد، توسط شی
ولی بعد از  درست تصّور کند حّتیا آراسته و زیبا و رھا  آن تدابزرگی گردد که در اب

یابد  یابد که راه را کج رفته، و در می گناه انداخت، درمی اینکه شیطان وی را در گوداِل 
را از  ألتواند خداوند میو اختیار و حفظ حریم اسالمی  أکه فقط با ترس از خداوند

 د:نفرمای می أراضی نگه دارد؛ زیرا خداوندخود 

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ ﴿ مَّ
َ
َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَوأ

ۡ
 ﴾٤١لَۡمأ

و اما آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسیده باشد، و نفس را از « .]٤١-٤٠[النازعات: 
 .»(او) استھوا و ھوس باز داشته باشد، قطعًا بھشت جایگاه 

محروم شدن وی و  فریب داد، و موجِب  را ÷آدم ه،شیطان با مکر و وسوس
 از بھشت گردید، در قرآن آمده: ‘حوا

ٓ إِّ�ِ لَُكَما لَِمَن ﴿ ِٰصِح�َ ٱَوقَاَسَمُهَما و برای آنان بارھا سوگند « .]٢١[األعراف:  ﴾٢١ل�َّ
 .»خورد که من خیرخواه شما ھستم

گاه کرده بود، خداوندرا از کید شھا  آن ،أخداوندو این در حالی بود که   ألیطان آ
 د:نفرمای می

ای را نبرده و این نماد این است که نامش مھم نبوده تا برای انسان نام ھیچ میوه ألخداوند -١
 گردد. مشخص

_______________________ 
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ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ـَٔاَدُم إِنَّ َ�َٰذا  ١١٦�َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ َ�ُقۡلَنا َ�ٰٓ

(ای پیغمبر! « .]١١٧-١١٦[طه:  ﴾١١٧فَتَۡشَ�ٰٓ  نَّةِ �َۡ ٱَعُدّوٞ لََّك َولَِزوِۡجَك فََ� ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن 
بیان دار) آنگاه را که به فرشتگان دستور دادیم، برای آدم سجده(ی تعظیم و تکریم) ببرید، 

سر تو پس سجده بردند مگر ابلیس که سر باز زد. آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و ھم
(و) از بھشت بیرونتان نکند که به  دگرفتار نسازایید به دام وسوسه خود شما را است، پس (بپ

 .»رنج و زحمت خواھی افتاد)

 ۀت نداشتن وعدگو بودن خود و واقعیّ بعد از قسم شیطان و اصرار وی بر راست
را فراموش کردند و  أندعھد خداو ‘و حوا÷ آدمدر بھشت،  ناجاودان ماندن آن

 د:نفرمای می أخوردند، خداوند ممنوعه بدون قصد و عمد از درخِت 

در آغاز کار « .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َعۡزٗما ۥَولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِۡد َ�ُ ﴿
ا او فراموش کرد و از او تصمیم ما به آدم زمان دادیم (که از درخت ممنوع نخورد) امّ 

 ».استواری مشاھده نکردیم
ھا و کیدھای شیطان رجیم بھراسد و از جمله  وسوسهپس انسان باید ھمیشه از 

بر ذات اقدس الھی  توّکلدارد،  این ھراس و خطر مصون میه انسان را از ھایی ک اسلحه
 است؛ زیرا 

﴿ َ�َ ۡ ِ ٱَوَمن َ�َتَو�َّ کند خدا او  توّکلھر کس بر خداوند « .]٣[الطالق:  ﴾ۥٓۚ َ�ُهَو َحۡسُبهُ  �َّ
 ».را بسنده است

گاه و برحذر دارد و به دعوتگر باید مردم را از مکر و وسوسهپس  ھا  آن ھای شیطان آ
ھای شیطان مصون  بشارت دھد که پناھگاھی که انسان را از بیم خطرھا و حمله

 محض بر ذات اقدس الھی است. توّکلرساند،  دارد و به آرامش می می
ن را از اآن أافتادند، خداوند معصّیتدر  ‘حواو ھمسرش  ÷آدمکه  زمانی

بالفاصله به گناه و اشتباه خود اعتراف ھا  آن خوردن درخت یادآور شد، وناز  منع و
را در خود فشرد،  نارا نمودند و حسرت و ندامت قلبشکردند و طلب مغفرت و بخشش 

 فرماید: خداوند تعالی می

ا َذاقَا ﴿ � فَلَمَّ َجَرةَ ٱفََدلَّٮُٰهَما بُِغُرورٖ بََدۡت لَُهَما َسۡو�ُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما  لشَّ
ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما  ۡ�َنَّةِ� ٱِمن َوَرِق 

َ
لَۡم �

َ
َجَرةِ ٱَونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَمآ � قُل لَُّكَمآ إِنَّ  لشَّ

َ
ۡيَ�ٰنَ ٱَوأ  لشَّ

بِ�ٞ  الَُكمَ  نفُ  ٢٢َعُدّوٞ مُّ
َ
ٓ أ َسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن قَاَ� َر�ََّنا َظلَۡمَنا
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رمانی و پس آرام آرام آنان را مکر و فریب (به سوی ناف« .]٢٣-٢٢[األعراف:  ﴾٢٣ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
ھنگامی که از آن درخت چشیدند، عورات خویش بدیدند، و  خوردن از آن درخت) کشید

 ھای (درختان) بھشت کردند و آوری برگ روع به جمعھای خود) ش (برای پوشاندن شرمگاه
را بر خود افکندند، پروردگارشان فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نھی نکردم و ھا  آن

به شما نگفتم که اھریمن دشمن آشکارتان است؟، گفتند: پروردگارا! بر خویشتن ستم 
 .»انکاران خواھیم بودایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زی کرده

حیاتی و بس مھم در زندگی ھر انسانی  یبیانگر اصل ÷آدماین بخش از داستان 
افتد  ای به ھالکت می نظر نگرفتن و عمل نکردن بدان به گونهاست که در صورت مّد 

زودھنگام و  که طعم سعادت را در دنیا و آخرت از دست خواھد داد، و آن اعتراِف 
 أاست و طلب مغفرت و بخشش از خداوند معصّیتبالفاصله بعد از گناه به اشتباه و 

دارد و ھمانگونه که را  معصّیتسرشت خود احتمال خطا و زیرا انسان بنا بر است؛ 
از فرزندان وی نیز امکان دارد ھرکدام  در دام شیطان افتاد، این احتمال برای ÷آدم

ـ بیاموزند که (علیھما السالم)ید از پدر و مادرشان ـ آدم و حوا با÷ آدمولی فرزندان 
اعتراف  چه چناندانستند  میھا  آن زیرا ؛ایندبالفاصله اعتراف به گناه و طلب مغفرت نم

 ج پیغمبر اکرم ١زیانکاران خواھند شد، ۀاز زمر نکنند به گناه و طلب مغفرت

از سنن و قوانین الھی آن است که عدم توبه و استغفار بعد از گناه و نافرمانی موجب ھالکت و  -۱
نیز  -علیھما السالم–گردد. ھمانطور که در ندای آدم و حوا نابودی انسان در دنیا و عقبی می

 در ÷نیز ھمین موضوع را متذکر شده اشت. یوُنس ÷در مورد یونس أمحرز است، خداوند
است که بعد از اینکه بخاطر نافرمانی قومش  ھای شب و دریا و شکم نھنگ میان تاریکی

نَت ُسۡبَ�َٰنَك ﴿ھا بیرون رفت، چنین با خدایش مناجات کرده:  خشمناک از میان آن
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ َّ�

ٰلِِم�َ ٱإِّ�ِ ُكنُت ِمَن   ،و تو پاك و منّزھی و وجود نداردمعبودی (بر حق) جز ت       . «]۸۷[األنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ
خداوند با فضل خود و این دعا وی را .» ام (مرا دریاب !) ستمکاران شده ۀ(خداوندا) من از جمل

ِ�  َۨوَ�َ�ٰلَِك ُ�  ۡلَغمِّۚ ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه ِمَن  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ ﴿فرماید: نجات داد، خداوند متعال می
دعای او را پذیرفتیم و وی را از غم رھا کردیم، و ما ھمین گونه  « .]۸۸[األنبیاء:  ﴾٨٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ

در واقع » رھانیم). ھا می دھیم (و در برابر دعای خالصانه، آنان را از گرفتاری مؤمنان را نجات می

نَّهُ ﴿فرمایند:  شد، خداوند میاگر وی از زمره پرستشگران و موّحدان نبود نابود می
َ
 َ�نَ  ۥفَلَۡوَ�ٓ �

ۀ اگر او قبًال از زمر « .]۱۴۴-۱۴۳[الصافات:  ﴾١٤٤إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ  ۦٓ لَلَبَِث ِ� َ�ۡطنِهِ  ١٤٣لُۡمَسّبِِح�َ ٱِمَن 

_______________________ 
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(ھر کدام از فرزندان آدم خطا  ١».اب�وّ اتلَّ  ائ�َ طَّ اخلَ  �ُ خَ وَ  ءٌ اّط � آدم خَ بَ  لُكُّ «فرماید:  می
 ) .ندکنندگان کنند و بھترین خطاکاران، توبه می

 د:نفرمای رستگاری است، خداوند تعالی می ۀتوبه مایو

ِ ٱَوتُوُ�ٓواْ إَِ� ﴿ يَُّه  �َّ
َ
 .]٣١[النور:  ﴾٣١لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�ِيًعا �

 ».مؤمنان! ھمگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شویدای «

 د: یمی فرماج  رسول الله
َ َ
رَثَ (َواِهللا إِ�ِّ أل

ْ
�

َ
ِْه يِف ايلَْوِم أ

َ
تُوُب إِيل

َ
ِمْن َسبِْعَ�  ْستَْغِفُر اَهللا َوأ

ٍة.) نم، و به سوی او کشتر از ھفتاد بار از خدا طلب مغفرت میی(بخدا سوگند، من روزانه ب ٢َمرَّ
  ).مینماتوبه می

ًة.) فرمودند: زین و ِْه ِمائَُة َمرَّ
َ

َْوِم إِيل تُوُب يِف ايلْ
َ
إِ�ِّ أ

 اِهللا فَ
َ

َها انلَّاُس تُوُ�وا إِىل ُّ�
َ
(ای  ٣(يَا �

  ).نمکه من روزانه صد بار توبه میکد) چرا ینکد (توبه یمردم! به سوی خدا باز گرد
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو لَْم «آمده است: ج  ھای پیغمبر اکرم در فرمودهھمچنین و  ِ

َّ
َواذل

َاَء بَِقْوٍم يُْذنِبُوَن، فَيَْستَْغِفُروَن اَهللا َ�يَْغِفُر لَُهمْ 
َ
َهَب اُهللا بُِ�ْم، َوجل َ (اگر شما گناه  ٤».تُْذنِبُوا ذلَ

 آفرید که گناه شک خداوند بندگانی را می نمودید، بی کردید و بعد از آن طلب بخشش نمینمی
 ، ).بخشد را میھا  آن کنند و بعد طلب مغفرت نمایند، و خداوند نیز

واالست که طلب مغفرت  بشارتیج  مصطفی محّمدحبیب خداوند  ۀفرمود نپس ای
باشد، البته  وش رحمت الھی میآغبخشش گناھان و وارد شدن در بعد از گناه موجب 

 شیوه و روش طلب مغفرت را آموخت: ÷آدمھمانگونه که 

ّ�ِهِ ﴿ ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ اُب ٱُهَو  ۥَ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� إِنَّهُ  ۦَ�َتلَ�َّ  .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
توبه کرد) و خداوند توبه ھا  آن ی دریافت داشت (و با گفتنکلماتسپس آدم از پروردگار خود «

 »ماند. بود. او در شکم ماھی تا روز رستاخیز می پرستشگران نمی
سنن ابن ) وشیخ آلبانی در تحقیق ۷۶۱۷) / حاکم، المستدرك (ش۴۲۵۱ابن ماجه (ش(حسن):  -١

 ماجه آن را حسن دانسته است.
 ).۳۲۵۹) / ترمذی (ش۶۳۰۷بخاری (ش (صحیح): -٢

تُوُْب ) روزانه صد مرتبه با لفظ ج . پیغمبر()۷۰۳۵و۷۰۳۴مسلم (ش (صحیح): -٣
َ
ْستَْغِفُر اَهللا َوأ

َ
(أ

ِه.)   کردند.توبه می إيِلَ
  ).۱۳۳۷) / نسایی (ش۳۰۰) / ترمذی (ش۱۳۶۲مسلم (ش(صحیح): 

 ).۷۱۴۱مسلم (ش(صحیح):  -٤
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بر ھمین سبک نیز انسان باید از و  ».است پذیر و مھربان او را پذیرفت. خداوند بسیار توبه
 ١.را بکار گیردیاموزد و آنتوبه را ب ج ھای دینی پیغمبر خاتم آموزه

 د: نفرمای تعالی میممحو گناھان است؛ خداوند  ۀانجام اعمال صالح نیز بعد از توبه مای

ّ�ِ ٱيُۡذهِۡ�َ  ۡ�ََسَ�ٰتِ ٱإِنَّ ﴿ ھا را از میان  بدیھا،  گمان نیکی بی«. ]١١٤[هود:  ﴾اِت�  َٔ لسَّ
 .»برد می

ر توبه و ترک اعمال صالح و انباشته که اھمال د باید مّدنظر داشته باشدالبته انسان 
کردن گناھان بر یکدیگر موجب زنگ زدن و مستور شدن قلب از حقیقت و نور 

 د:نفرمای می ـگردد، خداوند  می

ْ يَ ﴿ ا َ�نُوا ٰ قُلُو�ِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ ھرگز! اصًال ھرگزا « .]١٤[المطففین:  ﴾١٤ۡ�ِسُبونَ َ�َّ
 ».ھایشان را زنگ زده کرده است کردار و تالش (پلشت و زشت) ایشان دل

زدن ھمان انجام گناه بر گناه است تا اینکه قلب انسان گفته: زنگ /حسن بصری
 د. انمیر کند و می را کور می

 د:نفرمای می ـو خداوند 

﴿ ٰ ن َ�ۡفَقُهوهُ َوِ�ٓ َءاَذانِِهۡم َوۡقٗر�ۚ وََجَعۡلَنا َ�َ
َ
ِ�نًَّة أ

َ
 ما بر« .]٢٥[األنعام:  ﴾قُلُو�ِِهۡم أ

ایم تا آیات را نفھمد (و نور بر ایمان  افکنده اھ آنان (به سبب کفر و نافرمانیشان) پردهھای  دل
 .»نشوند)ایم (تا ندای حق را  ی انداختهھایشان سنگینی وکر ان نتابد) و به گوشھایش بر دل

دعوتگر باید به مسلمانان خصوصًا جوانان تأکید داشته باشد که شیطان در کمین 
احتمال فریب داد،  ـرا به اشتباه و نافرمانی خداوند ÷آدمانسان است و ھمانگونه که 

آمرزد، اگر ا بخواند، خداوند گناھانش را میر ھرکس دعای زیراند: فرموده ج از جمله پیغمبر اکرم -١

تُوُْب إيَِلِْه.)چه از میدان جھاد گریخته باشد: 
َ
َقيُّْوُم َوأ

ْ
ـيَحُّ ال

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِال

َ
ْي َال إهِل ِ

َّ
َعِظيَْم اذل

ْ
ْستَْغِفُر اَهللا ال

َ
 (أ

وجود ندارد و زنده و پاینده است، آمرزش » بر حّق «من از خدای بزرگی که ھیچ معبودی بجز او (
. البته باید توجه )۲۵۵۰(ش كلمستدراحاکم،  (صحیح): ).کنمخواھم و به سوی او توبه میمی

قلبی که در ارتباط با گذشته، اظھار پشیمانی  -۱داشد که توبه ارکانی دارد که بنده باید رعایت کند: 
در ارتباط با حال، دست  -۲دارد. بنده با استغفار، اظھار ندامتش را به درگاه خداوند ابراز می

و در صورتیکه حق  -۴در ارتباط با آینده، عزم قاطع بر عدم برگشت به آن.  -۳کشیدن از گناه. 
یرد و در صورتی که ھا را بپردازد و یا حاللّیت بگ الناس باشد جدای از موارد مذکور باید حقوق آن

ناتوان از پرداخت باشد و یا اظھارش موجب فتنه و عداوت گردد و یا غیر قابل جبران باشد مانند 
 مسائل ناموسی، برای آن افراد که حقی بر وی دارند دعای خیر و بر کت و رحمت و مغفرت نماید. 

_______________________ 
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 ۀمختلف از جمله: مال، قدرت، رابط را به عناوین و اسبابھا  انسان ازھرکدام  دارد که
ت حاصل کردن و دوری از آن باید به طور جنسی و ... فریب دھد، و انسان جھت امنیّ 

محض نماید و ھمیشه و در ھمه حال در پناه  توّکلمطلق و کامل بر ذات اقدس الھی 
گناه افتاد  ۀحرکت نماید و در صورتی ھم که فریب خورد و به ورط ـبر خداوند توّکل

نماید و با ندای  معصّیتصله پشیمان شود و ترک و ھمسرش بالفا ÷آدمباید ھمانند 
ا نماید، این مسیری است که ھر رحمت و بخشش الھی را برای خود مھیّ  ۀاستغفار زمین

 انسانی ناگزیر از آن نیست.

 به شیطان متعّلق) اهداف حاصل از موارد ۱-۳(
و طرد شده از درگاه الھی کرد  و حسدی که داشت خود را منفور تکّبرشیطان بنابر 

ستی و پلشتی آن حدپذیر نیست، و با این عملکرد و بالیی را بر سر خود آورد که پَ 
ای که  کرد به گونهھا  آن و فرزندان (علیھما السالم) خود را دشمن آدم و حوا ،ننگین

در  أھایی که خداوند ھر انسانی باید وی را به معنای واقعی دشمن بگیرد و با اسلحه
این نبرد سربلند و در اختیار وی قرار داده، به نبرد این اھریمن بدکردار ملعون رود، تا 

 است، دست یابد. ألسرافراز و کامیاب به سرمنزل مقصود که ھمان رضای خداوند

 ) حسد و کبر شیطان۱-۳-۱(

تمّرد جده برد، او س÷ آدمبه شیطان فرمان داد که بر  أھنگامی که خداوند
 وی در قرآن کریم چنین بیان شده است: تمّرد عّلتاز داستان و  این بخش کرد.

نَا۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنُه َخلَۡقَتِ� ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتهُ ﴿
َ
َمۡرتَُكۖ قَاَل �

َ
�َّ �َۡسُجَد إِۡذ أ

َ
ِمن  ۥقَاَل َما َمَنَعَك �

به او گفت: چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده ببری،  )خداوند(«. ]١٢[األعراف:  ﴾١٢ِط�ٖ 
وقتی که من به تو دستور (تواضع و تعظیم برای آدم) دادم؟ (ابلیس) گفت: من از او بھترم؛ 

 .»ای و او را از خاک چرا که مرا از آتش آفریده
 امر وی از اطاعِت  .عذر بدتر از گناه بودـ  !باد بر او نفرین خداجواب شیطان ـ 

شیطان ملعون  ؛کند، یعنی تمّرد ناشایستت و قیاسی و با حّج  امتناع کرد أخداوند
 دھی؟ یمرا  ÷آدمگفت: من برتر از وی ھستم، چگونه تو به من فرمان سجده بر 

۠ َخۡ�ٞ ّمِۡنهُ ﴿ابلیس در واقع بیانی بر ضد خودش بود و ندای  آوردن تحّج  نَا
َ
یانی ب ﴾�

 نماید، زیرا: که ریشه در حسد و کبر وی می واضح از جھل و حماقت وی داشت
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حض است؛ زیرا شأن و منزلت ، کفر ماعتراض شیطان بر اجرای امر پروردگار -۱
اطاعت  ألن به خداونداطاعت کردن مطلق از اوست و شأن مؤم أخداوند

 فرمایند:می ـخداوند ست.وامطلق از ذات کبریایی 

ا َ�ۡفَعُل َوُهۡم  َٔ َ� �ُۡ� ﴿ ه ک یارھائکخداوند در برابر « .]۲۳[األنبیاء:  ﴾٢٣لُونَ  َٔ �ُۡ� ُل َ�مَّ
 .»رندیگ یگران مورد بازخواست و پرسش قرار مید یرد ولیگ یند، مورد بازخواست قرار نمک یم

بیانگر اعتراض از اوست، و منزلت مؤمن  ـت آوردن در برابر خداوندحّج  -۲
نداشته باشد، بلکه  ـکند که ھیچ اعتراض و احتجاجی بر خداوند ایجاب می

 .ل روشن و رسا استیدل یداراو حجت بالغه  ـخداوند
را مشروط به نیک شمردن و موافقت  ـشیطان ملعون امتثال امر پروردگار -۳

است، و نفسش را ھمانند  ـخودش دانست که این سرپیچی از اطاعت خداوند
کند، و  داند که با وی مجادله و دشمنی می می ـشریک و انبازی برای خداوند

 این کفر مطلق است.
ی از جھل ساختار وی استداللی باطل و نماد دِن استدالل شیطان بر برتر بو -۴

ور  شعله ۀاند و وی از زبان فضیح و قبیح وی است؛ زیرا مالئکه از نور ساخته شده
و ھیچ شکی در برتری نور بر  آتش خلق شده که دود نیز با آن ھمراه است،

 ألجود مخلوق بودن از نور بنابر امتثال امر خداوندآتش نیست، و مالئکه با و
 بود.  اولی وی ۀسجد شیطان، پس با این قیاِس بردند، سجده  ÷آدمبر 

توان  شیطان، ھرگز نمی خلقِت  قبول نمودن برتری ساختار محال با فرض حّتی -۵
جمله: از زنده  تمامی آفریدگاِن  زیرا که ؛که آتش از خاک برتر باشدپذیرفت 
با ھر خاک اند، پس  حیوانات و انسان ذاتًا با واسطه از خاک آفریده شده گیاھان،

ور شده آن ھرگز چنین  شعله ۀاعتباری بر آتش برتری دارد؛ زیرا آتش و زبان
ل از خاک باز مسّج  شده خلق ÷آدِم تی ندارد، پس تعظیم و تکریم وی بر مزیّ 

 و قیاس وی باطل است.
را با دستان خود آفریده و از روح  ÷آدم ،أنادان از اینکه خداوند ابلیِس  -۶

÷ آدموی نموده، غافل بوده که  ۀخود در وی دمیده و بر مالئکه امر بر سجد
ناپذیری برخوردار بوده است، و بدین خاطر  وصف از چه اختصاصات و امتیازاِت 
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عنصر ساختاری خود و وی بر مالئکه نیز برتری یافته در حالی که مالئکه با 
 اند. العالمین از شیطان ملعون برتری جسته  اطاعت از رّب 

شیطان را به منجالب کفر  "کبر و حسادت"ھمانطور که محرز گردید دو صفت پلید 
 اند:  شیطان فرموده تکّبردر خطاب به  أنمود، خداوند ألو ستیز با امر پروردگار

َ �ِيَها فَ  ۡهبِۡط ٱقَاَل فَ ﴿ ن َ�َتَك�َّ
َ
ِٰغرِ�نَ ٱإِنََّك ِمَن  ۡخُرجۡ ٱِمۡنَها َ�َما يَُ�وُن لََك أ  ﴾١٣ل�َّ

! تو را نرسد که در این ی(خداوند به شیطان) گفت: پس از این (بھشت) فرود آ« ]١٣[األعراف: 
 .»یارانوخ ۀرزی. پس بیرون رو، تو از زمرو تکّبرال) وا جایگاهِ  آرا و(مکان دل

 ۀاز زمراخالق مذموم و کریھی است که انسان را  ۀاز جمل تکّبربا این وصف 
 اند:  فرموده أخداوند خاطر است کهکشاند و بدین  ست میخوار و پَ ھای  انسان

ُ ٱوَ ﴿ ّبر کچ شخص متیخداوند ھ و« .]٢٣[الحدید:  ﴾٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٍ  �َّ
 .»دارد یرا دوست نم یفخرفروش

دوزخیان  ۀورزد از زمر تکّبراست که ھرکس  أخداوندو از جمله قوانین ثابت 
 د:نفرمای می أل، خداوندمگر اینکه توبه نماید خواھد بود

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ� � ْ بُوا ْ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا ۡصَ�ُٰب  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ ُهۡم �ِيَها  �َّارِ� ٱَ�ۡنَها

ونَ  ھا، خویشتن را فراتر  مرا تکذیب کنند و از آنو کسانی که آیات « .]٣٦[األعراف:  ﴾٣٦َ�ِٰ�ُ
 .»مانند گیرند و سرپیچی کنند، آنان دوزخیانند و جاودانه در آن می

َنََّة َمْن اَكَن يِف «اند:  فرمودهج  و بدین خاطر ھم است که پیغمبر اکرم
ْ
 يَْدُخُل اجل

َ
ال

ِبِه ِمثَْقاُل حبة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكرْبٍ 
ْ
ش خردلی در قلب ۀسنگینی دان ۀاندازھر کس به ( ١.»قَل

 .)گردد کبر باشد، وارد بھشت نمی
انسان باید بداند ھمانطور که شیطان کبر و غرور داشت، ھمین صفت را به انسان 

اوامر و اجرای کند، و دوای این درد، خشوع و تواضع در برابر خداوند و  نیز القا می
تر بیان شد جوھر اسالم اطاعت محض و بدون چون و  نواھی اوست، ھمانطور که پیش

و تواضع در گردد مگر با خشوع  چرای انسان در برابر خالقش است و این حاصل نمی
 فرماید: برابر خالق عظیم. خداوند تعالی می

 ).۵۹) / ابن ماجه (ش۴۰۳) / ابوداود (ش۲۷۵مسلم (ش (صحیح): -١
_______________________ 



 ١٩  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

ن َ�َۡشَع قُلُوُ�ُهۡم ِ�ِۡ�رِ ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِ�َّ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ ٱ۞� َوَ� يَُ�ونُواْ  ۡ�َقِّ ٱَوَما نََزَل ِمَن  �َّ

ِينَ ٱكَ  َّ�  ْ وتُوا
ُ
َمدُ ٱِمن َ�ۡبُل َ�َطاَل َعلَۡيِهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َ
َ�َقَسۡت قُلُوُ�ُهۡمۖ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم  ۡ�

ھایشان به  آیا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسیده است که دل«. ]١٦دید: [الح ﴾١٦َ�ِٰسُقونَ 
 .»ھنگام یاد خدا، و در برابر حق و حقیقتی که خدا فرستاده است، بلرزد و کرنش برد؟

نماد این عملکرد در مالئکه مقرب الھی بود که برمبنای حکم ذات اقدس یکتا بر 
 سجده بردند. و انسان باید آن را اسوه خود قرار دھد. ÷آدم

ی ناپسند ھا ور، حسادت نیز داشت، اگرچه این خصلتو غر تکّبرشیطان جدای از 
 فرماید:  ای که خداوند می به گونهدارند، در ھمدیگر ریشه 

ُ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱ ٢٣َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�َۡتاٖل فَُخورٍ  �َّ ُمرُ  �َّ
ۡ
ِ  �َّاَس ٱوَن َ�ۡبَخلُوَن َوَ�أ َوَمن  ۡ�ُۡخِل� ٱب

َ ٱَ�َتَولَّ فَإِنَّ  فخرفروشی را  تکّبرخداوند ھیچ م«. ]٢٤-٢٣[الحدید:  ﴾٢٤ۡ�َِميدُ ٱ ۡلَغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ
ورزند و مردم را نیز به بخل ورزیدن دعوت  دارد. ھمان کسانی که بخل می دوست نمی

رسد) چرا که خداوند  شود (به خدا زیانی نمیگردان  که (از این فرمان) رویھرکس  کنند. می
 .»نیاز و شایسته ستایش است) بی

از امور  ،أبه خداوند معنوی و درجات قرب یھا بخل و حسادت جز در امور
از جمله آثار تکّبر و خودپسندی، حسد  مذمومی است که انسان باید از آن بپرھیزد و

پناه ببرد،  از آن به خداوند متعال انسان بایدباشد که باشد که آنقدر مذموم میمی
 د:نفرمای می ألخداوند

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ َما َخَلقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ برم به  یبگو: پناه م          « .]٥-١[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ
امًال فرا که کده است. و از شّر شب بدان گاه یھر آنچه خداوند آفر دم. از شّر  دهیخداوندگار سپ

 .»   دورز یه حسد مکو از شّر حسود بدان گاه  دمند. یھا م ه در گرهک یسانکرسد. و از شّر  یم

ھای دادهکسانیند که به ھا  آن در واقع به خداوند حکیم ناسپاسند؛ زیرا افراد حسود
 ازانسان را در کمین ھستند  هھمیش به دیگران ناخشنودند و با این وصف ألخداوند
تالشی که  ۀاد با ھمدر دین و دنیا محروم سازند، این افر أخداوندھای  نعمت

در این زمینه نمادی محرز از ھا  آن خاطر نیستند و عملکرد ھرگز آسوده کنند، می
 باشند،ھا  آن انسان باید مواظب شّر  دارد لذاد شخصیتی و بیماری درونی کمبو

 د:نفرمای می ألخداوند
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ۡهِل ﴿
َ
اًرا َحَسٗدا ّمِۡن ِعنِد  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَودَّ َكثِ�ٞ ّمِۡن أ لَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

َ لَُهُم  نُفِسِهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
َ
ۖ ٱأ از اھل کتاب، از روی رشک و بسیاری « .]١٠٩[البقرة:  ﴾ۡ�َقُّ

حسدی که در وجودشان ریشه دوانده است، آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذیرش ایمان 
 .»حقانیت برایشان کامًال روشن گشته استاینکه  بازگردانند با

الزم است که افراد را برمبنای انقیاد و تسلیم شدن محض در  انپس بر دعوتگر
 بیاموزند که باید ھمیشه ندایھا  آن م تربیت کنند، و بهبرابر حق و شریعت اسال

﴿ ۖ َطۡعَنا
َ
  .»شنیدیم و اطاعت کردیم« .]٢٨٥[البقرة:  ﴾َسِمۡعَنا َوأ

زحق صحبت نمودند اھا  آن اگر مخالفین حّتیسیطره یابد و ھا  آن بر قلب و وجود
 و با تمام وجود حق را بپذیرند. هدوگیری پرھیز نم باید از جناح

ند و ھمانگونه که کن و برتری دور تکّبرخود را از  ھمچنین باید دعوتگران
 د: نفرمای دھد و می فرمان می ج به پیغمبرش أخداوند

َبَعَك ٱَجَناَحَك لَِمِن  ۡخفِۡض ٱوَ ﴿ و  محّبتبال (دو «. ]٢١٥[الشعراء:  ﴾٢١٥لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ
 .»کنند بگستران میت) خود را برای مؤمنان که از تو پیروی موّد 

دعوتگر نیست که  ۀیستشا پس ھمیشه باید خیرخواه و أمین مردم باشد. ھمچنین
ت مؤمنانی که صفا ۀباردر متعالنماید، خداوند  تکّبر دیگر مسلمانان نسبت به

 د: نفرمای د مینرا دوست دار دوستشان دارد و آنان نیز پروردگارشان

ذِلٍَّة َ�َ ﴿
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
نسبت به مؤمنان نرم و «. ]٥٤[المائدة:  ﴾ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

 .»فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند

ر کامل است که داین صفات مؤمنین «ید: گو در تفسیر این آیه می /ابن کثیر
ناپذیر  شکستگیر و فروتن است و در برابر دشمنش سخت متواضع و ولی و برادرشبرابر 

ٞد رَُّسوُل ﴿ فرماید: گونه که خداوند می است، ھمان َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
أ

ارِ ٱ خدا است، و کسانی که با او ھستند در  ۀفرستاد محّمد« ]٢٩[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ
 ١.»برابر کافران تند و سرسخت، و نسبت به یکدیگر مھربان و دلسوزند

نسبت به  از مسلمانان ی بس تعجب است که برخیاین اوصاف جا ۀآری! با ھم
و بدون اینکه ھیچ تالشی برای  کنند رفتار میناشایست ای  دیگر مسلمانان به گونه

 .۱۳۶و۱/۱۳۵، تفسیر القرآن العظیمکثیر،ناب -١
_______________________ 



 ٢١  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

در نزد دیگران ھا  آن ھای به انتقاد و بیان بدی باشند م دادهانجاھا  آن اصالح
 از خود چه چناناند که غیبت حرام است، و  هپردازند، گویی این افراد فراموش کرد می
جوابی چیست؟  ۀھا بھر ثمر و بدگویی د که این ھمه انتقادھای بیسؤال شوھا  آن

مدخلی برای تفرقه و جدایی مسلمانان  اعمال را دانند که شیطان این نمیھا  آن ندارند.
پس ھستند، ھا  آن بسیاری در کمین خصوصًا در عصر حاضر که دشمناِن  است یافته

 مصطفی محّمدپیغمبر خداوند رفتار ھمانند نسبت به ھم باید  انمسلمان گیریموضع
 د:نفرمای چنین وصف می راآن باشد که خداوندنسبت به مؤمنان ج 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م  لََقۡد َجآَءُ�مۡ ﴿
َ
رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ بیگمان پیغمبری از خود شما به سویتان آمده « ]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱب
آید، به شما  است، ھرگونه درد و رنج و بال و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می

و لطف فراوان و  محّبتورزد و اصرار به ھدایت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارای  عشق می
 ».بسیار مھربان است

ن به این صفات د و مزیّ ود را از کبر و حسد خالی سازنخواھد خ یدر نتیجه ھر دعوتگر
و عملکرد خود شک کند،  د، باید در اخالص و جھِت مذکور نگرد ۀآی درج  خداپیغمبر 

 شک پای در بیراھه نھاده است و موجباِت ھالک خود و دیگران را فراھم آورده است. بی

 ی شیطان و دشمنی او با انسانھا ) حیله۱-۳-۲(

÷ آدموی بر  ۀدبه سبب عدم سج أزیرا خداونداست؛ ÷ آدمشیطان دشمن 
 را به مورد طرد و لعن خداوند تعالی قرار گرفت، و بدین خاطر شیطان دشمنی خود

دارای ارتباط خویشاوندی با ھا  آن ی داد؛ چرا کهتسّر  فرزندان وی ۀھم و÷ آدم
و  ،÷آدمھستند، خداوند تعالی دشمنی شیطان را در قرآن کریم به  ÷آدم

را از این دشمن ھمیشه در کمین ھا  آن دھد و خبر میھا  آن و فرزنداِن  ‘شھمسر
گاه میتحذ  کند، برخی از این آیات عظیمه عبارتند از: یر و آ

 د:نفرمای می ألخداوند -۱

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ َ�ٰ  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ـَٔاَدُم إِنَّ َ�َٰذا  ١١٦�َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�َّ َ�ُقۡلَنا َ�ٰٓ

(ای پیغمبر! « .]۱۱۷-۱۱۶[طه:  ﴾١١٧فَتَۡشَ�ٰٓ  ۡ�َنَّةِ ٱَعُدّوٞ لََّك َولَِزوِۡجَك فََ� ُ�ۡرَِجنَُّكَما ِمَن 
تعظیم و تکریم) ببرید، پس بیان دار) آنگاه که به فرشتگان دستور دادیم: برای آدم سجده(ی 
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سجده بردند مگر ابلیس که سر باز زد. آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و ھمسر تو 
است، پس (بپائید به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و) از بھشت بیرونتان نکند که به 

 .»رنج و زحمت خواھی افتاد

 فرمایند: می ألخداوند -۲

ۡيَ�ٰنُ ٱفَوَۡسوََس لَُهَما ﴿ َ�ۡنُهَما ِمن َسۡو�تِِهَما َوقَاَل َما َ�َهٮُٰكَما  رِيَ ۥِ�ُۡبِدَي لَُهَما َما وُ  لشَّ
َجَرةِ ٱَر�ُُّ�َما َ�ۡن َ�ِٰذهِ  ۡو تَُ�ونَا ِمَن  لشَّ

َ
ن تَُ�ونَا َملََكۡ�ِ أ

َ
ٓ أ َوقَاَسَمُهَمآ  ٢٠ۡلَ�ِٰ�ِينَ ٱإِ�َّ

ِٰصِح�َ ٱإِّ�ِ لَُكَما لَِمَن   .]۲۱-۲۰ألعراف: [ا ﴾٢١ل�َّ
گفت:  و سپس اھریمن آنان را وسوسه کرد تا عورات نھان از دیده آنان را بدیشان نماید«

پروردگارتان شما را از این درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر که(اگر از این درخت 
شان تا پروردگار یا اینکه( در این سرا) جاویدان خواھید شد. شوید، وبخورید) دو فرشته می

ھی نکردم و برای آنان بارھا سوگند خورد که من فریادشان زد که آیا شما را از این درخت ن
 .»خیرخواه شما ھستم

 د: نفرمای دھد و می خبر می÷ آدماز دشمنی شیطان به فرزندان  أخداوند -۳

َزّ�َِنَّ لَُهۡم ِ� ﴿
ُ
ۡغَوۡ�تَِ� َ�

َ
ٓ أ �ِض ٱقَاَل َرّبِ بَِما

َ
ۡ�َِع�َ  ۡ�

َ
ۡغوَِ�نَُّهۡم أ

ُ
إِ�َّ ِعَباَدَك  ٣٩َوَ�

(به خاطر انسان) اینکه  به سببگفت: پروردگارا! « .]۴۰-۳۹[الحجر:  ﴾٤٠لُۡمۡخلَِص�َ ٱِمۡنُهُم 
آرایم و جملگی آنان را  در زمین برایشان میمرا گمراه ساختی، (معاصی و اعمال زشت را) 

  »پاکیزه تو از ایشان.نمایم مگر بندگان گزیده و  گمراه می

َزّ�َِنَّ لَُهمۡ ﴿
ُ
 دھم. زینت می ÷آدمبرای فرزندان  ؛یعنی ﴾َ�

 فرمایند: میأل خداوند -۴

ْ ٱ�ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ﴿ ۡسُجُد لَِمۡن َخلَۡقَت  ۡسُجُدوا
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَاَل َءأ ْ إِ�َّ �َدَم فََسَجُدٓوا

رََءۡ�َتَك َ�َٰذا  ٦١ِطيٗنا
َ
ِيٱقَاَل أ ۡرتَِن إَِ�ٰ يَۡوِم  �َّ خَّ

َ
َّ لَ�ِۡن أ ۡمَت َ�َ ۡحَتنَِ�نَّ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَكرَّ

َ
�َ

زمانی که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم کرنش « .]۶۲-۶۱[اإلسراء:  ﴾٦٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ۥٓ ُذّرِ�ََّتهُ 
او را از  کنید، فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر ابلیس. گفت: آیا برای کسی کرنش کنم که

کسی است که او را بر من ترجیح و گرامی ای؟ شیطان گفت: به من بگو که آیا ھمان  گل آفریده
 .»گردانم میتا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را ھمگی جز اندکی نابود  راداشتی؟ اگرم

داند، در حالی که  را مسّبب گمراھی خود می أشیطان در کمال گستاخی خداوند
وی و حسادت  تکّبرکه ریشه در  شو عصیان خود تمّردبه ھیچ وجه اینگونه نبود، بلکه 
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 فرمایند: می ألخداوندد، داشت باعث کفر و عصیان وی ش

ۡ�ُعَدنَّ لَُهۡم ِصَ�َٰطَك ﴿
َ
ۡغَوۡ�تَِ� َ�

َ
ِ  ١٦لُۡمۡسَتقِيمَ ٱقَاَل فَبَِمآ أ يِۡديِهۡم ُ�مَّ �ت

َ
يَنَُّهم ّمِۢن َ�ۡ�ِ �

ۡ�َ�َُهۡم َ�ِٰكرِ�نَ 
َ
يَۡ�ٰنِِهۡم وََعن َشَمآ�ِلِِهۡمۖ َوَ� َ�ُِد أ

َ
-١٦[األعراف:  ﴾١٧َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََ�ۡن �

(شیطان) گفت: بدان سبب که مرا گمراه کردی، من بر سر راه مستقیم تو در کمین « .]١٧
از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به سراغ  نشینم، سپس از پیش رو و آنان می

 .»کنم. تا بدانجا که) بیشتر آنان را سپاسگزار نخواھی یافت روم و (گمراھشان می ایشان می

فرزندان  ھمی، شیطان عزم و تصمیم در گمراه کردنف با وجود این جسارت و کج
د و خواھان زندگی کن طلب عجیبی می أوندو بدین خاطر از خدانماید  میرا  ÷آدم

 فرمایند: میأل خداوندشود،  جاوید در دنیا می

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
 لَۡوۡقِت ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ٨٠لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل فَإِنََّك ِمَن  ٧٩قَاَل َرّبِ فَأ

گفت: پروردگارا! پس تا روزی مرا مھلت بده و ممیران تا روزی که « .]٨١-٧٩[ص:  ﴾٨١لَۡمۡعلُومِ ٱ
 .»شدگانی، تا روز زمان معّین ت دادهگردند، (خداوند) فرمود: تو از مھل زنده میدوباره مردمان 

 روز تا دھد ولی نه به شیطان فرصت می ألشریفه خداوند ۀبه این آی توّجه با

یعنی؛ تا زمان معینی که خداوند انتھای  ﴾٨١لَۡمۡعلُومِ ٱ لَۡوۡقتِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم ﴿رستاخیز، بلکه 
، پس با ١عمر اھریمن را در آن معلوم داشته و این زمان اندکی قبل از قیامت خواھد بود

به  ألخداونداین وصف شیطان عمر طوالنی را در دنیا خواھد داشت. با این وصف 
 أبندگان خداوند زمایِش امتحان و آ ۀزمین بماند و مای ردھد تا ب شیطان فرصت می

بجا آورد، و دشمنی که با  ألعصیانی که در برابر خداوند و تکّبرباشد، شیطان با ھمه 
 نماید. می ألوی دارد، عزم راسخ در گمراھی بندگان خداوند ۀو ذریّ ÷ آدم

نظر دارند: برخی ھمچون بغوی آن را  البته علما در زمینه این وقت داده شده به شیطان اختالف -١
دانند  را تا زمان موجودّیت بشر بر روی کره خاکی میداند و برخی آن تا زمان دمیدن نفخ اّول می

رسد این است که خواسته شیطان یعنی؛ تا  ه به نظر میھا انجام گیرد، ولی آنچ تا امتحان بر آن
تواند اندکی قبل از پایان طول حیات دنیا باشد. نک:  روز رستاخیز پذیرفته نشده است و آن می

البیان فی تأویل  ، طبری، جامع۷۱۶المنان، ص  سعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کالم
 .۷/۱۰۲؛ بغوی، تفسیرالبغوی، ۲۱/۲۴۱القرآن، 

_______________________ 
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وند وی، خدا ن و اعالن آشکار این دشمنی از طرفکینه و دشمنی شیطا ۀبا ھم
 دارد: به بندگانش اعالم میواضح شفاف و س تعالی ب

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿ ُِذوهُ ٱلَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  لشَّ َّ�  ۚ� گمان شیطان دشمن شما  بی« .]٦[فاطر:  ﴾َعُدوًّ
 ».است، پس شما ھم او را دشمن بگیرید

 د: نفرمای و نیز می

ْ ُخُطَ�ِٰت ﴿ ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعوا بِ�ٌ  ۥإِنَّهُ  لشَّ پای  پابه« .]١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٨لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
 ».گمان او دشمن آشکار شماست شیطان راه نیفتید، بی

بر  از واجبات شرعی است.دوری از شیطان و راه وی  ؛، یعنیأاین تحذیر خداوند
ھر مسلمانی واجب است که ھمیشه در طاعت پروردگار خود بماند، و از لوازم بندگی 

ما "زیرا؛  باشددمه و اساس بندگی خدا میکه مق خدا دوری از شیطان و احزاب او است

تِمُّ الواجبُ إالّ به فهو واجبٌ  بدین خاطر  باشدواجب نیز واجب می ۀیعنی؛ مقدم "ال يَ

 د:نفرمای می ألاست که خداوند

ۡيَ�ٰنُ ٱَ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم ﴿ بََوۡ�ُ�م ّمَِن  لشَّ
َ
ۡخَرَج �

َ
ٓ أ  .]٢٧[األعراف:  ۡ�َنَّةِ ٱَكَما

گونه که پدر و مادرتان را (فریفت و) از بھشت  ای آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، ھمان«
 ».بیرونشان کرد ...

ھای مختلف تیرش  ھمیشه و در ھمه حال بداند که شیطان از جھت پس انسان باید
 اند که انسان در کمین انسان نشسته ای او و حزبش را به سوی او نشانه برده و به گونه

  بیند: را نمیھا  آن

شیطان و « .]٢٧[األعراف:  ﴾ِمۡن َحۡيُث َ� تََرۡوَ�ُهۡمۗ  ۥيََرٮُٰ�ۡم ُهَو َوَقبِيلُهُ  ۥإِنَّهُ ﴿
 .»بینید را نمیھا  آن بینند، در صورتی که شما ھمدستانش شما را می

يَْطاَن َ�ِْري ِمَن ابِْن آَدَم «اند:  فرمودهج  و بدین خاطر است که پیغمبر خدا إِنَّ الشَّ
مِ  ) یعنی؛ .دارد (شیطان ھمانند مجرای خون در بدن فرزند آدم جریان ١».َ�َْرى ادلَّ

مگر اینکه کند و در وی نفوذ میید و او را در سیطره خود دارد پا ھمیشه او را می
لھی بتواند در ھر موقع و اانسان، این دشمن دیرینه خود را بشناسد و در پرتو نور آیات 

مناسب مقابله با وی را داشته باشد، تا در این نبردی که تا زمان مرگ  حسالحالتی 

 ).۱۷۷۹) / ابن ماجه (ش۲۴۷۲) / ابوداود (ش۵۸۰۷) / مسلم (ش۲۰۳۸بخاری (ش(صحیح):  -١
_______________________ 
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انسان جریان دارد، ھمیشه پیروزمند و سرافراز بیرون آید، و بدین خاطر است باید ھر 
شیطان غافل  ریان حیات خود و کار دعوت از مکایددر ج مسلمان و ھر دعوتگری

، محاصره کند و به دام با ترفندھایی که اگر انسان مواظب نباشدرا  بادا اونگردد و م
 دھد. بیاندازد و انسان قیامت خود را از دست 

شیطان  جھت تشخیص مکایدبدکردارش،  ۀبا ثبوت دشمنی بزرگ شیطان و قبیل
ملعون در پرتو  برای انسان سعی خواھد شد که برخی از کیدھای این موجود خبیِث 

شیطان را از ھا  آن آیات الھی به صورت مختصر و مفید بیان شوند، تا انسان با شناسایی
انسان است، مأیوس و و فساد و تباھی و پلشتی اش که گمراھی و نابودی  ھدف اصلی

 عبارتند از:ناامید گرداند، برخی از این مکاید 

 ابتداع  و باطل آراستِن  )۱-۳-۲-۱(

انسان است،  نزد ھای شیطان زینت بخشیدن به اعمال زشت و حرام حیلهاز جمله 
ھا و  یاوه یِن خود سعی بر آن دارد که انسان را با تلق پلیدِ  شیطان در این شگردِ 

تنھا زشت و حرام نیست بلکه   دھد، نه کاری که وی انجام می کند دروغگویی متقاعد
اینگونه بیان را  رجیم عملکرد شیطاِن  ۀباشد، قرآن کریم این شیو نکو و پسندیده می

 د: نفرمای می ـخداوند  فرماید،می

ُسَنا تََ�َُّعواْ َوَ�ِٰ�ن َقَسۡت قُلُوُ�ُهۡم َوَز�ََّن لَُهُم ﴿
ۡ
ۡيَ�ٰنُ ٱفَلَۡوَ�ٓ إِۡذ َجآَءُهم بَأ َما َ�نُواْ  لشَّ

آیند، خشوع و  گرفتار می آنان چرا نباید ھنگامی که به عذاب ما« .]٤٣[األنعام:  ﴾٤٣َ�ۡعَملُونَ 
ھایشان سخت شده است (و عالوه بر قساوت قلب) اھریمن (ھم)  کنند، ولی دل عخضو

 ».دھند برایشان آراسته و پیراسته است اعمالی را که انجام می

 عبارتند از: است را به تصویر کشیدهشیطان که قرآن آن اعمال توسط دو نمونه از تزیین
 فرمایند: می ـخداوند : اّول

ۡيَ�ٰنُ ٱ�ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم َوقَاَل َ� َ�لَِب لَُ�ُم  لشَّ
َ
�ّ�ِ َجاٞر  �َّاِس ٱِمَن  ۡ�َۡومَ ٱأ

ا تََرآَءِت  َرٰى َما َ�  ۡلفَِئَتانِ ٱلَُّ�ۡمۖ فَلَمَّ
َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيهِ َوقَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ نََ�َص َ�َ

ٓ تَرَ  َخاُف ۡوَن إِّ�ِ
َ
ۚ ٱ أ َ ُ ٱوَ  �َّ (به یاد آور) زمانی را که «. ]٤٨[األنفال:  ﴾٤٨ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ

 گفت: امروز آراست و می ھای خود) اعمالشان را در جلو دیدگانشان می اھریمن (با وسوسه
 .»پیمان و یاور شما ھستم تواند بر شما پیروز شود و من، ھم نمیھیچکس 
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است، مفسران ج  مصطفی محّمدپیغمبر خدا  گفته شیطان خطاب به دشمناِن این 
 در تفسیر این آیه دو دیدگاه دارند:

 را وسوسه کرد. ناون اینکه به شکل انسان درآید، آنشیطان بد: اّولدیدگاه 
 رھسپار بدر جھت نبرد با مسلمانانقریش در حالی که  کّفار: برای دّومدیدگاه 

ترسیدند که مبادا از پشت به  بنی کنانه می ۀاز طایف کّفاربودند، به شکل انسان درآمد، 
قریش گفت:  کّفارکنانی درآورد و به  ۀحمله کنند، شیطان خود را در شکل سراق ایشان

رسد،  گزندی به شما نمیھا  آن شما از بنی کنانه ھستم، و از جانب ۀمن یاری دھند

"بنابر حقیقت است و معنی  ﴾َجارٞ لَُّ�مۡ �ّ�ِ ﴿پس گفته   "  در اینجا به معنی

 ١دافع ضرر از صاحبش است.
را درباره ملکه سبا  ÷: خداوند تعالی در داستانی گفته ھدھد به سلیماندّوم

 فرماید: می چنین بیان

ۡمِس ِمن ُدوِن ﴿ ِ ٱوََجد�َُّها َوقَۡوَمَها �َۡسُجُدوَن لِلشَّ ۡيَ�ٰنُ ٱَوَز�ََّن لَُهُم  �َّ ۡعَ�ٰلَُهۡم  لشَّ
َ
أ

ُهۡم َعِن  بِيلِ ٱفََصدَّ من او و قوم او را دیدم که به جای « .]٢٤[النمل:  ﴾٢٤َ�ُهۡم َ� َ�ۡهَتُدونَ  لسَّ
برند، و اھریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ایشان را  خدا برای خورشید سجده می

 ٢.»گردند ست، آنان (به خدا و یکتاپرستی) راھیاب نمیاز راه (توحید) به در برده ا

انسان را در بند  ،اعمال از جمله موارد بس خطرناکی که شیطان از مدخل تزییِن 
است، بدعت در دین به  و نوآوری بدعت ۀدھد انداختن وی در ورطکشد و فریب میمی

کند که عمل وی عبادت و مطابق قوانین الھی مسلمان فکر می ای است که انساِن گونه
گذارند، غافل از اینکه برآن نام بدعت حسنه میھا  انسان در مواردی خود حّتیاست و 

در آن  معصّیتتفاوت آن با  ٣شود.می و موجب آتش جھنم ھر بدعتی در دین شّر است

أنوار ؛ بیضاوی، ۳۶۷و۳/۳۶۶،معالم التنزیل؛ بغوی، ۷۳و۴/۷۲نک: ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم،  -١
 .۲/۳۹۶، التنزیل وأسرار التأویل

 .۶/۱۸۷نک: ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم،  -٢
قرآن، آیات زیادی مبنی بر تبعیت از شریعت وجود دارد که این آیات، ھرگونه تبعّیت و پیروی در  -٣

داند و این امر را تشریع نموده است، بدعت و حرام میای که شارع مقّدس آن به غیر از راه و شیوه

ٓ َءاتَٮُٰ�مُ ﴿توان اشاره نمود: به گمراھی و تفرقه منجر خواھد گشت. از جمله می  لرَُّسوُل ٱ َوَما
ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  زھائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الھی) چی. «]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا

_______________________ 
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ی در مورد بدعت کند و باید توبه نماید ولداند که اشتباه و خطا میاست که انسان می
بدین خاطر علما در مورد  است. کشیده شده معصّیتراھه و کند که به بیتصّور نمی

ای مبتدع به گونهھای  انسان شرتر و بدتر است، و معصّیتبدعت از  اند:بدعت گفته
 د:نفرمایگیرند که خداوند تعالی میشریفه قرار می ۀمصداق این آی

﴿ ِ  ٱقُۡل َهۡل نُنَّبُِئُ�م ب
َ
ۡعَ�ًٰ�  ۡخَ�ِ�نَ ۡ�

َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَضلَّ َسۡعُيُهۡم ِ�  �َّ َوُهۡم  �ُّ

ُهۡم ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا َّ�
َ
! به کافران) بگو: آیا ای پیغمبر(« .]١٠٤-١٠٣[الکهف:  ﴾١٠٤َ�َۡسُبوَن �

گاه سازم؟ آنان کسانی تکاپویشان در زندگی دنیا اند که تالش و شما را از زیانکارترین مردم آ
  ».کنندبرند که به بھترین وجه کار نیک میرود و خود گمان میھدر می

افتند و اشتباھات خود را نیک به گناه و معصّیت میالله داعیان إلی در مواردی 
ھستند و ھا  آن کنند حق مطلق تنھاپذیرند و تصّور میدانند و ھیچ انتقادی را نمیمی

عطوفتی که  ھر ومسلمانانی که با وی ھمنشینی و مجالست دارند به دلیل مِ دیگر حّتی 
انتقاد از منکر از کشیدن از نھی  ارند و یا در مواردی بنابر خجالتنسبت به یکدیگر د

بنی  ،خداوند تعالی پندارند.این عمل خود را نکو میھا  آن کنند ومی وی خودداری
 د:نفرمایمی ـخداوند ،کردندز منکر نمینھی اکند وقتی اسرائیل را سرزنش می

ِينَ ٱلُعَِن ﴿ ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُرواْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ�نُواْ َ�ۡعَتُدونَ  نَكرٖ َ�َعلُوُهۚ َ�ِۡئَس َما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ  ٧٨َعَصواْ وَّ  ﴾٧٩َ�نُواْ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

اند.  بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده کافران بنی اسرائیل« .]٧٩-٧٨[المائدة: 
گذشتند. آنان از اعمال کردند و از حّد میآنان پیوسته سرکشی میاین بدان خاطر بود که 

کردند و  ھا خلع نمیکشیدند و ھمدیگر را از زشتکاریدادند دست نمیزشتی که انجام می
 ».کردند!دادند و چه کار بدی میپند نمی

ه بر آن دین نه تنھا قلم صّح گرایی دوری کرد؛ چراکه  باید در دین از افراط
. و ھر داعیی باید انتقاد پذیر باشد و ھرگز کشد ارد بلکه بر آن خط بطالن میگذ نمی

ھمچنین .» آورده است اجراء کنید، و از چیزھائی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید

 «فرماید:  می ج الشأن پیامبر عظیم 
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
ھرکس در این « .»ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِ�يِه َ�ُهَو رَدٌّ َمْن أ

پس از آنجائی که دین کامل است و » شریعت ما چیز تازه و نویی پدید آورده است مردود است.
داند پس  صراحتًا تشریع غیر از تشریع حق تعالی را مردود می ج نیازی به افزایش ندارد و پیامبر

) / ۲۶۹۷بخاری (ش صحیح):(ماند. حدیث مذکور: در دین نمیھای حسنه جایی برای بدعت
 .)۴۶۰۸) / ابوداود (ش۴۵۹۰مسلم (ش
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خود را حق مطلق نخواند و اعمال خود را برتر نشناسد بلکه ھمیشه با اخالص و ایمان 
پاسخ گوید و ھرگز به ھا  بدان به انتقادھای مخالفان خود گوش فرا دھد و نیک و آراسته

  سلمانان تفرقه حاصل گردد.ای عمل ننماید که بین مگونه

  و ابتداع: کردن اعمال ی شیطان در آراستهها پیشگیری از حیله 
ترین اصل در مصون ماندن از تزیین اھریمن، سر تسلیم فرود آوردن به  بنیادی

است؛  ج الشأن و پیغمبر عظیم ـوندھای خدا از رھنمون محض تاحکام الھی و تبعیّ 
دیگر مجالی برای احداث و پیدایش احکامی دیگر زیرا در چھارچوب احکام الھی 

دل و جان خود  ۀرا آویز ج گرانبار رسول اکرم ۀماند و مسلمان باید این فرمود نمی

ْمِرنَا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ « فرماید: کند، که می
َ
ْحَدَث ىِف أ

َ
کس در دین ما (ھر ١»َمْن أ

 است).چیزی بوجود آورد که از آن نیست، مردود 
تند به قوانین شریعت حکم صادر نیز باید مطابق احکام الھی و مس جامعه اسالمی

از در صورت اشتباه و خطا  منفی ای در برابر یکدیگر بدون ھیچ انگیزهد و ھمچنین کن
دن مردم که امر نمو د؛ چرار دھد و وی را از گناه نجات دھتذکّ آن  مسلمانی به جانب

گناھان  از أطبق قوانین خداوند، عکس آن را انجام دادن ال نیک و خودعمانجام ا به
کند ولی  م صحبت میاز تحریم ربا و نگاه به نامحرکسی  چه چنانکبیره است، مثًال: 

 ۀاین چنین افراد فرمودھای پلید غرق است، آیا  حرام و نگاه معامالت  خود در دام
 د:نفرمای اند که می را فراموش کرده ألخداوند

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ ٱَكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  �َّ ن َ�ُقولُواْ َما  �َّ

َ
أ

ی (به دیگران) اید! چرا سخن سانی که ایمان آوردهای ک« .]٣-٢[الصف:  ﴾٣َ� َ�ۡفَعلُونَ 
گویید و خودتان برابر آن عمل کنید؟ اگر سخنی را ب گویید که خودتان برابر آن عمل نمی می

 .»گردد نکنید، موجب کینه و خشم عظیم خدا می

 ترساندن مؤمنان )۱-۳-۲-۲(

ھراسد و  ضرر به وی گردد، می و آزار و اذّیت ۀز ھر آنچه مایانسان بنابر غریزه ا
را  ز این صفت انسان باخبر است، و آنشیطان نیز ا. این ترس فرار از آن است ۀالزم

 .)۴۶۰۸) / ابوداود (ش۴۵۹۰) / مسلم (ش۲۶۹۷بخاری (ش صحیح):( -١
_______________________ 
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خداوند تعالی نیز انسان را از  پیشبرد اھداف خبیث خود کرده است. برایای  وسیله
 با اشد، به صورت شفاف وب ای شیطان میاولیشیطان که در دو زمینه؛ مال و  ۀاین حیل

گاه  سازد. می جزئیات آ
 ھای ھراس از تنگدستی الف) وسوسه

 د: نفرمای انسان مال را دوست دارد، خداوند تعالی می

ا لَۡماَل ٱَوُ�ِبُّوَن ﴿ ا َ�ّٗ  ».داردمی و اموال و دارایی را بسیار دوست« .]٢٠[الفجر:  ﴾٢٠ُحّبٗ

 د:نفرمای و نیز خداوند تعالی می

َهَ�ٰتِ ٱُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ َهبِ ٱِمَن  لُۡمَقنَطَرةِ ٱ ۡلَقَ�ِٰط�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  لّنَِسآءِ ٱِمَن  لشَّ َّ� 
ةِ ٱوَ  شھوات (و دلبستگی به امور مادی) جلوه داده  محّبتبرای انسان، « .]١٤عمران:  [آل ﴾ۡلفِضَّ

 »....عشق به زنان و فرزندان و ثروت ھنگفت و آالف و الوف طال و نقره از قبیل:. شده است

بر انسان را حریص کردن انسان بر  تسّلطھای نفوذ و  پس شیطان یکی از مدخل
 این زمینه از دو جھت به انسان ضربه بزند:داند و سعی دارد در  ات میمادیّ 

 ات دست یابد.بس ناشایست به این مادیّ ھای  راه ) سعی دارد که انسان به حرام و ازاّول
لح با مالش ھمچون انفاق و زکات انجام اعمال صاد که انسان را از کن تالش می) دّوم

مختلف دارد، در ھای  ترس و رعب انداختن وی نیز روشھای  راه بترساند و ...و
دھد در  فقیر شدن انسان جلوه می ۀدارد و آن را مای مواردی انسان را از انفاق باز می

 :اندهحالی که خداوند فرمود

ُ ٱَ�ۡمَحُق ﴿ ْ ٱ �َّ َدَ�ِٰت� ٱَوُ�ۡرِ�  لّرَِ�ٰوا کند و  خداوند ربا را نابود می« .]٢٧٦[البقرة:  ﴾لصَّ
 .»بخشد بذل و بخشش شود) را فزونی می(ثواب) صدقات (و اموالی که از آن 

 د:نفرمای می یتعالاین بدان خاطر است که شیطان خواھان فقر و فحشا است، خداوند 

ۡيَ�ٰنُ ٱ﴿ ِ  ۡلَفۡقرَ ٱيَِعُدُ�ُم  لشَّ ُمرُُ�م ب
ۡ
ُ ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ� ٱَوَ�أ ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوفَۡضٗ�ۗ  �َّ يَعُِدُ�م مَّ

ُ ٱوَ  انجام گناه  به دھد و اھریمن شما را وعده تھیدستی می« .]٢٦٨[البقرة:  ﴾٢٦٨َ�ِٰسٌع َعلِيمٞ  �َّ
دھد و خداوند  ش خویش و فزونی میدھد، ولی خداوند به شما وعده آمرز شما را دستور می

گاه است  .»فضل و رحمتش وسیع (و از ھمه چیز) آ

سعی دارد ی که دارد، ای که انسان به مال و شغل و جایگاه ماّد عالقه شیطان بنابر
بھراساند تا انسان جھت محافظت آن از  ایا برای حفظ و نگھداری آن به گونهانسان ر

و در مواردی این مسئله برای داعی آنقدر امر الھی درگذرد و دست به ھر کاری بزند، 
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 ۀشود که در صورتی که در ایمان و توّکل خود سستی کند مجالی برای ضربسنگین می
شود و نباید در این راستا از ھیچ تھدیدی بھراسد و سھمگین شیطان بر او حاصل می

 فقط الله را مّدنظر گیرد.

 مال ةپیشگیری و مقابله با فتن

انسان را  ،ألاست، و خداوندخد انسان مسلمان و دعوتگر باید بداند که مال از آِن 
 د:نفرمای کرده است، خداوند تعالی می مالک مال

اِل َوَءاتُ ﴿ ِ ٱوُهم ّمِن مَّ ِيٓ ٱ �َّ َّ�  ٰ و از مال و ثروت خدا که خدا به « .]٣٣[النور:  ﴾ُ�مۚۡ َءاتَٮ
 .»شما داده است بدیشان بدھید

 د:نفرمای و نیز می

﴿ ِ ِ ٱَءاِمُنواْ ب ۡسَتۡخلَفَِ� �ِيهِ� فَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ ِممَّ
َ
ِينَ ٱَوأ َءاَمُنواْ ِمنُ�ۡم  �َّ

ۡجٞر َكبِ�ٞ 
َ
ْ لَُهۡم أ نَفُقوا

َ
به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و از چیزھایی « .]٧[الحدید:  ﴾٧َوأ

انشین دیگران در بدست گرفتن و جف) نماینده(ی خود در تصّر ھا  آن ببخشید که شما را در
خدا) بذل و بخشش کنند،  زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و (در راهکرده است؛  اموال

 .»پاداش بزرگی دارند

حیاتش را غنیمت شمرد و اموال خود را انفاق  ،پس انسان با این وصف قبل از مرگ
، از مزایای آن در دنیا و ی از لبیک گفتن به امر پروردگاراین انفاق جدا ۀکند؛ تا در سای

 د:نفرمای مند گردد. خداوند تعالی می آخرت بھره

َحَدُ�ُم ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ  لَۡمۡوُت ٱَوأ

ُ�ن ّمَِن 
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِ�ٖب فَأ

َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
ٰلِِح�َ ٱأ َر  ١٠ل�َّ ُ ٱَولَن يَُؤّخِ َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء  �َّ

َجلَُهاۚ وَ 
َ
ُ ٱأ ایم بذل  از چیزھایی که به شما داده« .]١١-١٠[المنافقون:  ﴾١١ُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ َخبِ  �َّ

مرگ یکی از شما در رسد و بگوید: پروردگارا! آنکه  و بخشش و صدقه و احسان کنید، پیش از
ام بگذاری تا احسان و صدقه بدھم و در  دهنت کمی مرا به تأخیر اندازی و زشود اگر مّد  چه می
 .»صالحان و خوبان شوم؟! ۀاز زمرنتیجه 

و در مواردی که  رّزاق است. ،متعالانسان مسلمان و دعوتگر باید بداند که خداوند 
 در این حالت ترس ،شودنابودی رزق و روزیش می تھدید بهشیطان  دعوتگری از طرف
ی برا. است رّزاق ،أباید بداند که خداوند ، ویآید ی به سراغش میفقر و مشکالت ماّد 

و نفی  شرک استھا  آن مبنی بر رازق بودنم است که تکیه بر اسباب مسلَّ  مسلمان
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از ترس فقر از بیان ھرکس  آید، پس اسباب که مشروع و علنی ھستند کفر به حساب می
دچار  أخداوند تداشته باشد که وی در رازقیّ و عمل به حق استنکاف کند، نباید شک 

 د: نفرمای می أگشته است؛ زیرا خداوندو دامنش به شرک آلوده شده  مشکل

�ِض ٱ۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ ٱإِ�َّ َ�َ  ۡ� ای در زمین  ھیچ جنبنده« .]٦[هود:  ﴾رِزُۡ�َها �َّ

 .»خداست ۀروزی آن، بر عھداینکه  نیست مگر
به رساندن رزق به ھر جنبنده  ـکریمه بیانی واضح در کفیل بودن خداوند ۀاین آی

 گردد. داخل می ،صادق ۀانسان نیز در این وعد و بر زمین دارد
 د:نفرمای و نیز خداوند تعالی می

يِّن ّمِن َدآبَّةٖ �َّ َ�ِۡمُل رِزَۡ�َها ﴿
َ
ُ ٱَوَ�� چه بسیارند « .]٦٠[العنکبوت:  ﴾يَۡرزُُ�َها �يَّاُ�مۚۡ  �َّ

 ١ .»و شماستھا  آن رسان روزی خود را بردارند، خدا روزیتوانند  جنبندگانی که نمی

بر پیشه کردن و  تقوااوست و  ھمیشه بداند که خداوند رازِق پس انسان مسلمان باید 
 د:نفرمای می ـخداوند باشد.ای برای کسب رزق میحق ماندن و تقوا پیشه کردن مسیله

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ  .]٣-٢[الطالق:  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  ٢َ�ۡرَٗجا ۥَ�َۡعل �َّ

َ ٱإِنَّ ﴿فرمایند: می أ، رّزاق است. خداوندألھای زیبای خداوندیکی از نام -١ زَّاُق ٱُهَو  �َّ ِ ٱُذو  لرَّ  ۡلُقوَّة
   )رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس. تنھا خدا روزي ( .]۵۸[الذاریات:  ﴾٥٨لَۡمتِ�ُ ٱ

دھنده در جھان ھستی است. رسان و رزق دھنده. رّزاق تنھا رزق و روزیرّزاق یعنی؛ بسیار روزی
دۀ دھد. رّزاق، دھناوست که رزق و روزی را بر اساس نیازھا آفریده و به بندگان و موجودات می

باشد. رّزاق به مؤمنان و موحدان در رزق ماّدی و معنوی، ظاھری و باطنی در دنیا و عقبی می
ھرکس که خود  یرا برا یروزکند. رّزاق دنیا و عقبی رزق فراوان، پاک، واال، خاص و ویژه عطا می

 یھا انهنش واقعًا در این افزایش و کاھش نعمت. گرداند بخواھد گسترده و فراخ یا تنگ و کم مي
االسباب را فراموش نکنند و تنھا به  که مواظب باشند مسّبباین و مؤمنان است یبرا یمھّم 

 .اسباب چشم ندوزند
داند و در صورتیکه باطل را بر حق مؤمن در راستای توحید رازقّیت ھمیشه خداوند را رازق می

شک در توحید رازقّیت بخاطر رزقش ترجیح دھد و یا در کسب روزی فقط بر اسباب تکیه کند بی
آوری رزق به بیراھه رفته و آلوده به شرک شده است. مؤمن با توّکل بر خدا و اّتخاذ اسباب به جمع

پردازد و میزان آن دست وی نیست و بر ھر آنچه به وی رسد باشد، میکه از تکالیف وی می
مند کند تا ز از آن بھرهشکرگزار و راضی است. مؤمن با کسب روزی حالل سعی دارد دیگران را نی

 کند.این صفت در وی تجّلی یابد و ھرگز دیگران را از رزق و حق خود محروم نمی

_______________________ 
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سازد و به او از  کس از خدا بترسد و پرھیزگاری کند، خدا راه نجات را برای او فراھم میھر«
 ١».رساند کند روزی می جایی که تصورش نمی

 ب) ترساندن شیطان از دوستانش
اھریمن با داشتن او ھستند،  دوستداران و پیرواِن ن، ادھندگ شیطان، یاری دوستاِن 

را از وجود و عملکرد ھا  آن مؤمنان را بلرزاند و چنین دوستانی سعی دارد که دِل 
 د: نفرمای دوستانش بھراسد، خداوند تعالی می

ۡيَ�ٰنُ ٱإِ�ََّما َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ۡوِ�َآَءهُ  لشَّ
َ
ۡؤِمنِ�َ  ۥُ�َّوُِف أ  ﴾١٧٥َفَ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

ترساند، پس از آنان  این تنھا اھریمن است که شما را از دوستان خود می« .]١٧٥[آل عمران: 
 .»مترسید و از من بترسید اگر مؤمنان ھستید

 داند تا زند و انصار خود را بازوھای خود می پس شیطان بر دوستان خود تکیه می
دارد که  ابراز می ـاین تھدیدھا خداوند ۀبدین وسیله به مؤمنان ضربه زند، با ھم

شیطان ضعیف و پوچند و ارزش ترسیدن را ندارند و تنھا کسی که مستحق  دوستاِن 
 ۀدوکه اسوه و ق از صفات انبیای الھی باشد. می متعالخداوند  را داراست، ترس

د. ھراس دارن ألھا و تھدیدھا فقط از خداوند که در برابر ترس باشدمیبشریتند، این 
 د:نفرمای خداوند تعالی می

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ  �َّ
َ
ۗ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ َّ�  ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َّ� 

ھای خدا را (به  کسانی که رسالتپیغمبران پیشین، یعنی آن « .]٣٩[األحزاب:  ﴾٣٩َحِسيٗبا
ترسیدند، و ھمین بس که خدا  ترسیدند و از کسی جز خدا نمی رساندند)، و از او می مردم می

 .»حسابگر باشد

اند، ھمانند  اند، پیروزمند شده کسانی که به این ندا لبیک گفته و نباید فراموش کرد
 د:نمایفر می شھا آن در مورد ـکه خداوندج  اصحاب پیغمبر خدا

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما ْ ِمۡنُهۡم  ۡلَقۡرُح ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ لِ�َّ

ْ ٱوَ  َقۡوا ۡجٌر َعِظيمٌ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ١٧٢أ ْ َلُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعوا

ُ ٱفََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا  کسانی که پس « .]١٧٣-١٧٢[آل عمران:  ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

؛ تستسری، ۵/۲۲۱نک: بیضاوی، انوارالتنزیل و اسرارالتأویل المعروف بتفسیرالبیضاوی،  -١
 .۲/۱۵۵تفسیرالتستری، 

_______________________ 
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ان خدا و پیغمبر را اجابت کردند، ھایی که برداشتند، فرم ند و جراحتھایی که خورد از زخم
ترسیدند و) پرھیز  برای کسانی که (چنین کار) نیکی کردند و (از نافرمانی خدا و پیغمبر

مردمان بر ضد  آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: .نمودند، اجر و پاداش بس بزرگی است
اند، پس از ایشان بترسید؛ ولی بر ایمان ایشان افزود و گفتند: شما گرد یکدیگر فراھم آمده

 .»خدا ما را بس و او بھترین حامی و سرپرست است
تلخ  روز بعد از کارزارِ  آنان را سحرگاهِ ج  که پیغمبراین مؤمنان، آن کسانی ھستند 

د، بار دیگر به بیرون رفتن با خود خواند، و ایشان در حالی که ھنوز ُح و ناگوار اُ 
، و بودند در بردهمرگ در کارزار بِ  جانی از دسِت  ز نیمهویرھایشان تازه بود، و د زخم

ه ت بال و اندوت و حّد ، و شّد تی شکستو مرارت و سخھنوز ھول و ھراس و بلوای رزم، 
بودن، تعدادشان  ویشتن را باخته، و گذشته از زخمیخ ۀرا فراموش نکرده، و عزم و اراد

 را لبیک گفتند. ج بود، فرمان رسول کاھش یافته
را ھا  آن ترس و ھولی که ۀالگویی برای عمل ھستند و با ھم ،این رادمردان تاریخ

گاه  زیرا فقط خداوند به درون ؛راز غیبی را برمال کردو خداوند این بود (بر گرفته در ھا آ
محکم و ھای  قدم با استقامت کردند و دست از پا خطا نکردند وھا  آن ولی )است،

کردند،  ھایی را احساس می طربناک به سوی حقیقت رفتند ھرچند خطرھا و مالمت
ھایی خواھد  زمونپس ھر مسلمان و دعوتگری نیز باید بداند که در مسیر حق دچار آ

شک  و بیشود،  جھاد در راه او محسوب می ،ألشد؛ چرا که دعوت به سوی خداوند
 زورگویی دارد که در پیشبرد اِن ظالم ستیز با جھاد معارضه و مبارزه با باطل است و سرِ 

کنند و  دریغ نمی علیه مسلمانان و دعوتگران یخود از ھر گونه اقدام اھداف خبیث
ھای الھی وعده...، پس دعوتگر باید دلخوش و دلگرم به  نمایند وآزار میو  اذّیتآنان را 

گاه می خداوند انسان را از این مضمون .باشد ویثواب و رضایت و   د:نفرمای سازد و می آ

لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن  ۡلَقۡوِم� ٱ بۡتَِغآءِ ٱَوَ� تَِهُنواْ ِ� ﴿
ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
لَُموَن فَإِ�َُّهۡم يَ�

ۡ
إِن تَُ�ونُواْ تَ�

ِ ٱِمَن  ُ ٱَما َ� يَرُۡجوَنۗ َوَ�َن  �َّ در جستجوی قوم « .]١٠٤[النساء:  ﴾١٠٤َعلِيًما َحِكيًما �َّ
) درد ھا (کافری که اعالن جنگ نمودند) سستی مکنید. اگر (از جنگ و جراحات و آزار آن

ند، (ولی فرق شما و ایشان در این بر و رنج میکشند  کشید، آنان ھم مثل شما درد می می
خواھند (و آن رضای الله و بھشت  خواھید که آنان نمی است که) شما چیزی از خدا می

گاه و حکیم است  ».جاویدان است) و خداوند آ
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 ای شیطاناولیپیشگیری از ترس از 

ھای الھی ابتال و آزمون مؤمنان  سّنت بداند که از جمله قوانین وباید مسلمان و دعوتگر 
ھای در این راستا با برخی از فرموده صادق ھویدا گردد. صادق از غیرِ  است، تا ایماِن 

 :دنفرمای می أخداوند این مسئله بھتر محرز شود،شویم تا ھمراه می أحضرت حّق 
 عنکبوت:  ۀدر سور -۱

َحِسَب  ١الٓمٓ ﴿
َ
ْ َءاَمنَّا َوُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  �َّاُس ٱأ ن َ�ُقولُٓوا

َ
ْ أ ُ�ٓوا ن ُ�ۡ�َ

َ
َولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ

ِينَ ٱ ُ ٱِمن َ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ  .]۳-۱[العنکبوت:  ﴾٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُوا
ایم به حال خود رھا  بگویند ایمان آوردهاند ھمین که  الف، الم، میم، آیا مردمان گمان برده«

اند (با انواع تکالیف و  گردند؟ ما کسانی را که قبل از ایشان بوده شوند و ایشان آزمایش نمی می
ایم، آخر باید خدا بداند چه کسانی  ھا) آزمایش کرده ھا و محنت ھا و با اقسام نعمت مشقت

 .»گویند گویند، و چه کسانی دروغ می راست می

 بقره:  ۀسوردر  -۲

﴿ ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
َثُل  ۡ�َنَّةَ ٱأ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يَأ ِينَ ٱَولَمَّ ۡتُهُم  �َّ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ َخلَۡوا

َسآءُ ٱ
ۡ
آءُ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�ُقوَل  ل�َّ ْ َح�َّ ِينَ ٱوَ  لرَُّسوُل ٱَوُزلۡزِلُوا ْ َمَعهُ  �َّ ِۗ ٱَمَ�ٰ نَۡ�ُ  ۥَءاَمُنوا َّ�  

َ
َ�ٓ إِنَّ �

ِ ٱ ۡ�َ نَ  به آنکه  شوید بدون اید که داخل بھشت می آیا گمان برده« .]۲۱۴[البقرة:  ﴾٢١٤قَرِ�بٞ  �َّ
ھای مالی و جانی  اند؟ زیان شما ھمان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما درگذشته

اند  ایمان آورده بوده او اند که پیغمبر و کسانی که با گشتهبه آنان دست داده است و پریشان 
 ».گمان یاری خدا نزدیک است (و کجا) است؟! بی اند: پس یاری خدا کی گفته می

 : محّمد ۀدر سور -۳

ٰ َ�ۡعلََم ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱِمنُ�ۡم وَ  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�ۡم َح�َّ ۡخَباَرُ�مۡ  ل�َّ
َ
ْ أ  ﴾٣١َوَ�ۡبلَُوا

گاھی از اعمالتان) قطعًا آزمایش می« .]۳۱[محمد:  تا معلوم کنیم،  ما ھمه شما را (با وجود آ
یا در راه اسالم صادقانه د و اخبار شما را بیازماییم (که آشود مجاھدان و صابران شما کیانن

 .»اید یا خیر؟! سخن گفته

 آل عمران: ۀدر سور -۴

نُفِسُ�ۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
ِينَ ٱ۞َ�ُۡبلَُونَّ ِ�ٓ أ وتُواْ  �َّ

ُ
ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

ِينَ ٱَوِمَن  ْ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  �َّ ْ َوَ�تَُّقوا وا ٗذى َكثِٗ�ۚ� �ن تَۡصِ�ُ
َ
ْ أ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
ُمورِ ٱأ

ُ
[آل  ﴾١٨٦ۡ�

گیرید و حتمًا از  به طور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمایش قرار می« .]۱۸۶عمران: 
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اند، اذّیت و  کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است، و از کسانی که کفر ورزیده
بینید و اگر بردباری کنید و (از آنچه باید پرھیز کرد) بپرھیزید، (کارھای  آزار فراوانی می

 عزم را جزم کرد و در اجرایھا  آن ت و) این اموری است که باید بر انجامشایسته ھمین اس
 »کوشید.ھا  آن

مشکالت و ھا  سختی پس دعوتگر باید بداند که از قوانین ثابت خداوند تعالی بروز
رنگ  ھا دلیل بر تعطیل شدن و کم و مصیبتھا  سختی او است پس وجود جھت آزمایش

ا آن واجب شرعی است و بدون آن جامعه و دین از شدن امر خطیر دعوت ندارد؛ زیر
 گذاشته ج محّمد ِت اکنون بر دوش امّ  که ھم †ءروند و این رسالت انبیا بین می

یف م نباید از تخواجرا گردد و دعوتگر ھ أباید مطابق قوانین خداوند استشده
 ۀو اراد شیطان و انصار وی بھراسد؛ زیرا بدون شک ھیچ سختی و آزاری بدون اذن

 د:نفرمای د، خداوند تعالی میرس خداوند به انسان نمی

ٓ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿ ُ ٱقُل لَّن يُِصيبََنا ۚ َوَ�َ  �َّ ِ ٱَ�َا ُهَو َمۡولَٮَٰنا َّ�  ِ
 ﴾٥١لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ

رسد، مگر چیزی که خدا برای ما مقدر  بگو: ھر چیزی (از خیر و شّر) به ما نمی« .]٥١[التوبة: 
 .»کنند و بس توّکلکرده است. او مولی و سرپرست ما است، و مؤمنان باید تنھا بر خدا 

 پرست مؤمنین باشد چه باکی وجود دارد که انسان ازسر أپس وقتی خداوند 
 باور راستین دارد دعوتگر جدای از این ،١بترسدصفت و پلید و شیطان  موجودات حقیر

این موضوع چراغ و ساند رب یا نفعی به وی یبه وی ضررتواند نمیکسی بدون اذن خدا 
گردد و  حاصل می، ـفعت تنھا به دست پروردگارع ضرر و جلب منکه دف اوستراه 

ی از شیطان و انصار وی حاالتکه انسان در چنین  راھی خواھد بود ه و کژبیھود یسب
  د:نفرمای می أخداوندزیرا  بھراسد؛

ُ ٱ�ن َ�ۡمَسۡسَك ﴿ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  �َّ ِ  ۥٓ بُِ�ّ
ّ�ُ ٰ ۡ�ٖ َ�ُهَو َ�َ

إِ�َّ ُهَوۖ �ن َ�ۡمَسۡسَك ِ�َ
ءٖ قَِديرٞ  را تواند آن جز او نمیھیچکس  ساند،اگر خداوند زیانی به تو بر« .]١٧[األنعام:  ﴾١٧َ�ۡ
 د جلوگیری کند)؛ چرا که او بر ھرتوان کس نمیاگر خیری به تو برساند (ھیچد، و برطرف کن

 ».چیزی توانا است

 .۱۶۲و  ۴/۱۶۱ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم،  -١
_______________________ 
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رساند، پس ضرری نمی بدون اذن پروردگار به کسی دارد که کسیابراز میاین آیه 
م وجود ندای زیر د و با تماو ھر شرایطی قدم از راه خارج نکندعوتگر باید در ھر حالتی 

 د:را سر دھ

ْ إَِ�  ۦَ�ِٰذهِ  قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� ٱَ�َ ِ ٱَوُسۡبَ�َٰن  �َّ نَا۠  �َّ

َ
� ٓ َوَما

گاھی و « .]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن  بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آ
ه (از انباز و باشند)، و خدا را منزّ  می خوانم و پیروان من ھم (چنین بینش به سوی خدا می

 ».باشم مشرکان نمی ۀدانم، و من از زمر نقص و دیگر ناشایست) می

 القای آرزوهای دروغین توسط شیطان )۱-۳-۲-۳(
از جمله ترفندھای شایع شیطان گرفتار کردن انسان در بندھای آرزوھای دروغین 

ھای پوچ و واھی است که خداوند تعالی این حیله شیطان را که عزم  و دادن وعده
 فرماید: می چنین بیاندارد، به صورت شفاف ÷ آدمراسخ بر گمراھی فرزندان 

َمّنِيَنَُّهۡم َو�﴿
ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
ُهۡم فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاَذاَن َوَ� نَۡ�ٰمِ ٱُمَر�َّ

َ
نَّ  ۡ� ُ ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ َو�ُمَر�َّ

ِۚ ٱَخۡلَق  ۡيَ�ٰنَ ٱَوَمن َ�تَِّخِذ  �َّ ا ّمِن ُدوِن  لشَّ ِ ٱَوِ�ّٗ بِيٗنا �َّ اٗنا مُّ [النساء:  ﴾١١٩َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ

گاه گردانم، و (آن یاالت روانشان میزوھا و خآرنم و به دنبال ک یحتمًا آنان را گمراه م « .]١١٩
دھم، و  یشان دستور میردم، ھرچه را خواستم) بدکشان را فرمانبر خود یله ایوسن یه بدک

، و نندک یان را قطع میچھارپاھای  گوش )دھند و از جمله: یانجام م یخرافاعمال آنان (
ر یین خدا را تغید یو حتّ نند (ک ینش خدا را دگرگون میآفر ، و آناندھم یشان دستور میبد
خدا سرپرست و  یه جامن را بیاھرھرکه  ) وند!یآال یم کد را به شریفطرت توح ، ودھند یم
 .»رده استک یارکان آشیز ی، به راستندکاور خود ی

کند، خداوند  نش شیطان را با انسان اینگونه بیان میرفتار و کُ  ألسپس خداوند 
 د:نفرمای تعالی می

ۡيَ�ٰنُ ٱيَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم ﴿ اھریمن بدانان « .]١٢٠[النساء:  ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا لشَّ
 ».ھد ھای فریبکارانه بدیشان نمی کند، و اھریمن جز وعده دھد و به آرزوھا سرگرم می ھا می وعده
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خواستن و  ؛یعنی "الشیءتمنی "شود:  ، گفته می؛ آرزوھاجمع أمینه یعنی "األمانی"
ھمانند قمارباز که خواھان کسب  ا نشده باشد.کسبش مھیّ  آرزو کردن چیزی ولو اسباِب 

 ١که قمار سبب طبیعی و مشروع برای کسب ثروت نیست. ثروت با قمار است در حالی
کند که در ذات  ور در خیاالت و آرزوھایی می در این روش شیطان انسان را غوطه

دارند و انسان در آرزوھای واھی  را از توبه و عمل صالح باز میخود حرامند و انسان 
ھا  آن شود و بخاطر ھمچون طول عمر و عدم وجود قیامت و زنا و کسب حرام گرفتار می

آرزو کردن صحیح و  شود، البته دھد و به فساد کشیده می دنیا را بر آخرت ترجیح می
ای  شرفت انسان است و وسیلهپی ۀمشروع نه تنھا مذموم نیست بلکه مشروع و مای

 ٢شود تا انسان انگیزه کسب اعمال صالح و نیز مواھب مشروع دنیوی را داشته باشد. می
ابت نیست بلکه به نسبت اشخاص و افکند، ث آرزوھایی که شیطان در قلب انسان می

َمّنَِينَُّهمۡ ﴿ خداوند تعالی: ۀوال متفاوت است، امام قرطبی در مورد فرموداح
ُ
 ﴾َوَ�

و این منحصر به یک آرزو نیست؛ زیرا شیطان ھر انسانی را به نوعی از «گوید:  می
، به طور ».سازد رغبت وی به تمایالت و ھوی و ھوسش گرفتار می ۀآرزوھا و به انداز

مار ثروت بدست آورد، و یا شھوت و ھوس دھد که با قُ  مثال شیطان انسان را فریب می
االن ان است و وکند با این توجیه که او ج به زنا ترغیب می سازد و او را را بر او غلبه می

کند و یا ترغیب  و بعد از زنا توبه میمجبور است این کار را بکند، تواند ازدواج کند نمی
خواھد با او ازدواج کند و  اینکه می ۀکند به انگیز به روابط نامشروع با نامحرم می

ھا و آرزوھا شخص را به منجالب فساد  عدهشناخت بر شخص پیدا کند و در اثنای این و
 کشاند. و تباھی می
 : دھد چنین خبر میشیطان  یھااز ترفند أخداوند

ۡيَ�ٰنُ ٱيَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم ﴿ اھریمن بدانان « .]١٢٠[النساء:  ﴾١٢٠إِ�َّ ُغُروًرا لشَّ
 .»ھد ھای فریبکارانه بدیشان نمی اھریمن جز وعدهکند، و  دھد و به آرزوھا سرگرم می ھا می وعده

دھد که ما بر حق  ھا و آرزوھا به یاران و یاوران خود وعده می شیطان در اثنای وعده
در واقع شیطان کیدش را  باشیم. قیامت پیروز و سعادتمند میھستیم و در دنیا و 

 .۵/۳۶۷رشید رضا، تفسیرالمنار، محّمد  -١
. ابن عبدالسالم، تفسیر ۵/۳۶۷؛ محّمد رشید رضا، تفسیرالمنار، ۲/۹۸بیضاوی، تفسیرالبیضاوی،  -٢

 .۳/۹۵، حقی، تفسیر حقی، ۴۲۶۱۱ابن عبدالسالم، ص 

_______________________ 
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محبوب  ه در ظاھرشود ک به چیزی اطالق می "غرور"زیرا  ؛برد برمبنای فریب پیش می
کند  ر میو انسان در مواردی که تصوّ  زشت و پست است. آل است ولی در باطن و ایده

ھا و ضررھا به  که چیزی برای وی لذیذ و نافع است ولی در نھایت دردھا و درماندگی
 ١آید، در واقع فریب خورده است. سراغش می

اسالمی و ھر دعوتگری باید از این ترفند شیطان مصون باشد؛ زیرا شیطان  امعهج
ی ھای و روش کسببا ھا  آن کهکند القا میھا  آن و بهدھد  را فریب میھا  آن در مواردی

توانند امر به معروف و نھی از منکر کنند، غافل از  می أخاص خارج از حدود خداوند
مردم ان دعوتگر یو ضوابط شرعی باشد و در موارداینکه کار دعوت باید مطابق قواعد 

، کنند اینکه مطابق شریعت عمل می کنند، به ظّن  ھایی گرفتار می را به خرافات و بدعت
کنند و  ر میاین افراد انتقادپذیر نیستند و خود را حق مطلق تصوّ  با این حال ھم،و 

این  کنند. ود احساس مینوعی برتری در خگیرند و  خره میُس منتقدین را به باد  حّتی
ھر افراد باید بدانند ھیچ دعوتگری نباید از راه شریعت خارج گردد و در مسیر دعوت با 

را گوش کند و در صورت صحیح و درست بودن با جان و انتقادی که روبرو شود باید آن
   د:نفرمای اگر از جانب خصم و مخالفان وی باشد، خداوند تعالی می حّتیدل بپذیرد 

ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
َ
ارت بش« .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

پیروی ھا  آن دھند و از نیکوترین و زیباترین سخنان گوش فرا می ۀبه بندگانی باد که به ھم
 .»کنند می

و قوانین ناب  أخداوندحال این نیکوترین و زیباترین کالم ھمان دعوت به سوی 
 د:نفرمای می نیکوترین و زیباترین سخن خداوند در تفسیر ؛ چراکهشریعت است

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ  ﴾٣٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  �َّ

خواند  مان را به سوی خدا میگفتار چه کسی بھتر از گفتار کسی است که مرد« .]٣٣[فصلت: 
امر یزدان)  دارد که من از زمره مسلمانان (و منقادان کند و اعالم می و کارھای شایسته می

 »ھستم؟.
 

 

؛ جزائری، أیسرالتفاسر، ص ۲/۲۸۹؛ بغوی، تفسیرالبغوی، ۱/۵۶۳ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم،  -١
 .۲۵۵و  ۲۵۴

_______________________ 
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 های مقابله با شیطان ) راه۱-۳-۳(
تا او را بفریبد  باشدوی میشیطان دشمن آشکار انسان است، و ھر لحظه در کمین 

 شیطان را به عنوان دشمِن  ،خداوند تعالی د.ق سازد را محّق و اھداف خبیث خو
ز به مجھّ میشه که ھ است به انسان داده فی نموده و اعالم آماده باش رامعرھا  انسان
دشمن را از پا در آورد در غیر اینصورت او ھا  آن ۀتا بتواند بوسیل باشدھایی  اسلحه

در واقع شیطان  کشاند. می معصّیتگناه و  انسان را به ھالکت و منجالب و باتالِق 
 انسان سستی کند،که باشد و ھمین  انسان می ایماِن  یِن ھمانند دزدی است که در کم

ھا و  از کوتاھیای  شیطان به ھر وسیله .برد به یغما می انسان را ایماِن برد و  ھجوم می
گیِن  کند و تیرمیاستفاده سوء ھا  انسان ایھ غفلت فرو وسوسه را در روح انسان  زھرآ

باید ھا  انسان بدین خاطر، کندبرد تا بدین وسیله ایمان انسان را مسموم می
ز به پادزھرھا و جھّ د و خود را منھایی جھت نفوذ شیطان داشته باش پیشگیری

ھمه البته با د، ند با این اھریمن خبیث و حقیر مبارزه کننبتوان د تانھایی نمای اسلحه
ضعیف و ناچیز است؛ زیرا خداوند و سبکی روش  این اوصاف کید شیطان به ھر نحو و

 د:نفرمای تعالی می

ۡيَ�ٰنِ ٱإِنَّ َكۡيَد ﴿ گمان نیرنگ شیطان ھمیشه بی« .]٧٦[النساء:  ﴾٧٦َ�َن َضِعيًفا لشَّ
 »ضعیف بوده است.

ھایی که  اھریمن در برابر اسباب و اسلحه ظاین بدین معناست که مکر و حیل
گردد  داده آنقدر ضعیف است که بسیار راحت منھدم میقرار برای مؤمنان  أخداوند

 را بازنده میداِن ھا  آن چگونه با ارسال مالئکه ـبدر که خداوند ۀھمانند مکر وی در غزو
حتمًا به نبرد آن باید  نباید دشمن را دست کم گرفت واین اوصاف  ۀبا ھم ١نبرد کرد.

 برد عبارتند از: ت به سر میدر امنیّ ھا  آن برخی از این امورات که انسان با تجھیز بهرفت. 
 .بر او توّکلایمان به خداوند متعال و  -۱
 .ترک گناھان -۲
 .زھد در دنیا و فریب نخوردن به آن -۳
 .شّر شیطانپناه بردن به خداوند از  -۴
 .گفتار و کردار نیک -۵

 ۷۲و ابن قیم جوزیه، مدارج السالکین، ص  ۱۰۶تا  ۱/۷۰نک: زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -١
 .۵۶۸تا  ۵۲۷و  ۱۴۸تا  ۲/۱۳۳ـ غزالی، کیمیای سعادت،  ۴۶۸تا  ۴۵۱ـ  ۸۶تا 

_______________________ 
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کدام از این مباحث به صورت مختصر و مفید در پرتو آیات الھی توضیح داده ھر
 ١شوند: می

 وبر ا توّکلایمان به خداوند و ) ۱-۳-۳-۱(
 د:نفرمای تعالی میخداوند 

گمان  بی« .]٦٥[اإلسراء:  ﴾٦٥إِنَّ ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٞنۚ َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك َو�ِيٗ� ﴿
ای بر بندگان (مخلص و مؤمن) من نخواھی داشت، و ھمین کافی است که (ایشان  تو سلطه
 »خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (این چنین بندگان) است.در پناه 

بَادِي" منظور از  ،أباشد، و چون بر خداوند می خداوند ، افراد مؤمن و مخلص"عِ
در جایی دیگر  ـخداوند ٢.کافی استھا  آن برای حفاظت ـکنند، خداوند می توّکل
مؤمن و  و نفوذ شیطان را بر بندگاِن  تسّلطعدم  قطع و بدون شائبهدر قرآن به طور ھم 

تصویب شده  ألفرماید و این به عنوان قانونی از جانب پروردگار خود بیان می لتوکِّ م
نفرین شده  شیطاِن  ۀرانھای مزّو  ید و حیلهاز ک توّکلتواند با سپر ایمان و  که انسان می

 د:نفرمای می متعالد، خداوند نجات یاب

ِينَ ٱُسۡلَ�ٌٰن َ�َ  ۥلَۡيَس َ�ُ  ۥإِنَّهُ ﴿ ُونَ  �َّ ٰ َرّ�ِِهۡم َ�َتَو�َّ ْ َوَ�َ  .]٩٩[النحل:  ﴾٩٩َءاَمُنوا
گونه تسّلطی بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه  گمان شیطان ھیچ بی«

 »نمایند. می
بر الله  توّکلایمان و  ۀھمانطور که پیشتر نیز گفته شد، دعوتگر بدون اسلح

 ۀدعوت طی طریق کند، و ھمچنین اھداف عالی تواند در برابر مصائب و مشکالِت  نمی
، توّکلآن  رِ پَ ، ایمان است و ِس ک دعوت؛ زیرا محرِّ برساند مقصود منزِل  خود را به سر

تأکید  بر الله توّکل اسالمی آنقدر بر ایمان و ۀامعپس باید ھر دعوتگر و خصوصًا ج
عظیم الھی  و رحمت این موھبت ۀت کنند تا در سایتقوا خود در راآن داشته باشند و

 مند سازند. بتوانند مردم را نیز از آن بھره
 
 

 .۲/۲۵نک: بغوی، تفسیرالبغوی،  -١
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 ٤١  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

 ترک گناهان )۱-۳-۳-۲(
کند،  باز میشیطان بر انسان را  ھای نفوذِ  توسط انسان دروازه معصّیتانجام گناه و 

گردد، خداوند  میانسان محل مناسبی بر بذرپاشی شیطان بر آن در این حالت وجود 
 د:نفرمای تعالی می

ِينَ ٱَ�َ  ۥإِ�ََّما ُسۡلَ�ُٰنهُ ﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَ�َتَولَّۡونَهُ  �َّ تنھا « .]١٠٠[النحل:  ﴾١٠٠ُمۡ�ُِ�ونَ  ۦُهم بِهِ  �َّ
 »ورزند. او شرک می ۀگیرند و به واسط تسّلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی می

افرادی است که از شیطان  ؛گیرند به دوستی میمنظور از کسانی که شیطان را 
را به دوستی  و ملعون خبیث این موجودِ  ،ألکنند و به جای خداوند ت میتبعیّ 
 ١کنند. گیرند و از وی پیروی می می

نماید، و شیطان از کوتاھی  را تعریف می، داستان آنـاز جمله مواردی که خداوند
، خداوند باشدمید ُح اُ  ۀمؤمنان در غزو برخی ازسرکشی استفاده کرده،  مؤمنان سوء

 د:نفرمای تعالی می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َُّهمُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡواْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَولََقۡد َ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ آنان که در روز رویارویی « .]١٥٥ران: [آل عم ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

ای از  دو گروه (مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردند، بیگمان اھریمن به سبب پاره
آنچه کرده بودند (که سرکشی از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را 

 »بخشید، چرا که خداوند آمرزنده و شکیبا است.
کند  استفاده می محرز است که شیطان از ھر فرصت و حالت و شرایطی سوء کامالً   

ھمتا و عظیم خود را بنماید، پس بر  بی که انسان را به لغزش اندازد و نافرمانی خالِق 
و اطاعت، اطاعت به  آوردمی چرا که گناه، گناه ؛انسان است که از گناھان دوری گزیند

 د:نفرمای که می فتل لبیک گد باری تعالی با جان وبه این ندای دنبال دارد، پس باید 

ْ ُخُطَ�ِٰت ﴿ ۡيَ�ِٰن� ٱَوَ� تَتَّبُِعوا بِ�ٌ  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِ  ١٦٨َلُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ ُمرُُ�م ب
ۡ
وٓءِ ٱإِ�ََّما يَأ  لسُّ

ن َ�ُقولُواْ َ�َ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱوَ 
َ
ِ ٱَوأ و پا به پای اھریمن « .]١٦٩-١٦٨[البقرة:  ﴾١٦٩َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

گمان او دشمن آشکار شماست. او تنھا شما را به  راه نیفتید (و از شیطان پیروی نکنید)، بی

 .۵/۴۳؛ بغوی، تفسیرالبغوی، ۴/۶۰۲تفسیرالقرآن العظیم،  ابن کثیر، -١
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 †اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم    ٤٢

آراید و شما را وا  ھا را در نظرتان می دھد (و بدی سوی زشتکاری و گناھکاری فرمان می
 »دانید به خدا نسبت دھید. آنچه را نمیاینکه  دارد بر) می

ٰ ﴿ منظور از    ۡيَ�ِٰن� ٱِت ُخُطَ� ھرگونه معصّیتی به خداوند تعالی را در بر  ﴾لشَّ
 ت خاص دارد:ترک گناه برای دعوتگران از دو جھت اھمیّ  ١گیرد. می

با این حال مردم را به ترک گناه د و ور در گناه باش غوطه: در صورتی که دعوتگر اّول
ی در بین مردم و منف آثار بس سوء شبا گفتاروی ری رفتا شک تضادِّ  ند، بیدعوت ک

در  و کنند را نقد می عاصی و دعوتگراِن  عملبی ِن لمااعاین مردم و  کند ایجاد می
در اقوال و  ، این به خاطر تضادشود فساد در جامعه می عامِل عملکرد آنان این  مواردی

داشتن آثار و نتایج منفی، گناه بس بزرگی برای این عملکرد جدای از  ھاست. آن کردار
 د:نفرمای ، زیرا خداوند تعالی میـو موجب خشِم عظیم خداوند تگر خواھد بوددعو

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِ ٱَكُ�َ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َءاَمُنواْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُونَ  �َّ ن َ�ُقولُواْ َما  �َّ

َ
أ

گویید که خودتان  میای مؤمنان! چرا سخنی (به دیگران) « .]٣-٢[الصف:  ﴾٣َ� َ�ۡفَعلُونَ 
کنید؟ اگر سخنی را بگویید و خودتان برابر آن عمل نکنید، موجب کینه و  برابر آن عمل نمی

 »گردد. خشم عظیم خدا می
 ۀبه ترک ھم تقوااز دیدگاه علما  کند. ناھان تقوای الھی را حاصل می: ترک گدّوم

 تقوای دعوتگر شود. می قتوانایی انسان اطال گناھان و انجام عبادات و طاعات در حّد 
 آورد، از جمله: س شگرف و زیادی را به بار میآثار و ثمرات بکه دعوت است،  ۀقلب تپند
 د:نفرمای می ـخداوند  فرقان: کسب الف)

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َ ٱَءاَمُنٓواْ إِن َ�تَُّقواْ  �َّ اتُِ�ۡم  َٔ َ�َۡعل لَُّ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا َوُ�َ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡمۗ وَ  ای مؤمنان! اگر از خدا (بترسید « .]٢٩[األنفال:  ﴾٢٩ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ
دھد که در پرتو آن حق را  ای را به شما می و از مخالفت فرمان او) بپرھیزید، خدا بینش ویژه

آمرزد؛ چرا که یزدان دارای فضل و  زداید و شما را می شناسید، و گناھانتان را می باطل میاز 
 »بخشش فراوان است.

خارج کننده در دنیا و قیامت و به  ؛ج) یعنیخرِ به معنای (مُ را  "فرقان"مفسران  
فرقان اعم از این  ۀاند، ولی کلم و نیز (نصر و یاری) دانسته )ھا معنای (نجات از سختی

آن حق  ۀقی در سایتّ بینی است؛ که انسان مُ  معانی است، به معنای وجود بینش و روش

 .۳/۳۰۰؛ طبری، تفسیرالطبری، ۱/۴۷۸ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم،  -١
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 ٤٣  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

 را آن رسد، ابن کثیر مذکور نیز می سازد و در پرتو آن به اھداف را از باطل جدا می
را با انجام اوامرش و ترک زواجرش  ألتقوای خداوندھرکس  تفسیر کرده است: چنین

جداسازی حق از باطل  وی را نائل به معرفت و شناخِت  ألخداوندداشته باشد، 
ارج شدن وی از امور و سختی و نصرت و نجات وی و خ د، و این سبِب کن می

شوند، و  شود، و نیز گناھانش بخشیده می ھای دنیا و سعادت وی در قیامت می امتحان
بیکران ل به ثواب شود و سببی برای نی میھا  آن غفران ۀگناھان را محو و مای تقوا

  ١است. ألخداوند
ر دعوتگری در رساند؛ زیرا ھ دعوت می اھداِف  ھای رفیِع  و این بینش دعوتگر را به قله

شود که بدون وجود این  العبوری می ھای صعب ھا و گردنه هبِ َق مسیر کار خود دچار عَ 
بر ھر دعوتگری  عبور کند و اینھا  آن تواند از بینش که نصرت و نجات را در بر دارد، نمی

کند که از انجام اعمال صالح ھمچون التزام واقعی به نمازھای فرض، نماز  دیکته می
 غافل نگردد. ....و  ، نیکی به والدینانع و خشوع در برابر خالق منّ شب، انفاق، تضّر 

 فرمایند: می ـخداوند  نجات و کسب رزق نکو:ب) 

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ  و« .]٣-٢[الطالق:  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ  ٢َ�ۡرَٗجا ۥَ�َۡعل �َّ
از خدا بترسد و پرھیزگاری کند، خدا راه نجات (از ھر تنگنایی) را برای وی فراھم ھرکس 

 »رساند. کند روزی می سازد. و به او از جایی که تصّورش را نمی می
خود به  رِ ه بر قدرت و تفکّ تکیّ وتگری در تنگناھای دعوت خود با ھر دعشک  بی

ست و اوای برای نجات  تقوای وی وسیله یابد لذا ییمصائب رھا تواند از تنھایی نمی
 تقواه و اصلی ھر مسلمانی است، پس اولیی و معنوی ـ از نیازھای ھمچنین رزق ـ ماّد 

رش را کسب رزق برای وی است البته از جایی ھم که خودش تصوّ ھای  راه یکی از
خود را پیش خدای خود که  تقواتواند با  کند، پس ھر دعوتگر و مسلمانی می نمی

این قانون تغییرناپذیر خود را با تقوایش  تر از او وجود ندارد، بیمه کند و بنابر صادق
 ر کند.ور در رزق الھی تصوّ  ھمیشه در ساحل نجات و غوطه

 فرمایند: می ـخداوند  ج) آسان شدن کارھا:

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ َّ�  ُ ِ  ۥَ�َۡعل �َّ ۡمرِه
َ
� ۦِمۡن أ ھرکس از خدا بترسد و « .]٤[الطالق:  ﴾٤�ُۡ�ٗ

 » سازد.پرھیزگاری کند، خدا کار و بارش را ساده و آسان می

 .۴/۴۳ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -١
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 از جمله تقواتواند راه را برای دعوتگر ھموار و راحت کند،  نمی أکسی جز خداوند
فرسای دعوت را سنگین و طاقت ھا و مشکالِت  راه أباشد که خداوندمیھایی  راه

 أش از خداوندمعصّیتگوید: کسی که در اجتناب  مقاتل می گرداند. آسان می آن ۀبوسیل
 ١.کند کارش را آسان و سھل می ،تدر توفیق وی برای عباد أبترسد، خداوند

 فرمایند: می ـخداوند د) بخشیده شدن گناه و کسب پاداش: 

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ ۡجًرا ۥٓ َوُ�ۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  �َّ
َ
از ھرکس  و« .]٥[الطالق:  ﴾٥أ

زداید، و پاداش وی را  ھا و گناھان او را محو کرده و می خدا بترسد و پرھیزگاری کند، بدی
 »نماید. بزرگ می

بخشیده شدن گناھان و کسب پاداش  ،تقوااز جمله آثار بس خوشایند و نویدبخش 
کند، که  به ھر دعوتگر و مسلمانی کمک می تقوا قابل وصِف  زیاد است، این پیامد غیرِ 

ان خود بکشد و به در ھر لحظه که دچار خطا شد با تقوای خویش خط بطالن بر گناھ
 زیبا و بزرگ الھی کند. ۀآرامش دست یابد و خود را مشمول این مژده و ھدی

 زرق و برق دنیا نخوردن فریب  )۱-۳-۳-۳(
را سرای بندد و آن ھرگز به گذرگاه دل نمیدنیا محل گذر انسان است، انسان 

کند، انسان مسلمان  ر میرا پلی برای رسیدن به مقصد تصوّ آنداند، بلکه  جاویدان نمی
ری اعمال آو ت و ارزش دنیا را تنھا در این بداند که نھایت استفاده را جھت جمعباید ماھیّ 

گذرند و اگر  ماند، بسان برق می صالح از آن بکند، و بداند چند صباحی که در آن می
کند، از اھداف عالیه و مشغول ظواھر آن گردد و خود را به مسائل پوچ و واھی آن  فریِب 

گاه مینیز انسان را از این امتحان  ألماند؛ خداوند وا می یاصل   د:نفرمای کند و می سخت آ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِنَّ وَۡعَد  �َّاُس ٱَ�ٰٓ نَُّ�ُم  �َّ ۖ فََ� َ�ُغرَّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَحّقٞ ُّ�  ِ نَُّ�م ب ِ ٱَوَ� َ�ُغرَّ َّ� 

ھای خدا حق است، پس زندگی دنیوی شما را گول  ای مردمان! وعده« .]٥[فاطر:  ﴾٥ۡلَغُرورُ ٱ
 »خدا نفریبد. ۀنزد و اھریمن شما را دربار

گوید: غرور و فریب خوردن دنیا این است که انسان به  می سرجبیسعیدبن 
ای تغییر  جای آخرت مشغول گردد تا اینکه احوال او به گونهھا و لذات آن  نعمت

گوید: ای کاش! بر زندگی خود خیرات و  کند و بعد از مرگش با پشیمانی و تأسف می می

 .۵/۲۶۰الغدیر،  ؛ شوکانی، فتح۱۸/۱۶۵قرطبی، تفسیر قرطبی،  -١
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 ٤٥  ÷فصل اول: اهداف دعوتی داستان آدم

نَّ ﴿فرستادم! و در حسناتی پیشاپیش می ِ َوَ� َ�ُغرَّ ِ ٱُ�م ب  "،ورُر غَ "منظور از  ﴾ۡلَغُرورُ ٱ �َّ
را از پرداختن به آخرت وا ھا  آن دھد و را فریب می ـخدا شیطان است که آفریدگاِن 

پروردگار  معصّیترا به ھا  آن کند و ھای دنیا مشغول می لّذتدارد و با شھوات و  می
کند که بعد از انجام گناه توبه کنند و آنان به  القا میھا  آن کند و به تعالی وسوسه می

در واقع  ١رسند. آخرت میھای  نعمت مندند و ھم به ھای دنیا بھره لّذتگمانشان ھم از 
 ـخداوند ارزش است؛ بدین خاطر  بی و حقیقت دنیا وجودی ناپایدار و موقتی

 فرمایند: می

ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَوَما ﴿ ۡ�َيا و زندگی دنیا چیزی جز « .]١٨٥[آل عمران:  ﴾١٨٥ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ
 »کاالی فریب نیست.

یابد  ل درمیارزش است که ھر خردمندی با کمی تعّق  دنیا در برابر قیامت آنقدر بی
ھای بیکران قیامت و رضای  لّذترا به تی آنھای زودگذر و موقّ  که ارزش ندارد ارزش

 فرمایند: می ـخداوند دله کرد، مبا متعالخداوند 

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَمَ�ُٰع ﴿ جویی و کاالی این  لّذت« .]٣٨[التوبة:  ﴾٣٨إِ�َّ قَلِيٌل  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ
                                                                                            »جھان در برابر لّذت و کاالی آن جھان، چیز کمی بیش نیست.

نابود  ،آنچه که در آن است ۀدنیا و ھم صف انسان باید دریابد که اینپس با این و  
ا نموده جاودانه است، مھیّ  أیکتاآنچه که برای قیامت و رضای خالق  ۀشوند و ھم می

 فرمایند: می ـخداوند 

ِ ٱَما ِعنَدُ�ۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد ﴿ آنچه نزد شما است ناپایدار و « .]٩٦[النحل:  ﴾بَاٖق�  �َّ
 ٢ »فانی است، و آنچه نزد خدا است ماندگار و باقی است.

 تشبیھات قرآن برای دنیا:
کشد این اوصاف، قرآن تشبیھاِت شگرف و نابی از دنیا و قیامت به تصویر می ۀبا ھم

ھا  آن در تدّبر در کند. وھای حیات را محرز میبسیاری از واقعّیتھا  آن که تدّبر در

و  ۳۲۲و  ۱۴/۸۱به نقل از (تفسیر القرطبی،  ۷۴و  ۱/۷۳زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -١
 ).۱۳/۴۱تفسیرالقاسمی، 

نک: امین صادق امین، الثبات علی این الله و أثره فی حیاة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة،  -٢
 .۱۲۲تا  ۱/۱۱۸

_______________________ 



 †اهداف دعوتی داستان آدم، نوح و ابراهیم    ٤٦

و نیز  باشدمیارزش است و گذرا و ناپایدار  دنیا موھون و پست و بیشود که دریافت می
 عبارتند از:ھا  این مثال ١،باشد ھا می فریبنده برای جاھالن و الکی خوش

 فرمایند: می ـخداوند  -۱

ِ ٱإِ�ََّما َمَثُل ﴿ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  �ُّ
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ �ِض ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلََط ٱفَ  لسَّ

َ
ا  ۡ� ِممَّ

ُ�ُل 
ۡ
نَۡ�ٰمُ ٱوَ  �َّاُس ٱيَأ

َ
َخَذِت  ۡ�

َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا �ُض ٱَح�َّ

َ
�ََّنۡت ٱزُۡخُرَ�َها وَ  ۡ� ُهۡم  زَّ َّ�

َ
� ٓ ۡهلَُها

َ
َوَظنَّ أ

ٓ َ�ِٰدُروَن  ۡو َ�َهاٗر� فََجَعۡلَ�َٰها َعلَۡيَها
َ
ۡمُرنَا َ�ًۡ� أ

َ
ٓ أ تَٮَٰها

َ
�  ِ ن لَّۡم َ�ۡغَن ب

َ
ۡمِس� ٱَحِصيٗدا َكأ

َ
�ۡ 

ُل  ُرونَ  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ حال دنیا (از حیث زوال و فنا و « .]۲۴[یونس:  ﴾٢٤لَِقۡوٖ� َ�َتَفكَّ
بارانیم و بر اثر آن گیاھان زمین  از میان رفتن نعمت آن) ھمانند آبی است که از آسمان می

آمیزند تا  رویند و) به ھم می کنند، می خورند (و استفاده می میھا  آن ھا از و حیوانھا  انسان که
گردد و  گیرد و آراسته و پیراسته می بدانجا که زمین (در پرتو آن) کامًال آرایش و زیبایی می

توانند از ثمرات و غالت و  کنند که بر زمین تسّلط دارند (و حتمًا می اھل زمین یقین پیدا می
بحبوحه این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و آراستگی) شوند. در  مند محصوالت آن بھره

رسد (و با بالھای  کردن آن) در شب یا روز در می ا (مبنی بر در ھم کوبیدن و ویرانفرمان م
سازیم) و  گوناگون، از قبیل: سرمای سخت، تگرگ شدید، سیل، طوفان، و غیره، آن را نابود می

کنیم. انگار دیروز در اینجا نبوده است (و  و دروده و نابودش میگیاھانش را از ریشه برآورده 
ھا(ی  اند) ما (بدین وضوح) آیه ھایی در آن سرزمین نزیسته ھرگز وجود نداشته است، و انسان

   »فھمند). اندیشند (و می کنیم که می خویش) را برای قومی تشریح و تبیین می
 فرمایند: می ـخداوند  -۲

َثَل  ۡ�ِۡب ٱوَ ﴿ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱلَُهم مَّ نَزۡلَ�ُٰه ِمَن  �ُّ
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ َ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلََط ٱفَ  لسَّ

�ِض ٱ
َ
ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذُروُه  ۡ�

َ
ُ ٱَوَ�َن  لّرَِ�ُٰحۗ ٱفَأ ۡقَتِدًرا �َّ ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]۴۵[الکهف:  ﴾٤٥َ�َ
بالند) مثال زندگی دنیا را  د و اموال میاّوالنازند و به  میای پیغمبر! برای آنان (که به دارایی «

فرستیم. سپس گیاھان زمین از آن  بیان کن که ھمچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می
شوند (عطر  کنند و) تنگاتنگ و تو در تو می گردند و به سبب آن رشد و نمو می (سیراب می

گیرد. ولی این  چمنزار در می آمیزد و رقص گلزار و گل و ریحان با آواز پرندگان در ھم می
گردد، و گیاھان سرسبز و خندان،  پاید و باد خزان وزان می انگیز دیری نمی ی دل صحنه

 نک: امین صادق امین، الثبات علی دین الله و أثره فی حیاة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة، -١
 .۱۲۲تا  ۱/۱۱۸

_______________________ 
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را (در اینجا و آنجا) پخش و پراکنده ھا  آن شوند و بادھا زردرنگ و) سپس خشک و پرپر می
چه جای نازیدن  سازند! (آری! داشتن را نداشتن، و بھار زندگی را خزان در پی است، پس می

دھد و ھر وقت که بخواھد نعمت و حیات را  به وی است. این خدا است که نعمت و حیات می
  »گیرد) و خدا بر ھر چیزی توانا بوده (و ھست).  بازپس می

 فرمایند: می ـخداوند  -۳

ْ ٱ﴿ �ََّما  ۡعلَُمٓوا
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱ� ۢ بَ  �ُّ ۡمَ�ٰلِ ٱۡيَنُ�ۡم َوتََ�اثُٞر ِ� َلعِٞب َولَۡهوٞ َوزِ�َنةٞ َوَ�َفاُخُر

َ
�ۡ 

ۡوَ�ٰدِ� ٱوَ 
َ
ۡعَجَب  ۡ�

َ
ارَ ٱَكَمَثِل َ�ۡيٍث أ � ُ�مَّ يَُ�وُن ُحَ�ٰٗماۖ  ۥَ�َباتُهُ  ۡلُكفَّ ٮُٰه ُمۡصَفّرٗ ُ�مَّ يَِهيُج َ�َ�َ

ٞ ّمَِن �ٱَوِ�  ِ ٱِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمۡغفَِرة إِ�َّ َمَ�ُٰع  ۡ�َيآ �ُّ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَورِۡضَ�ٰٞنۚ َوَما  �َّ
بدانید که زندگی دنیا تنھا بازی، سرگرمی، آرایش و پیرایش، « .]۲۰[الحدید:  ﴾٢٠ۡلُغُرورِ ٱ

د است و بس. دنیا ھمچو باران اّوالی در افزایش اموال و  نازش در میان ھمدیگر، و مسابقه
کنند، و  نمو می آورد، سپس گیاھان رشد و است که گیاھان آن، کشاورزان را به شگفت می

گردند. در آخرت عذاب شدیدی  شوند، و آنگاه خرد و پرپر میبعد گیاھان را زرد و پژمرده می
(برای دنیاپرستان) و آمرزش و خوشنودی خدا (برای خداپرستان) است. اصًال زندگی دنیا 

 »چیزی جز کاالی فریب نیست.

 «اند: فرمودهج  پیغمبر اکرم
َ
ْ�يَا َك� ْو اَعبُِر َسِبيٍل ُ�ْن ىِف ادلُّ

َ
در دنیا « .١»نََّك َغِر�ٌب أ

                                                                                        .»یغریب یا مسافر طوری باش که گویی
 ۀدنیا با ھم، ج و پیغمبر اکرم أھای خداوند عظیم الشأنبر مبنای این فرموده

و این حقیقت باید در طول حیات ندارد، خوردن ارزشی و ناپایدار بودنش ارزش فریب  بی
برخی از مقاطع زندگی ھمچون، وجود بیماری، ھمراه انسان باشد و این واقعیت در 

برای انسان  و توانایی جسمی ناتوانی و پیری، عجز ودرماندگی و رو به افول رفتن زندگی
تفّکر و تدّبر با حالت فھم و درک ناپایداری دنیا و پوچ بودنش  بیشترین ولیشود  ا میھوید

ارزشی دنیا . البته دّقت شود که بیگرددحاصل می ـھای خداوندو یقین به این فرموده
در دل سپردن و معصّیت کردن در آن مطرح است؛ ولی در ذات خود به عنوان پلی برای 

  باشد.د و گرانبھا میقیامت و راھی برای کسب رضایت الله بس ارزشمن
ھنگامی که «کند که گفت:  از پدرش روایت می سعبدالعزیزبن ابی حازم

گیرم را  عبدالعزیزبن مروان در حال احتضار مرگ بود، گفت: کفنی که در آن قرار می

 .)۶۴۱۶بخاری (ش صحیح):( -١
_______________________ 
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از «خواھم به آن نگاه کنم، ھنگامی که در جلویش قرار دادند گفت:  برایم بیاورید، می
و گریست و در این  کنم؟ سپس پشتش را برگرداند را دریافت نمیدنیا چیزی جز این 

تو، کم است و ھرچند کِم  چه مکانی ھستی؟، زیادِ  که ای دنیا رتوگفت: وای ب حال می
 ١.»ست، و ما نسبت به تو فریب خوردیما شک اندک تو نیز بی

صورتی ارزش است که در  پس دعوتگر و مسلمان باید دریابد که سرای دنیا آنقدر بی
، دیگر دلیل و انگیزه برای نافرمانی آشکار شوداین حقیقت برایش ھرکس  که

جان و مال و ھر آنچه بزرگ با این تفکر است که ھای  انسان کند، و پیدا نمی أخداوند
به  در واقع کسانی که دل .کنندمی ـت تقدیم خداونداند با منّ  را که در دنیا داشته

کند که  ر میھستند که عروسکی دارد و تصوّ  خردسالی اند بسان دخترِ  دنیا بسته
، کندآن صحبت میدارد که با  میرا دوست ست و آنقدر آنواش تمامی دنیای عروسک
ناخوشایند و احترامی دیگران به آن برایش  بی حّتیکند و  مواظبت می از آن

در دوران  شود و پای بزرگ می ،کوچولو ، حال وقتی این دختر خانِم کننده است ناراحت
گذارد، دیگر نه تنھا آن منزلت دوران کوچکی را برای عروسکش  جوانی و بزرگسالی می

را در  در میان مردم صحبت کند و آن کشد که با آن خجالت می حّتیت بلکه قائل نیس
بزرگی که  ھمانی ببرد. آری! واقعیت مرداِن را به ھمراه خود به می آغوش بگیرد و آن
شده ھستند که ھمانگونه وی دیگر بزرگ دخترِ ھمان اند بسان  ردهفریب دنیا را نخو

نیز به میزان رشد و بزرگی ھا  آن دلبستگی دوران خردسالیش را به عروسک ندارد،
آن به دن ول شغمشاز  حّتیکشند و  از مشغول شدن به دنیا خجالت می ایمانشان

و  اندترجیح داده دنیا بر را قیامتای  بدون ھیچ دغدغه آید و بدین خاطر عارشان می
ولی آنان که  کنندمیدر این مسیر با جان و دل قبول  و مصائب را نیزھا  سختی عانوا

آن دختربچه ھنوز با عروسکشان یعنی؛ دنیا ای ندارند، ھمانند  جرأت چنین معامله
رشد و ھا  آن و ایماِن و ادراک  لتعّق  ۀقوجسمشان بزرگ شده ولی  ھرچند سرگرمند

 اند. فریب سرای موقت دنیا را خورده نیافته و تکامل

 از شیطان أپناه بردن به خداوند )۱-۳-۳-۴(

 .۴/۱۵۴ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر،  -١
_______________________ 
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يْمِ «پناه بردن به خداوند با  جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ذُ بِاهللاِ مِ وْ و گیرد که منظور  انجام می .»أَعُ
شر او برم تا از ضرر و  من از شیطان رانده شده به خداوند پناه میمفھوم آن این است: 

یایم مصون باشم و در انجام اوامر الھی و دوری از منھیاتش ھیچ خللی ندر دین و د
 ایجاد نکند.
ھایش توصیه  پناه بردن به او را از شیطان و وسوسه کریم در قرآن متعالخداوند 

 فرمایند: می ـخداوند : است، نموده 

ِ  ۡلَعۡفوَ ٱُخِذ ﴿ ُمۡر ب
ۡ
ۡعرِۡض َعِن  ۡلُعۡرِف ٱَوأ

َ
ا يَ�ََ�نََّك ِمَن  ١٩٩ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱَوأ ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ  لشَّ

ِ  ۡسَتعِذۡ ٱنَۡزغٞ فَ  ِۚ ٱب گذشت داشته باش و « .]٢٠٠-١٩٩[األعراف:  ﴾٢٠٠َسِميٌع َعلِيمٌ  ۥإِنَّهُ  �َّ
ای از  پوشی کن و اگر وسوسه آسانگیری کن و به کار نیک دستور بده و از نادانان چشم

    »ناه ببر. او شنوای داناست.شیطان به تو رسید به خدا پ
 د:نفرمای و نیز می

ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿ ۡحَسُن  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱِ�َ أ ّيَِئَة ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ  لسَّ

َ
ُعوُذ بَِك ِمۡن  ٩٦َ�ُۡن أ

َ
َوُقل رَّّبِ أ

َ�ِٰط�ِ ٱَهَمَ�ِٰت  ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
(به کار دعوت « .]٩٨-٩٦[المؤمنون:  ﴾٩٨َوأ

خویش ادامه بده و خصال) بد (ایشان) را با (خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) 
گاھیم و بگو: پروردگارا!  را با بھترین (منطق) پاسخ بگو. ما کامًال از چیزھایی که می گویند، آ

 ١».دارم ھای اھریمنان در پناه تو می را از وسوسهخویشتن 

نظر دارند که استعاذه از قرآن کریم نیست ولی قرائت و خواندن از سوی قرآن طلب  فقھا اتفاق -١
شده است. جمھور فقھا بر این باورند که استعاذه گفتن سّنت است و اندکی فقھا ھمچون عطا بر 

ورند که استعاذه گفتن واجب است. استدالل جمھور بر این است که امرھای صادره بر این با
 ششوند، و دلیل حمل نکردن امر بر وجوب، اجماع سلف استعاذه از سوی قرآن حمل بر ندب می

، نماز را با تکبیر آغاز و ج بر سّنت بودن آن و اساس اجماع نیز سّنت نبودن است. پیغمبر أکرم
کنند باشند استدالل میدادند. فقھایی که قائل بر وجوب آن می ه الفاتحة ادامه میبا قرائت سور

مااليتم الواجب «شود و  بر استعاذه و اینکه استعاذه مایه راندن شیطان می ج که مواظبت پیامبر
؛ اوقاف و شؤون ۱/۸۶پس استعاذه واجب است. نک: قرطبی، تفسیرالقرطبی،  »إال به فهو واجب

؛ سعدی ۱/۳۳۸به نقل از (البحرالدائق،  ۷و  ۴/۶اسالمی کویت، الموسوعة الفقھیة الکویتیة، 
 .۱/۳۵۷، المبسوط، ۳/۳۲۵، المجموع، ۱/۴۲۴)، الرھونی، ۱/۲۰۳القدیر،  جلبی مع فتح

_______________________ 
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 ۲۰۰و  ۱۹۹بدین خاطر خداوند در آیات  ،انسان متفاوت استشیطان و دشمنی 
 ان توصیه به صبر و گذشت نموده ولی انسانسان یعراف در برابر دشمنأ ۀمبارک ۀسور

 ۀمبارک ۀسور ۹۸و  ۹۷بنابر آیات  در برابر شیطان که تصمیم قاطع بر فریب انسان دارد،
ھا و  وسوسه بسازد تا از شّر ای  تواند قلعه می أبا پناه بردن به خداوندمؤمنون 
گوید: استعاذه و پناھنده شدن  امام رازی میمصون بماند.  این خبیِث ملعونضررھای 
 خداوند تعالی: ۀای شیطان است، به دلیل فرمودھ مانع از القای وسوسه أبه خداوند

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ٱ �َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  �َّ ۡيَ�ٰنِ ٱإَِذا َمسَّ ونَ  لشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا  ﴾٢٠١تََذكَّ
شوند به یاد (یزدان)  ای از شیطان می پرھیزگاران ھنگامی که گرفتار وسوسه« .]٢٠١[األعراف: 

 »گردند. افتند، و بینا می می

قرآن امر به استعاذه  را در موقع قرائِت  ج ، پیغمبرشـبدین سبب پروردگار
البته پناه بردن به خداوند تعالی فقط در  ١امان ماند. کند تا این قرائت از وسوسه در می

ھا نیست، بلکه در اعمال خیر و نیک نیز استعاذه وجود دارد؛ زیرا به  و وسوسه امور شّر 
پس انسان  ٢».ی دشمنی دارد، و آن شیطان، انسان و جن استھر حّق «قول قاسمی: 

 ۀخداوند در دو سورپناھنده شود، بدین خاطر  ـدر این مواقع نیز باید به خداوند
. پناه ببر! به پروردگارت ج  پیغمبر خدابخش ندا داده شده که ای گھذبار و حیات

 فرمایند:می ـخداوند

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ َما َخَلقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱ ِ�  �َّ�َّ برم به  یبگو: پناه م« .]٥-١[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ
ھر آنچه خداوند آفریده است. و از شّر شب بدان گاه که کامًال فرا  از شّر    دم. خداوندگار سپیده

 »د.ورز یدمند. و از شّر حسود بدان گاه که حسد م یھا م که در گره یو از شّر کسان  رسد.  یم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ٱ�َّاِس َملِِك  ١ٱ�َّاِس قُۡل أ  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ

ِي ٤ٱۡ�َنَّاِس  نَّةِ ِمَن  ٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ بگو: « .]٦-١[الناس:  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ
) مردمان. به معبود (بر حّق) یو حاکم (واقع کبه مال   .برم به پروردگار مردمان یپناه م

 .۱/۲۷۵۵لقرآن الکریم، الغیب من ا فخر رازی، مفاتیح -١
 .۱۰/۱۵۷التأویل (تفسیرالقاسمی)،  قاسمی، محاسن -٢
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 یھا است که در سینه یگر وسوسه .رود یکه واپس م یگر از شّر وسوسه  مردمان. 
 »ھا. و انسانھا  جّنی ) ازیمردمان یھا (در سینه .پردازد یمردمان به وسوسه م

و ج  این دو سوره رھنمود و رھنمونی از سوی یزدان سبحان نخست برای پیغمبرش
به کنف حمایت او، و به اینکه  ی ھمگی مؤمنان است. رھنمود و رھنمون بهبعد از او برا

پناھگاه او، پناه ببرند از ھر چیز خوفناکی، چه پنھان باشد و چه آشکار، و چه ناشناخته 
  ١باشد و چه شناخته، و چه کم باشد و چه زیاد، و چه جزئی باشد و چه کّلی... .

 روایاِت صحیح: ۀد وجود دارد، از جملروایات متعّد ھا در فضیلت و ناب بودن این سوره

ر ياٌت لم يآ أنزلت ىلع«فرمود:  ج روایت کرده که پیغمبر سعقبه بن عامر -
ھرگز دیده نشده ھا  آن بر من آیاتی نازل گردی که مانند« .٢»�مثلهن قط املعوذت

 .»نیمعوذتھا:  است و آن
گفتم: » بخوان ای جابر!« !»جابرا يقرأ إ«فرمود:  ج روایت که پیغمبر ساز جابر -

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ اقرأ«چه چیز را بخوانم پدر و مادرم فدایت باد؟ فرمود: 
َ
قُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ و ﴾١ۡلَفلَقِ ٱ
َ
قرأ إ«را خواندم. فرمود: ھا  آن و من .»﴾١�َّاِس ٱقُۡل أ

  ٣ »ای.نخواندهرا ھا  آن ھا را بخوان که ھرگز مانند آن« .»بهما، ولن تقرأ بمثلهما

ھرشب وقتی به رختواب خود  ج پیغمبر«روایت کرده:  -ل–عائشه  -

ُعوُذ ﴿ ۀآورد، سپس دو سوررا کنار ھمدیگر میھایش  دست رفت، کف می
َ
قُۡل أ

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿ و ﴾١ۡلَفلَقِ ٱبَِرّبِ 
َ
ھایش  دست خواند و به کفرا می ﴾١�َّاِس ٱقُۡل أ

را بر بدنش ھایش  دست توانستتا آنجا که میگاه دمید. آنکرد و میفوت می
گاه قسمت پیشین بدنش را مالید. نخست سر، سپس رخسار، آنکشید و میمی

 ٤ »داد.کرد... این کار را سه بار انجام میکشید و مسح میدست می
 باشد که:موقع وسوسه در ایمان این میدر ج  ھای پیغمبر أکرمهھمچنین از توصی

 .۱۰۰۷-۶/۹۹۸نک: سید قطب، ترجمه " فی ظالل القرآن"،  -١
 .)۳۳۶۷و۲۹۰۲) / ترمذی (ش۱۹۲۷و۱۹۲۸مسلم (ش (صحیح): -٢
 .)۷۹۶) / ابن حبان (ش۵۴۴۱نسایی (ش (حسن): -٣
 .)۵۰۵۸) / ابوداود (ش۵۷۴۸بخاری (ش (صحیح): -٤

_______________________ 
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يَْستَعِ  -
ْ
َنْتَهِ (فَل

ْ
  ).ندکرھا  ،افتاده کش در آن به را کهآنچه و  به الله پناه ببرد( ١.)ْذ باّ� َويل

 ).مان آوردمی(به الله و فرستادگانش ا ٢.)(آَمنُْت بِاِهللا َورُُسِلهِ  و بگوید: -

مبنی بر پناه ج  و توصیه و عملکرد رسول الله کید باری تعالیأ ھایهبا این توصی
در  بایدر دعوتگری محرز است که ھاز شیطان رانده شده،  أالھی بردن به ذات اقدس

خود را  رجیم شیطاِن  ۀوسوس از شرِّ  ـ با استعاذه به حضرت حق دعوتشآغاز سخن و 
رھای بخشد و با بیان این کالم گھربار نوعی انزجار خود را از شیطان و ھر آنچه وی 

کند که خواھان   پناھنده به خداییبا آن خود را و  اعالم و اعالن نمایددوست دارد، 
 فقط بخاطر اوست. نیز و انجام دعوت سترضایت او

 گفتار و کردار نیک )۱-۳-۳-۵(
 فرمایند: می ـخداوند 

﴿ ْ ۡحَسُنۚ إِنَّ  لَِّ� ٱَوقُل ّلِِعَبادِي َ�ُقولُوا
َ
ۡيَ�ٰنَ ٱِ�َ أ ۡيَ�ٰنَ ٱيََ�ُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ  لشَّ َ�َن  لشَّ

بِيٗنا � مُّ �َ�ِٰن َعُدّوٗ ای پیغمبر! به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و « .]٥٣[اإلسراء:  ﴾٥٣لِۡ�ِ
ھای زشت و  نوشتار خود) بگویند که زیباترین باشد؛ چرا که اھریمن (به وسیله سخن

از) دشمن گمان اھریمن (از دیرب اندازد، و بی ناشیرین) در میان ایشان فساد و تباھی به راه می
 »آشکار انسان بوده است.

زشت و  یطان با کالم و نوشتارِ محرز است که ش ،أخداوند ۀاین فرمودبنابر  
 یابد. و دعوتگران را می ت بین مسلمینو نکوھیده مدخل برای تفرقه و عداوحق  خالف

ارتباط انسان گفتار است، پس  ۀترین وسیل از آنجایی که از بارزترین، بیشترین و راحت
 ۀاپاک ندھد تا بدین وسیله رابطن ھانه دست اھریمِن انسان باید آنقدر مواظب باشد که ب

به عداوت و دشمنی و تیرگی و ناپاکی و برادران و خواھران مسلمان  بینپاک و حسنه 
 پلشتی تبدیل شود.
بدگفتاری و  در مواردی دیگران نسبت به فرد مؤمن چه چنان بر این اساس

جواب بدی باید با  دنفرمایمی و توصیه به رفتار نیک نموده أل، خداوندکردند یبدرفتار
 د:نفرمای می در این باره چنین خوبی پاسخ داده شود و

 .)۳۶۳و۳۶۲) / مسلم (ش۳۲۷۶بخاری (ش(صحیح):  -١
 .)۴۷۲۳) / ابوداود (ش۳۶۱و۳۶۰مسلم (ش (صحیح): -٢
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ِ  ۡدَ�عۡ ٱ﴿ ۡحَسُن  لَِّ� ٱب
َ
ۚ ٱِ�َ أ ّيَِئَة ۡعلَُم بَِما يَِصُفونَ  لسَّ

َ
ُعوُذ بَِك ِمۡن  ٩٦َ�ُۡن أ

َ
َوقُل رَّّبِ أ

َ�ِٰط�ِ ٱَهَمَ�ِٰت  ونِ  ٩٧لشَّ ن َ�ُۡ�ُ
َ
ُعوُذ بَِك َرّبِ أ

َ
به کار دعوت « .]٩٨-٩٦[المؤمنون:  ﴾٩٨َوأ

و (سخنان) نامطلوب (آنان) نیک (خود)  )خصال(را با  )ایشان(خویش ادامه بده و (خصال) بد 
گویند،  پاسخ بگو. ما کامًال از چیزھایی که (درباره تو و دعوت تو) میرین (منطق) را با بھت
گاھیم،  دارم و خویشتن را  ھای اھریمنان در پناه تو می و بگو: پروردگارا! خویشتن را از وسوسهآ
 .»با من (در اقوال و اعمال و سایر احوال) گرد آینداینکه  م ازدار تو میدر پناه 

و  کاری بس سخت برابر دشمنان و افراد بدزبان و بدکردار به نیکواکنش در   
ود اند که به وی پناه برده ش است و بدین خاطر خداوند عظیم توصیه فرموده سنگین

 این بارِ  اس صبر و استقامت انجام گیرد در غیر این صورتاسولی ھمین عملکرد باید بر 
 .رسد نمی مقصود به منزِل  سنگین

 د: نمایفر می ـخداوند 

ۚ ٱَوَ�  ۡ�ََسَنةُ ٱَوَ� �َۡسَتوِي ﴿ ّيَِئُة ِ  ۡدَ�عۡ ٱ لسَّ ۡحَسُن فَإَِذا  لَِّ� ٱب
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبَۡيَنَك َوَ�ۡيَنهُ  �َّ

نَّهُ 
َ
ٮَٰهآ إِ�َّ  ٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥَعَ�َٰوةٞ َك� ِينَ ٱَوَما يُلَقَّ ٮَٰهآ إِ�َّ ُذو َحّظٍ َعِظي�ٖ  �َّ واْ َوَما يُلَقَّ  ٣٥َصَ�ُ

ا يَ�ََ�نََّك ِمَن  ۡيَ�ٰنِ ٱ�مَّ ِ  ۡسَتعِذۡ ٱنَۡزغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب ِميعُ ٱُهَو  ۥإِنَّهُ  �َّ -٣٤[فصلت:  ﴾٣٦ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ

کی و بدی یکسان نیست (ھرگز بدی را با بدی پاسخ مگوی. بلکه بدی و زشتی نی« .]٣٦
ان را) با زیباترین طریقه و بھترین شیوه پاسخ بده. نتیجه این کار، آن خواھد شد که دیگر

ھمچون دوست صمیمی گردد. به کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است، به ناگاه 
سانی که دارای صبر و استقامت باشند، و بدان رسند، مگر ک وی (و خلق عظیم) نمیاین خ

ھرگاه  . بزرگی (از ایمان و تقوا و اخالق ستوده) داشته باشند ۀکه بھررسند مگر کسانی  نمی
د (به ھوش باش و در مقابل آن مقاومت یر) متوّجه تو گردین مسیطان (در ایاز ش یا وسوسه

گاه است (و تو کلطف او پناه بر)  ۀین و) خود را به خداوند بسپار (و به ساک ه او بس شنوا و آ
 »د).ینما ید و محافظت میپا یرا م

باید با خوبی  زشتی و بدی، ، جواِب در این زمینه أقانون خداوند پس حسب  
گردند  أخداوند ارزش و ستوده از جانبلق باتوانند صاحب این ُخ  و کسانی می باشد

از  ـاین عملکرد ھم پناه بردن به خداوند ۀراسخ باشند و الزم که صبور و دارای ایماِن 
ای در ھر  باید بدون ھیچ شک و شبھه یبا این وصف ھر دعوتگر شیطان است. شرِّ 

د، خصوصًا در مواردی که دیگران وی مند باش از این صفت ارزنده بھره حالت و احوالی
 دعوتگر خوانند، پس سواد می یر و بمتحّج را گیرند و یا اینکه وی  را به باد مسخره می
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ادامه داده و با  به راه خود ،و ایمان راسخ أر خداوندو پناه ب توّکلصبور باشد و با  باید
و وی با این  ه در خور ھر مسلمانی است عمل نمایدتمام وجود به نیکی و شایستگی ک

عملکرد باید دیانت و اعتقادات خود را فقط با کالم به مردم نرساند بلکه با عمل خود 
 گاھی از اعمال صالح شود. جلوه

، این دعوتگران کندصدق می راه حق و حقیقت این مسئله خصوصًا در مورد داعیان
به مردم  ج الله اخالق رسول بهشدن متخّلق  باج  الله رسول ۀباید بدانند که عقید

راستای در  آنان باید در نظر داشته باشند دھد، و آثار خود را نشان می شودابالغ می
 ھمچون غیبت و بدگویی و مخالفان خود مرتکب گناھانی برابر در دعوت اسالمی نباید

با چنین  اند که اخالص ھرگز تناسبی ش کردهاین داعیان فرامو شوند. آزار و اذّیت و ... 
ه که تا چ نندفراموش کنباید را  ج آلود پیغمبر خدا گناھانی ندارد، آنان چشمان اشک

دل  ۀزآویقرآن را  ۀی نسبت به دشمنان دین خدا پریشان حال بود، این افراد این آیّد ح
 د:نفرمای می ج خطاب به پیغمبر أخداوند خود کنند که

ْ بَِ�َٰذا ﴿ ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن لَّۡم يُۡؤِمُنوا َسًفا ۡ�َِديثِ ٱفَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َ
[الکهف:  ﴾٦أ

نزدیک است خویشتن را در پی (دور گردیدن و کفر پیشه گرفتن) ایشان (از ایمان « .]٦
آورند (خود را) ھالک  ایمان نمی آنان بدین کالماینکه  مرگ کنی و) از غم و خشمآوردن، دق 

 »سازی.
اسالمی باید ھمیشه و در ھمه حال با اخالق نیکو در برابر  ۀامعپس دعوتگر و ج

در کردارشان نیز وزیدن گیرد و ھا  آن گفتار خود رفتار کند تا شمیم عطرِ  مخالفاِن 
 مخالفان را مست خود سازد.

َما «فرماید:  میج  پیغمبر خدا شیطانی را تا زمان مرگ به ھمراه دارد که ،ھر انسانی
نِّ قَالُوا: َو�ِيَّاَك؟ يَا رَُسوَل اِهللا قَاَل: َو�ِيَّ  ِ

ْ
َ بِِه قَِر�نُُه ِمَن اجل  َوقَْد ُولكِّ

َّ
َحٍد، إِال

َ
 ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َّ
اَي، إِال

ْسلَ 
َ
اَعنَِ� َعلَيِْه فَأ

َ
نَّ اَهللا أ

َ
 خِبَْ�ٍ أ

َّ
ُمُرِ� إِال

ْ
که مگر این(ھیچکدام از شما وجود ندارد  .١»َم، فََال يَأ

 حّتیشما ای پیغمبر خدا!، فرمودند:  حّتیی به ھمراه وی قرار داده شده است، گفته شد: جنّ 
من، با این تفاوت که خداوند مرا بر وی یاری فرموده، و (ھمراه من) مسلمان گشته، و مرا جز 

  )،.دھد به نیکی فرمان نمی

 ).۷۲۸۶مسلم (ش (صحیح): -١
_______________________ 
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ت به کسی که گوش به بسی که ھمراه انسان بوده در روز قیامت نو این شیطان
کند،  کند، و شخص را خطاکار اعالم می حرف وی بوده، عمل خود را کتمان می

 د:نفرمای می ـخداوند

ۡطَغۡيُتهُ  ۥ۞قَاَل قَرِ�ُنهُ ﴿
َ
شیطانی « .]٢٧[ق:  ﴾٢٧َوَ�ِٰ�ن َ�َن ِ� َضَ�ٰ� بَِعيدٖ  ۥَر�ََّنا َمآ أ
(از فرمان  سرکشیگوید: من او را به طغیان واست) می (بوده که در دنیا پیوسته ھمدم او

 »است.او خود در گمراھی ژرف بوده ام. بلکهیزدان) وا نداشته
ھمتا از ھای بیکارھای ناب و رھنمونعمل بدین راهسان مسلمان و دعوتگر با نپس ا

ای از  ح سازد و ھیچ ترفند و حیلهز و مسلَّ شیاطین مجھَّ  جانب حق تعالی، خود را در برابر
 ۀلبیک گفته و در سای ـکم نگیرد تا بدین وسیله به قوانین خداوند شیطان را دست
 دیرباز شیطنت خبیِث پلیِد مّکاِر بدکرداِر ملعون که این اھریمِن  ۀوسوس قوانین وی از شرِّ 

 .شروع کرده، در امان و مصون بماندھا  انسان و †انبیاء ۀدشمنی خود را با پدر ھم و

 ÷آدم) اهداف حاصل از داستان فرزندان ۲-۴(
کند، که بنابر نظر سلف و خلف  را بیان می ÷آدم انپسر داستان أخداوند

آیات شریفه محرز است بین این دو ھابیل و قابیل بوده است، آنچه از ھا  آن ھای اسم
عملی را ھرکدام  گیرند که گردد، و تصمیم می ای حاصل می برادر اختالفی بر مسئله

و  پذیرد می ،خلص بوداز ھابیل که مُ  أانجام دھند و خداوند أب به خداوندّر برای تق
قسمت این  ـخداوند ١،پذیرد داشت نمی خلص نبود و قابیل ناماز دیگری که مُ 

 د:نفرمای گونه تعریف می داستان را این

نظر دارد، در این  شد، اختالف÷ مفسران در بیان انگیزه عملی که باعث اختالف پسران آدم -١
 زمینه دو دیدگاه وجود دارد: 

کرد و قابیل نیز به زراعت و کشاورزی مشغول  ھابیل گوسفند داشت و دامداری می دیدگاه اّول:
بود. ھریک برای تقرب به خدا قربانی کردند. ھابیل از میان گوسفندانش بھترین گوسفند را 

ھایش برداشت و قربانی نمود.  را قربانی کرد. قابیل ھم بدترین گندم را از گندمانتخاب کرد و آن
قربانی خود را برداشتند و به سوی خداوند روی آوردند. آتش از آسمان فرود آمد و آنگاه ھریک 

است، و قربانی ھابیل را خورد و قربانی قابیل را ترک کرد. قابیل فھمید که قربانیش پذیرفته نشده 
 قربانی برادرش پذیرفته شده پس حسد کرد و برادرش ھابیل را به قتل رساند.

_______________________ 
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  تُۡل ٱ۞وَ ﴿
َ
ِ  ۡ�َ�ۡ ٱَعلَۡيِهۡم َ�َبأ َحِدهَِما َولَۡم ُ�َتَقبَّۡل  ۡ�َقِّ ٱَءاَدَم ب

َ
َ�ا قُۡرَ�اٗ�ا َ�ُتُقّبَِل ِمۡن أ إِۡذ قَرَّ

که ھست برای یھودیان و دیگر  چنانداستان دو پسر آدم را « .]٢٧[المائدة:  ﴾�َخرِ ٱِمَن 
عملی را برای تقرب (به خدا) انجام دادند، اّما از یکی ھرکدام  مردمان بخوان. زمانی که

 »پذیرفته شد، ولی از دیگری پذیرفته نشد.
 ھنگامی که قربانی قابیل پذیرفته نشد و به ھدف خود نرسید، تصمیم به قتل

 د:نفرمای داستان می ۀدر ادام ـگیرد، خداوند می برادرش

ۡ�ُتلَنََّكۖ قَاَل إِ�ََّما َ�َتَقبَُّل ﴿
َ
ُ ٱقَاَل َ� گمان تو  گفت: بی« .]٢٧[المائدة:  ﴾٢٧لُۡمتَّقِ�َ ٱِمَن  �َّ

 »پذیرد. را خواھم کشت! (برادرش) گفت: خدا (کار را) تنھا از پرھیزگاران می
ای به  نه و مؤمنانهکه ھابیل تھدید به قتل شد، وی جواب خردمندا ایدر لحظه
 د:نفرمای دھد و می خبر می چنین از آن ـ دھد که خداوند برادرش می

َخاُف ﴿
َ
ٓ أ ۡ�ُتلََكۖ إِّ�ِ

َ
۠ بَِباِسٖط يَِدَي إَِ�َۡك ِ� نَا

َ
� ٓ َ ٱلَ�ِۢن �ََسطَت إَِ�َّ يََدَك ِ�َۡقُتلَِ� َما َّ� 

کشتن من دست دراز کنی، من دست به سوی اگر تو برای « .]٢٨[المائدة:  ﴾٢٨ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ 
 »ترسم. کنم تا تو را بکشم. آخر من از پروردگار جھانیان می تو دراز نمی

، ھربار دختری ÷آورد. آدم ھر بارداری دختر و پسر دوقلویی را به دنیا میحوا در  دیدگاه دّوم:
آورد، (البته باید توجه شود که ازدواج  را به عقد پسر بار دیگر بنابر تجویز از طرف پروردگار درمی

این خواھران و برادران بنابر قوانین خداوند که امروز حرام و دارای مشاکل و پیامدھای سوء 
فتاری، روانی و ژنتیکی و پزشکی است، قطعًا در آن زمان بنابر تجویز خداوند و صرفًا اجتماعی، ر

مجوزی بنابر ضرورت و موقتی بوده است.) اّول قابیل با ھمزاد خود بدنیا آمد و بعد از وی ھابیل 
خواست دختر ھمزاد قابیل را که بسیار زیبا بود به ازدواج ھابیل در  ÷با دختر ھمزاد خود. آدم

ورد. قابیل از پذیرفتن آن خودداری کرد. گفت: من حق تقدم دارم این خواھر من است و من از آ
ھا کرد و قربانی ھرکدام پذیرفته شود، دختر  توصیه قربانی به آن ÷برادرم به او سزاوارترم، آدم

ند. زیبا از آن اوست، زمانی که قربانی قابیل بلعیده شد وی از روی حسد برادرش را به قتل رسا
ای  ای ندارد و مھم این است که آنان در مسئله قرآن به انگیزه عداوت و حسد پسر آدم ھیچ اشاره

ھای آن در جامعه بشری امروز بس زیادند، وجود دارد که باعث کدورت و دشمنی  خاص که نمونه
؛ ابن کثیر، تفسیرالقرآن ۹۰و  ۸۹گردیده است. نک: طباره، داستان پیامبران در قرآن، ص 

؛ آلوسی، ۲/۳۸؛ خازن، تفسیرالخازن، ۵۶تا  ۳/۵۴؛ سیوطی، الدرالمنثور، ۸۳تا  ۳۲/۸۱العظیم، 
 .۱۱۲و  ۶/۱۱۱المعانی تفسیرالقرآن العظیم و السبع المثانی،  روح
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یزدان سبحان  از این عملکرد نمادی از تقوا و ترسکه پیشتر اشاره گردید انطورمھ
و  آن با نیکی و خوبی ید با، مسلمان نباید جواب بدی را با بدی پاسخ گوید بلکه با١است

إذا تواجه «اند:  فرمودهج  بدین خاطر است که پیغمبر خدا معقوالنه برخورد کند.
شمشیر  (ھرگاه دو مسلمان به روی ھم .٢»انلارمان �سيفهما فالقاتل و املقتول يف املسل

 افتد.) بکشند، قاتل و مقتول در آتش می
کند که  دھد بلکه سعی می تنھا عمل و تھدید برادرش را به بدی پاسخ نمی ھابیل نه

 گوید: با ترس از خدا و عذابش نصیحت کند، و میرا برادرش 

ۡصَ�ِٰب ﴿
َ
 �ِإِثِۡ� �ثِۡمَك َ�َتُكوَن ِمۡن أ

َ
ن َ�ُبٓوأ

َ
رِ�ُد أ

ُ
ٓ أ � ٱإِّ�ِ ُؤاْ  �َّارِ َوَ�ٰلَِك َجَ�ٰٓ

ٰلِِم�َ ٱ خواھم با گناه من و گناه خود برگردی و از دوزخیان  من می« .]٢٩[المائدة:  ﴾٢٩ل�َّ
 »باشی، و این سزای ستمگران است.

پردازد،  شود ھابیل به صورت تدریجی به وعظ برادرش می ھمانطور که مشاھده می
وی کند، سپس  تقوایی اعالم می اخالصی و بی در ابتدا عدم قبولی اعمال برادرش را بی

آخر که کار به و در دھد تحذیر میترس از پروردگار جھانیان  ادآورییشتن با کُ را از 
 گناه کشتن مرا بر کهدھد  می شود و برادرش را تنذیر میمأیوس نبرد،  جایی نمی

کند،  می یھا، قابیل تصمیم خود را عمل این تالش ۀ، با ھمفزاییاصلی خود می ھاِن گنا
 د:نفرمای میج  خداوند

ِخيهِ َ�َقَتلَهُ  ۥَ�ۡفُسهُ  ۥَ�َطوََّعۡت َ�ُ ﴿
َ
ۡصَبَح ِمَن  ۥَ�ۡتَل أ

َ
 .]٣٠[المائدة:  ﴾٣٠ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَفأ

پس نفس (سرکش) او تدریجًا کشتن برادرش را در نظرش آراست و او را مصمم به کشتن «
 »کرد، و او را کشت! و از زیانکاران شد.

 /داستان را از زبان شیرین سیدقطب ازاین قسمت  و تفسر زیباست تحلیل
 یم:بشنو
ھا، پس از یادآوری و اندرزگویی و نرمش و سازش و بیدارباش و  این ۀبعد از ھم«

شرور برجھید، و بزه و گناه  این کارھا و گفتارھا، نفِس  ۀھوشیارباش، آری به دنبال ھم
 له و در آن حابزھکاری و جنایت روی داد بدانگاروی داد، و جنایت به وقوع پیوست. 

مواضع را سھل و  ۀھا را برایش ھموار جلوه داد، و ھم گردنه ۀاش ھم که نفس اماره

 ) گفتار و کردار نیک.۵-۳-۳-۲نک: بخش ( -١
 ).۳۹۶۳ش) / ابن ماجه (۴۱۲۱) / نسایی (ش۴۲۷۰) / ابوداود (ش۴۴۸۲مسلم (ش (صحیح): -٢

_______________________ 
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اش کشتن را در برابر دیدگانش آسان  ساده در نظرش آراست و پیراست، نفس اماره
ھا و  جلوه داد! اما کشتن چه کسی؟ کشتن برادر خود! این بود که کیفر برحذر داشتن

 گردید و سزای بد خود را دید: شدامنگیرھا  به ھراس انداختن

ۡصَبَح ِمَن ﴿
َ
  .»زیانکاران شد ۀو از زمر« .]٣٠[المائدة:  ﴾٣٠ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱفَأ

 یرا باخت و به ھالکتش انداخت. برادر خود را از دست داد و مددکار و دوست شتنیخو
نخواھد  یآرام یرا ھدر داد. چه شخص قاتل زندگ شیخو یکنون یایاز دستشبرفت. دن

 یخود به سو نیو گناه پس نیشیبار گناه پ باخت و با کوله زیرا ن گریداشت. جھان د
 جھان شتافت. زدانی

گناه به شکل محسوس در مقابل دیدگانش مجسم گردید. پیکری که زندگی  پیکره
ه گوشتی بود که عفونت گرفته بود. گندیدگی آرام آرام به سته بود و تکّ باز آن رخت بر

 را ندارند.ل آنتاب تحّم ھا  انسان ای که خزید. الشه الشه می
ش بنشاند، و ه او را در برابر عجز و ناتوانیت حکیمانه یزدان بر آن قرار گرفت کحکم

نابودکننده است بنمایاند که او آن اندازه درمانده است که  ۀکشند ۀبه کسی که تازند
تر از کالغی است که یکی از  ناتوان حّتیتواند پیکر برادر خود را به خاک سپارد، و  نمی
 شمار پرندگان است: ھای بی گروه

ُ ٱَ�َبَعَث ﴿ �ِض ٱُغَراٗبا َ�ۡبَحُث ِ�  �َّ
َ
ِخيهِ� قَاَل َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۡ�

َ
َكۡيَف يَُ�ٰرِي َسوَۡءةَ أ

ُ�وَن ِمۡثَل َ�َٰذا 
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
ِ��  ۡلُغَرابِ ٱأ

َ
َ�ٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ۡصَبَح ِمَن  فَأ

َ
ِٰدِم�َ ٱفَأ  ﴾٣١ل�َّ

کشته بود) تا زمین را بکاود و  غی را فرستاد (که زاغ دیگری رازاپس خداوند « .]٣١[المائدة: 
توانم مثل این  میدھد، چگونه جسد برادرش را دفن کند، گفت: وای بر من! آیا من ننشان  بدو

 ١ ».افراد پشیمان گردیدپس از زمره برادرم را دفن کنم؟  کالغ باشم و پیکر

، باشدوجود ھر انسان میحسد سم ِّ  است آمده÷ آدمھمانطور که در داستان  
در  دقیقاً  گناه بیفتد ۀو به ورط سجده نبرد،÷ آدمبر  تا شیطان باعث شد حسادت

به منجالب و مصیبتی گرفتار کرد که محنت آن در را  ، قابیلاین داستان نیز حسادت
ی است حسادت ھمچون سّم  چراکه ؛گرفت خواھد بر در را شامل ووی دنیا و قیامت 

انسان را از عقل و تفکر و  حّتیگیرد و  که تمامی وجود انسان را در بر می
 کند. اندیشی محروم می عافیت

 .۳۵۲و۲/۳۵۱سید قطب، فی ظالل القرآن،  -١
_______________________ 
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یابد که کار دعوت مراحل مختلف  این داستان درمی پس ھر دعوتگری با الھام از
دارد و نیازمند بسترسازی است، ھمانند ھابیل که به صورت تدریجی و آرام و با شفقت 

برابر  حاضر نشد که در ھرگز به دعوت برادر خویش پرداخت وو مھربانی و خیرخواھی 
رگذار و زشمند و تأثیخود را بنماید و این قانونی بس ار پروردگارنافرمانی بدی وی، 

این است که حسادت  توّجهبارز و در خور  ۀنکت و کاربردی در کار دعوت است.
نیز باید از این  مسلمانانانداخت، دعوتگران و  معصّیتھمانطور که قابیل را در باتالق 

ان بدکرداری بوده یھودی سازند، و بدانند که حسادت از کردارِ  و مبّرا خود را خالی شّر 
 د:نفرمای میھا  آن ۀدربار أاوندکه خد

ۡم َ�ُۡسُدوَن ﴿
َ
ٓ َءاتَٮُٰهُم  �َّاَس ٱأ ٰ َما ُ ٱَ�َ آیا آنان (یعنی « .۱]٥٤[النساء:  ﴾ۦۖ ِمن فَۡضلِهِ  �َّ

برند که خداوند از روی فضل و رحمت خود (با برانگیختن  یھودیان) بر چیزی حسد می
 ٢»محّمد) به مردم (عرب) داده است؟.

 أبیاموزند که خداوند شاز حسادت را از مھاجرین و انصار باید پرھیز دعوتگران،
 :اندچنین فرمودهھا  آن در وصف

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  ۡ�ِ
 ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ ْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ وتُوا

ُ
ٓ أ ا  .]٩[الحشر:  ﴾ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

(در دل استوار آنان که پیش از آمدن مھاجران خانه و کاشانه را آماده کردند و ایمان را «
اند، و در درون احساس  دارند که به پیش ایشان مھاجرت کرده داشتند) کسانی را دوست می

کنند به چیزھایی که به مھاجران داده شده است، و ایشان را بر خود  و رغبت نیازی نمی
 »دھند، ھرچند که خود سخت نیازمند باشند. ترجیح می

 روِش  کردن حسادت و اسوه قراردادنکن   با ریشه مسلمانان و داعیان إلی اللهپس 
 أبه خداوند ترس از فرجاِم وحشتناک و دردناِک حسادت و وج  اصحاب پیغمبر خدا

 با خواندن آیات:پناه بردن 

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ َما َخَلقَ  ١ۡلَفلَقِ ٱقُۡل أ ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب  ٢ِمن َ�ّ ِ  ٣َوِمن َ�ّ َوِمن َ�ّ

َٰ�ٰتِ ٱ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ  ٤ۡلُعَقدِ ٱِ�  �َّ�َّ برم به  یبگو: پناه م« .]٥-١[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ

 از سوره مبارکه بقره. ۱۰۹و نک: آیه  -١
؛ نسفی، مدارک التنزیل ۴/۲۷۹؛ قرطبی، تفسیرالقرطبی، ۳۳۵نک: شعراوی، تفسیرالشعراوی، ص  -٢

 .۱/۲۲۷و حقایق التأویل، 

_______________________ 
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امًال فرا که کده است. و از شّر شب بدان گاه یھر آنچه خداوند آفر از شّر    دم. دهیخداوندگار سپ
 »د.ورز یه حسد مکاه گدمند. و از شّر حسود بدان یھا م ه در گرهک یسانکو از شّر   رسد.  یم

ُعوُذ بَِرّبِ ﴿
َ
ِ  ٣ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ٱ�َّاِس َملِِك  ١ٱ�َّاِس قُۡل أ  ٱلۡوَۡسَواِس ِمن َ�ّ

ِي ٤ٱۡ�َنَّاِس  نَّةِ ِمَن  ٥ٱ�َّاِس يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ  ٱ�َّ بگو: « .]٦-١[الناس:  ﴾٦ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ
) مردمان. به معبود (بر حّق) یم (واقعکو حا کبه مال   .برم به پروردگار مردمان یپناه م

مردمان به  یھا نهیه در سکاست  یگر وسوسه .رود یه واپس مک یگر از شّر وسوسه  مردمان. 
 .»ھا و انسانھا  جّنی ) ازیمردمان یھا نهی(در س .پردازد یوسوسه م

یھودیان و گھی از اعمال شیطان و قابیل  د از این کردار ناشایست که جلوهنتوان می
 از برخی، خصوصًا نمایند ی، دوررا به ھالکت انداختھا  آن ۀھم؛ و باشدبدکردار می

 ی مورد حسادت وھای تیھا و محبوب دعوتگران به خاطر دارا بودن برخی از فضیلت
حسودان سعی در ھتک و تحقیر آن و شوند برخی دیگر واقع می دشمنی و کینه

 است. این افراد تقواییو بی اخالصی ی از بینماد نمایند که این عملکردشخص می



 
 
 

 :دّومفصل 
 ÷نوحاهداف دعوتی داستان 

 محور دعوت أعبادت خداوند) ۲-۱(
 پرستی بت ة) تاریخچ۲-۱-۱(
 ) بنیان دعوت؛ اثبات خدا و نفی غیرخدا۲-۱-۲(
 ÷ھای دعوت در داستان نوح اسلوب) ۲-۲(
 َمدُعِویناحترام گذاشتن به ) ۲-۲-۱(
 َمدُعِویننمودن  شفقت و نصیحت) ۲-۲-۲(
 ) تبلیغ با کالم روشن۲-۲-۳(
 ھای مختلف تبلیغ در زمان مناسب و به شیوه) ۲-۲-۴(
 ھیب) ترغیب و تر۲-۲-۵(
 ) جدال به نیکی۲-۲-۶(
 ) عدم دریافت مال۲-۲-۷(
 ÷سرانجام داستان نوح) ۲-۳(
 ÷قطع جدال و تھدید نوح) ۲-۳-۱(
 طوفان) ۲-۳-۲(
 و غرق شدن پسر نوح پایان طوفان )۲-۳-۳(
  ÷) اھداف دعوتی سرانجام داستان نوح۲-۳-۴(



 
 
 

 ÷نوح

نام ، ١است÷ آدماز جانب خداوند تعالی بعد از  آور-پیامن رسول و اولی÷ نوح
در چھل و سه جای قرآن کریم بیان شده است، نامش در قرآن به دو حالت ÷ نوح

 بیان گردیده است:
یا مضاف به قومش بیان شده که در ضمن داستان به تنھایی و ÷ ) نام نوحاّول

 ه است.نام برده شد÷ وحاش بیان گردیده و یازده مرتبه به این حالت از ن قصه
بیان ن ولی در ضم نھایی و یا مضاف به قومش بیان گردیدهبه ت÷ نام نوح) دّوم

، که یا بیانی از رسالت یا شریعت باشدیست بلکه به صورت سریع و گذرا میداستانش ن
موضوع سوره، و وی دارد و یا به کفر و تکذیب قومش اشاره دارد که این حالت با 

 باشد. خوانی دارد، و این بیست و دو مرتبه می ھم فرازھای آیه
نوح به طور کلی به داستان  ۀمتفاوت است؛ سور÷ ھا در داستان نوح سورهسھم 

یف زیادی را از داستانش را تعریف اھود نکات و ظر ۀازد، سوردپر و قومش می÷ نوح
عنکبوت  ۀر سورکنند، و د عراء به نکات اندک بسنده میس و ُش ونُ ھای یُ  کند، و سوره می

ھا  نکاتی ھستند که در دیگر سوره ۀدو آیه به این قصه اختصاص یافته و این دو دربردارند
 ٢عبارتند از: اندپرداخته÷ نوحآیاتی که به داستان  ۀھا و شمار وجود ندارند، سوره

 آیات ۀشمار سوره ۀشمار سوره

 ۲۲ ۳ آل عمران
 ۱۶۳ ۴ نساء
 ۸۴ ۶ انعام
 ۶۹، ۵۹ ۷ اعراف
 ۷۰ ۹ توبه

بن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، ؛ ا۳/۸۱و  ۱/۵۵شنقیطی، أضواءالبیان فی أیضاح القرآن بالقرآن،  -١
 .۸/۲۶۰و  ۲/۳۲۹؛ ابوحیان اندلسی، تفسیرالبحر المحیط، ۲/۲۳و  ۵۶۹و و  ۱/۲۲۳

 .۲۰و  ۱۹؛ شوقی ابوخلیل، اطلس القرآن، صص ۱۵۲و  ۱/۱۵۱القرآنی،  خالدی، القصص -٢

_______________________ 
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 آیات ۀشمار سوره ۀشمار سوره
 ۷۱ ۱۰ سونُ یُ 

 ۸۹، ۴۸، ۴۶، ۴۵، ۴۲، ۳۶، ۳۲، ۲۵ ۱۱ ھود
 ۹ ۱۴ ابراھیم
 ۱۷، ۳ ۱۷ اسراء
 ۵۸ ۱۹ مریم
 ۸۶ ۲۱ انبیاء
 ۴۲ ۲۲ حج

 ۲۳ ۲۳ مؤمنون
 ۳۷ ۲۵ فرقان
 ۱۱۶، ۱۰۶، ۱۰۵ ۲۶ شعرا

 ۱۴ ۲۹ عنکبوت
 ۷ ۳۳ احزاب
 ۷۹، ۷۵ ۳۷ صافات

 ۱۲ ۳۸ ص
 ۳۱، ۵ ۴۰ غافر

 ۱۳ ۴۲ شوری
 ۱۲ ۵۰ ق

 ۴۶ ۵۱ ذاریات
 ۵۲ ۵۳ نجم
 ۹ ۵۴ قمر

 ۲۶ ۵۷ حدید
 ۱۰ ۶۶ تحریم
 ۲۱،۱۶، ۱ ۷۱ نوح

، است÷ و شیخ االنبیاء مر کرده استپیامبران خداوند بیشتر عُ  ۀاز ھم÷ نوح
 د:نفرمای می ـدر میان قومش ماند، خداوند  قرآن کریم نھصد و پنجاه سال که به نصِّ 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ َولََقۡد ﴿
َ
َخَذُهُم  ۦأ

َ
ۡلَف َسَنٍة إِ�َّ َ�ِۡسَ� َ�ٗما فَأ

َ
فَلَبَِث �ِيِهۡم �

وفَانُ ٱ ایم، و او  ما نوح را به سوی قوم خود فرستاده« .]١٤[العنکبوت:  ﴾١٤وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ  لطُّ
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ه با (کفر و معاصی) به خود نھصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد. سرانجام در حالی ک
          »کردند، طوفان ایشان را در بر گرفت. ستم می

را  یوالعزم است که خداوند تعالی ارج و منزلت خاصاول انپیامبر از جمله ÷نوح  
ھا  آن ت مدیدی که در میان قوم خویش ماند وبا مّد  ÷نوح گذاشته است.ھا  آن برای

کرد، و قوم خویش  دعوت می أسوی عبادت خداوند را در شب و روز، آشکار و خفا به
 ھایش،تالش ۀداد ولی با ھم ھای ساختگی برحذر می را از عذاب الھی و پرستش بت

 دست به دعا برداشت:÷ نوحاندکی به وی ایمان آوردند و در این حالت بود که 

�ِض ٱَوقَاَل نُوٞح رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿
َ
إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّواْ  ٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

اٗر� ٓواْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ نوح گفت: پروردگارا! ھیچ احدی از « .]٢٧-٢٦[نوح:  ﴾٢٧ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ
سازند، و  کافران را بر زمین زنده باقی مگذار، که اگر ایشان را رھا سازی، بندگانت را گمراه می

 ».آورند زایند و به دنیا نمی ر و کافر سرسخت نمیجز فرزندان بزھکا

دعا کرد ھا  آن العی که از قومش داشت، بربنابر اّط  ÷نوحابن کثیر گفته:     
بدین معنا وی با وجود ماندگاری نھصد و پنجاه ساله (حال و اوضاع قومش را 

 را پذیرفت و امر به ساختن کشتی÷ نوحدعای  ـدانست) با این حال خداوند می
 د:نفرمای می ـمؤمنان نجات و کافران ھالک گردند، خداوند  آن ۀنمود تا بوسیل

ۡمُرنَا َوفَاَر ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ٖ َزوَۡجۡ�ِ  ۡ�ِۡل ٱقُۡلَنا  �َّنُّورُ ٱَح�َّ

ۡهلََك إِ�َّ  ثۡنَۡ�ِ ٱ�ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
َوأ

ٓ َءاَمَن َمَعهُ  ۡلَقۡوُل ٱَمن َسَبَق َعلَۡيهِ  تا آنگاه که « .]٤٠[هود:  ﴾٤٠إِ�َّ قَلِيلٞ  ۥٓ َوَمۡن َءاَمَنۚ َوَما
فرمان ما (مبنی بر ھالک کافران) در رسید و آب از زمین جوشیدن گرفت، گفتیم: سوار 

ای را، و خاندان خود را، مگر کسانی را که فرمان ھالک آنان  کشتی کن از ھر صنفی نر و ماده
اند، و جز افراد اندکی بدو  شده است، و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان آوردهقبًال صادر 

 »ایمان نیاورده بودند.

که سالیان سال قومش را به سوی خداوند یگانه فرا ÷ پیر و خردمند این پیامبرِ 
ھای مختلف جھت مبارزه با  ھا و روش خویش از سبک طوالنی دعوِت  خواند، در مسیرِ 

ھای مختلف را  قومش بھره برد و زحمات زیاد و عتاب ھای گوناگوِن  ھا و بدعت شرک
با کالم الھی بیان گشته سرشار از  ÷نوح پیامبر که ل گردید، و این فراز و نشیبیمتحّم 

تواند به سر  نکات و ظرائفی است که زندگی ھر مسلمان و دعوتگری با پندپذیری از آن می
 باشد. میج  محّمدت دوایی برای دردھای امّ ÷ نوح ایھ منزل مقصود برسد و تجربه
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 محور دعوت أ) عبادت خداوند۲-۱(
ھا  آن و به ١دعوت کرد دت خداوند متعالقوم خود را به یکتاپرستی و عبا÷ نوح

انسان  حّتید که تنھا خداوند تعالی شایستگی عبادت را دارد و ھرگونه موجود ابالغ نمو
 د: نفرمای می ـ، خداوند ٢ارزش و وقعی بر این امر مھم ندارد

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ْ ٱَ�َقاَل َ�َٰقۡوِم  ۦلََقۡد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا  ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم. او بدیشان گفت: ای قوم من! برای شما « .]٥٩[األعراف: 
 .»پس تنھا خدا را بپرستیدجز خدا معبودی (به حق) نیست. 

اساس و بنیان دعوت ھر پیامبری البته دعوت به یکتاپرستی و نفی دیگر معبودھا    
 د:نفرمای می ـخداوند ؛ و اساس و بنیان ھر دعوتی بر مبنای آن بوده است بوده است

ِن ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ْ ٱوَ  �َّ ُٰغوَتۖ ٱ ۡجَتنُِبوا ما « .]٣٦[النحل:  ﴾ل�َّ
پیغمبران این بوده است)  ۀایم (و محتوای دعوت ھم فرستاده را ھر ملتی پیغمبری میان به

 .»و ...) دوری کنیدران، بتان، ستمگ ،که خدا را بپرستید و از طاغوت (شیطان

و  أخداوندپرستش دعوت به رترین ھدف ھر دعوتگر ن و بتری با این وصف اساسی
را مبنای † یکتاپرستی و نفی معبودھای دروغین است. دعوتگر باید انبیای الھی

 د: نفرمای می أگونه که خداوند کاری خود قرار دھد، ھمان

رابر وی عبادت اسم جامعی که دربردارنده نھایت محبت به خداوند و غایت خشوع و ذاللت در ب -١
است، پس ھرکس در برابر غیر خداوند خشوع نماید با وجود اینکه از وی متنفر باشد، عابد الھی 
نیست و ھرکس غیر خدا را (در مقام عبودیت) دوست داشته باشد، و ھرچند در برابرش کرنش 
نکند، وی؟؟؟ عابد الھی نیست. خداوند سبحان شایستگی غایت محبت را دارد، و در واقع او 

حبوب مطلقی است که چیزی و کسی غیر از او دوست داشتنی نیست، پس باید غایت و نھایت م
کرنش و خشوع در برابر او انجام گیرد، و خشوعی ھم برای چیزی جز به خاطر وی نباید انجام 

 .۵/۱۶۲الفتاوی،  گیرد ابن تیمیه، مجموع

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿فرماید:  خداوند تعالی می -٢ �َس ٱوَ  ۡ�ِ ھا و  من جن« .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ
برخی مفسرین ھمچون اندلسی، قرطبی، » ام ھا را جز برای پرستش خود نیافریده انسان

سمرقندی و ... بر این باورند که جز برای عبادت یعنی؛ جز برای اینکه موحد و یکتاپرست باشند، 
؛ قرطبی؛ ۳۵۸و  ۱/۱۱رد. نک: اندلسی، البحرالمحیط، ھا وجود ندا ھدفی دیگر از خلقت آن

 .۳/۳۳۰, سمرقندی، بحرالعلوم، ۱۷/۵۵تفسیرالقرطبی، 

_______________________ 
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ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدى  �َّ ُ ۗ ٱَفبُِهَدٮُٰهُم  �َّ آنان (یعنی؛ پیامبران الھی) « .]٩٠[األنعام:  ﴾ۡ�َتِدۡه
 »خداوند ایشان را ھدایت داده است، پس از ھدایت ایشان پیروی کن.اند که  کسانی

و این را  بگذارددعوتی خود را در محور یکتاپرستی پس دعوتگر باید تمامی اھداف  
رک داشته باشد، وی اگر معنا و مفھومی از ش بداند در صورتی که بیان و کردار و سکوِت 

این نوع  ۀخارج گشته است، و الزم و از مسیر حق شده منحرف در رسالت خود قطعاً 
 باشد. مفاھیم توحید و سپس عمل بدان و در نھایت ابالغ آن می صحیِح  دعوت آموزِش 

 پرستی بت ة) تاریخچ۲-۱-۱(

برمبنای عبادت خدا حاکم ÷ نوحکالم الھی محرز است دعوت از ھمانطور که 
ھا  بت ِت به عباد÷ نوحخدا است. و قوم  عبادت خدا، عبادت نکردن غیرِ  ۀبوده و الزم

 د:نفرمای بیان می چنین أرابر آنان پرداختند، خداوندرنش در بو کُ 

﴿� ا َوَ� ُسَواٗ� َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ ْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ  ﴾٢٣َوقَالُوا
رھا نکنید، و َوّد، سواع، َیغوث، گفتند: معبودھای خود را ھا  آن اشراف قوم) به«( .]٢٣[نوح: 

 »َیعوق و َنسر را رھا نکنید.
ن و اولیھا  بت و اگر اینشریفه پنج بت معبودان قوم نوح بودند،  ۀبرمبنای این آی 
توان گفت که  شک می بی پساند  بودند که مورد پرستش قرار گرفتهھایی  بت ترین کھن

عوق، و غوث، یَ واع، یَ ّد، سدر واقع َو  ١د.گرد تاریخ پرستش بت به قبل از طوفان نوح برمی
ھا و تصاویری  مجسمهھا  آن ھایی صالح و نیکوکار بودند که قوم نوح برای سر انساننَ 

اقتدا کنند، سپس ھا  آن را زنده نگه دارند و بهھا  آن د و خاطرآن یا ۀساختند، تا بوسیل
 ھا را پرستش کردند. نقش و آن تماثیل

به ھمان صورت در میان  ÷نوح ھای قوِم  گوید: بت می بعبدالله ابن عباس

به  متعّلقواع ، ُس »کلببنی « از آِن  الجندل ۀدومکه وّد در  واج پیدا کرد. چنانعرب نیز ر
را آن» جوف سبأ«یف در ـ که پس از آن بنی غط» مراد«برای غوث ، یَ »بنی ھذیل«

به خاندان ذی  متعّلقو » میرح« و نسر از آِن  »ھمدان«به  متعّلق یعوق ،پرستیدند ـ
نام شایستگانی از قوم نوح بود که پس از مرگشان، شیطان ھا  این ۀع بود. ھمَال کَ 

 ھایی بگذارید و تمثالھا و مجّسمهھا  آن قومشان را به وسوسه انداخت که بر جایگاه

 .۴/۵بّیومی، مھران، بررسی تاریخ قصص قرآن،  -١
_______________________ 
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را نپرستیدند، و چون آن قوم از ھا  آن اامّ  ندرا به نام ایشان بنامید، و چنین کردھا  آن
 مورد پرستش قرار گرفتند.ھا  آن منسوخ گشت،نیز بین رفتند، و علم و دانایی 

پرستیدند و به ثنا و ستایش  را میھا  بت پس تردیدی وجود ندارد که قوم نوح این
به ھا  آن پرداختند و عملکرد می ،صالح و نکوکار بودند که نمادی از افرادِ ھا  بت این

 و را قبول نداشتند، و از قوانین شریعتھمتا  ایی رسید که دیگر خداوند یگانه و بیج
 کردند. پیغام وی پیروی نمی

 بندگی برای خدا) بنیان دعوت؛ ۲-۱-۲(

و ھر  ١له و حاکم استإ، به عنوان رّب  أاساس و بنیان دعوت اثبات خداوند
که  و به مردم ابالغ کنددعوتگری باید اساس و جھت دعوت خود را بر این مبنا گذارد 

و تنھا کسی که حاکم است و شایستگی پرستش و بندگی دارد  أخداوندفقط 
و تنھا کسی که معبود بر حق است  یکتاست، خداوندِ  حکِم  ،تنفیذ دارد زاوارس حکمش

و مبنایی  و در این راستا نباید به ھیچ عنوان اوست. فقط خداوند است و بندگی خاصِّ 
 أخداوند ۀضرر و نفع در ارادباید برای مخاطبان محرز گردد که  ی کرد بلکهتخّط 

د. داررا  بودنو حاِکم و معبود إله  و بندگی و تعظیم ۀشایست أاست و فقط خداوند
ھای با بیاناین مطلب را قرآن کریم مختلِف  آیاِت بطور شفاف در  ـخداوند چه چنان

 فرمایند:می أخداوند، دنفرمای می بیانھای گوناگون و متقن مختلف و استدالل

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
َ ٱ� َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ۡ� ٖ َوَ�  �َّ ِمن َوِ�ّ

و زمین از آن او است؟ ھا  آسمان فرمانرواییدانی که ملک و  آیا نمی« .]۱۰۷[البقرة:  ﴾١٠٧نَِص�ٍ 
 .»و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َشدُّ  �َّ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

 ِۗ َّ ا ّ�ِ گزینند و آنان  ھایی برمی که غیر از خدا، خدا گونه برخی از مردم ھستند«. ]۱۶۵[البقرة:  ﴾ُحّبٗ
 »....دارند اند خدا را سخت دوست می دهدارند، و کسانی که ایمان آور را ھمچون خدا دوست می

 ۱۶۴تا  ۶۱جھت دریافت مفاھیم رّب، إله و حاکم نک: مودوی، اصطالحات چھارگانه در قرآن، ص  -١
 .۶۵۷تا  ۲/۶۱۲ی فی ظالل القرآن، از سیدقطب، ترجمه و نیز مقدمه تفسیر سوره انعام

_______________________ 
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َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ ٱقُۡل � ۚ وَ  �َّ � َوَ� َ�ۡفٗعا ُ ٱَما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ ِميعُ ٱُهَو  �َّ  لسَّ

پرستید که مالک ھیچ سود و  بگو: آیا جز خدا کسی و چیزی را می« .]۷۶[المائدة:  ﴾٧٦ۡلَعلِيمُ ٱ
گاه (از اعمال شما) است  ».زیانی برای شما نیست؟ و خدا شنوای (اقوال و) آ

ۡ�ُبَد ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِينَ قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ِۚ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡهَوآَءُ�ۡم قَ  ٱ�َّ

َ
تَّبُِع أ

َ
� ٓ ۡد قُل �َّ

نَا۠ ِمَن 
َ
پرستش اینکه  ام از بگو: من نھی شده« .]۵۶[األنعام:  ﴾٥٦ٱلُۡمۡهَتِدينَ َضلَۡلُت إِٗذا َوَمآ �

ھای شما پیروی  خوانید. بگو: من از ھوی و ھوس را که سوای خدا به فریاد میھایی  آن کنم
ی  زمرهشوم و از  کنم، که (اگر چنین کنم، ھمچون شما) در آن وقت گمراه می نمی

 .»یافتگان نخواھم بود راه

نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ قُۡل � ۡ�َقابَِنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮَٰنا  ٱ�َّ

َ
ٰٓ أ نَا َونَُردُّ َ�َ َما َ� يَنَفُعَنا َوَ� يَُ�ُّ

 ُ ِيكَ  ٱ�َّ َ�ِٰط�ُ  ٱۡسَتۡهَوتۡهُ  ٱ�َّ �ِض ِ�  ٱلشَّ
َ
ۡصَ�ٰٞب يَۡدُعونَهُ  ۥٓ َحۡ�َاَن َ�ُ  ٱۡ�

َ
 ٱلُۡهَدىإَِ�  ۥٓ أ

 ۗ ِ ُهَدى  إِنَّ قُۡل  ٱئۡتَِنا ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرّبِ  ٱلُۡهَدٰىۖ ُهَو  ٱ�َّ
ُ
بگو: « .]۷۱[األنعام:  ﴾٧١ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َوأ

آنکه  آیا چیزی غیر از خدا را بخوانیم که نه سودی به حال ما دارد و نه زیانی؟ و آیا پس از
عقب بازگشت کنیم (و از ایمان دست بکشیم و دیگر بار  خداوند ما را ھدایت بخشیده است، به

ھای  به کفر برگردیم؟ و) بسان کسی (باشیم و کنیم) که شیاطین او را در زمین (بیابان
برھوت) ویالن و سرگردان به دنبال خود کشند، و دوستانی داشته باشد که او را به راه راست 

شان گوش نکند و به دنبال شیاطین رود و خوانند و به سوی خود فریاد دارند (اما او بدی
تر شود؟) بگو: ھدایت خداوند، ھدایت است و به ما دستور داده شده است که  تر و گمراه گمراه

 .»فرمانبردار پروردگار جھانیان باشیم

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
ْ  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ لَُ�ۡم إِن  فَۡليَۡسَتِجيُبوا

دارید، بندگانی  ھایی را که به جز خدا فریاد می آن«. ]۱۹۴[األعراف:  ﴾١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
توانند فریادرس شما باشند).  ھمچون خود شما ھستند (و کاری از آنان ساخته نیست و نمی

ری از ایشان گویید (که کا آنان را به فریاد خوانید و (از ایشان استمداد جویید) اگر راست می
 ».ساخته است) باید که به شما پاسخ دھند (و نیاز شما را برآورده کنند)

ِ َوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ
 ِۚ ُ�َنّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ  بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ا  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٱۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

پرستند که نه بدیشان زیان  اینان غیر از خدا، چیزھایی را می« .]۱۸[یونس:  ﴾١٨�ُۡ�ُِ�ونَ 
ھای ما در نزد خدایند (و  میانجیھا  این گویند: سازند، و می میرساند و نه سودی عایدشان  می
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نمایند!) بگو: آیا خدا را از وجود چیزھایی (به نام بتان و انبازھای  رستگارمان میدر آخرت 
ندارد؟ (مگر شما غیر ھا  آن و زمین سراغی ازھا  آسمان سازید که خداوند در یزدان) باخبر می

داشت از  ای می آیا ممکن است خدا اگر نماینده دانید؟ ی خدا نمی را نمایندهھا  بت خداھا و
شدید؟!) خداوند منّزه (از ھرگونه انبازی)  گشت، ولی شما باخبر از آن می خبر می بی بودن آن

 »دانند. و فراتر از آن چیزھایی است که مشرکان انبازشان می

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ َكۖ َفإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ  و به جای خدا کسی و چیزی را به فریاد مخوان که به تو نه « .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦ٱل�َّ

رساند و نه زیانی. اگر چنین کنی (و دعا و عبادت خود را به جای آفریدگار متوّجه  سودی می
 »آفریدگان سازی) از ستمکاران و مشرکان خواھی شد.

ْ إَِ� ﴿ ِينَ َوَ� تَۡرَكُنٓوا ُ�ُم  ٱ�َّ ْ َ�َتَمسَّ ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٱ�َّارُ َظلَُموا ۡوِ�َآَء  ٱ�َّ
َ
ِمۡن أ

ونَ  و به کافران و مشرکان تکیه مکنید (که اگر چنین کنید) «. ]۱۱۳[هود:  ﴾١١٣ُ�مَّ َ� تُنَ�ُ
نند گیرد، و (بدانید که) جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید (تا بتوا آتش دوزخ شما را فرو می

شما را در پناه خود دارند و شر و بال و زیان و ضرر را از شما به دور نمایند) و پس از (تکیه به 
گردید و (بر دشمنان) پیروز گردانده  کافران و مشرکان، دیگر از سوی خدا) یاری نمی

 »شوید. نمی

ِينَ وَ ﴿ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ آن « .]۲۰[النحل:  ﴾٢٠ُ�ۡلَُقونَ ا وَُهۡم  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ٱ�َّ
توانند چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان  خوانند، آنان نمی کسانی را که بجز خدا به فریاد می

  »گردند!. آفریده می

ْ وَ ﴿ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ � ٱ�َّ َُكونُواْ لَُهۡم ِعّزٗ کافران) به جز خدا، «( .]۸۱[مریم:  ﴾٨١َءالَِهٗة ّ�ِ
عزت و احترام (دنیوی و  ۀچنین معبودھایی مایاینکه  اند تا برای خود برگزیده معبودھایی

 »اخروی) ایشان گردند.

َ�َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ قَاَل أ  .]۶۶[األنبیاء:  ﴾٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ�  ٱ�َّ

پرستید که  یزھایی را میابراھیم) گفت: آیا به جای خداوند (جھان و خالق انسان) چ«(
 »رسانند؟. کمترین سود و زیانی به شما نمی

ْ ِمن ُدوِن ﴿ ِ يَۡدُعوا هُ  ٱ�َّ َ�ُٰل َ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ َوَما َ� يَنَفُعهُ  ۥَما َ� يَُ�ُّ  ﴾١٢ٱۡ�َعِيدُ  ٱلضَّ
برسانند توانند بدیشان  خوانند که نه زیانی می آنان جز خدا چیزھایی را به فریاد می«. ]۱۲[الحج: 

 »و نه سودی را. این، سرگشتگی فراوان، و گمراھی بسیار دور (از حق و حقیقت) است.
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�َِب َمَثٞل فَ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِينَ إِنَّ  ۥٓۚ َ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ لَن َ�ۡلُُقواْ  ٱ�َّ

ْ ُذبَاٗ�ا َولَوِ  بَاُب ُم �ن �َۡسلُۡبهُ  ۥۖ َ�ُ  ٱۡجَتَمُعوا الُِب ا �َّ �َۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهۚ َضُعَف  ٔٗ َشۡ�  ٱ�ُّ  ٱلطَّ
ای مردم! مثلی زده شده است (به دقت) بدان گوش فرا دھید. « .]۷۳[الحج:  ﴾٧٣ٱلَۡمۡطلُوُب وَ 

توانند مگسی را بیافرینند، اگر ھم  خوانید، ھرگز نمی آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می
آفرینش آن) دست به دست یکدیگر دھند. حّتی اگر ھم مگس چیزی را از آنان ھمگان (برای 

توانند آن را از او بازپس گیرند و برھانند. ھم طالب (که مگس ناچیز  بستاند و برگیرد، نمی
 »است) و ھم مطلوب (که غیرخداھا ھستند) درمانده و ناتوانند.

ِينَ َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َكَمَثِل  ٱ�َّ
َ
ََذۡت  ٱۡلَعنَكُبوتِ أ ۡوَهَن  ٱ�َّ

َ
ۖ �نَّ أ بَۡيٗتا

ْ َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡلَعنَكُبوِت� َ�َۡيُت  ٱۡ�ُُيوتِ  کار کسانی که جز خدا، «( .]۴۱[العنکبوت:  ﴾٤١لَۡو َ�نُوا
اند، ھمچون کار عنکبوت است که (برای حفظ خود از تارھای ناچیز)  سرپرستانی برگزیده

ی عنکبوت است، اگر (آنان  ھا خانه و کاشانه ترین خانه گمان سست ای برگزیده است. بی انهخ
دانستند  اند باخبر بودند، به خوبی) می ھایی که غیر از خدا برگزیده از سستی معبودھا و پایگاه

 »اند). (که در اصل بر تار عنکبوت تکیه زده

ِيقُۡل َمن َذا ﴿ ِ َ�ۡعِصُمُ�م ّمَِن  ٱ�َّ ۚ َوَ�  ٱ�َّ َراَد بُِ�ۡم رَۡ�َٗة
َ
ۡو أ

َ
َراَد بُِ�ۡم ُسوًٓءا أ

َ
إِۡن أ

ِ َ�ُِدوَن لَُهم ّمِن ُدوِن  ا َوَ� نَِصٗ�� ٱ�َّ تواند شما  بگو: چه کسی می« .]۱۷[األحزاب:  ﴾١٧َوِ�ّٗ
از ی خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواھد؟ آنان غیر  را در برابر اراده

 »خدا ھیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواھند یافت.

ْ قُِل ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمُتم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ� ای پیغمبر! به «( .]۲۲[سبأ:  ﴾٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظِه�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ

 پندارید. (اما بدانید مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد بخوانید که به جز خدا (معبود خود) می
ھا  آن رسانند؛ چرا که) گشایند و سودی و زیانی به شما نمی ھرگز گرھی از کارتان نمیھا  آن
و زمین کمترین ا ھ آسمان ای مالک چیزی نیستند و در ی ذره و زمین به اندازهھا  آسمان در

باشند)، و خداوند  ی جھان) نداشته و انباز خدا نمی حق مشارکت (در خلقت و مالکیت و اداره
 »در میانشان یاور و پشتیبانی ندارد.

َ�َٓءُ�ُم ﴿ رََءۡ�ُتۡم ُ�َ
َ
ِينَ قُۡل أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ ِمَن  ٱ�َّ ُروِ� َماَذا َخلَُقوا

َ
�ِض أ

َ
 ٱۡ�

ٞك ِ�  ۡم لَُهۡم ِ�ۡ
َ
َ�َٰ�ٰتِ أ ٰ بَّيَِنٖت ّمِۡنُهۚ بَۡل إِن يَعُِد  ٱلسَّ ۡم َءاَ�ۡيَ�ُٰهۡم كَِ�ٰٗبا َ�ُهۡم َ�َ

َ
ٰلُِمونَ أ  ٱل�َّ

 انبازھای خود که عالوه از خدا ۀبگو: آیا دربار« .]۴۰[فاطر:  ﴾٤٠َ�ۡعُضُهم َ�ۡعًضا إِ�َّ ُغُروًرا
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کدام چیز زمین را ھا  آن اید؟ نشانم دھید خوب دقت کرده خوانید، را ھم به فریاد میھا  آن
اند؟ یا شاید کتاب (آسمانی)  مشارکت داشتهھا  آسمان اند؟ و یا در آفرینش (کدام چیز) آفریده

پرستی خود)  ایم و ایشان حجت روشنی از آن (بر کار شرک و بت در اختیار مشرکان گذارده
ھای دروغ به  ل نقلی ندارند) و بلکه ستمگران جز وعدهدارند؟! (اصًال ایشان دلیل عقلی و دلی

 »دھند. یکدیگر نمی

ۡن َخلََق ﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َولَ�ِن َس� �َض وَ  ٱلسَّ

َ
ۚ َ�َُقولُنَّ  ٱۡ� ُ ا تَۡدُعوَن ِمن  ٱ�َّ فََرَءۡ�ُتم مَّ

َ
قُۡل أ

ِ ُدوِن  َراَدِ�َ  ٱ�َّ
َ
ُ إِۡن أ ٍ َهۡل ُهنَّ َ�ِٰشَ�ُٰت  ٱ�َّ ِ  بُِ�ّ ِه َراَدِ� بِرَۡ�ٍَة َهۡل ُهنَّ  ۦٓ ُ�ّ

َ
ۡو أ

َ
أ

ۖ قُۡل َحۡسِ�َ  هِۦۚ ُمۡمِسَ�ُٰت رَۡ�َتِ  ُ ُ  ٱ�َّ ُونَ َعلَۡيهِ َ�َتَو�َّ اگر از « .]۳۸[الزمر:  ﴾٣٨ٱلُۡمَتَوّ�ِ
و زمین را آفریده است؟ خواھند گفت: خدا. بگو: آیا ھا  آسمان مشرکان بپرسی چه کسی

بینید که اگر خدا بخواھد زیان و گزندی  خوانید چنین می خدا به فریاد میچیزھایی را که بجز 
بتوانند آن زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا بخواھد ھا  آن به من برساند،

بتوانند جلوی لطف مرحمتش را بگیرند و آن را ھا  آن لطف و مرحمتی در حق من روا دارد،
 »کنند و بس. توّکل می کنندگان تنھا بر او تکیه و را بس است. توّکلباز دارند؟ بگو: خدا م

ۡ�ُبَد ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ۞قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ا َجآَءِ�َ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت لَمَّ ِمن رَّ

ۡسلَِم لَِرّبِ 
ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
اینکه  ام از داشته شده بگو: من باز« .]۶۶[غافر:  ﴾٦٦ٱۡلَ�َٰلِم�َ َوأ

خوانید، از آن زمانی که آیات  را به فریاد میھا  آن معبودھایی را بجز خدا بپرستم که شما
روشن و دالیل آشکاری از جانب پروردگار برایم آمده است، و به من فرمان داده شده است که 

 »خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار جھانیان گردم.

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وَُهۡم َعن  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

تر از کسی است که افرادی را به فریاد  چه کسی گمراه«. ]۵[األحقاف:  ﴾٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ 
را به فریاد بخواند و پرستش کند)  بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (ھم ایشان

 »خبرند. گویند؟ اصًال آنان از پرستشگران و به فریادخواھندگان غافل و بی پاسخش نمی

ِينَ فَلَۡوَ� نََ�َُهُم ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ْ َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�ٰلَِك  ٱ�َّ قُۡرَ�انًا َءالَِه�ۖ� بَۡل َضلُّوا
 ْ ونَ  إِۡفُكُهۡم َوَما َ�نُوا پس چرا آن معبودھایی که سوای الله برای « .]۲۸[األحقاف:  ﴾٢٨َ�ۡفَ�ُ

نزدیکی به الله، به خدایی گرفته بودند، (در این لحظات سخت و حساس) یاریشان نکردند؟! 
(نه تنھا آنان را یاری ندادند) بلکه از ایشان گم و گور شدند! این (چیزی که بر سرشان آمد 

 »ای ایشان بود.ی) دروغ و افتر نتیجه
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این اوصاف دعوتگر باید جایگاه الله را در عبادت و پرستش نشان دھد و  ۀپس با ھم 
شایستگی و بایستگی جایگاه خداوند یکتا را در خلق و جز او ابالغ نماید که کسی 
 ت و خضوع ندارد.آفرینش و اظھار عبودیّ 

 ÷نوحهای دعوت در داستان  ) اسلوب۲-۲(
ھای دعوتی خاص استفاده کرد تا اینکه بتواند  در دعوت خویش از روش ÷نوح

 ۀھمو با  اثبات نمایدھا  آن ایرا بر أخداوند دیِن  ِت یّ قوم خود را متقاعد کند و حقان
ت را بر قومش تمام د و حّج انجام داخود را تمام و کمال  ۀوظیفمشکالِت سِر راه، 

ھای  بارز و دقیق از روش مختلف که نمادیھای  فاده از روشدر است÷ نوح .نمود
ھستند، توانست به ھا  آن گیری از سوهعصر حاضر و اُ کاربردی برای دعوت خصوصًا 

زیرا او ابالِغ ُمبین را تمام و کمال انجام داد؛ ت و رضایت الھی دست یابد؛ موفقیّ 
 فرمایند: می ـخداوند

ْ ٱفَ ﴿ ٰ رَُسوِ�َا  ۡعلَُمٓوا َما َ�َ َّ�
َ
بدانید!که بر پیغمبر ما تنھا « .]٩٢[المائدة:  ﴾٩٢لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱ�

 »تبلیغ آشکار و روشنگر است و بس.

لبیک گفتند و ایمان آوردند، و این ÷ نوحدعوت اندکی به  گروهِ  با این وجود
نقش  نیز آن ۀپیام کافی نیست بلکه گیرند ۀرساند که در ھدایت یافتن فقط فرستند می

 یآموزش÷ نوحھا و نکات از دعوت  ظرایف و ارزش با این وجود گلچیِن د، ی دارمھّم 
به ھا  آن ھا و نکاِت  باشد، این روش برای روش دعوت می متعالخاص از طرف خداوند 

 ١صورت مختصر عبارتند از:

 َمدُعِوینگذاشتن به  ) احترام۲-۲-۱(

الفاظی توأم با احترام  استفاده از ،مردم خطاِب و در دعوت  ÷نوح از جمله اعماِل 
گرفتند ولی باز از گفتن  و بزرگواری بوده است، و ھرچند قومش وی را تحویل نمی

ھا  آن و .»ای قوم من«﴾َ�َٰقۡومِ ﴿ گفت: کرد، مانند اینکه می محترمانه کوتاھی نمی خطاِب 

؛ محّمد بیومی مھران، بررسی تاریخی ۱۶۹تا  ۱/۱۵۶نک: زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -١
؛ خالدی، القصص ۱۰۸تا  ۱۰۱؛ طباره، داستان پیامبران در قرآن، ص ۱۴تا  ۴/۹قصص قرآنی، 

و  ۱۵۳تا  ۱۴۵جدیدة و رویة فی قصص األنبیاء، ص ؛ عمر و خالد، قراءة ۱۸۴تا  ۱/۱۷۰القرآنی، 
 تفاسیر معتبر در زمینه آیات مربوطه.

_______________________ 
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ھاست، بر ھر دعوتگری  که این نمادی از حرمت گذاشتن به آن دادرا به خود نسبت می
و مشرکین را با الفاظی مملو از حرمت و عطوفت  کّفار حّتینماید که مردم  الزم می

الفاظی  زیرا اگر ھر پیغمبر و دعوتگری مردم گمراه را باخطاب قرار دھد؛  مورد
آنان ھای  حرف شک کسی به دادند، بی ... خطاب قرار میھمچون مشرکین، جاھالن، و

نماید که از الفاظی  صر حاضر بر مسلمین الزم میعد، خصوصًا در دا گوش فرا نمی
أل ای از خداوند دعوت ریشه در توصیه خودداری کنند و این اصِل القاب  ھمچون بیاِن 

  د:نایفرم دارد که می

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ ِ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب ۡحَسُنۚ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزھای نیکو و زیبا به راه «( .]١٢٥[النحل: 
 »پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه ھرچه نیکوتر و بھتر گفتگو کن.

به صلح با قریش نازل  این آیه در زمان امر«نویسد:  قرطبی در تفسیر این آیه می
کرد که به سوی دین خدا فرا خواند و بر وی  را امر می ج پیغمبرش، أوندشد. خدا

 ،قریش کّفاربا  حّتیحکم فرمود که با مھربانی، عاطفه و خالی از خشونت و اھانت 
برخورد کند، و شایسته و بایسته است که این وعظ و اندرز و ارشادی برای مسلمانان 

 ١».تا روز قیامت باشد
حال به  کار دعوت را ھمیشه و در ھمهدر ھر دعوتگری باید یک اصل بنیادی 

در  ألاینکه ھرگونه گفتار و کردار در دعوت به سوی خدا صورت دقیق رعایت کند و
ن اعمال از دیدگاه شریعت مردود و باعث تفرقه بین مسلمانان گردد، ایکه صورتی 

این مسئله را به عنوان اصلی در  أ، خداونددھدرا مورد تأیید قرار نمیشریعت آن
 اند: قرآن مجید بیان فرموده

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا بِهِ  �َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ ۡوَحۡيَنا
َ
 ۦٓ أ

�ِيُمواْ 
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ قُواْ �ِيهِ�  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ خداوند آئینی « .]١٣[الشوری:  ﴾َوَ� َ�َتَفرَّ

را برای شما (مؤمنان و دعوتگران) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه 
ایم که دین را  کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراھیم و موسی و عیسی سفارش نموده

 »پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید.

 .۱۰/۲۱۱قرطبی، تفسیرالقرطبی،  -١
_______________________ 
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و مشرکین و مدارا  کّفارعملکردھای  البته بیان و رفتار محترمانه به معنای قبوِل 
ی نیست، بلکه این عملکرد به عنوان اخالق نیکویی تلّق ھا  آن نوایی کردن با کردن و ھم

وسیله   و احترام نمایند، و بدین راحتیخطاب احساس  ۀلحظ درھا  آن گردد تا می
 شده باشد.ھا  آن بسترسازی قبول حق برای

 َمدُعِویننمودن  ) شفقت و نصیحت۲-۲-۲(

 گفتارشو ھا  آن مھربانی و اکرام به ۀبا مردم و مخاطبان در سای رفتارشدعوتگر باید 
رور بس راحت و ُس  یاحساسھا  آن باشد و و ادب و احترام مملو از عاطفه و خیرخواھی

که مخاطبان وی احساس د از مقامی صحبت کندعوتگر نمایند و نباید به ھیچ وجه 
که در باشد  محرزای  این عمل دعوتگر باید به گونه حّتینمایند و  راحتیحقارت و نا

وی شناخته شود؛ زیرا وی  ادبیات گفتاری، پوشش ظاھری و نوع نگاهِ میزان صدا، نوع 
از مقام توبیخ و  پزشک ھرگز زیرا ؛ود داردبسان پزشکی است که سعی در معالجه بیمار خ

دعوت در  کند. بازتاب این سبِک  برتری جستن بر بیمار عمل نمی و بیمار ِت اذیّ 
 فرمایند:میأل خداوند؛ نمایان است ÷نوح رؤسای قوم با ای بین اشراف و کالمهم

بِ�ٖ  ۦٓ ِمن قَۡوِمهِ  لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿ ٮَٰك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ اشراف و رؤسای « .]٦٠[األعراف:  ﴾٦٠إِنَّا َلَ�َ
 »بینیم. گفتند: ما تو را در گمراھی و سرگشتگی آشکاری میقوم او 

دھد. دالل و منطق پاسخ میبا نھایت ادب و بدون عصبانّیت و با است ÷نوح
 فرمایند:می ألخداوند

بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت  ٦١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقَاَل َ�َٰقۡوِم لَۡيَس ِ� َضَ�ٰلَةٞ َوَ�ِٰكّ�ِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ﴿
ُ
�

ۡعلَُم ِمَن 
َ
نَصُح َلُ�ۡم َوأ

َ
ِ ٱَرّ�ِ َوأ گفت: ای قوم « .]٦٢-٦١[األعراف:  ﴾٦٢َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

ای از  گونه گمراھی در من نیست و دچار سرگشتگی ھم نیستم. ولی من فرستاده من! ھیچ
کنم و شما را پند و  ا به شما ابالغ میھای پروردگارم ر سوی پروردگار جھانیانم. من مأموریت

 »دانید. دانم که شما نمی گردد و) می دھم و از جانب خدا چیزھایی (به من وحی می اندرز می

سعی  حّتیشود و  خشمگین نمی ،قومش به گمراھی ھاِم اتّ  با وجودِ  ÷نوحآری!  
از دارد، پس در صورتی که دعوتگری ھا  آن در بیانی منطقی و آرام به نسبت گفتار

وی باید خونسرد و آرام برخورد  ،ھام و القابی به وی نسبت داده شدگمراھان اتّ جانب 
الھی و کسب  ۀکند؛ زیرا ھر دعوتگری باید بداند که ھدف اصلی از دعوت، انجام وظیف

از سوی  شده  ارائه ۀرضایت و پاداش از ذات اقدس الھی است، پس باید دین خدا با شیو
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وت است که ھر دعوتگری به نحوی خودش تبلیغ شود و این عملکرد از اصول کار دع
 کند. را تجربه میآن

 روشن ) تبلیغ با کالِم ۲-۳-۳(

اف حقایق شریعت الھی را برای مردم بیان کند، به بسیار شیوا و شفّ دعوتگر باید 
دعوت از  این سبِک  یابند.بھام و اوھامی به مطلب دست بدون ھیچ اھا  آن ای که گونه

 ـالم ـ بوده است، خداوند الّس و وات لپیغمبران خدا ـ علیھم الص ۀو ھم÷ نوح آِن 
 د:نفرمای می

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿
َ
َ لَُهۡمۖ  ۦَوَمآ أ و ما ھیچ پیغمبری « .]٤[إبراهیم:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

زبان قوم خودش متکلم بوده است تا برای آنان (احکام الھی را) به اینکه  ایم مگر را نفرستاده
 »روشن سازد.

دعوتگر باید بداند که نفس ابالغ کافی نیست بلکه ابالغی از جانب الھی پذیرش 
 د:نفرمای می ـشود که روشنگر و آشکار باشد؛ زیرا خداوند  می

و وظیفه پیغمبر جز تبلیغ « ]١٨[العنکبوت:  ﴾١٨لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱَوَما َ�َ ﴿
 »باشد. روشن و روشنگر نمی

 زبان و فھِم  را مطابِق بکار رفته در آن خود و الفاِظ  پس دعوتگران باید کالِم  
ع و مسجَّ  پیچیده و کلماِت  ق،لَ غمُ  ،ناآشناکلمات را با ھا  آن بنمایند و مخاطبان خود

شود،  دار می ؛ چرا که با این حال ابالغ خدشهقرار ندھدمورد خطاب فایده  آور و بی فتکلُّ 
کند که کالم  ای استناد می ھا، اشعار و مسائل حاشیه غ آنقدر به داستانبلِّ مُ  گاھی حّتی

گیرد، ھمان کالمی که  چندم قرار می استنادھای او در ردیِف  در ردیِف أ خداوند
، در مراتب بعدی یان شده استآسان و قابل فھم برای مردم است و اصل رسالت با آن ب

غ پس .گیردقرار می گذاری در استنادھا و نیز القای مفاھیم با سطح فکری و  ویتلاو ُمبلِّ
را باید رعایت نماید و اساس و محور دعوت خود را بر القای مفاھیم  فرھنگی مخاطبان

استفاده از قرآن کریم و سّنت نبویِّ شریف با بیانی ساده، صحیح و دقیق متمرکز کند و 
 تمامی ابزارھای دیگر باید با تناسب و در راستای قرآن و سّنت باشند. 

 ھای مختلف ) تبلیغ در زمان مناسب و به شیوه۲-۲-۴(

 شکرد تا قوم زمان مناسبی در شب و روز استفاده می ھر برای ابالغ خود از÷ نوح
ی و آشکار و با دعوت سّر  ھای مختلِف  را به سوی یکتاپرستی دعوت کند، و از سبک
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حسن أخود را به نحو  ۀاز یک جھت وظیفجسته تا بتواند  صدای بلند و واضح بھره می
مید و آرزوی خود که ھای مختلف به اُ  انجام دھد و از طرف دیگر با بکارگیری سبک

 را ÷سخن نوح ـ دست یابد، پروردگاراز بتان  ی قومشو رویگردانأ عبادت خداوند
 د:نفرمای می تعریف چنین

نوح گفت: پروردگارا! من قوم « .]٥[نوح:  ﴾٥قَاَل َرّبِ إِّ�ِ َدَعۡوُت قَۡوِ� َ�ۡٗ� َوَ�َهاٗر�﴿
 »ام.خود را شب و روز (به سوی ایمان به تو) فرا خوانده

 فرمایند: و نیز می

ۡرُت  ٨ُ�مَّ إِّ�ِ َدَعۡوُ�ُهۡم ِجَهاٗر�﴿ َ�ۡ
َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
ٓ أ اٗر�ُ�مَّ إِّ�ِ  .]٩-٨[نوح:  ﴾٩لَُهۡم إِۡ�َ

ام، گذشته از این، به گونه علنی و به  سپس من آنان را آشکارا و با صدای بلند دعوت کرده«
 »ام. صورت نھانی بدیشان رسانده

مناسب ھای  زمان رساند که استفاده از به خداوند علیم می÷ نوح کارِ این گزارش
پنھان و آشکار،  عوت ھمچون دعوِت د ھای مختلِف  جھت دعوت و استفاده از سبک

و اختصاصی و ... از جمله مواردی ھستند که دعوتگر  عمومی ِت فردی و جمعی، دعو
گاه باشد تا وظیف درست انجام داده و نتیجه خود را  ۀباید با درایت بر این مواقف آ

رساند که وی از ھر لحظه و زمانی برای دعوت  می ÷نوحھمچنین این بیان  بگیرد؛
 حّتیھرگاه و ھر لحظه  باشد که ایون شکارچیاستفاده کرده؛ و دعوتگر ھم باید ھمچ

در ھای مختلف  با بکارگیری سبک ھای دوستانه و ... و نیز ھا، جمع ، مھمانیدر سفرھا
، فرھنگی، اجتماعی ای اقتصادی داستان، تحلیل مسئله ھای مناسب ھمچون بیاِن  قالب

در این راستا از عدم تحویل  با مسائل شرعی و ... استفاده کند وبخشیدن و تناسب 
نیز به ھمین مسئله  ÷نوحد؛ زیرا یا قبول نکردن مخاطبانش مأیوس نگردنگرفتن و 

 د:نفرمای می ألگرفتار شد، خداوند

َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ �ّ�ِ  ٦فَلَۡم يَزِۡدُهۡم ُدَ�ٓءِٓي إِ�َّ فَِراٗر�﴿
َ
ْ أ ُ�ََّما َدَعۡوُ�ُهۡم ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓوا

ْ ٱَءاَذانِِهۡم وَ  ْ وَ  ۡسَتۡغَشۡوا وا ُّ�َ
َ
ْ ٱ�َِياَ�ُهۡم َوأ وا نوح گفت): «( .]٧-٦[نوح:  ﴾٧ۡستِۡكَباٗر�ٱ ۡسَتۡكَ�ُ

ام،  دعوت کردهاّما دعوت و فرا خواندنم تنھا بر گریز ایشان افزود! و من ھر زمان که ایشان را 
اند و  ھایشان فرو کرده ھای خود را به گوش (تا ایمان بیاورند) و تو آنان را بیامرزی، انگشت

 اند و سخت سرکشی نموده و بزرگی اند و (بر کفر) پافشاری کرده ھایشان را بر سر کشیده جامه
 »اند. فروخته
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دارد که  باشد ولی این احتمال وجوداگرچه ھدف از دعوت ھدایت مردم می 
دعوتگر در زمان و مکان  سرکشی کنند و نپذیرند با این وصف باید دّقت داشت که

ھد؛ چراکه عمل دعوت را انجام د أصحیح مطابق قوانین خداوند ۀمناسب و به شیو
این  ۀالبته با ھم ستیزی شود.گریزی و دینگمراھی و دین ۀمبادا اشتباه و غلط او مای

ماند که بر  وی ھمچون بذری می مید گردد؛ زیرا دعوِت اوصاف دعوتگر ھرگز نباید نااُ 
دارد که با الطاف الھی جوانه بزند و شخص با شود و ھر آن احتمال  زمین پاشیده می

 دعوتگر نیز با آن به شعف برسد و ُمراد برسد. ھدایت یابد و ألخداوند عنایت
 سنماید، روایتی از ابن مسعود در زمان مناسب می دلیلی که داللت بر انجام دعوت

يَّاِم، َكَراِهيََة أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم «است که: 
َ
َموِْعَظِة يِف األ

ْ
نُلَا بِال اَكَن َ�تََخوَّ

آَمِة َعلَيْنَ  ھا) در نظر  زمان را در پند و اندرز مسلمانان (و دعوت انسانج  (پیامبر ١»االسَّ
 ).دادند تا مردم ملول و خسته شوند این عملکرد را ھر روز انجام نمیگرفتند و  می

شود که ترک مداومت در  گوید: از این حدیث برداشت می ابن حجر عسقالنی می
جدیت عمل بخاطر ترس از ملول شدن (مردم) مستحب است، ھرچند مواظبت بر آن 

 ٢مطلوب است.

 ) ترغیب و ترھیب۲-۲-۵(

نکاتی  به أنھادن به عبادت خداوند دعوتش و سر تسلیمش قومش را در پذیر ÷نوح
یمتی برای کسب مواھب غن و مر که فرصتعُ  نی شدنو طوال انمغفرت گناھانش از جمله

و  ھاوعدهھا  آن دھد و به د، ترغیب میزندگی کنندر آخرت سعادتمند  الھی است تا
 د:نفرمای می شیوا بیانبس را ÷ نوحاین روش دعوتی  متعالخداوند  دھد. ھا می بشارت

بِ�ٌ ﴿ ِن  ٢قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ لَُ�ۡم نَِذيٞر مُّ
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ُقوهُ ٱوَ  �َّ ِطيُعونِ  �َّ

َ
َ�ۡغِفۡر َلُ�م  ٣َوأ

َجَل 
َ
� إِنَّ أ َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
ِ ٱّمِن ُذنُو�ُِ�ۡم َوُ�َؤّخِرُۡ�ۡم إَِ�ٰٓ أ ۚ لَۡو ُكنُتۡم  �َّ ُر إَِذا َجآَء َ� يَُؤخَّ

روشن و  ۀدھند نوح) گفت: ای قوم من! من برای شما بیم«( .]٤-٢[نوح:  ﴾٤َ�ۡعلَُمونَ 
روشنگرم. خدا را بپرستید، و از او بترسید، و از من فرمانبرداری کنید. (اگر این اعمال را 

 ).۶۴۱۱بخاری (ش (صحیح): -١
 ).۱۶۳ص۱ابن حجر، فتح الباری (ج -٢

_______________________ 
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اندازد.  نھایی مرگ شما را به تأخیر می آمرزد، و تا اجل انجام دھید) خداوند گناھان شما را می
            »کند. اّما اگر متوّجه باشید، ھنگامی که اجل نھایی فرا رسد، تأخیر پیدا نمی

بود ھایی  بت رھا کردن پرستش÷ نوح نخست دعوِت  شریفه، رکِن  ۀاین آی طبق
عوق و غوث، یَ واع، یَ ّد، ُس پرستیدند (یعنی؛ َو  میأ که مردم آن روزگار به جای خداوند

و تنھا به پرستش  اصنام دوری کنید داد که از این به آنان فرمان می÷ نوحسر) که نَ 

ِن ﴿د، و معنای عبارت قرآنی روی آوری ـخداوند
َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�ُبُدوا  دّوم ھمین است. رکِن  ﴾�َّ

ھایی بود که تندرستی و اخالق و  دعوت وی تقوای الھی و پرھیز از گناھان و پلیدی
لفت و مھرورزی را در میانشان از ھم کشاند و پیوند اُ  نان را به تباھی میآداب آ

و  ھمین است. ﴾�َُّقوهُ ٱوَ ﴿ریخت که معنای  گسست و نظام زندگی آنان را به ھم می می
بود که از ÷ خود آن بزرگوار ؛امرشان یعنی اطاعت از ولیِّ ÷ نوحدعوت  سّوم رکِن 

ِطيُعونِ ﴿ آن به
َ
 ١تعبیر شده است. ﴾َوأ

در اثنای این سه رکن بنیادی که از جانب نخستین دعوت آسمانی که در ÷ نوح
پذیری  داد که از راه فرمان ایمان، تقوا و طاعت است به بشر آموزش می ۀسه کلم ۀبردارند

کند و بر  ، انسان در دنیا و قیامت سرافرازی و بزرگواری را دریافت می†الھیانبیای  از
ھایی  را به وعدهھا  آن مخاطبان و دعوت خویش ۀانگیز ِت تقویّ ھمین مبنا جھت ترغیب و 

 دھد. که بس واال و باارزش ھستند، به صورت شیوا ترغیب می
نیا دھای  نعمت شود بلکه در مورد فزونی ختم نمی میزان به ھمین÷ نوحترغیب 

 فرماید: دھد و می ، وعده میدارد راکه انسان زنده عطش دریافت آن

ْ ٱَ�ُقۡلُت ﴿ اٗر� ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ۡسَتۡغفُِروا َمآءَ ٱيُۡرِسِل  ١٠َ�َن َ�فَّ  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� لسَّ
نَۡ�ٰٗر�

َ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم � ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
 .]١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

که او بسیار آمرزنده است. (اگر ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید  و بدیشان گفته«
باراند. و با اعطاء دارایی و  ھای پرخیر و برکت را پیاپی می چنین کنید) خدا از آسمان باران

سازد  ھای سرسبز و فراوان بھره شما می دھد، و باغ کند و یاری می فرزندان، شما را کمک می
 »گذارد. و رودبارھای پرآب در اختیارتان می

آوردن و  ھای ایمان که دعوتگر باید انگیزهرساند  ترغیب می و نوِع ت این اسلوب دعو 

 .۴/۹محّمد بّیومی مھران، بررسی تاریخی قصص قرآن، -١
_______________________ 
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بخش  ھای خوش و فرح از وعده خود بیشتر کند و با او الھی را در مخاطِب  پذیرش قوانیِن 
خواھی انسان را در این  خواھی و نیکهزیاد الھی در دنیا و آخرت صحبت کند تا حسِّ 

دھد، با انسان را به امر نیک و معروفی دعوت میوقتی أ خداوند .راستا حریص نماید
ھای فرحبخش و جاودان و زیبا و دلنواز انسان را تشویق و بیانی شیوا و دادن وعده

 د:نفرمای الھی است که می ۀانسان به ایمان فرمود از جمله ترغیِب دھد. ترغیب می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ٖ��ِ

َ
ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُنِجيُ�م ّمِۡن َعَذاٍب أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
تُۡؤِمُنوَن  ١٠َءاَمُنواْ َهۡل أ

 ِ ِ ٱب ِ ٱَوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نُفِسُ�ۡمۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
بِأ

ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  ١١ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡغِفۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡم َوُ�ۡدِخۡلُ�ۡم َج�َّ
َ
�ۡ 

ِٰت َعۡدٖن� َ�ٰلَِك  ۡخَرٰى ُ�ِ  ١٢ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبٗة ِ� َج�َّ
ُ
ِ ٱبُّوَ�َهاۖ نَۡ�ٞ ّمَِن َوأ َّ� 

 ِ ای مؤمنان! آیا شما را به بازرگانی و « .]١٣-١٠[الصف:  ﴾١٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�ۡتٞح َقرِ�ٞبۗ َو�َّ�ِ
ای رھنمود سازم که شما را از عذاب بسیار دردناک دوزخ رھا سازد؟ (و آن این است  معامله

کنید.  راه خدا با مال و جان تالش و جھاد می آورید، و در که) به خدا و پیغمبرش ایمان می
اگر بدانید این برای شما (از ھر چیز دیگری) بھتر است. (اگر این تجارت را انجام دھید، خدا) 

ھا و  گرداند که از زیر (کاخ ھای بھشتی داخل می بخشاید، و شما را به باغ گناھانتان را می
دھد که در  ھای خوبی جای می منازل و خانه درختان) آن جویبارھا روان است، و شما را در

ن است. یبزرگ ھم یو رستگار یروزیپ .اند ھای بھشت جاویدان ماندگار، واقع شده باغ
است و به  یکیو فتح نزد یخداداد یروزیه پکد یدار یگریھا) نعمت د ن نعمتی(گذشته از ا

 یه با الفباکست، و فراتر از آن است یان نیف و بیه قابل توصک یزھائیمؤمنان مژده بده (به چ
 »شناساند).ھا  انسان بهھا  انسان

از نیکی و  به داشتن زندگی سرشارالھی  ۀبیان وعدترغیب انسان  از مواردو نیز 
باشد که ھدف حیات و می آرامش در دنیا و ثواب و پاداش نیک و زیاد در آخرت

 د:نفرمای می ألخداوند باشد،انسان می ۀگمشد

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَّهُ  َمنۡ ﴿
ُ
ۡو أ

َ
ۖ َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم  ۥَعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة
ْ َ�ۡعَملُونَ  ۡحَسِن َما َ�نُوا

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ھرکس چه زن و چه مرد کار شایسته « .]٩٧[النحل:  ﴾٩٧أ

بخشیم، و (در  ی پاکیزه و خوشایندی میانجام دھد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگ
 ».آخرت) پاداش (کارھای خوب، متوسط و عالی، آنان را برطبق بھترین کارھایشان خواھیم داد)

شنیدن  ورد، و قدرِت آ د میجای را به َو  ر مسلمان و دعوت شدهھا ھ این نوع ترغیب 
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 برد البته اگر خواھان ھدایت باشد. وی را باال می و اطاعِت 
کند؛ چرا که ترس و وحشت نیز از مواردی  فقط به ترغیب بسنده نمی÷ نوح

به  توّجهکند و بیدارباشی است که در صورت عدم  غافل را بیدار میھای  انسان است که
و ھالکت و فساد و تباھی  عذاب و درد ۀدر ورطرا  انسان ،آن و لغزش در مسیر ھدایت

گرفت که از دعوتش  ق میبه افرادی تعلّ  د، خصوصًا این ترھیبسازمیگرفتار  و زبونی
با بیانی ھولناک و ÷ نوحگرفتند ولی  مسخره می ند و وی را به بادِ دز سر باز می

 د:نفرمای می ـترساند، خداوند  را می آور آنان وحشت

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ٓ أ ا ِ�مٞ  ۦٓ إِ�َّ

َ
�َِيُهۡم َعَذاٌب أ

ۡ
ن يَأ

َ
نِذۡر قَۡوَمَك ِمن َ�ۡبِل أ

َ
ۡن أ

َ
 ﴾١أ

ما نوح را به سوی قومش فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خود را (از عذاب « .]١[نوح: 
 »عذاب دردناکی به سراغ ایشان بیاید.آنکه  خدا) بترسان، پیش از

ِ�مٞ  َعَذاٌب ﴿گویند: منظور خداوند از  برخی می    
َ
شدن با طوفان است، و  غرق ﴾أ

 قومش عملکردِ  در واکنِش ÷ نوح ١.کنند را به عذاب آخرت تفسیر میبرخی ھم آن
 گوید: میسرزنش و عتاب  با

ِ َوقَاٗر�﴿ ا لَُ�ۡم َ� تَرُۡجوَن ِ�َّ شود که برای خدا  شما را چه می« .]١٣[نوح:  ﴾١٣مَّ
 .»عظمت و شکوھی قائل نیستید؟

ھای ابالغ ترھیب و ترساندن خاطیان و سرکشان است و نیز انذار  وسیله پس یکی از
از بیراھه رفتن و از راه مستقیم خارج شدن است، تا بدین وسیله ھم مؤمنان ھوای 

 جوالن و عصیان اعمال خویش را بیشتر داشته باشند و ھم سرکشان بدانند که غایِت 
 چه بد فرجامی است.ھا  آن

 د:نفرمای ارائه می چنین بیانی از ترھیب را یمکر در قرآن ـ خداوند

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ ۡ�َ�ٰ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱيَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

َ
قَاَل  ١٢٤أ

ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��
َ
تَِ�ٓ أ ۖ َوَ�َ�ٰلَِك  ١٢٥َرّبِ لَِم َحَ�ۡ َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتَنا فَنَِسيَتَها

َ
قَاَل َكَ�ٰلَِك �

از یاد من روی بگرداند، زندگی تنگ خواھد ھرکه  و« .]١٢٦-١٢٤[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ۡ�َۡومَ ٱ
  آوریم. خواھد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا جمع داشت، و روز رستاخیز او را نابینا گرد می

علی تفسیر البیضاوی (عنایة القاضی و کفایة الراضی)، الدین خفاجی، حاشیة الشھاب  شھاب -١
 .۷/۱۵۳؛ خازن، تفسیرالخازن، ۹/۲۷۷

_______________________ 
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ھای  فرماید: ھمین است. آیات (کتاب ام. (خدا) می ای؟ من که قبًال (در دنیا) بینا بوده آورده
گونه ھم تو  ھمان ١را نادیده گرفتی؛ھا  آن د و توآسمانی و دالیل ھدایت جھانی) من به تو رسی

 »شوی. امروز نادیده گرفته می
ترغیب و ترھیب راه میانه بکار گیرد و تمامی دعوت خود  البته دعوتگر باید در بیاِن 

سبک بھره ھردو  از÷ نوحمانگونه که ھمتمرکز نکند، (ترغیب یا ترھیب) را بر یکی 
د. البته این بدان معنا نیست که اقتضای احوال و ت را بر قومش تمام کرجست و حّج 

بنابر شرایط بیشتر ھا  آن زیرا در مواردی باید بر یکی ازشرایط در نظر گرفته نشود؛ 
  وال اندکیکی بنابر اح شود ولو مقدارِ  ه میتوصیھردو  تمرکز شود ولی باز استفاده از

آخرت صحبت  در موارد زیادی که از عذاِب  مجید ھم در قرآنأ باشد، و خداوند
واردی که ترغیب و ترھیب پردازد و از جمله م کند، در ادامه به توصیف بھشت می می

  خداوند تعالی است که: ۀفرموداند،  ار رفتهکبھم زمان 

ِۚ ٱتِۡلَك ُحُدوُد ﴿ َ ٱَوَمن يُِطِع  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡتَِها يُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
�ۡ 

ۚ َوَ�ٰلَِك  َ ٱَوَمن َ�ۡعِص  ١٣ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها يُۡدِخۡلُه  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ا �ِيَها َوَ�ُ  ِه�ٞ  ۥنَاًرا َ�ِٰ�ٗ از خدا ھرکس  حدود خداست واین « .]١٤-١٣[النساء:  ﴾١٤َعَذاٞب مُّ
رودبارھا روان ھا  آن کند که در ھای (بھشت) وارد می کند خدا او را در باغ و پیغمبرش اطاعت

مانند و این پیروزی بزرگی است و آن کس که از خدا و پیغمبرش  است و جاودانه در آن می
گرداند که  ، خداوند او را به آتش وارد میمرزھای (قوانین) خدا درگذرد نافرمانی کند و از
 ».ای است و او را عذاب خوارکننده ماند جاودانه در آن می

 ) جدال به نیکی۲-۲-۶(

دعوتش جدال  تفھیِم  ۀکرد و الزم برای متقاعد کردن قومش بسیار تالش می÷ نوح
 د:نفرمای میاین تالش را بیان أل و بحث با قوم او و به ماتبع قومش با وی بود، خداوند

ۡ�َ�َۡت ﴿
َ
ای نوح! (قومش) گفتند: « .]٣٢[هود:  ﴾...ِجَ�َٰ�َاقَالُواْ َ�ُٰنوُح قَۡد َ�َٰدۡ�ََنا فَأ

 ». و بحث را به درازا کشاندی ... و بحث کردی و جّر  با ما جّر 
، ١بحث کرده استو  ت و معاد جّر در اثبات توحید، نبوّ  نوحاینکه  بردارد این آیه داللت 

 گفتند: می÷ نوحھای  و بحث کردند و در جواب جّر  جدل می÷ نوحنیز با ھا  آن و

 فصلت. ۵۳نک: آیه  -١
_______________________ 
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ٓ إِن ُكنَت ِمَن ﴿ تَِنا بَِما تَعُِدنَا
ۡ
ۡ�َ�َۡت ِجَ�َٰ�َا فَأ

َ
ْ َ�ُٰنوُح قَۡد َ�َٰدۡ�ََنا فَأ قَالُوا

ِٰد�ِ�َ ٱ قومش) گفتند: ای نوح! با ما جر وبحث کردی و جر و بحث را «( .]٣٢[هود:  ﴾٣٢ل�َّ
 »ترسانی، به ما برسان. میگویی آنچه را که ما را از آن  به درازا کشاندی، اگر راست می

و  ـ الملوات و الّس الصّ   ھای ھمیشگی بین انبیای الھی ـ علیھم جمله کشمکش از 
کردند و  و رفع شبھات می خود اثبات دعوت سعی در †این بوده که پیغمبران کّفار

 ٢کافران تقلید، جھل و اصرار بر کفر و عصیان بود. در مقابل کارِ 
 د:نفرمای می ـاز جمله خداوند 

بِ�ٖ  ۦٓ ِمن قَۡوِمهِ  لَۡمَ�ُ ٱقَاَل ﴿ ٮَٰك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ اشراف و رؤسای « .]٦٠[األعراف:  ﴾٦٠إِنَّا لََ�َ
 »بینیم. قوم او گفتند: ما تو را در گمراھی و سرگشتگی آشکاری می

 :گفتھا  آن در جواب÷ نوح

بَّلُِغُ�ۡم رَِ�َٰ�ِٰت  ٦١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱقَاَل َ�َٰقۡوِم لَۡيَس ِ� َضَ�ٰلَةٞ َوَ�ِٰكّ�ِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ﴿
ُ
�

ۡعلَُم ِمَن 
َ
نَصُح َلُ�ۡم َوأ

َ
ِ ٱَرّ�ِ َوأ گفت: ای قوم « .]٦٢-٦١[األعراف:  ﴾٦٢َما َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

ای از  ی ھم نیستم، ولی من فرستادهگونه گمراھی در من نیست و دچار سرگشتگ من! ھیچ
ھای (محوله از سوی) پروردگارم را به شما ابالغ  سوی پروردگار جھانیانم. من مأموریت

گردد و)  دھم و از جانب خدا چیزھایی (به من وحی می کنم و شما را پند و اندرز می می
 .»دانید دانم که شما نمی می

 : گفتھا  آن در جواب ÷نوح سپس

ٰ رَُجٖل ّمِنُ�ۡم ِ�ُنِذَرُ�ۡم َوِ�َتَُّقواْ ﴿ ّ�ُِ�ۡم َ�َ ن َجآَءُ�ۡم ذِۡكٞر ّمِن رَّ
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

اندرزی از سوی اینکه  کنید از آیا تعجب می«. ]٦٣[األعراف:  ﴾٦٣َولََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ 
بیم دھد و پرھیزگار شوید و امید  از خودتان به شما برسد تا شما را پروردگارتان بر زبان مردی

 .»آن باشد که مشمول رحمت و رأفت گردید؟

 ÷نوحالقای شبھات و جواب 

این  شود و قومش آنچه مشاھده می÷ نوحھای واقع بین  ھا و جدل و بحث در جّر 
 و رسالِت ÷ نوحنمودند تا بدین وسیله پیغمبری  را میالقای شبھاتی ھا  آن که است

 .۱۷/۱۷۴الغیب،  رازی، مفاتیح -١
 ھمان. -٢
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خالی أ رند و بدین وسیله شانه از وظایف خود نسبت به خداوندوی را زیر سؤال بب
 -۲نوح بشر است،  -۱شود که این شبھات عبارتند از:  کنند، از آیات الھی استنباط می

آنان ھیچ برتری در  -۴ھستند،  ÷پیروان نوح فرومایگان -۳بر باید فرشته باشد، پیام
با دعوتش ÷ نوح -۵کنند،  و پیروان وی نسبت به خود احساس نمی÷ نوح

در ادامه سعی  مردی دیوانه است.÷ نوح -۶ستن بر آنان است، خواھان برتری ُج 
د و وبه صورت مختصر بیان ش÷ نوحتوسط ھا  آن خواھد شد تا شبھات وارد و جواب

 ١انجام گیرد.ھا  آن در نھایت الگوبرداری از
 بشر است. ÷نوح: اّول ۀشبھ

 د: نفرمای می ـخداوند

ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱَ�َقاَل ﴿ � ّمِۡثلََنا ۦَ�َفُرواْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ اشراف « .]٢٧[هود:  ﴾َما نََرٮَٰك إِ�َّ �ََ�ٗ
نداری و یعنی؛ ھیچ برتری بر ما  بینیم کافر قوم او گفتند: تو را جز انسانی ھمچون خود نمی

 »٢.!کنیم تبعیت وجود چه دلیلی باید ازتومثل تو انسان ھستیم، پس با 

 در جواب شبھه آنان گفت:÷ نوح

﴿ ِ ّ�ِ َوَءاتَىِٰ� رَۡ�َٗة ّمِۡن ِعنِده ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ رََءۡ�ُتۡم إِن ُكنُت َ�َ
َ
َ�ُعّمَِيۡت  ۦقَاَل َ�َٰقۡوِم أ

نُتۡم لََها َ�ٰرُِهونَ 
َ
نُۡلزُِمُكُموَها َوأ

َ
ای قوم من! به من بگویید، اگر « .]٢٨[هود:  ﴾٢٨َعلَۡيُ�ۡم �

من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و خداوند از سوی خود رحمتی به من عطا فرموده 
توانیم شما را به  ت است) و این رحمت الھی بر شما پنھان مانده باشد، آیا میباشد (که نبوّ 

  ».باشید؟ میدارید و منکر آن  پذیرش آن واداریم، در حالی که شما دوستش نمی
 : پیامبر باید فرشته باشد.دّوم ۀشبھ

 قوم نوح به وی گفتند:

ْ ٱَ�َقاَل ﴿ ِينَ ٱ لَۡملَُؤا َل  ۦَ�َفُرواْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ ن َ�َتَفضَّ
َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ َما َ�َٰذا

ُ ٱَعلَۡيُ�ۡم َولَۡو َشآَء  ا َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�ٓ َءابَآ�َِنا  �َّ نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة مَّ
َ
لِ�َ ٱَ� وَّ

َ
[المؤمنون:  ﴾٢٤ۡ�

گفتند: این مرد جز انسانی ھمچون شما نبوده ولی او اشراف و سران کافر قوم او « .]٢٤

 .۱۴۶تا  ۱/۱۳۷زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -١
 .۵۱و ۱۲/۵۰محّمد رشید رضا. تفسیرالمنار،  -٢

_______________________ 
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فرستاد. ما چنین  خواست حتمًا فرشتگانی را می خواھد بر شما برتری گیرد. اگر خدا می می
 ».ایم پدران پیشین خود نشنیده چیزی را در (تاریخ)

 به قوم خود گفت:÷ نوح 

ای از سوی  ولی من فرستاده« .]٦١[األعراف:  ﴾٦١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَوَ�ِٰكّ�ِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ﴿
 ».پروردگار جھانیانم

 چنین گفت:ھا  آن به÷ نوحو نیز 

ن َجآَءُ�ۡم ذِۡكٞر ّمِن ﴿
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
ٰ رَُجٖل ّمِنُ�ۡم ِ�ُنِذَرُ�ۡم َوِ�َتَُّقواْ أ ّ�ُِ�ۡم َ�َ رَّ

اندرزی از سوی اینکه  کنید از آیا تعجب می« .]٦٣[األعراف:  ﴾٦٣َولََعلَُّ�ۡم تُۡرَ�ُونَ 
ی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دھد و پرھیزگار شوید و امید ارتان بر زبان مردپروردگ

 ».رحمت و رأفت الھی گردید؟آن باشد که مشمول 
یرمنطقی بود که جای بس مقدار و غ ھا آنقدر پوچ و بی این معاندین و فرومایه ۀبھان

الھی در حالت طبیعی بر انسان ھویدا و مشخص نیستند و اگر  ۀزیرا مالئک تعجب دارد؛
را ھا  آن بودن انکار مالئکهھا  آن را ببینند،ھا  آن کرد که انسان ھم کاری میأل خداوند

 د:نفرمای می ـکردند، خداوند  می

ا يَۡلبُِسونَ ﴿ ََعۡلَ�ُٰه رَُجٗ� َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم مَّ اگر « .]٩[األنعام:  ﴾٩َولَۡو َجَعۡلَ�ُٰه َملَٗ� �َّ
آوردیم (تا آنان بتوانند او  کردیم، او را به شکل انسان در می د پیغمبر) میای را (مؤیّ  ھم فرشته

شد) و ایشان را  سخنانش را بفھمند. در این صورت باز ھم اشکال برطرف نمیرا ببینند و 
 .»کردیم که قبًال در آن بودند دچار ھمان اشتباھی می

 : فرومایگان پیروان نوح ھستند.سّوم ۀشبھ 

 د:نفرمای می ـخداوند 

ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱَ�َقاَل ﴿ ْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ � ّمِۡثلََنا َوَما نََرٮَٰك  ۦَ�َفُروا َبَعَك ٱَما نََرٮَٰك إِ�َّ �ََ�ٗ َّ� 
ِينَ ٱإِ�َّ  َراذُِ�َا بَادَِي  �َّ

َ
يِ ٱُهۡم أ

ۡ
أ اشراف کافر قوم او گفتند: تو را جز انسانی « .]٢٧[هود:  ﴾لرَّ

از لوح ما  دهبینیم که کسی جز افراد فرومایه و کوتاه فکر و سا بینیم. ما می ھمچون خود نمی
  .»...تو پیروی نکرده است

 :فرمایندکند و مینقل می ÷نوح یاناز اشرافرا دیگری  ۀخداوند تعالی گفت

نُۡؤِمُن لََك وَ ﴿
َ
َبَعَك ٱ۞قَالُٓواْ � ۡرَذلُونَ ٱ �َّ

َ
گفتند: آیا ما (اشراف و نجبا) « .]١١١[الشعراء:  ﴾١١١ۡ�
 .»اند؟! ترین افراد از تو پیروی کرده ارزش بیترین و  به شما ایمان بیاوریم، در حالی که پست
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 گوید: میدر جواب این اتھام  ÷نوح

﴿ �ۡ
َ
ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ  َٔ َوَ�َٰقۡوِم َ�ٓ أ

َ
ِۚ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ َماً�ۖ إِۡن أ ۠ بَِطارِدِ  �َّ نَا

َ
ِينَ ٱَوَمآ � َّ�  ْۚ َءاَمُنٓوا

َرٮُٰ�ۡم قَۡوٗما َ�َۡهلُونَ 
َ
ٓ أ ْ َرّ�ِِهۡم َوَ�ِٰكّ�ِ َ�ُٰقوا ِ� ِمَن  ٢٩إِ�َُّهم مُّ ِ ٱَوَ�َٰقۡوِم َمن يَنُ�ُ إِن  �َّ

ُرونَ  َفَ� تََذكَّ
َ
ُهۡمۚ أ قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن  ٣٠َطَرد�ُّ

َ
ِ ٱَوَ�ٓ أ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
وُل َوَ�ٓ أ

ۡ�ُيُنُ�ۡم لَن يُۡؤ�َِيُهُم 
َ
ِيَن تَۡزَدرِٓي أ قُوُل لِ�َّ

َ
ُ ٱإِّ�ِ َملَٞك َوَ�ٓ أ َّ�  ۖ� ُ ٱَخۡ�ً ۡعلَُم بَِما ِ�ٓ  �َّ

َ
أ

َِّمَن  ٓ إِٗذا ل نُفِسِهۡم إِّ�ِ
َ
ٰلِِم�َ ٱأ ای قوم من! من در برابر آن (یعنی؛ تبلیغ « .]٣١-٢٩[هود:  ﴾٣١ل�َّ

نیست و من خواھم، چرا که مزد من جز بر عھده خدا  رسالت پروردگارم، از شما مالی نمی
انم. آنان (در روز ر ھمدمی خود به خاطر شما) نمی اند (از مجلس و کسانی را که ایمان آورده

کنند)  م در آن وقت از من شکایت میانکنند (و اگر آنان را بر مالقات میقیامت) خدای خود را 
دانم و ای قوم من! اگر من مؤمنان را از پیش خود برانم، چه  و اما من شما را گروه نادانی می

گویم  شوید. و من به شما نمی دھد؟ آیا یادآور نمی کسی مرا در برابر مجازات شدید) الله یاری می
گویم  دانم و من نمی ویم که من غیب میگ ھای خدا در دست من است و به شما نمی که گنجینه

گونه خوبی و  آیند، خداوند ھیچ گویم آنان که در نظر شما خوار می ام. و من نمی که من فرشته
گاه نیکی بھره ایشان نمی تر است، (اگر آنچه شما  سازد و خدا از چیزھایی که در اندرون دارند آ

 .»ستمکاران خواھم بودورت من از زمره دوست دارید، انجام دھم) در این ص

و ÷ نوح ۀشعراء اینگونه مکالم ۀدر سورھا  آن در جواب استدالل ـ خداوند
 د:نفرمای کشد و می کافران قومش را به تصویر می

نُۡؤِمُن لََك وَ ﴿
َ
� ْ ۡرَذلُونَ ٱ �ََّبَعَك ٱ۞قَالُٓوا

َ
ْ َ�ۡعَملُونَ  ١١١ۡ� إِۡن  ١١٢قَاَل َوَما ِعۡلِ� بَِما َ�نُوا
� لَۡو �َۡشُعُرونَ  ٰ َرّ�ِ ۠ بَِطارِدِ  ١١٣ِحَساُ�ُهۡم إِ�َّ َ�َ نَا

َ
� ٓ ۠ إِ�َّ نَِذيٞر  ١١٤لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَما نَا

َ
إِۡن �

بِ�ٞ  ان بیاوریم، در حالی آیا ما (اشراف و نجباء) به شما ایم گفتند:« .]١١٥-١١١[الشعراء:  ﴾١١٥مُّ
دانم آنان  اند؟! (نوح) گفت: من چه می ترین افراد از تو پیروی کرده ارزش ترین و بی که پست

اند؟ حساب (اعمال و جزای کار) ایشان جز بر عھده پروردگارم نیست، اگر  چه کاری داشته
دھنده  من بیمرانم.  شما فھمیده و باشعور باشید، و من ھرگز مؤمنان را (از پیش خود) نمی

 ١».آشکاری بیش نیستم

 

 

 .۱۳۴تا  ۲۴/۱۳۲الغیب،  مفاتیحنک: رازی،  -١
_______________________ 
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 چھارم: عدم برتری نوح و مؤمنان ۀشبھ

کند، آنان به  و پیروانش بازگو می÷ و مشرکین را به نوح کّفاراھانت أل خداوند
 گفتند: نوح و مؤمنان می

برتر  شما را« ]٢٧[هود:  ﴾٢٧َوَما نََرٰى لَُ�ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡض� بَۡل َ�ُظنُُّ�ۡم َ�ِٰذ�ِ�َ ﴿
 .»دانیم بینم و بلکه دروغگویانتان می از خود نمی

عای خویش پیروانش را در مّد  نوح و و دلیل، ن اسباب و عللبدو کّفار و مشرکین
را بود. آن÷ نوحترین دلیل برای نپذیرفتن دعوت  و این امر قوی .انگارند می دروغزن
ت از موضوعیّ ھا  آن دیگرچون در غیر اینصورت، ، ابراز داشتند شبھات مذکورپس از 

توان  ، نیز پذیرفتنی است و نمیشبھات مذکوردر نگاه آنان،  که افتادند، در صورتی می
و ÷ نوح توّجهکه به طور مشترک م باشدمی طعنی ،نظر دور داشت، اما این ایراد از

ردیف  که او را ھم تنھا نوح منظور و مراد نبوده؛ چنانھا  آن پیروانش است و در طرح
 ١شمارند. پایه نیز نمی آن گروه دون

 .شداشاره ھا  آن ھود است که به ۀمبارک ۀسور ۳۱تا  ۲۸ھمان آیات ÷ نوحجواب 
کردند که مسائلی پوچ،  اینکه آنان نماد برتری را خود تعیین می توّجهقابل  ۀو نکت

 ،أارزش و موقتی ھمچون قدرت و ثروت و ... بود ولی مالک برتری در نزد خداوند بی
واھی تنھا ھدفی که داشتند،  اوست، پس آنان با بیاناِت  علم و عمل در شریعت ناِب 

 پرستی و فساد خود را توجیه کنند. بت
 جستن نوح وسیله برای برتری÷ نوحپنجم: دعوت  ۀشبھ

 د: فرماین می ـخداوند 

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ْ ٱَ�َقاَل َ�َٰقۡوِم  ۦَولََقۡد أ َ ٱ ۡ�ُبُدوا فََ�  ۥٓۚ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  �َّ

َ
أ

ْ ٱَ�َقاَل  ٢٣َ�تَُّقونَ  ِينَ ٱ لَۡملَُؤا ْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ ن  ۦَ�َفُروا
َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ َما َ�َٰذا

َل َعلَۡيُ�ۡم َولَۡو َشآَء  ُ ٱَ�َتَفضَّ ا َسِمۡعَنا بَِ�ٰ  �َّ نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة مَّ
َ
لِ�َ ٱَذا ِ�ٓ َءابَآ�َِنا َ� وَّ

َ
�ۡ٢٤﴾ 

ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم. او بدیشان گفت: ای قوم من! « .]٢٤-٢٣[المؤمنون: 
پرھیزید؟ اشراف و سران کافر قوم  خداوند را بپرستید؛ چرا که معبودی جز او ندارید. آیا نمی

خواھد بر شما برتری  با این ادعا) او میاو گفتند: این مرد جز انسانی ھمچون شما نبوده ولی (

 .۴/۱۲بیومی مھران، بررسی تاریخ قصص قرآن،  -١
_______________________ 
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فرستاد. ما چنین چیزی را در (تاریخ) پدران  خواست حتمًا فرشتگانی را می گیرد. اگر خدا می
 ».ایم پیشین خود نشنیده

خواستند ھدف از رسالت  زعم واھی و خالی از منطق بر این مبنا بود که میاین  
زیر سؤال ببرند، با وجود اینکه تواضع و فروتنی نوح  ھاگویی را با این گزافه÷ نوح
با این  ا بودن وی نیز اثبات شده بود ولیادع را دیده بودند و بی علیھماالسالم برپیغم

 وصف خواھان لغو و عدم پذیرش سیادت شریعت خداوند بر خود بودند.
 .دیوانه است÷ ششم: نوح ۀشبھ

 د: نفرمای می÷ خداوند

ْ بِهِ  ۦرَُجُلۢ بِهِ  إِۡن ُهَو إِ�َّ ﴿ �َُّصوا ٰ ِح�ٖ  ۦِجنَّةٞ َ�َ�َ او (نوح) « .]٢٥[المؤمنون:  ﴾٢٥َح�َّ
فقط مردی است که مبتال به نوعی از جنون است، پس باید مدتی درباره او صبر کرد (تا مرگ 

 .»او فرا رسد یا از این دیوانگی بھبود یابد)

  د:نفرمای و نیز باری تعالی می 

بَۡت ﴿ ْ َ�ُۡنوٞن وَ ۞َكذَّ ْ َ�ۡبَدنَا َوقَالُوا بُوا  .]٩[القمر:  ﴾٩ۡزُدِجرَ ٱَ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح فََكذَّ
ای است و (از میان  پیش از ایشان، قوم نوح، بنده ما (نوح) را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه«

 ».خردمندان) رانده شده است
گرفت که  ای نشأت می از افراد فرومایه  گستاخانه آور و اھانِت  این دروغ محنت

برای ÷ نوح گفتاری و عمِل  را در بر گرفته بود؛ چرا که منطِق ھا  آن رذالت و فساد
و  و شرک الحاد دیدند ولی کفر و ی در او نمینمایان بود و آثاری از دیوانگھا  آن ۀھم

چنین اھانتی را به د که ی گستاخ کنرا تا حّد ھا  آن توانسته بودھا  آن فساد و پلشتی
د: نفرمای فوق می ۀدر آی÷ نوحدر مورد  أبکنند، خداوند ÷حبیب خداوند

 باشد.این نمادی از اکرام و احترام و بزرگی و شوکت می ما) ۀ(بند ﴾َ�ۡبَدنَا﴿

 ÷نوحھای  العمل اھداف دعوتی عکس
ھم فتان متّ ز طرف مخالفان و مشرکان و شیطان صھر دعوتگری در جریان دعوت ا

کامل از نقشه  معرفِت  و شناسایی صحیح اّول ۀکه در وھلشود  به مسائل و جریاناتی می
 باشد. کار دعوت می ۀبرخورد مناسب با آن الزم سپسو ھا  آن و رفتار

را  نای نکنند و آنقوم نوح، بشری بیش تلّق  دعوتگران را ھمانندِ  ،مردم دارد احتمال
از اقشار پایین  یکیشان آنان را فرومایگان و ھمھا  آن حّتیحقیر و فقیر تصور کنند، و 
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 به آنان را حّتیر کنند و یا چندم جامعه تصوّ  ۀجامعه و یا از شھروندان درج
ھای  اینکه دعوتگران را به داشتن رابطه یاھم کنند و خواھی متّ  تسّلطجویی و  برتری

 رار دھند.ھای مختلف بر علیه آنان و ... مورد ھتک ق تھمت ۀسوء، اشاع
 د و به شبھاِت نحلیم و بردبار باش÷ نوحاسالمی باید ھمانند  دعوتگران و جامعه

اخالقی  شتاب و ت وو با عصبانیّ  امل و وافی جواب دھندک ی و دقِت مخالفان با تأنّ 
نظر داشته باشند، دعوتگر ھدفی جز ھمیشه مّد  وناپسند، نامالیمات را جواب ندھند، 

 ھیچ آثارھا  آن دار کردن ندارد، پس راندن مخالفان و کینهکسب رضایت باری تعالی 
 در مسیر دعوت و جھت آن نخواھد داشت. مثبتی

با وجود رابطه نامناسب با مخالفان، دعوتگران نباید برادران و خواھران دینی خود 
را ھا  آن اند رھا کنند، و جھت راضی کردن مخالفان ھم به مواردی ناحق شدهرا که متّ 
 د:نفرمای می ـایند، خداوند طرد نم

ِينَ ٱَوَ� َ�ۡطُردِ ﴿ َّ�  ِ َما َعلَۡيَك ِمۡن  ۥۖ يُرِ�ُدوَن وَۡجَههُ  ۡلَعِ�ِّ ٱوَ  ۡلَغَدٰوةِ ٱيَۡدُعوَن َر�َُّهم ب
ءٖ َ�َتۡطُرَدُهۡم َ�َتُكوَن ِمَن  ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ

ٰلِِم�َ ٱ کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاھا و شامگاھان خدای « .]٥٢[األنعام:  ﴾٥٢ل�َّ
خوانند، منظورشان (تنھا رضایت) او است. نه حساب ایشان بر تو است و نه  را به فریاد می

  ١».ن خواھی بودستمگرا ۀر آنان را برانی، از زمرحساب تو بر آنان است. اگ
 طرف ھمفکران و ھمیاران خود نبایددر صورت ثبوت اشتباه و خطا از  حّتیو   

رسانده قرار گیرد، بلکه باید به شخص خطاکار کمک و یاری ھا  آن ای برای طرد وسیله

ظاملاً أو  كانرص أخا« :ج د؛ مطابق فرموده پیامبر اکرمنوی را از اشتباه برھان و شود
گفته شد: در حالی که مظلوم است  .»د کمک کنظالم یا مظلوم باش تبه برادر« .»مظلوماً 

 ج کنم ولی چگونه او را در حالی که ظالم است، یاری دھم؟ پیامبر به وی کمک می

است که ھمانند قوم نوح، کافران و  جاین مسئله در خطاب به پیغمبر اکرم محّمد مصطفی  -١
از فقرای مسلمان شدند که خداوند چنین حکمی را صادر  ج مشرکان خواھان دوری پیامبر

 سوره کھف. ۲۸و نک: آیه  ۳/۲۶۴القرآن بالقرآن،  لبیان فی إیضاحفرمودند. شنقیطی، أضواء ا

_______________________ 
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او را از ظلم دور کنی، این یاری تو به وی « .»أياه تمنعه من الظلم فذلك نرصك«فرمود: 
  ،١.»است

جویی و سوء  کمک نموده و ھم بھانهپس با یاری به شخص خطاکار ھم وی را 
به  این اوصاف باید ۀولی با ھم ایاستفاده کردن دیگران را ھم قطع و نابود کرده

نادرست  رفتاردر این موارد تفھیم شود که اشتباه مسلمانان و مؤمنان و  مخاطبان
؛ چراکه اسالم به ذات خود ندارد عیبی، ھر عیبی که ، بخاطر کجروی آنان استھا آن

 د:نفرمای امر می ـ بدین خاطر خداوند ھست از مسلمانی ماست.

ٖء َ�َتۡطُرَدُهمۡ ﴿ ءٖ َوَما ِمۡن ِحَسابَِك َعلَۡيِهم ّمِن َ�ۡ  ﴾َما َعلَۡيَك ِمۡن ِحَسابِِهم ّمِن َ�ۡ
نه حساب ایشان بر تو است و نه حساب تو بر آنان است، اگر آنان را برانی، از « .]٥٢[األنعام: 

 ٢».ن خواھی بودستمگرا ۀزمر

 ) عدم دریافت مال۲-۲-۷(

در ازای دعوت خود ھیچ مالی را از قومش مطالبه ننمود و ھمچنین ھیچ  ÷نوح
گفت:  و به قوم خود می داشتاش ن انتظاری از قومش را در ازای وظیفه

 :دنفرمای میـخداوند

﴿ �ۡ
َ
ۡجِرَي إِ�َّ َ�َ  َٔ َوَ�َٰقۡوِم َ�ٓ أ

َ
ِۚ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ َماً�ۖ إِۡن أ و ای قوم من! « .]٢٩[هود:  ﴾�َّ

 .»خواھم؛ چرا که مزد من جز بر عھده خدا نیست من در برابر آن، از شما مالی نمی

ھا  آن در کار دعوتش مال خواھی است، وی در جواب به ÷نوحاز جمله اتھامات 
 گفت: می

 ).۲۲۵۵) / ترمذی (ش۶۷۴۷) / مسلم (ش۲۴۴۳بخاری (ش (صحیح): -١
شود مخالفان دین مبین اسالم، عملکرد مسلمانان و جایگاه آنان را در دنیای علم  بسیار مشاھده می -٢

ارزش  کردِن دعوتگران و بی ای برای مّتھم وسیلهھا در گفتار و کردارشان  و پیشرفت و یا تناقض آن
کنند. این افراد اگر با دّقت حتی اندک دّقتی بنگرند خواھند فھمید که  ھا بیان می بودن دعوت آن

ھای خود و چه در پیروان واقعی خود اثبات نموده آنچه که  اسالم چه در قرون اّولیه و چه در آموزه
ر است مّدنظر داشته و دارد و مانعی بر سعادت انسان قرار نداده خیر و صالح دنیا و عقبی برای بش

ھا در عمل و گفتار ھیچ دلیلی  است، از جھت دیگر اشتباه و اعمال خالِف مسلمانان و تناقض آن
نیست بلکه عذر بدتر از گناه است؛ چرا که اسالم  ألبرای خطاکردن و نپذیرفتن قوانین خداوند

 نسته و ھرکس باید به فکر دنیا و آخرت خود باشد.ھرکس را مسئول اعمال خود دا

_______________________ 
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ۡجِرَي إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
ِۚ ٱإِۡن أ  .»مزد من جز بر عھده خدا نیست«  ]٢٩[هود:  ﴾�َّ

مال  ۀنباید ھرگز و در ھیچ حالی در ازای کار دعوت و تبلیغ از مردم مطالبدعوتگر  
ھایی برای کار دعوتشان  مجبور به دادن ھزینه تاد ھایی قرار دھ در حالتد و یا مردم را بکن

را م است بلکه اھداف دعوت و مسیر آناین کار جدای از اینکه خالف شریعت و حرا شوند.
انبیای  ۀگردد، و بدین خاطر ھم اندیشی مخاطبان می نفیکند و باعث م نیز منحرف می

 گفت:  به قومش می ÷اند، مثًال ھود در ازای دعوتشان مالی نخواسته† الھی

﴿ �ۡ
َ
ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ  لُُ�ۡم َعلَۡيهِ  َٔ َ�َٰقۡوِم َ�ٓ أ

َ
ۡجًر�ۖ إِۡن أ

َ
ِيٱأ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

َ
� أ  ﴾٥١َ�َطَرِ�ٓ

) آن، من از شما مزدی درخواست انیبلیغ رسالت و بی قوم من! در برابر (تا« .]٥١[هود: 
 ».فھمید؟ کنم. مزد (و پاداش) من تنھا بر آن کسی است که مرا آفریده است. آیا نمی نمی

 ÷نوح) سرانجام داستان ۲-۳(
ی، از ناراحتی و تلخ یدشوار ای مملو اززندگی ؛ن چنین بودای÷ زندگی نوحآری! 

یست ھا و روزگاران، در میان آنان ز وی قرن و لومه، از تھمت و اذّیت، از سختی و درد.
ھا  بت ایمان آورند و پرستش أندداوخه و تمام تالش خود را به کار گرفت تا قومش ب

آنان  ایکرد و بر واگذارند و زمانی طوالنی قومش را در آشکار و نھان دعوت میرا 
 کرد، و به خودشان جلب می انگیز وجودِ شگفتآنان را به آفرینش  زد و نظرِ  ھا می لثَ مَ 

ھای گوناگونی آفریده است و  را در مراحل مختلف خلقت به گونهھا  آن أخداونداینکه 
ھا  آن یکی باالی دیگری آفریده است؟ و ماه را در میانخداوند چگونه ھفت آسمان را 

کرد کسی که برای  گوشزد میو به ایشان  ١.تابان، و خورشید را چراغ کرده است؟

 فرمایند:می ـبرای اثبات حّقانیِت دعوتش چنین استدالل کرد، خداوند ÷ نوح -١

ۡطَواًرا﴿
َ
لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق  ١٤َوقَۡد َخلََقُ�ۡم أ

َ
ُ ٱ� �ِيِهنَّ نُوٗر�  ۡلَقَمرَ ٱوََجَعَل  ١٥َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت ِطَباٗ�ا �َّ

ۡمَس ٱوََجَعَل  اٗجا لشَّ ُ ٱوَ  ١٦ِ�َ �َبَتُ�م ّمَِن  �َّ
َ
�ِض ٱأ

َ
ُ�مَّ يُعِيُدُ�ۡم �ِيَها َوُ�ۡخرُِجُ�ۡم  ١٧َ�َباٗ�ا ۡ�

ُ ٱوَ  ١٨إِۡخَراٗجا �َض ٱَجَعَل لَُ�ُم  �َّ
َ
 .]۲۰-۱۴[نوح:  ﴾٢٠ّلِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبٗ� فَِجاٗجا ١٩�َِساٗطا ۡ�

ھای گوناگونی آفریده است. مگر  حالی که خداوند شما را در مراحل مختلف خلقت به گونهدر « 
بینید که خداوند چگونه ھفت آسمان را یکی باالی دیگری آفریده است؟ و ماه را در میان  نمی

ھا تابان، و خورشید را چراغ کرده است؟ خدا است که شما را از زمین به گونه شگفتی آفریده  آن

_______________________ 
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زیرا کسی که زمین  ؛تواند دوباره بازشان گرداند را پدید آورده میھا  آن نخستین بار
 تواند دیگر بار می ،ساخته مندشان موجود در آن بھرهھای  نعمت برای آنان آفریده و از

انگیز، جدای ھای منطقی و شگفتاین استدالل ٢ و١را برانگیزد و کیفرشان دھد.ھا  آن
تفّکرات واھی و پوچ  ۀداشت بلکه نابودکننداز اینکه ھر صاحب خردی را به تفّکر وامی

ند. نداشت ÷ھای نوحای که معاندین جوابی در برابر استداللقومش نیز بود، به گونه
رساند که داعی باید با دّقت و استدالل منطقی با مخالفان می÷ این عملکرد نوح

به مطالعه و تحقیق ھا  آن ھایبحث و جدل نماید و حّتی باید برای جواب پرسش
 پاسخ دھد.ھا  آن کم نیاورد و دقیق و صحیح و فصیح بهھا  آن بپردازد تا در برابر دالیل

 و قطع جدال اشرافیان ÷نوح اتتھدید آغاز) ۲-۳-۱(

 م داد وکردن قومش انجا تمامی تالش خود را جھت رھنمون÷ بعد از اینکه نوح
 به نوح گفتند:  نیز پیروی نکردند، اشرافیان قومھا  آن

ٓ إِن ُكنَت ِمَن ﴿ تَِنا بَِما تَعُِدنَا
ۡ
ۡ�َ�َۡت ِجَ�َٰ�َا فَأ

َ
ْ َ�ُٰنوُح قَۡد َ�َٰدۡ�ََنا فَأ قَالُوا

ِٰد�ِ�َ ٱ و بحث را به درازا  و جّر و بحث کردی  گفتند: ای نوح! با ما جّر « .]٣٢[هود:  ﴾٣٢ل�َّ
 .»ترسانی، به ما برسان گویی آنچه را که ما را از آن می کشاندی. اگر راست می

شد که قومش دیگر به وی ھیچ وقعی  توّجهم÷ نوحدر این حالت وقتی  
 حّتیثمر دید و  بھره و بی را بیآن ۀدھند، و ادام گذارند و به دعوتش گوش نمی نمی

د تا نشو تر می دھد و قومش ھر روز جسورتر و گستاخ عکس می ۀشد که نتیج توّجهم
 جایی که به وی گفتند:

ْ لَ�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ�ُٰنوُح َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ گفتند: ای « .]١١٦[الشعراء:  ﴾١١٦لَۡمرُۡجوِم�َ ٱقَالُوا
 .»پایان ندھی، قطعًا جزو سنگساران خواھی شدنوح! اگر (به دعوت خود) 

راھه  بیھا  آن اعالم کرد که مسیرھا  آن قومش را تھدید کرد و به÷ نوحبعد از این 
 د:نفرمای میأل است و باید منتظر جواب الھی و انعکاس اعمال خود باشند، خداوند

گرداند، و بعد شما را به گونه شگفتی از زمین بیرون  پس شما را به ھمان زمین برمیاست. س
 »ھای وسیع آن بگذرید. آورد. خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده است، تا از جاده می

به نقل از (محمود شرقاوی، األنبیاء فی القرآن  ۴/۱۴بیومی مھران، بررسی تاریخی قصص قرآن،  -١
 ).۱۳۴و  ۱۳۳کریم،صص ال

 سوره نوح.  ۱۲تا  ۵نک: آیات  -٢
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 نُوٍح إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ  تُۡل ٱ۞وَ ﴿
َ
َقاِ�  ۦَعلَۡيِهۡم َ�َبأ َ�َٰقۡوِم إِن َ�َن َكُ�َ َعلَۡيُ�م مَّ

ِ ٱَ�ِٰت َوتَۡذكِ�ِي � ِ ٱَ�َعَ�  �َّ َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ َ� يَُ�ۡن  �َّ ۡمَرُ�ۡم َوُ�َ
َ
ْ أ ۡ�ُِعٓوا

َ
ُۡت فَأ تََو�َّ

ٗة �ُ  ۡمرُُ�ۡم َعلَۡيُ�ۡم ُ�مَّ
َ
ْ ٱ مَّ أ ای پیغمبر! سرگذشت « .]٧١[یونس:  ﴾٧١إَِ�َّ َوَ� تُنِظُرونِ  ۡقُضٓوا

نوح را (از قرآن) برای آنان بخوان. وقتی نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم و پند 
ماندگارم و)  ( بر این کار پایدار و ل است، مندادنم با آیات خدا برایتان سخت و غیر قابل تحّم 

بگیرید تا بعدًا منظورتان  ھمراه با معبودھایتان قاطعانه تصمیم خود راه دارم پس بر خدا تکیّ 
خواھید بکنید  اندوھتان نشود. پس از آن نسبت به من ھر چه می ۀاز خودتان نھان نماند و مای

 .»و مرا مھلت ندھید

رساند که دعوتگر در حال و زمان  می÷ الشأن الھی عملکرد این پیامبر عظیم
دست از دعوت خود دعوت خود را خالی از نتیجه و یا داشتن آثار سوء ببیند، باید 

 ١باشد.دیگر مناسب  لبردارد و مانند شکارچی منتظر زمان، مکان و حا
کار دعوت به بدون رغبت مخاطبان ھایی  گرایانه و در حالت دعوتگران افراط برخی از

؛ باشد می و اشتباِه محض معصّیتای ندارد بلکه  ند، این عملکرد نه تنھا ھیچ فایدهپرداز می
 آزار مردم شده است. ۀاز دین الھی سرخورده و ملول کرده و مایزیرا وی مردم را 

دھد  نشان می÷ بشرّیت تاریخ این رادمرد ۀقاطعان صریح و تھدیدِ  ھمچنین بیاِن 
پروا صحبت کند، و انزجار خود را از مردم  که دعوتگر باید در مواردی صریح و بی

که باکی از عملکردھای پوچ و بنمایاند ھا  آن اعالم کند و به و مشرک بدکردار و کافر
و نافرجام  ای ناگوار م قوانین الھی نگردند، آتیهندارد و در صورتی که تسلیھا  آن واھی

این رفتارھا باید بر مبنای منطِق سلیم و  ۀالبته باید متذّکر شد که ھم در انتظار دارند.
 حکمِت قوی باشد.

به طور کامل از دعوت دست کشید وحی الھی بود که به وی اعالم گردید دیگر ÷ اینکه نوح -١
 فرمایند: می ـآورد، خداوند  کسی به وی ایمان نمی

نَّهُ ﴿
َ
وِ�َ إَِ�ٰ نُوٍح �

ُ
 .]۳۶[ھود:  ﴾...لَن يُۡؤِمَن ِمن قَۡوِمَك إِ�َّ َمن قَۡد َءاَمنَ  ۥَوأ

اند، ھیچکس دیگری از قوم تو ایمان  به نوح وحی شد که جز آنان که (تاکنون) ایمان آورده« 
 »نخواھد آورد.

ولی دعوتگر باید ھمیشه در احوال مناسب انجام وظیفه کند و سماجت بر کفِر کافران دلیلی به  
کردن دعوت به طور کامل و مطلق نیست؛ زیرا ما موّظف به دعوت در زمان و احوال تعطیل 

 ھا نداریم. مناسب ھستیم و ھیچ علمی ھم بر عدم ھدایت آن

_______________________ 
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 ) طوفان۲-۳-۲(

 مود کردن قومش انجام داد ورا برای رھن تالش خود ۀھم÷ نوحاز اینکه بعد 
 ھا را بر وی بستند، و تھدیدش نیز ھیچ تکانی به درھا و راه یو تمامنپذیرفتند، ھا  آن
ه گشود. کوِ لب به ِش  ،از لجاجت و اصرار قومش بر کفر÷ نوحوارد نکرد، ھا  آن

 د:نفرمای دعای وی را اینگونه بیان میأ خداوند

ِ�َ ِمَن  ۡ�َتحۡ ٱفَ ﴿ نوح « .]١١٨[الشعراء:  ﴾١١٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱبَۡيِ� َوَ�ۡيَنُهۡم َ�ۡتٗحا َوَ�ِِّ� َوَمن مَّ
نمانده ھا  آن (اکنون که ھیچ راھی برای ھدایتقوم من مرا دروغگو نامیدند، گفت: پروردگارا! 

که با من و تمام تالشم را کردم) میان من و اینان خودت داوری کن و من و مؤمنانی را 
 ».ھستند نجات ده

 د:نفرمای میأ خداوند دعای نابودی قومش را انجام داد.÷ نوح در این حال

�ِض ٱَوقَاَل نُوٞح رَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿
َ
إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّواْ  ٢٦َديَّاًرا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

اٗر� ٓواْ إِ�َّ فَاِجٗر� َكفَّ نوح گفت: پروردگارا! ھیچ احدی از « .]٢٧-٢٦[نوح:  ﴾٢٧ِعَباَدَك َوَ� يَِ�ُ
بندگانت را گمراه کافران را بر روی زمین زنده باقی مگذار. که اگر ایشان را رھا کنی، 

 ».آورند زایند و به دنیا نمی بزھکار و کافر سرسخت نمیسازند، و جز فرزندان  می

ت الھی بر این قرار اراده و مشیّ  را استجابت کرد و ÷خداوند تعالی دعای پیغمبرش
دھد که  فرمان می ـ روند، بدین خاطر پروردگار با طوفان از بین÷ گرفت که قوم نوح

دیدند  اینکه می کرد و مردم ازآن شروع به ساختن ÷ کشتی سازد، و نوح÷ نوح
خره گرفتند، و ، وی را به ُس است اری تبدیل شدهاز دعوت به خداوند یکتا به نّج ÷ نوح
اید ما نیز شما را  گونه که شما ما را مسخره کرده ھمان گفت که ما نیز می÷ نوح

 د:نفرمای میأل کنیم، خداوند مسخره می

نَّهُ ﴿
َ
وِ�َ إَِ�ٰ نُوٍح �

ُ
ۡوِمَك إِ�َّ َمن قَۡد َءاَمَن فََ� تَۡبَت�ِۡس بَِما َ�نُواْ لَن يُۡؤِمَن ِمن قَ  ۥَوأ
ۡ�ُينَِنا َووَۡحيَِنا َوَ� تَُ�ِٰطۡبِ� ِ�  ۡلُفۡلَك ٱ ۡصَنعِ ٱوَ  ٣٦َ�ۡفَعلُونَ 

َ
ِينَ ٱبِأ ْ إِ�َُّهم  �َّ َظلَُمٓوا

ۡغَرقُونَ   ّمِن قَۡوِمهِ  ۡلُفۡلَك ٱَوَ�ۡصَنُع  ٣٧مُّ
ٞ
َسِخُرواْ ِمۡنُهۚ َقاَل إِن �َۡسَخُرواْ  ۦَوُ�ََّما َمرَّ َعلَۡيهِ َمَ�

�ِيهِ َعَذاٞب ُ�ۡزِ�هِ َوَ�ِحلُّ  ٣٨ِمنَّا فَإِنَّا �َۡسَخُر ِمنُ�ۡم َكَما �َۡسَخُرونَ 
ۡ
َفَسۡوَف َ�ۡعلَُموَن َمن يَأ

قِيمٌ  وحی شد که جز آنان که (تاکنون) ایمان به نوح « .]٣٩-٣٦[هود:  ﴾٣٩َعلَۡيهِ َعَذاٞب مُّ
کنند  دیگری از قوم تو ایمان نخواھد آورد. بنابراین از کارھایی که میھیچکس  اند، آورده
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غمگین مباش و کشتی را تحت نظارت ما برابر تعلیم وحی ما بساز و با من درباره (گذشت از) 
ت اندرکار ساختن کشتی ستمگران گفتگو منما، مسلمًا ایشان غرق خواھند شد. نوح دس

کردند،  گذشتند، او را مسخره می از اشراف قوم او از کنار وی می ھر زمان که گروھی ١.شد
گونه شما را مسخره  کنید، ما ھم ھمان گفت: اگر شما ما را مسخره می (نوح ھم در جواب) می

یا) بھره چه کننده و رسواکننده (در دن کنیم. ھرچه زودتر خواھید دانست که عذاب خوار می
 ».گردد ان میمکسی، و شکنجه جاودان (در آخرت) گریبانگیر کدامیک از مرد

 د:نفرمای گونه تعریف می داستان را این ۀادامأ سپس خداوند

ۡمُرنَا َوفَاَر ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ٖ َزوَۡجۡ�ِ  ۡ�ِۡل ٱقُۡلَنا  �َّنُّورُ ٱَح�َّ

ۡهلََك إِ�َّ  ثۡنَۡ�ِ ٱ�ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
َوأ

ٓ َءاَمَن َمَعهُ  ۡلَقۡوُل ٱَمن َسَبَق َعلَۡيهِ  ْ ٱ۞َوقَاَل  ٤٠إِ�َّ قَلِيلٞ  ۥٓ َوَمۡن َءاَمَنۚ َوَما �ِيَها �  ۡرَكُبوا
ِ ٱ ۚٓ إِنَّ َرّ�ِ لََغُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ َبالِ ٱَوِ�َ َ�ۡرِي بِِهۡم ِ� َمۡوٖج كَ  ٤١َ�ۡ�ٮَٰها َوُمۡرَسٮَٰها [هود:  ﴾ۡ�ِ

سازی و کافران ھم به تمسخر خود ادامه  (بعد از انجام وظیفه الھی نوح به کشتی« .]٤٢-٤٠
گاه که فرمان ما (مبنی بر ھالک کافران) در رسید و آب از زمین جوشیدن  دادند) تا آن

ای  گرفت، (و خشم ما به غایت رسید. به نوح) گفتیم: سوار کشتی کن از ھر صنفی نر و ماده
خاندان خود را، مگر کسانی را که فرمان ھالک آنان قبًال صادر شده است (که ھمسر و را، و 

اند و جز افراد اندکی بدو  یکی از پسران تو است) و کسانی را (در آن بنشان) که ایمان آورده
ایمان نیاورده بودند) (نوح خطاب به مؤمنان) گفت: سوار کشتی شوید (و نترسید) که حرکت 

یاری خدا و حفظ و عنایت الله است، بیگمان پروردگار من بسیار آمرزنده و بس  و توقف آن با

در اندازه درازا و پھنا و ماھّیت کشتی و چند طبقه بودن اختالفات بین علمای اسالمی و نیز  -١
ات ھیچ دلیلی بر صّحت خود و ضعف دیگر کتاب تورات است، ولی واقعّیت آن است که روای

ترین دلیل وجود داشته باشد. آنچه در ماھّیت کشتی  دھند تا امکان ترجیح قوی روایات ارائه نمی

ۡلَ�ٰٖح َوُدُ�ٖ ﴿فرمایند:  به اثبات رسیده، فرموده خداوند تعالی است که می
َ
ٰ َذاِت �  ﴾١٣وََ�َۡلَ�ُٰه َ�َ

ھا، سوار کردیم). راغب اصفھانی  ھا و میخ شتی ساخته شده از تخته. (و نوح را بر ک]۱۳[القمر: 
ھا و مفرد آن َدسار است و اصل َدسر به معنای دفع شدید با زور  گوید: ُدُسر به معنای میخ می

است، گفته شده: َدَسرُه بالُرمِح یعنی: او را با نیزه به زور دور کرد.) و در این زمینه اسرائیلیات و 
ی وجود دارند که ارزشی برای استناد ندارند و جدای از این، فھم این مطلب ضروری روایات ضعیف

فرمودند. نک: راغب اصفھانی،  نیست؛ زیرا اگر الزم بود قطعًا باری تعالی به آن اشاره می
 .۷۲و  ۴/۷۱و بیومی مھران، بررسی تاریخی قصص قرآن،  ۳۱۴المفردات، ص 

_______________________ 
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) امواج کوه پیکر را ۀمھربان است. (مؤمنان سوار کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش (سین
 ١.»رفت کشافت و (ھمچنان) به پیش می می

 شدن پسر نوح و پایان طوفان ) غرق۲-۳-۳(

به یاد پسرش افتاد و عاطفه و مھر ÷ نوحپس از سوار شدن مؤمنان در کشتی، 
لجوج  د ولی پسرِ نزبد که در این ھیاھوی ھولناک پسرش را فریاد مونپدری او را وادار 

 د:نفرمای می ـو مغرورش به وی جواب نداد، خداوند 

َبالِ ٱَوِ�َ َ�ۡرِي بِِهۡم ِ� َمۡوٖج كَ ﴿  ۡرَكبٱَوَ�َن ِ� َمۡعزِٖل َ�ُٰبَ�َّ  ۥۡ�َنهُ ٱَونَاَدٰى نُوٌح  ۡ�ِ
َع  َعَنا َوَ� تَُ�ن مَّ � ٱاوِٓي إَِ�ٰ َجَبٖل َ�ۡعِصُمِ� ِمَن  َٔ قَاَل َ�  ٤٢ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱمَّ قَاَل َ� َ�ِصَم  لَۡمآءِ

ۡمرِ  ۡ�َۡومَ ٱ
َ
ِ ٱِمۡن أ -٤٢[هود:  ﴾٤٣لُۡمۡغَر�ِ�َ ٱفََ�َن ِمَن  لَۡمۡوجُ ٱإِ�َّ َمن رَِّحَمۚ وََحاَل بَۡيَنُهَما  �َّ

پیکر را  کوه ) امواِج ۀ(مؤمنان سوار کشتی شدند و) کشتی با سرنشینانش (سین« .]٤٣
رفت. (مھر پدری اوج گرفت) و نوح پسرش را که در کناری  ت و (ھمچنان) پیش میافشک می

با ما سوار شو و با کافران مباش. (پسر) رار گرفته بود فریاد زد که فرزند دلبندم قجدا (از پدر) 
دارد. نوح گفت:  گزینم که مرا از سیالب محفوظ می روم و مأوی می گفت: به کوه بزرگی می

شدن کافران) پناه نخواھد داد مگر کسی  امروز ھیچ قدرتی در برابر فرمان خدا (مبنی بر غرق
دایی انداخت و پسر در میان را که مشمول رحمت خدا گردد و بس و موج میان پدر و پسر ج

 .»شدگان جای گرفت غرق

ھا بر این باورند ھمه کره  اختالف نظر دارند، اکثر آن÷ نوح مفّسران در میزان فراگیری طوفان -١
را پیامبری برای ÷ خاکی بجز کعبه را در بر گرفته و این تفّکر برگرفته از این است که نوح

ھا بر روی  در دعایش خواستار نابودی کلِّ کافران و حامیان آن÷ اند و نوح تمامی بشر دانسته
با این وصف نظر استاد محّمد عبده درخور توجه است: ) ولی ۲۷-۲۶زمین شد. (نک: نوح/

در آنجا ÷ فراگیر تمامی زمین نبوده و تنھا سرزمینی را که قوم نوح÷ طوفان نوح«...
ھم عام ÷ که مردمانی در چین بودند که غرق نشدند و دعای نوح زیستند فرا گرفت، چنان می

شده است؛ چرا که او تنھا به سوی قوم خویش فرستاده  نبود و تنھا کافران قوم او را شامل می
 »و کان کل نبیی یبعث الی قومه خاصۀ و بعثت إلی اساس کافۀ.«فرماید:  می جشده بود؛ زیرا پیامبر اکرم 

وی تمامی مردم شدند و من به س (تمامی پیامبران به طور ویژه برای قوم خویش فرستاده می
 )۱۱۹۱) / مسلم (ش۳۳۵بخاری (ش (صحیح):ام.)،  برانگیخته شده

تا  ۴/۷۸شناسان نک: ھمان،  ھا و نظر موّرخان و زمین جھت مشاھده دیدگاه و تحلیل و بررسی آن
۹۲. 

_______________________ 
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عانه تاب و متضّر  در جلوی دیدگانش بی شغرق شدن پسر ۀبا دیدن صحن÷ نوح
وی از  چون نیزأ ند فرزندش را نجات دھد، خداوندک درخواست میأل از خداوند

 د:نفرمای می ـخداوند  .کند را غرق می ایمان بود، او افراد ناصالح و بی ۀزمر

�َّهُ ﴿ ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك  بِۡ� ٱَ�َقاَل َرّبِ إِنَّ  ۥَونَاَدٰى نُوٞح رَّ
َ
ۡحَ�ُم  ۡ�َقُّ ٱِمۡن أ

َ
نَت أ

َ
َوأ

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥقَاَل َ�ُٰنوُح إِنَّهُ  ٤٥ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱ
َ
ۡلِن َما  َٔ َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

ٓ  ۦلَۡيَس لََك بِهِ  ن تَُ�وَن ِمَن ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ
َ
ِعُظَك أ

َ
ۡن  ٤٦ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱ أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ قَاَل َرّبِ إِّ�ِ

 �ۡ
َ
ُ�ن ّمَِن  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ أ

َ
-٤٥[هود:  ﴾٤٧ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِعۡلٞمۖ ��َّ َ�ۡغفِۡر ِ� َوتَۡرَ�ِۡ�ٓ أ

پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده نوح پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: « .]٤٧
تو راست است و تو داورترین داوران و دادگرترین دادگرانی. (خداوند) فرمود: ای نوح! پسرت از 

گاه نیبنابرا ١.) عمل ناشایست استچرا که او (عیِن  ؛خاندان تو نیست  یستین آنچه را از آن آ
(و  یه از نادانان نباشکنم ک یحت میا نصا نادرست) از من مخواه. من تو ریه درست است ک(

نوح گفت:   ؛ نه گوشت و خون). ده استیوند بر اساس عقی، پیتب آسمانکه در مک یندان
گاه نباشم، خوکن به بعد) از تو بخواھم یرا (از ا یزیچاینکه  پروردگارا ! از شتن را در یه بدان آ

). اگر یبه دور دارھائی  لغزش نیمرا از چنه کخواھم  یدارم (و عاجزانه از آستانت م یپناه تو م
 ٢».اران خواھم بودکانیاز ز یو به من رحم ننمائ یبر من نبخشائ

رسد او یک انسان است ولی تعبیر قرآن بیان از آن دارد که ذات و سایر اعمال او  آنچه به ذھن می -١
گنجد جز عمل ناصالح از وی نیست و ھرکس چنین باشد  ین رفته و آنچه در تخّیل میاز ب

 .۸۴مستحق شفقت نخواھد بود. نک: میدانی، البالغة العربیة أسسھا و علومھا و فنونھا، ص 
چگونه فرزندش را به سوار شدن کشتی فرا خواند ÷ آید این است که آیا نوح سؤالی که پیش می -٢

ز سوار کردن کافران را صادر نکرده بود. آیا شفقت پدری  أر بود و خداونددر حالی او کاف مجوِّ
ای در مورد  تعبیری ظریف در جمله معترضه ـباعث فراموش شدن حکم الھی گردید؟ خداوند 

. در حالی که پسر نوح در مکانی دور و ]۴۲[ھود:  ﴾َوَ�َن ِ� َمۡعزِلٖ ﴿دارد و آن  پسر نوح بیان می
که توانسته بود پسرش را از کّفار دور سازد و وی نیز عزلت کرده ÷ فران بود. نوحجدای از کا

بود، چنین به پدر وانمود کرده بود که وی از زمره مؤمنان است و بدین خاطر بود که وی را برای 
برایش طلب دعا نمود. و اینکه أل سوار شدن دعوت کرد و حّتی در صورت استنکافش از خداوند

است؟ از مبھمات قرآن است و ÷ ؟ اسمش چیست؟ و چندمین فرزند نوحاین پسر کیست
 .۱۹۸و  ۱/۹۷نیازی به بیان در داستان نداشتند. خالدی، القصص القرآنی، 

_______________________ 
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به زمین دستور فرمود که آب خود را أ کافران غرق شدند، خداوندآنکه  پس از
قدرت الھی بر کافران به ھالک رفته فریاد کشیده شد:  فرو ببرد و در آن ھنگام بر زباِن 

 د:نفرمای می ـ ستمکاران دورافتاده از رحمت و آمرزش خدا! پروردگاروای بر این 

�ُض ﴿
َ
أ ۡقلِِ� وَِ�يَض  بۡلَِ� ٱَو�ِيَل َ�ٰٓ

َ
ۡمرُ ٱَوقُِ�َ  لَۡمآءُ ٱَمآَءِك َوَ�َٰسَمآُء أ

َ
َ�َ  ۡسَتوَۡت ٱوَ  ۡ�

ۖ ٱ ٰلِِم�َ ٱَو�ِيَل ُ�ۡعٗدا ّلِۡلَقۡوِم  ۡ�ُودِّيِ (بعد از ھالک کافران) گفته شد که: « .]٤٤[هود:  ﴾٤٤ل�َّ
ھا  ای زمین! آب خود را فرو خور، و ای آسمان! از باریدن بایست، و (آنگاه به دستور خدا) آب

لو پھ ١از میان برده شده و فرمان اجرا گردید و کار به انجام رسید، و کشتی بر کوه جودی
 ٢».گرفت (و در این موقع بود که) گفته شد: نابود باد گروه ستمکاران!

د، و در کتاب نفرمای دستور فرود آمدن از کشتی را صادر میأ پس از آن خداوند 
 د:نفرمای می در این باره چنین باشکوه خود

َمٞم َسُنَمّتُِعُهۡم  ۡهبِۡط ٱ�ِيَل َ�ُٰنوُح ﴿
ُ
َعَكۚ َوأ ن مَّ َمٖ� ّمِمَّ

ُ
ٰٓ أ �َِسَ�ٰٖ� ّمِنَّا َوَ�رََ�ٍٰت َعَلۡيَك َوَ�َ

ِ�مٞ 
َ
ُهم ّمِنَّا َعَذاٌب أ (به نوح) گفته شد: ای نوح! از کشتی پیاده « .]٤٨[هود:  ﴾٤٨ُ�مَّ َ�َمسُّ

ھا و سایر  ھا، بیماری طیشو، (و بدان که تو و ھمراھانت) از امنیت ما برخوردارید و (از قح
ھای ھمراھت (گشوده)  ) سالم و برکنارید و برکات خدا به روی تو و گروهکّفار اذّیتبالھا و 

ھا و  آیند که آنان) را از نعمت ھای دیگری را (از نسل شما پدید می ھا و گروه است. ملت
گاه عذاب  آن روند و، کنیم (ولی ایشان در غرور و غفلت فرو می ھا برخوردار می خوشی

 .»رسد دردناکی از سوی ما بدانان می

  ÷) اھداف دعوتی سرانجام داستاِن نوح۲-۳-۴(

 نابودیظلم اساس  -

 د:نفرمای می ـبراساس ظلمی که کردند نابود شدند. خداوند ÷ قوم نوح

َخَذُهُم ﴿
َ
وفَانُ ٱفَأ کفر و  سرانجام در حالی که (با« .]١٤[العنکبوت:  ﴾١٤وَُهۡم َ�ٰلُِمونَ  لطُّ

 ».کردند، طوفان ایشان را در برگرفتمعاصی) به خود ستم می

جودی، کوھی است که ُمشِرف بر جزیره ابن عمر در طرف شرق دجله در شمال عراق در موصل  -١
 . ۲/۱۷۹البلدان،  باشد. یاقوت حموی، معجم می

 .۱۱۴طباره، داستان پیامبران در قرآن، ص  -٢

_______________________ 
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ھا  انسان بدبختی و نابودی اقوام و ۀاست که ظلم مایأ و این از قوانین خداوند
 فرمایند: می ـخداوند  باشد بوده و می

ۡهلَۡكَنا ﴿
َ
ْ  ۡلُقُرونَ ٱَولََقۡد أ ا َظلَُموا ھای  ھا (و نسل گروهما « .]١٣[یونس:  ﴾ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لَمَّ

 ».اند اند، بدان گاه که ستم کرده یش از شما بودهایم که پ زیادی) را ھالک کرده
است که قوم  متعالبه خداوند  رین ستمی که انسان مرتکب شده شرکت و بزرگ 

 فرمایند: می ـخداوند د. نوح نیز چنین کردن

ِ  ۥَوُهَو يَعُِظهُ  ۦبۡنِهِ �ۡذ قَاَل لُۡقَ�ُٰن ِ� ﴿ ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب ۡكَ ٱإِنَّ  �َّ  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  لّ�ِ
داد ـ  (یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت ـ در حالی که او را پند می« .]١٣[لقمان: 

  .»پسر عزیزم! (چیزی و کسی را) انباز خدا مکن واقعا شرک ستم بزرگی است

در بین ھا  آن وی نیست بلکه ظلم و دیِن أ پروردگارالبته ظلم انسان فقط به 
و غالبًا ھم  شودھمین قانون و سّنت الھی مینیز شامل دیگر یکدیگر و تضییع حق ھم

شود؛ زیرا کسی  به ظلم بین مردم نیز کشیده می ،ألیعنی؛ شرک به خداوندبزرگ  ظلِم 
را ضایع ھا  آن دارد و حقاز مردم نیز پروا ن اولیپروا نداشته باشد به طور أ که از خدا

 ١کند. می
خود با زبانی  و مخاطبان َمدُعِوینھر دعوتگری باید ویرانگر بودن این مقوله را برای 

اساس و محور دعوت خود را بر  حّتیبیان کند و ÷ شفاف و ساده ھمچون نوح
را استنباط  این÷ ـ بنیان نھد و از داستان نوح †زدایی ھمچون پیامبران ـ  شرک

خت و سوز ندارد؛ د ولی سوندیر و زود دار ، بنا بر حکمتأل قوانین خداوند نمایند که
د ولی اجرایش ساقط نافت به تأخیر میبنابر حکمت الھی قانون الھی  بدین معنا که

 فرمایند: می ـخداوند  چه چنان شود، نمی

﴿ ِ ۡملَۡيُت لََها َوِ�َ َظال
َ
يِّن ّمِن َقۡرَ�ٍة أ

َ
َخۡذُ�َها �َ�َّ َوَ��

َ
 .]٤٨[الحج:  ﴾٤٨لَۡمِص�ُ ٱَمةٞ ُ�مَّ أ

اند ما بدیشان مھلت  (مردمانشان) ستمگر بودهاینکه  ھا و شھرھای بسیاری که با وجود چه آبادی«

کنند و تقوای گردد ھرگز کسانی که حدود خداوند عظیم را رعایت نمی بر این مبنا توصیه می -١
الھی ندارند، در بسیاری از مسائل مانند معامله، ازدواج، روابط اجتماعی و خانوادگی، و ... قابل 

را در زندگی خود قرار دھد؛ چرا که مردم در اعتماد نیستند و ھر مسلمانی باید این اصل 
 اند. ھای عملی زیان و گاه ضررھای غیر قابل جبران و بزرگی را دیده نمونه

_______________________ 
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 دیناسبب تأخیر عذاب مغرور نشوید و بد ایم و (به ایم. بعدھا ایشان را به عذاب گرفتار نموده داده
 ».خطوط منتھی) به من است اوند و تمامدر روز قیامت به سوی خدکه) برگشت (ھمگان 

 راء)الء و بَ نجات نه نسب (َو  ةعمل صالح وسیل -

مشاھده گردید، پسر نوح با وجود اینکه فرزند ÷ ھمانطور که در داستان نوح
برایش شفاعت و دعا از پروردگار عظیم نمود ولی نتوانست ÷ بود و نوح ÷نوح

نیز صدق یافته،  (علیھما الّسالم) نوح و لوط حکم در مورد ھمسراِن نجات یابد، این 
 فرمایند: می ـخداوند 

ُ ٱَ�ََب ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ  �َّ َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
َت ٱنُوٖح وَ  ۡمَرأ

َ
لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن  ۡمَرأ

ِ ٱُهَما ِمَن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما فَلَۡم ُ�ۡغنَِيا َ�نۡ  َمَع  �َّارَ ٱ ۡدُخَ� ٱا َو�ِيَل  ٔٗ َشۡ�  �َّ
ِٰخلِ�َ ٱ افران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است. کان یخداوند از م« .]١٠[التحریم:  ﴾١٠ل�َّ

اح دو تن از بندگان خوب ما بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود، و کن ۀآنان در حبال
 یشگاه الھیو آن دو نتوانستند در پ ١ردندکانت یبه آن دو خشان) یگزارش اسرار و اخبار بد

ن کمرشک، و سخت یوینند و (آنان را از عذاب خانمانسوز دنکشان بیا یبرا یارکن یمترک
د یشان) گفته شد: به دوزخ درآئینجات دھند. به ھنگام مرگ توّسط فرشتگان بد یاخرو

     .»ندیآ یه بدان در مک یسانک ۀھمراه با ھم
که کسی شایستگی دوستی و دوست داشتن است  باید آموخت÷ این دعوتگراز 

 وی را دوست داشتأل و باید بخاطر خداوند دارد که خداوند یکتا او را دوست می
الء) و ھرکس را خداوند تأیید نکند ھرچند از خویشاوندان و اقربای نزدیک انسان (َو 

راء) و بر (بَ  از متنفر بودأل دوست داشتن نیستند و باید بخاطر خداوند ۀ، شایستباشند
این مبنا انسان دوست گزینی و روابط خود را تنظیم کند؛ و بر این اساس است که 

 فرمایند: می ـخداوند 

زن نوح و (به آن دو خیانت کردند)؛ مفسرین در تفسیر آن بر این باورند که خیانت  ﴾فََخاَ�َتاُهَما﴿ -١
ھا و پخش اسرار خانواده و مؤمنان بود. البته  در ایمان نیاوردن، نفاق و ھمکاری با دشمن آن زن لوط

عفتی نشده  ھا انحراف از جاده عّفت نبود؛ زیرا ھرگز ھمسر ھیچ پیغمبری آلوده به بی خیانت آن
؛ ۹/۲۱۰است. نک: خفاجی، حاشیة الشھاب / عنایة القاضی و کفایة الراضی علی تفسیرالبیضاوی)، 

 .۴/۳۲۷؛ ابن کثیر، تفسیرالقرآن العظیم، ۲/۲۵۹ابن أبی زمنین مری، تفسیر ابن أبی زمنین، 

_______________________ 
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ٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿   ».فقط مؤمنان برادران ھمدیگرند« .]١٠[الحجرات:  ﴾إِۡخَوة
خواھران و برادران ایمانی  قِع و برادر ابوینی ھستند که ارزش و َو  پس چه بس خواھر

 ١.بندی را ھمیشه در روابط خود در نظر داشته باشد انسان را ندارند و انسان باید این طبقه

 آمیز کشتی نوح نمادی ماندگار و عبرت -

 ینظیر ای بیھ درس عبرت و آموزه÷ کردن داستان نوح با جاودان متعالخداوند 
 حل بسیاری از مسائل، مصائب و معضالت ھر عصری را به انسان ارزانی داشته، که راه

 فرمایند: می ـخداوند ، است خصوصًا عصر حاضر

ا َطَغا ﴿ ُذٞن  ١١ۡ�َارَِ�ةِ ٱَ�َۡلَ�ُٰ�ۡم ِ�  لَۡمآءُ ٱإِنَّا لَمَّ
ُ
ٓ أ ِ�َۡجَعلََها َلُ�ۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَها

که در (طوفان نوح) آب طغیان کرد، شما را سوار ما بدان گاه « .]١٢-١١ [الحاقة: ﴾١٢َ�ِٰ�َيةٞ 
اندرزی،  ۀغرق شدن کافران، درس عبرتی و) مایکشتی کردیم. تا آن (حادثه نجات مؤمنان و 

 ».شنوا آن را فرا گیرند و به خاطر سپرندھای  گوش برای شما بوده و

  د:نفرمای میأ ھمچنین خداوند 

نَّا َ�َۡلَنا ُذّرِ�ََّتُهۡم ِ� ﴿
َ
َُّهۡم � َما  ۦوََخلَۡقَنا لَُهم ّمِن ّمِۡثلِهِ  ٤١لَۡمۡشُحونِ ٱ ۡلُفۡلكِ ٱَوَءايَةٞ ل

 ُ�ۡغرِۡ�ُهۡم فََ� َ�ِ�َخ لَُهۡم َوَ� ُهۡم يُنَقُذونَ  ٤٢يَۡرَكُبونَ 
ۡ
ََّشأ إِ�َّ رَۡ�َٗة ّمِنَّا َوَمَ�ًٰعا إَِ�ٰ  ٤٣�ن �

ما آدمیزادگان را در کشتی مملو (از ایشان و کاالھایشان) حمل و « .]٤٤-٤١س: [ی ﴾٤٤ِح�ٖ 
شوند. اگر  سوار میھا  آن ایم که بر کنیم. و برای ایشان ھمان کشتی چیزھایی را آفریده می

ای که ھیچ فریادرسی نداشته باشند، و اصًال نجات  بخواھیم آنان را غرق خواھیم کرد، به گونه
رسد، آنان را از  رحمت ما باشد و تا زمانی (که اجل ایشان در میاینکه  مگرداده نشوند. 
د: بپرھیزید از عذاب و مجازات دنیوی که ومند سازیم. ھنگامی که بدانان گفته ش زندگی) بھره

 ».پیش رو دارید، و از عذاب و مجازات اخروی که در پشت سر دارید، تا به شما رحم شود

جویی البته باید توجه داشت منظور از قطع رابطه مطلق با معاندین و مخالفان دیِن خدا و ستیزه -١
ھا  توان ندای ایمان را به آنھا نیست؛ زیرا در صورت عدم ارتباط چگونه می کامل و ھمیشگی با آن

ھا اصول  لمانان اقتضای ارتباط را دارد ولی باید در ارتباط با آنرساند؟ و حّتی در مواردی نیاز مس
ھا بجای دوستی با مؤمنان، عدم  و قوانینی را رعایت کرد، از جمله: عدم دوستی و مّودت با آن

ھا خصوصًا در مواردی که باعث ظلم و  ھا، عدم یاری کردن آن اعتماد و اعتقاد به باورھا و عقاید آن
 شود و ... .  تسلط بر مسلمانان

_______________________ 
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بر آن سوار شود، ھرکس  ماند که ھمانند کشتی می أکار دعوت به سوی خداوند
از آن دوری گزیند در منجالب دنیا و ھرکس  شود و رستگار می ÷نوح ھمانند مؤمناِن 
داستان گفته شده ـ نوح  شود، پس ھر دعوتگری باید ھمانند قھرماِن  گناه غرق می

 کشتی اسالمبر ھا  آن ـ سعی کند با رھنمون کردن مردم و سوار کردن ÷پیامبر
اّول خود  ۀدر وھلآن  ۀرا از غرق شدن و ھالک گشتن نجات دھد، که البته الزمھا  آن

 تا مردم را بر آن فراخوان داد. شخص سوار بر کشتی نجات و رستگاری باشد
که  باشدمیج  ت پیامبر اکرمدر واقع این داستان گرانمایه از الطاف الھی بر امّ 

که سرشار از نکات و ظرائفی  است آشکار شدهھا  آن ایحقیقت آن به صورت ھدفمند بر
أ و بندگی خداوند فرینشسان و سوق دادن وی به سوی حقیقت آجھت تربیت ان

 فرمایند: میأ خداوند است؛

�َبآءِ ﴿
َ
نَت َوَ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل َ�َٰذ�ۖ  ۡلَغۡيبِ ٱتِۡلَك ِمۡن أ

َ
نُوِحيَهآ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَُمَهآ أ

ۖ ٱفَ  ھای  ملتھای  داستان این (قصه نوح و نیز« .]٤٩[هود:  ﴾٤٩لِۡلُمتَِّق�َ  ۡلَ�ٰقَِبةَ ٱإِنَّ  ۡصِ�ۡ
اسالم!) وحی  ای) جزو اخبار غیب است که آن را به تو (ای پیغمبر پیشین که تو آنان را ندیده

آزار قوم  و اذّیتدانستید، پس (در برابر  کنیم. نه تو و نه قوم تو پیش از این، آن را نمی می
زار اقوام آو  اذّیتونه که نوح و دیگر پیغمبران پیشین در برابر گ خود) شکیبایی کن ھمان

 ».اران استخود (شکیبایی کردند، و بدان) که سرانجام (کار، با شکیبایان و) از آن پرھیزگ
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 :مسّو فصل 
اهداف دعوتی داستان 

 ÷ابراهیم

 شکن ) ابراھیم بت۳-۱(
 از پدر و قومش÷ ) برائت ابراھیم۳-۱-۱(
 و دعوت پدرش به توحید÷ ) احتجاج ابراھیم۳-۱-۲(
 ھابت نشکست در÷ ابراھیم ) اقدام عملی۳-۱-۳(
 برای دعوتگر ایسوهاُ  ؛ت ابراھیمشخصیّ ) ۳-۲(
 تسلیم شدة واقعی ؛÷ابراھیم) ۳-۲-۱(
 قدم دعوتگری ثابت ؛÷ابراھیم) ۳-۲-۲(
 دعوتگری با بیانی صریح ؛÷ابراھیم) ۳-۲-۳(
 سوة حسنهاُ ÷ دعاھای ابراھیم) ۳-۲-۴(
 بنای کعبه) ۳-۳(
 ابتالی الھیدر آماج ÷ ) ابراھیم۳-۴(
 نانداخت درآتشو  محکوم به مرگ÷ ابراھیم )۳-۴-۱(
 ÷ھجرت ابراھیم) ۳-۴-۲(
 رھاکردن ھمسر و فرزند) ۳-۳-۳(
 کردن فرزند ) قربانی۳-۴-۳(
 ÷ھای ابراھیم ) بحث در دروغ۳-۵(



 
 
 

 ÷ابراهیم

شده است و  پنج سوره ذکرن کریم و در بیست و مرتبه در قرآ ۶۹÷ ابراھیم نام
بوده † نام پیامبران تو یا در معیّ ÷ بیان آن در مواردی در ضمن داستان ابراھیم

 ١عبارتند از:÷ داستان ابراھیم حاوِی  آیاِت  ۀھا و شمار است. سوره
 آیات ۀشمار سورهۀشمار سوره

 ۲ بقره
، ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۶(تکراری)،  ۱۲۰، ۱۲۴

۱۳۲ ،۱۳۳ ،۱۳۵ ،۱۳۶ ،۱۴۰ ،۲۵۸ 
 ۲۶۰(تکراری)، 

 ۹۷، ۹۵، ۸۴، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۳۳ ۳ آل عمران
 ۱۶۳(تکراری)،  ۱۲۵، ۵۴ ۴ نساء
 ۱۶۱، ۸۳، ۷۵، ۷۴ ۶ انعام
 (تکراری) ۱۱۴، ۷۰ ۹ توبه
 ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۶۹ ۱۱ ھود

 ۳۸، ۶ ۱۲ یوسف
 ۳۵ ۱۴ براھیمإ

 ۵۱ ۱۵ حجر
 ۱۲۳، ۱۲۰ ۱۶ نحل
 ۵۸، ۴۶، ۴۱ ۱۹ مریم

 ۶۹ ،۶۲، ۶۰، ۵۱ ۲۱ نبیاءأ
 ۷۸، ۴۳، ۲۶ ۲۲ حج

 ۶۹ ۲۶ شعراء
 ۳۱، ۱۶ ۲۹ عنکبوت

 ۷ ۳۳ حزابأ

 .۳۱۱تا  ۱/۳۰۳، خالدی، القصص القرآنی، ۳۸-۳۷شوق ابوخلیل، أطلس القرآن، صص  -١
_______________________ 
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 آیات ۀشمار سورهۀشمار سوره
 ۱۰۹، ۱۰۴، ۸۳ ۳۷ اتصافّ 

 ۴۵ ۳۸ ص
 ۱۳ ۴۲ شوری

 ۲۶ ۴۳ خرفُز 
 ۲۴ ۵۱ ذاریات
 ۳۷ ۵۳ نجم
 ۲۶ ۵۷ حدید

 (تکراری) ۴ ۶۰ ممتحنه
 ۱۹ ۸۷ أعلی

پیشوایای  ،خداوندپیغمبر  ، ابواألنبیاء،١خداوند منتخب خلیل و دوسِت  ÷ابراھیم
جاوید، رمز ایمان و نماد استواری و بزرگی  ۀحسن ۀو اسو تاریخ پیشرفِت  پارسایان، بزرگمرد

نامیده شده  "مسلمان"ھمان است که نخستین بار ÷ ابراھیم ٢و پیر طریقت است.
خواسته است تا در میان مردم از  از پروردگار و نیز نخستین کسی است که به دعا ٣است
پیامبر اسالم  فرمودهراست  ٤د.انآنان رسولی برانگیزد تا به راه راست رھنمونشان گرد خودِ 

 ) .به دعا خواسته است (من ھمانم که پدرم ابراھیم ٥ابراهيم) (انا دعوة أيب :÷
ترین  مقدس مّکه،ھایش دعا ۀکعبه و نیز کسی است که به واسط ۀخان ٦بنیانگذار او

فراخوانده  خدا ۀو زیارت خان کسی است که مردم را به حج جای زمین شد و نخستین
 ٧است.من و آرامش، و خیر و برکت خواسته أبرای این سرزمین پاک،  أاست و از خداوند

زندش سرشار از فر بابا قومش و نیز ÷ ابراھیم ؛تبشریّ  رور و بزرِگ داستان َس 
اوید ج هِ شک این چراغ افروز و َر  دعوت است که بی ۀف در زمینعبرت و نکات و ظرای

 .۱۲۵نک: نساء/ -١
 .۴نک: ممتحنه/ -٢
 .۷۸نک: حج/ -٣
 .۱۲۹نک: بقره/ -٤
 اند.) وامامان ذھبی وحاکم ھم اسنادش را صحیح دانسته۴۱۷۴حاکم، المستدرک (ش (صحیح): -٥
 .۱۲۷نک: بقره/ -٦
 .۱۲۶نک: بقره/ -٧

_______________________ 
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رسد، و این  و منظور می ه بر آن به مقصودآنقدر پرفروغ است که ھر مسلمانی با تکیّ 
 د: نفرمای بدان توصیه می أناب است که خداوند یبه حّد  مسیر

ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت َلُ�ۡم أ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤاْ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ إِۡذ قَالُوا

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ٱِمنُ�ۡم َوِممَّ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� ۡملُِك  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡسَتۡغِفَرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�

ِ ٱلََك ِمَن  نَۡبَنا �َ�َۡك  �َّ
َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ  .]٤[الممتحنة:  ﴾٤لَۡمِص�ُ ٱِمن َ�ۡ

است، بدانگاه که به قوم خود  ابراھیم و کسانی که بدو گرویده بودند، الگوی خوبی برای شما«
پرستید، بیزار و گریزانیم، و شما را قبول  غیر از خدا میتند: ما از شما و از چیزھایی که به گف

توزی ھمیشگی میان ما و شما پدیدار  انگی و کینهناعتنائیم، و دشم نداریم و در حق شما بی
پرستید. مگر سخنی  را به یگانگی می آورید و او آمده است، تا زمانی که به خدای یگانه ایمان می

کنم، و در عین حال برای تو  که ابراھیم به پدر خود گفت : من قطعًا برای تو طلب آمرزش می
توانم بکنم. (این سخن، چیزی نیست که بدان اقتدا کنید).  در پیشگاه خدا ھیچ کار دیگری نمی

 ».و بازگشت به سوی تو است آوریم، کنیم، و به تو روی می می توّکلپروردگارا! به تو 

 شکن ) ابراهیم بت۳-۱(
دروغین زیاد شده بود،  ِن ھا و خداوندا الھه پرستی و تعظیِم  بت÷ در زمان ابراھیم
ترین  ن و اساسیلیاّو گذاشته شد، ÷ رسالت بر دوش ابراھیم تھنگامی که مسئولیّ 

در أل خداوندھای حق تعالی را بشکند،  و شریکھا  بت این بود که÷ ایشانرسالت 
 د: نفرمای این زمینه می

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  ٥١َ�ٰلِِم�َ  ۦِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا بِهِ  ۥ۞َولََقۡد َءاتَۡيَنآ إِبَۡ�ٰهِيَم رُۡشَدهُ ﴿
َ
َما  ۦإِۡذ قَاَل ِ�

 ِ نُتۡم لََها َ�ِٰكُفونَ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَ�ِٰذه
َ
ٓ َءابَآَءنَا لََها َ�ٰبِِدينَ  ٥٢أ ْ وََجۡدنَا قَاَل لََقۡد  ٥٣قَالُوا

بِ�ٖ  نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ۡم ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
ِ  ٥٤ُكنُتۡم أ ِجۡئتََنا ب

َ
نَت ِمَن  ۡ�َقِّ ٱقَالُٓواْ أ

َ
ۡم أ

َ
ٰعِبِ�َ ٱأ قَاَل  ٥٥ل�َّ

�ُُّ�ۡم َربُّ  َ�َٰ�ٰتِ ٱبَل رَّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ِيٱ ۡ� ٰ َ�ٰلُِ�م ّمَِن  �َّ َ�َ ۠ نَا

َ
ِٰهِدينَ ٱَ�َطَرُهنَّ َو�  ﴾٥٦ل�َّ

و ھارون) در اختیار ابراھیم ) ھدایت و راھیابی را پیشتر (از موسی ۀما (وسیل« .]٥٦-٥١[األنبیاء: 
گاھی داشتیم. آن گاه به پدرش و اده بودیم و از (احوال و فضائل) گذرا و برای (حمل رسالت) آ

ھایی که شما دائمًا به عبادتشان مشغولید چیستند، گفتند: ما پدران  وم خود گفت: این مجسمهق
اند. ابراھیم گفت: قطعًا شما و  کرده را پرستش میھا  این ایم که (و نیاکان) خویش را دیده
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گوئی  می ان در گمراھی آشکار بوده و ھستید. گفتند: آیا واقعًا (معتقدی) آنچه را به ماتپدران
 آنچهکننده ھستی؟ (ابراھیم بدیشان) گفت: ( باز و شوخی جزو افراد ملعبهاینکه  حقیقت دارد، یا

و ھا  آسمان خدایان شما نیستند و) بلکه پروردگار شما، پروردگارھا این گویم جدی است و می
 ۀز زمررا آفریده است و من به این چیزی که گفتم اھا  آن زمین است. ھمان پروردگاری که

گاھند و با دلیل و برھان گفت  .»نمایند خود را ثابت می ۀگواھانی ھستم که آ

 ÷ابراھیم حمانبه مجادله با خلیل الّر  و پوچ پرستان با استداللی ضعیف و واھی بت
سر ه ست بااینکه چون بر مسیر نیاکان خود ھستند، در کامیابی و راه ر پردازند و می
بلکه  است بیان نشده÷ پایه فقط در برابر ابراھیم پوچ و بی برند، البته این استدالِل  می

 اند. دی از پیامبران و رھپویان آنان با این استدالل مواجه شدهاداعیان زی
گرا در بیان  برخی از افراد حق حّتیکه  رایج استی استدالل به حّد  ۀشیواین 
 پرست با این استدالل مواجه مبتدع و خرافه ھای داغ و مستدل در برابر افرادِ  حقیقت

 راِت تفکّ  ۀداند و قّال  و یا برخی آنقدر به تقلیدھای پوچ و کورکورانه سر نھاده شوند می
از استماع و شنیدن حق نیز اباء  حّتیاند که  دیگران را به گردن خود آویزان کرده

گیرند، با  قرار می تینراسگرا و  داعیان حق کنند و در مواقعی ھم که مورد خطاِب  می
 زنند.میناروا  یھای ین افراد تھمتبودن نیاکانشان، به ا استدالل به حق

عمل کند، و با متانت کامل و نھایت درایت و  ر باید در این زمینه ابراھیم واردعوتگ
 گوید: در جواب قومش چنین می÷ استدالل به جواب بپردازد، ابراھیم

ا كُ ﴿ فََرَءۡ�ُتم مَّ
َ
نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ُم  ٧٥نُتۡم َ�ۡعُبُدونَ قَاَل أ

َ
ۡقَدُمونَ ٱأ

َ
ٓ إِ�َّ  ٧٦ۡ� ُهۡم َعُدّوٞ ّ�ِ فَإِ�َّ

ِيٱ ٧٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربَّ  ِيٱوَ  ٧٨َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِدينِ  �َّ �َذا  ٧٩ُهَو ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِ�ِ  �َّ
ِيٱوَ  ٨٠َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِ�ِ  ِيٓ ٱوَ  ٨١يُِميتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِ�ِ  �َّ ن َ�ۡغفَِر ِ� َخِطٓ�  �َّ

َ
ۡطَمُع أ

َ
ِ�  َٔ أ

پرستید؟! ھم شما و  را می که چه چیز بینید گفت: آیا می« .]٨٢-٧٥[الشعراء:  ﴾٨٢ّ�ِينِ ٱيَۡوَم 
دانید)  ھائی که شما معبود خود می دشمن من ھستند (آنھا  آن ۀشما، ھم پیشین ھم پدران

) که مرا آفریده است، و ھم او مرا راھنمائی یوردگار جھانیان. (پروردگار جھانیانبجز پر
نوشاند. و ھنگامی که بیمار شوم او است  خوراند و می است که او مرا می یسازد. آن کس می

سپس مرا میراند و  د) او مرا مییرس و آن کسی است که (چون اجلم فرا دھد.  که مرا شفا می
 ».روز جزا و سزا گناھم را بیامرزد است که امیدوارم در یو آن کس گرداند. زنده می

در برابر  و با جان و دلتمام وجود است که با و باوری  ایمان ÷ایمان ابراھیم
پاک  ،را از نفس راحتیتسلیم شده است. ایمانی است که غم و ناأ پروردگارش
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س را از تسلیم ست که نفبخشد. ایمانی ا کند و قدرت و اطمینان و سعادت بدان می می
دعوتگر نیز باید در برابر خرافات و  ١دھد. نجات میخیاالت و اوھام  ودر برابر خرافات 

ایمانی راسخ داشته باشد و بیدی ÷ ھای مردم ھمچون ابراھیم گویی اوھام و یاوه
بر ذات اقدس  توّکلنان و اطمی شد که به ھر بادی بلرزد بلکه با تمام وجود ونبا

 زباِن  ھا بانماید و باید در خطاب به خرافات و بدعت و شرک را بیان حق ،ـالھی
ھای ظاھری  ، بت÷پاسخ دھد و ھمچون ابراھیم سلیم و کالِم شیوا استدالل و منطِق 

 ٢را بشکند.ھا  انسان ھای درونی ساز و نیز بت و دست

 از پدر و قومش÷ ) برائت ابراھیم۳-۱-۱(

کند،  شناسد و بر آن یقین حاصل می خود را می واحدِ خدای ÷ از اینکه ابراھیم پس
 فرمایند: می ـپردازد، خداوند  قومش میآلود و خرافی  رکاعتقادات ش به برائت

َرٮَٰك َوقَۡوَمَك ِ� َضَ�ٰٖل ﴿
َ
ٓ أ ۡصَناًما َءالَِهًة إِّ�ِ

َ
َ�تَِّخُذ أ

َ
�ِيهِ َءاَزَر �

َ
۞�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�

بِ�ٖ  َ�َٰ�ٰتِ ٱلَِك نُرِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم َملَُكوَت َوَ�َ�ٰ  ٧٤مُّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ا  ٧٥لُۡموقِنِ�َ ٱَوِ�َُكوَن ِمَن  ۡ� فَلَمَّ

ُۡل ٱَجنَّ َعلَۡيهِ  ِحبُّ  �َّ
ُ
فََل قَاَل َ�ٓ أ

َ
ٓ أ ا � فَلَمَّ ۖ قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ ا رََءا  ٧٦�فِلِ�َ ٱرََءا َكۡوَكٗبا فَلَمَّ

ُ�وَ�نَّ ِمَن  ۡلَقَمرَ ٱ
َ
فََل قَاَل لَ�ِن لَّۡم َ�ۡهِدِ� َرّ�ِ َ�

َ
ٓ أ ا � فَلَمَّ  ۡلَقۡومِ ٱبَازِٗ� َقاَل َ�َٰذا َرّ�ِ

آّلِ�َ ٱ ا رََءا  ٧٧لضَّ ۡمَس ٱفَلَمَّ فَلَۡت قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ  لشَّ
َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ُ�َ�ۡ

َ
بَازَِغٗة قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ َ�َٰذآ أ

ِي َ�َطَر  ٧٨ا �ُۡ�ُِ�ونَ بَرِٓيءٞ ّمِمَّ  ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِّ�ِ وَجَّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
نَا۠  ۡ�

َ
� ٓ ۖ َوَما َحنِيٗفا

 ر گفت: آیادان گاه که ابراھیم به پدر خود آزو ب« .]٧٩-٧٤[األنعام:  ﴾٧٩لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن 
و  بینم در گمراھی آشکار می م تو را! به حقیقت من تو را و قوگیری؟ را به خدائی میھایی  بت

مندان باور ۀو زمین را به ابراھیم نشان دادیم، تا از زمرھا  آسمان گونه ملک عظیم ھمان
ای را دید، (بر سبیل فرض و  ارهدر برگرفت، ست را (از جمله) ھنگامی که شب اوراستین شود.

 .۱۶۹طباره، داستان پیامبران در قرآن، ص  -١
ای، ھیچ  رسانی، ھیچ شفادھنده ی گوید: ھیچ روز شود که ابراھیم می در آیه فوق مشاھده می -٢

ی گناھی وجود ندارد، مگر خدای متعال که  ای، ھیچ بخشنده دھنده ای، ھیچ مرگ کننده زنده
 باشد.راستین ھر مسلمانی ھم میپروردگار جھان است. این باور 

_______________________ 
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گفت: این پروردگار من است! اما ھنگامی که غروب کرد گفت : من  ١خاءالعنان)إر
ل طلوع دید (باز از سبیل فرض دارم. و ھنگامی که ماه را در حا کنندگان را دوست نمی غروب

این پروردگار من است! ولی ھنگامی که غروب کرد، گفت: اگر گفت: و  ٢خاءالعنان)و إر
قوم گمراه خواھم بود. و ھنگامی که  ۀاز زمرپروردگارم مرا راھنمائی نکند، بدون شک 

گفت: این پروردگار من  ٣خاء العنان)فرض و إر بیلسطلوع دید (دوباره برخورشید را در حال 
ا ھنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم چرا که) این بزرگتر (از ستاره و ماه) است! امّ ؛( است

 کنم که بیگمان من رو به سوی کسی میکنید بیزارم.  می ! بیگمان من از آنچه انباز خدامن
مشرکان  ۀبه کنارم و از زمرو زمین را آفریده است، و من (از ھر راھی جز راه او) ھا  آسمان
 .»نیستم

 و دعوت پدرش به توحید ÷) احتجاج ابراھیم۳-۱-۲(

معبودھای باطلشان قانع نگشتند، به جدال  ۀدر زمین÷ بعد از اینکه قوم ابراھیم
 فرمایند: می ـخداوند پرداختند، ÷ با ابراھیم

هُ ﴿ ٓوّ�ِ ِ�  ۥۚ قَۡوُمهُ  ۥوََحآجَّ جُّ تَُ�ٰٓ
َ
ِ ٱقَاَل � َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِ  �َّ

َ
ٓ  ۦٓ َوَقۡد َهَدٮِٰن� َوَ�ٓ أ إِ�َّ

ن �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ� 
َ
ُرونَ  ٔٗ أ فََ� َ�َتَذكَّ

َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ ۡ�ُتۡم  ٨٠اۚ وَِسَع َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ َ�ۡ

َ
َخاُف َمآ أ

َ
َوَ�ۡيَف أ

 ِ ۡ�ُتم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ِ ٱَوَ� َ�َافُوَن � ِۡل بِهِ  �َّ يُّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

َ
  ۡلَفرِ�َقۡ�ِ ٱَعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗناۚ فَأ

َ
َحقُّ أ

 ِ ۡمِن� ٱب
َ
ِينَ ٱ ٨١إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  �َّ

ُ
ْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡلٍ� أ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا ۡمنُ ٱَءاَمُنوا

َ
�ۡ 

ۡهَتُدونَ  قوم ابراھیم با او به ستیزه پرداختند، (ابراھیم) گفت: « .]٨٢-٨٠[األنعام:  ﴾٨٢وَُهم مُّ
ھدایت بخشیده  مرا (خداوند)آنکه  خدا با من بستیزید. و حال ۀآیا شما را سزد که دربار

برخی از مفّسرین در فھم این آیه دارای اشکال ھستند: برخی ھمچون طبرسی و  -۳و  ۲، ١
برد. و دنبال حقیقت و  در عنفواِن جوانی بسر می÷ سیدقطب و ... بر این باورند که ابراھیم

بعد از پرستِش ستاره،  معبود حقیقی خود بوده و در این مرحله پیامبر نبوده است و طی مراحل
شود ولی این دیدگاه  بعد ماه، سپس خورشید، در آخر با ایمان به خداوند یکتا، موّحد و مؤمن می

در این مراحل پیامبر خدا بوده و بنابر سبیل فرض، مناظره و ÷ صحیح نیست؛ زیرا ابراھیم
ھا  که آن احتجاج با قوم خود بدین گونه صحبت کرده تا بدین وسیله معبودھای باطل

گردند. نک: ابن کثیر، أ ھا متوجه الله ارزش کند و آن خواندند را بیپرستیدند و بدان فرا می می
 –به بعد  ۱۱/۴۷۷البیان فی تأویل القرآن،  طبری، جامع – ۲۹۲-۳/۲۹۱تفسیر القرآن العظیم، 

 .۸۳۷-۲/۸۳۵سید قطب، ترجمه، فی ظالل القرآن،  – ۱۶۰و  ۳/۱۵۹بغوی، معالم التنزیل، 

_______________________ 
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ترسم، اما اگر خدا بخواھد ضرر و زیان  کنید نمی است؟ من از آن چیزھایی که انباز خدا می
رسد. دانش پروردگارم ھمه چیز را در بر گرفته است. آیا  گمان بدو) می (به کسی برسد، بی

سازید  آن را انباز (خدا) می جان است و بی هشوید. چگونه من از چیزی ک مییادآور ن
سازید که  ترسید که برای خداوند چیزی را انباز می مینشما از این آنکه  ترسم؟ و حال می

م یک از دو گروه خداوند دلیلی بر (حقانیت پرستش) آن برای شما نفرستاده است؟ پس کدا
رده دانید؟ کسانی که ایمان آو می تر به امن و امان است، اگر پرست) شایسته پرست و خدا (بت

ا است، و آنان نیامیخته باشند، امن و امان ایشان را سز باشند و ایمان خود را با شرک
 .»یافتگان ھستند راه

عزیز و ÷ ، مردی وجود دارد که برای ابراھیم÷با این حال در میان قوم ابراھیم
 اختصاصی به دعوت پدربه صورت ÷ ، ابراھیم١ر استمحبوب است و آن پدرش آز

بَتِ ﴿ ۀپردازد و با کلم می خود
َ
� به  حرمت وبا نھایت شفقت و مھربانی  (ای پدرم!) ﴾َ�ٰٓ

 فرمایند: می ـخداوند پردازد،  می پدرشدعوت 

يٗقا نَّبِيًّا ۥإِبَۡ�ٰهِيَمۚ إِنَّهُ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�  ۡذُكرۡ ٱوَ ﴿ بَِت لَِم َ�ۡعُبُد  ٤١َ�َن ِصّدِ
َ
� �ِيهِ َ�ٰٓ

َ
إِۡذ قَاَل ِ�

بَِت إِّ�ِ قَۡد َجآَءِ� ِمَن  ٤٢ا ٔٗ َما َ� �َۡسَمُع َوَ� ُ�ۡبِ�ُ َوَ� ُ�ۡغِ� َعنَك َشۡ� 
َ
� َما لَۡم  ۡلعِۡلمِ ٱَ�ٰٓ

تَِك فَ 
ۡ
ا تَّبِۡعِ�ٓ ٱيَأ ۡهِدَك ِصَ�ٰٗطا َسوِّ�ٗ

َ
بَ  ٤٣أ

َ
� ۡيَ�َٰنۖ ٱِت َ� َ�ۡعُبِد َ�ٰٓ ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ  لشَّ َ�َن لِلرَّ�  لشَّ

ا َك َعَذاٞب ّمَِن  ٤٤َعِصّيٗ ن َ�َمسَّ
َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ بَِت إِّ�ِ

َ
� ا لرَّ�ٱَ�ٰٓ ۡيَ�ِٰن َوِ�ّٗ  ﴾٤٥َ�َتُكوَن لِلشَّ

را بیان کن. او بسیار راست کردار و  در کتاب (قرآن) سرگذشت ابراھیم« .]٤٥-٤١[مریم: 
(محترمانه) به پدرش گفت: ای  راست گفتار و پیغمبر (یزدان) بود. ھنگامی (را بیان دار) که

وبالئی از تو به دور  اصًال شّر (بیند و  شنود و نمی کنی که نمی ! چرا چیزی را پرستش میپدر
تو نگشته  ۀشده است که بھر (از طریق وحی الھی) نصیب من ی! دانش) ای پدردارد؟ نمی

 ! اھریمن را پرستشبه راه درست رھنمود کنم، ای پدر است، بنابراین از من پیروی کن تا تو را
! من از پدررحمان سرکش بوده است. ای  )خداوند (فرمان مکن که اھریمن پیوسته در برابر

 فرمایند: میأل پدر ابراھیم، آزر نام داشت و کافر بود، خداوند -١

بِ�ٖ ﴿ َرٮَٰك َوقَۡوَمَك ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
ٓ أ ۡصَناًما َءالَِهًة إِّ�ِ

َ
َ�تَِّخُذ أ

َ
�ِيهِ َءاَزَر �

َ
 .]۷۴[األنعام:  ﴾٧٤قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ�

گیری!! به حقیقت من تو  ئی را به خدائی میھا بدان گاه که ابراھیم به پدر خود آزر گفت: آیا بت« 
 »بینم. را و قوم تو را در گمراھی آشکار می

_______________________ 
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آن گاه ھمدم  و شود وترسم که عذاب سختی از سوی خداوند مھربان گریبانگیر ت این می
 »ین یزدان و عذاب سوزان) شوی.شیطان (در نفر

دھد که  جواب می به او انه، پدرش اینگونهبانه و دلسوزاین بیان زیبا و مؤّد  در قبال
 : دنفرمای بیان میأ خداوند

رُۡ�َنََّكۖ وَ ﴿
َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ َل�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ� نَت َ�ۡن َءالَِهِ� َ�ٰٓ

َ
َراِغٌب أ

َ
ا ۡهُجۡرِ� ٱقَاَل أ  ﴾٤٦َملِّيٗ

گفت: آیا تو ای ابراھیم از خدایان من رویگردانی؟! اگر دست نکشی  پدر ابراھیم« .]٤٦[مریم: 
 .»کنم، برو برای مدت مدیدی از من دور شو حتمًا تو را سنگسار می

و ناشایست معارضه  بد دھد و با جواِب  به جدال با پدر ادامه نمی÷ ابراھیم
 گوید:  کند، بلکه به پدر می نمی

� إِنَّهُ ﴿ ٓ ۡسَتۡغفُِر لََك َرّ�ِ
َ
ا ۥقَاَل َسَ�ٌٰم َعلَۡيَكۖ َسأ ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن  ٤٧َ�َن ِ� َحفِّيٗ

َ
َوأ

ِ ٱِمن ُدوِن  ا �َّ ُ�وَن بُِدَ�ِٓء َرّ�ِ َشقِّيٗ
َ
ٓ أ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
 .]٤٨-٤٧[مریم:  ﴾٤٨َوأ

من از پروردگارم برای تو آمرزش  ١گفت: (پدر) خداحافظ! )ابراھیم به آرامی و مھربانی(«
و ای  ا (ای پدر!دارد. و از شم محّبتایت و ت. چرا که او نسبت به من بسیار عنخواھم خواس

کنم، تنھا پروردگارم را  گیری و دوری می پرستید کناره و از آنچه بجز خدا می )پرست! قوم بت
 » .پرستم. امید است در پرستش پروردگارم بدبخت و نومید نگردم می

برای ھر دعوتگری چندین  ،ھا آن ۀبا قوم و پدرش و مکالم ÷در ارتباط ابراھیم
 باشند: ید در امر دعوت میکه اساس و کل محرز و نمایان استخاص و ویژه صفت دعوتی 

 دھد و در راستای ابطال معبودھای با استدالل و منطق دعوت می÷ ابراھیم -
 پردازد. منطق و مستدل به بیان حق می باِن زبا ھا  آن

کند، با  کند، صدایش را بلند نمی ب و خیرخواھانه صحبت میمؤّد ÷ ابراھیم -
ور است  مھربانی در کالمش غوطهکند، بلکه  کننده بیان نمی زبانی تیز و ناراحت

 کند. ناخواسته حس می خیرخواھی او را خواسته و ،و مخاطب

رسد، برخی ھم  سالم علیک یعنی؛ از طرف من در امانی و ھیچ زیانی به تو نمی ﴾َسَ�ٌٰم َعلَۡيَك ﴿ -١
وره اند: سالم نیکی انسان و بردباری وی است. نک: س اند: یعنی خداحافظ. و برخی ھم گفته گفته

 .۵/۲۳۵و نجوی، معالم التنزیل،  ۶۳فرقان آیه 
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کند، بلکه در ازای آن به  آنان جدال نمی اذّیتدر برابر تھدید و ÷ ابراھیم -
 است. تراولیاز خود  عدھد و حق برایش از دفا ادامه میدعوت 

کند، و در راستای بیان توحید برخالف برخی  صریح حق را بیان می÷ ابراھیم -
صریح و بدون ھیچ  گیرد و مینی و مکانی را در نظر رایط زمانش مسلماناناز 

گوید و در برابر منکران و خصوصًا پدرش برائت  چینی حق را می مهشائبه و مقّد 
ای این نمتدی راستین و شیوهکند،  باطل بیان می و اعتقاداِت ھا  آن خود را از

 ١.باشدحیح از بیاِن حقیقت میص

 هابت نشکست در÷ ) اقدام عملی ابراهیم۳-۱-۳(
 و بعد از آن عزِم  به جدال قومش پرداخت÷ ابراھیم ھمانطور که پیشتر اشاره شد،

راسخ را اینگونه بیان  این تصمیِم أ گیرد، خداوند میھا  بت راسخ بر شکستن
 د: نفرمای می

ِ ٱَوتَ ﴿ ْ ُمۡدبِرِ�نَ  �َّ ن تَُولُّوا
َ
ۡصَ�َٰمُ�م َ�ۡعَد أ

َ
ِ�يَدنَّ أ

َ
فََجَعلَُهۡم ُجَ�ًٰذا إِ�َّ َكبِٗ��  ٥٧َ�

َُّهۡم لََعلَُّهۡم إَِ�ۡهِ يَرِۡجُعونَ  به خدا سوگند! من نسبت  ):ابراھیم گفت(« .]٥٨-٥٧[األنبیاء:  ﴾٥٨ل
ای برای نابودیشان خواھم کشید) وقتی که  کنم (و نقشه اندیشی می به بتانتان قطعًا چاره
 ٢»پشت کنید و بروید).

پردازد و  رفتاری می عملی و جھادِ  بیانی به دعوِت  بعد از دعوِت ÷ سپس ابراھیم
 یند:فرما می ـخداوند ، دھدتغییر میت خود را مأموریّ اجرای  ۀشیو

َُّهۡم لََعلَُّهۡم إَِ�ۡهِ يَرِۡجُعونَ ﴿ را ھا  آن ۀو ھم« .]٥٨[األنبیاء:  ﴾٥٨فََجَعلَُهۡم ُجَ�ًٰذا إِ�َّ َكبِٗ�� ل
 .»بزرگشان را، تا به پیش آن بیایند  ، مگر بتقطعه قطعه کرد

 شکن. ) ابراھیم بت۱-۴اّول بخش ( -١
را آھسته در میان این÷ یعنی؛ بعد از اینکه برای مراسم عید ساالنه بیرون بروید. البته ابراھیم -٢

اش را داد، برخی از  ای که فقط مردی آن را شنید بعد وی گزارِش گفته قومش گفت به گونه
ای که فقط مردی از قوم شنیده  را بعد از خروج قومش به گونهاین÷ اند: ابراھیم مفّسرین گفته

، قرطبی، تفسیر ۳۲۴و  ۵/۳۲۳را شنیدند. نک: بغوی، معالم التنزیل، ھا آن بود، گفت که آن
 .۳/۵۹۱، شوکانی، فتح القدیر، ۲۹۸و  ۲۹۷/ ۱القرطبی، 
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َلَعلَُّهۡم إَِ�ۡهِ ﴿ بت بزرگ را سالم نگه داشت و تبر را برگردن آن آویخت تا:
از آن آمدی  چنین پیش عّلتو از چگونگی حادثه و  ».تا به پیش آن بیایند« ﴾٥٨يَرِۡجُعونَ 
 »نمایان گردد.ھا  آن پرستی بر پاسخ دھد و بطالن بتھا  آن نتواند به بپرسند و

، فریاد زدند ای را دیدند، نظرهمراسم عید برگشتند و چنین م از ھنگامی که
 فرمایند: می ـخداوند

﴿ ْ ٰلِِم�َ ٱلَِمَن  ۥلَِهتَِنآ إِنَّهُ َمن َ�َعَل َ�َٰذا �قَالُوا گفتند: چه کسی « .]٥٩[األنبیاء:  ﴾٥٩ل�َّ
 ۀچنین کاری را بر سر خدایان ما آورده است؟ (ھر کس این کار را کرده باشد) او از جمل

 ».ستمگران است

 و مخالفت وی خبر داشتند:÷ ابراھیم ۀدر این حالت افرادی که از گفت

ْ َسِمۡعَنا فَٗ� يَۡذُكرُُهۡم ُ�َقاُل َ�ُ ﴿ ْ بِهِ  ٦٠إِبَۡ�ٰهِيمُ  ۥٓ قَالُوا تُوا
ۡ
ْ فَ� ۡ�ُ�ِ  ۦقَالُوا

َ
ٰٓ أ  �َّاِس ٱَ�َ

گفت  سخن میھا  بت الفت با)گفتند: جوانی از (مخ« .]٦١-٦٠[األنبیاء:  ﴾٦١لََعلَُّهۡم �َۡشَهُدونَ 
 یدر برابر مردم حاضر کنید تا (دادگاھ او را گویند: (بزرگان قوم) گفتند: ابراھیم می که بدو

گاھان) گواھی دھند  .»شود و آ

 ، گفت:را در دادگاه احضار کردند، به استنطاق وی پرداختند÷ وقتی ابراھیم

نَت َ�َعۡلَت َ�َٰذا �﴿
َ
إِبَۡ�ٰهِيمُ قَالُٓواْ َءأ لُوُهۡم  َٔ َكبِ�ُُهۡم َ�َٰذا فَۡ�  ۥقَاَل بَۡل َ�َعَلهُ  ٦٢لَِهتَِنا َ�ٰٓ

گفتند: آیا تو ای ابراھیم! این کار را بر سر خدایان « .]٦٣-٦٢[األنبیاء:  ﴾٦٣إِن َ�نُواْ يَنِطُقونَ 
ھا  آن پس از ١شاید این بت بزرگ چنین کاری را کرده باشد! )ای؟ (ابراھیم گفت: ما آورده

 .»د صحبت کنندتوانن مسئله را بپرسید اگر می

نُتُم ﴿
َ
ْ إِنَُّ�ۡم أ نُفِسِهۡم َ�َقالُٓوا

َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ٰلُِمونَ ٱفَرََجُعٓوا ٰ ُرُءوِسِهۡم لََقۡد  ٦٤ل�َّ ُ�مَّ نُِ�ُسواْ َ�َ

ُؤَ�ٓءِ يَنِطُقونَ  َ�َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٦٥َعلِۡمَت َما َ�ٰٓ
َ
ِ ٱقَاَل أ ا َوَ�  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ�  �َّ

ّفٖ لَُّ�ۡم َولَِما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٦٦يَُ�ُُّ�مۡ 
ُ
ِۚ ٱأ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ

َ
 .]۶۷-۶۴[األنبیاء:  ﴾٦٧أ

ھاست و در  گرفتن آن خود در مقام استھزاء و به سخرهبا چنین پیشنھادی به قوم  ÷ابراھیم -١
÷ اراده بودن بتھاست و این گفته ابراھیم بودن و بی عین حال بیانی منطقی برای تفھیم پوچ

پرستی است که  رساند بلکه ھدف خردکردن قوم بت ھا توسط خود را نمی انکارکردن شکستن بت
کنند بدون اینکه در عمل خود  ھا طلب می بت بزرگ و دیگر  حل مشکالت و رفع بالھا را از بت

 تفکر و تعقل نمایند.

_______________________ 
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بر اثر طوفان روانی، دقائقی  شما ستمگرید( حقیقتاً به خود آمدند و به خویشتن گفتند:آنان «
ن چرخشی زدند و عقب گرد کردند (و گفتند): تو که بیشتر طول نکشید و) سپس آنا

گویند، (ابراھیم) گفت: آیا به جای خداوند (جھان و خالق  سخن نمیھا  این دانستی  می
رسانند؟ وای بر شما! و  سود و زیانی به شما نمی پرستید که ھیچگونه ) چیزھایی را میانسان

 »فھمید؟ پرستید! آیا نمی وای بر چیزھایی که به جای خدا می
گردد، و حق طلوع  در این ھنگام که باطل بودن خود و رسواشدنشان محرز می

÷ ابراھیمکند، و ھیچ استدالل و منطقی برای مقابله ندارند، به گناه و ظلم بر  می
 :زنند و چنگ می

ْ َحّرِقُوُه وَ ﴿ ْ ٱقَالُوا ٓوا گفتند: اگر « .]٦٨[األنبیاء:  ﴾٦٨َءالَِهَتُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلِ�َ  نُ�ُ
 خت بسوزانید وخود را گرفته باشید) ابراھیم را سخدایان  که انتقام(خواھید کاری کنید   می

 ».خدایان خویش را مدد و یاری دھید
برای خود ھا  آن دھند! و یاریو  را مددھا  آن وای چه بد خدایانی که بندگانشان باید

در راستای کمک و پیروزی  فعالّیتیھیچ توانند  و زیانی نیستند! و نمی مالک سود
خالی از ھر استدالل ÷ حکم سوزاندن ابراھیم ١.خودشان و بندگانشان انجام دھند!

 اند. است؛ چرا که خود آنان باطل محض و داللت
دانستند که  آن نمی صادر کردِن  حکم و اجرائیهچنین با صدور  پیروان این اباطیل

 ٢کند. دفاع می زندمیرا سر  "هللا و نعم الوكيلا يحسب" ندایای که  از بندهأ خداوند

 فرمایند: می ـخداوند 

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ ﴿ ْ بِهِ  ٦٩قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ َراُدوا
َ
َكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ۦَوأ

ۡخَ�ِ�نَ ٱ
َ
�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ�  ٧٠ۡ�

َ
 .]٧١-٦٩[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِّ� ٱ ۡ�

آنان خواستند که ابراھیم  ٣ما به آتش دستور دادیم که ای آتش سرد و سالم شو بر ابراھیم.«
را با نیرنگ خطرناکی نابود کنند، ولی ما ایشان را زیانبارترین مردم نمودیم و او و لوط را 

 .۴/۶۱۲سیدقطب، ترجمه فی ظالل القرآن،  -١
کند که وقتی ابراھیم را در آتش انداختند گفت: حسبی الله و نعم الوکیل. (خدا  بخاری روایت می -٢

 ).۴۵۶۴ری (شبخا (صحیح):مرا کافی و بسنده است و او بھترین حامی و سرپرست است). 
سرما بخورد و ÷ فقط امر نفرمودند که آتش سرد باشد؛ زیرا احتمال داشت ابراھیمأ خداوند -٣

 "سرد و سالم باش. "اذّیت شود، بلکه امر فرمودند:

_______________________ 
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مادی و معنوی) پر خیر و برکتش برای ی گسیل داشتم که (از لحاظ رستگار و به سرزمین
 .»ایم جھانیان کرده

 با دستور به ھجرتش تمام کرد و وی به ھمراهِ ÷ نعمتش را بر ابراھیم أخداوند
را برای جھانیان آن أله سرزمینی ھجرت کرد که خداوندب÷ پسر برادرش لوط

 و شرائع الھی مقاِم † نزول پیغمبران مبارک نموده بود و آن سرزمین شام بود، و با
 ا بود.ھا و زندگی راحت در آنجا مھیّ  زیاد و میوهھای  نعمت ویژه به آن داده بود و

که شھری در  مدودر شھر س÷ از سرزمین شام و لوط ینطسدر فل÷ ابراھیم
صافات در مورد نجات  ۀدر سور ـاردن است، مبعوث شدند. خداوند ۀمنطق

 د: نفرمای به شام میو ھجرتش ÷ ابراھیم

ْ بِهِ ﴿ َراُدوا
َ
ۡسَفلِ�َ ٱَكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ۦفَأ

َ
 ﴾٩٩َوقَاَل إِّ�ِ َذاهٌِب إَِ�ٰ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ  ٩٨ۡ�

افکندند و نیرنگی اندیشیدند، ولی ما (او  ای پی برای نابودی ابراھیم نقشه« .]٩٩-٩٨[الصافات: 
آنان را پست و حقیر و مغلوب و ذلیل نمودیم. ابراھیم را نجات دادیم و واالیش کردیم، و) 

 ١.»کند روم، او مرا رھنمود می گفت: من به سوی پروردگارم می

توان فھمید که ستیز با شرک و خرافات فقط با  می÷ از دعوت عملی ابراھیم خلیل
شود، بلکه دعوتگر باید در مواقعی با عمل و جھاد رفتاری به  ر نمیدعوت کالمی میّس 

نشان دھد و حقیقت را نمایان سازد،  حق را به مردم کردن ظلم و شرک بپردازد و  محکوم
مخالفان خود باشد و در مواردی نیز با العمل  و دعوتگر در این راستا باید منتظر عکس

مجاھد باید  شود و در این راستا دعوتگرِ  مردم نیز مواجه می یھا جوئی انتقادھا و ستیزه
کند به دعوت ادامه  اید و تا آنجا که صالح و مقاصد شریعت اقتضا میصبر و استقامت نم

ند کار دعوت انجام دھد و اتو دھد و در صورتی که به تنگنا و چالش رسید که دیگر نمی
ز ھجرت را صادر مجوِّ  ألوجودش در آن سرزمین مواجه تھدیدھایی است، خداوند

 فرمایند: می ـخداوند ھجرت فرمودند، ÷ فرموده است، ھمانگونه که ابراھیم

ِينَ ٱَ�ٰعَِبادَِي ﴿ َٰي فَ  �َّ �ِ� َ�ِٰسَعةٞ فَإِ�َّ
َ
ْ إِنَّ أ ای « .]٥٦[العنکبوت:  ﴾٥٦ۡ�ُبُدونِ ٱَءاَمُنٓوا

و ستمگران بودید،  کّفاربندگان مؤمن من! زمین من فراخ است (و اگر در جائی تحت فشار 
 .»بپرستیدمسافرت کنید) و تنھا مرا توانید به نقاط دیگری  می

رازی، مفاتیح الغیب،  – ۱۱/۳۰۵قرطبی، تفسیر القرطبی،  – ۸/۱۵۲نیسابوری، الکشف و البیان،  -١
 .۲۰۲و  ۱/۲۰۱زیدان، اعتضاد من قصص القرآن،  – ۳/۱۸۴ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر،  – ۲۱/۱۹۰

_______________________ 
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 فرمایند: می ـخداوند و نیز 

ِينَ ٱقُۡل َ�ٰعَِبادِ ﴿ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َّ�  ِ ْ ِ� َ�ِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۡ�َياٱَر�َُّ�ۡمۚ لِ�َّ �ُض  �ُّ

َ
ۗ َوأ َحَسَنةٞ

ِ ٱ َما يَُو�َّ  �َّ ۗ إِ�َّ ونَ ٱَ�ِٰسَعٌة ُ�ِٰ ۡجَرُهم بَِغۡ�ِ ِحَسابٖ  ل�َّ
َ
ای پیغمبر! از «( .]١٠[الزمر:  ﴾١٠أ

سوی من به مردمان) بگو: ای بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان (خویشتن را) 
شود. (در مراکز کفر و  بپرھیزید. کسانی که نیکی کنند، در ھمین جھان بدیشان نیکی می

شرک، ظلم و غرق در گناه زندگی نکنید و پستی و خواری را نپذیرید و ھجرت را پیشه 
مین خداوند وسیع و فراخ است. (و در دیار غربت شکیبائی کنید). قطعًا به سازید). ز

 ١.»شود و کمال و بدون حساب داده می شکیبایان اجر و پاداششان به تمام

بقایش در سرزمین کفر و یا در سرزمین حاکم  با این وصف در صورتی که دعوتگر
در صورتی ، دهتنگ کرداعی إلی الله زندگی و دعوت را بر شخص  ۀستمگری که عرص

باشد و برای دعوت و مسلمانان ھایی  مشقت وھا  سختی لیش ھر چند با تحّم که بقا
به کار دعوت ادامه دھد ولی در صورتی که به ھمچنان مفیدتر باشد، بھتر است 

ای به انحصار و بند بکشند که نتواند کار دعوت انجام دھد و یا ھجرتش به  گونه
دھد، بھتر است که  ت خالق عظیم بھتر یاری کار دعوت و عبادین دیگر وی را در سرزم

توانست  نش دیگر نمیافکند آتش دربا تھدید به مرگ و ÷ ابراھیم خلیل .ھجرت کند
ھجرت  در واقعجرت نمود. کار دعوت انجام دھد و وی را ناتوان کردند، بدین خاطر، ھ

براساس حکمش  وکه در حیات دعوت ھمیشه مطرح بوده است است  مھّمی ۀمسئل
 شرایط و احوال و مصلحت متفاوت است.

 ای برای دعوتگر  سوهُا  ؛÷ت ابراهیم) شخصیّ ۳-۲(
از  و مھم نکاتی بارز ،و مسیر دعوت وی از زوایای مختلفی÷ حیات ابراھیم

 ازھرکدام  گیری از سوهدھد که با اُ  مرد بشریت را نشان میرگزبت واالی این شخصیّ 
دعوت خصوصًا در عصر حاضر که موانع و مسائل  بسیاری از مشکالِت  حلِّ ھا  آن

 ای بر مسلمانان مستولی شده، بدست خواھد آمد. عدیده

 واقعی ۀشد تسلیم÷ ) ابراھیم۴-۲-۱(

 .۲۳/۲۴۸المعانی،  ـ آلوسی، روح ۴۰و  ۲۴/۳۹۱نک: ابن عاشور، التجیر و التنویر،  -١
_______________________ 
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 آوردن کامل و مطلق در برابر ذات اقدس ربُّ  شدن و سر فرود اسالم بر تسلیم اساس
 فرمایند: می ـخداوند  ،العالمین استوار است

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ مان دین در پیشگاه خدا اسالم گ بی« .]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ٱ �َّ
 ».است

از  أاست، خداوند÷ و نیز ابراھیم† پیغمبران ۀاسالم با این اعتبار دین ھم
 د:نفرمای می چنین÷ صفات بارز ابراھیم

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ  ۥٓ َر�ُّهُ  ۥإِۡذ قَاَل َ�ُ ﴿
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
آنگاه که « .]١٣١[البقرة:  ﴾١٣١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱأ

                   ».پروردگارش بدو گفت: تسلیم شو. گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جھانیان گشتم

پذیر  لیم و فرمانگوید: به وی امر کرد که اخالص داشته باشد و تس ابن کثیر می
 فرمایند: می ـخداوند  ١.بدان لبیک گفت براھیمخداوند شود و ا

ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ َ ٱُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ  َۧوَو�َّ َفَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ  ّ�ِينَ ٱَلُ�ُم  ۡصَطَ�ٰ ٱ �َّ
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
سفارش شدن  و ابراھیم فرزندان خود را به این تسلیم« .]١٣٢[البقرة:  ﴾١٣٢َوأ

ھر کدام به فرزندان خویش گفتند): ای فرزندان من! (وی نیز چنین کرد.  ۀکرد، و یعقوب نو
خداوند، آئین (اسالم) را برای شما برگزیده است. (پس به ما قول بدھید که یک لحظه ھم از 

 .»مسلمان باشیداینکه  آن دوری نکنید) و نمیرید جز

ٓ ﴿ضمیر در   ۡسلَۡمُت لَِرّبِ ﴿ :ۀبه فرمود جمله مذکور بنابر تأویل کلمه و ۀدر آی ﴾بَِها
َ
أ

داشته و  محّبتبر آن حرص و  مسلمانان ۀھمگردد.  میبر .]١٣١[البقرة:  ﴾١٣١ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱ
ت مرگ محافظت نمودند و فرزندانشان را نیز بدان وصیّ  ۀتا لحظ را این تسلیم شدن

که کعبه را بنا ÷ با فرزندش اسماعیل÷ این صفت بارز در دعای ابراھیم ٢نمودند.
 :کردند محرز است، آن لحظه که گفتند می

ما دو نفر  ای پروردگار ما! چنان کن که« .]١٢٨[البقرة:  ﴾ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ ﴿
 .»تو باشیم (فرمان) مخلص و منقادِ 

 .۱/۴۴۶کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  ابن -١
و تفسیر  ۳/۱۸۳یر ابن کثیر، به نقل از (تفس ۲۰۷و  ۱/۲۰۶زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -٢

 ).۲/۲۶۲القایمی، 

_______________________ 
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 ھر مسلمانی چه چناننکته قابل فھم است که دو ÷ از این صفت بارز ابراھیم
 کند: مینو افسوس گیر  خود قرار دھد در خسران ۀرا سرلوحھا  آن

ھر مسلمانی باید در برابر قوانین و شریعت خداوند متعال تسلیم محض باشد و  :اّول
اد مطلق ل و درنگی بپذیرد و منقگونه تأمّ  را بدون ھیچاز جانِب وی ھرگونه دستوری 

 ،بخش ایمان فرح  میباشد و در این لحظه است که با تسلیم شدنش نس أقوانین خداوند
ر خواھد کرد. پس ھد داد و طمأنینه و آرامش سراسر وجودش را معطَّ ادلش را نوازش خو

سر بر  بدون درنگ أثبوت دستور خداوند صفت ھر مسلمانی این است که به محِض 
 کند.می ه را با ایمان خود لِ  بھات بیرونو ھوای درون و ش گذارده الھی آستان حکِم 

مسلمانان باید دریابند که امروزه جھان اسالم دشمنان زیادی در بیرون و  :دّوم
ھا  گرگ شود که شود و باعث می تکه می گرایی جھان اسالم تکه بحزدرون دارد و با ت

بر ما  أاین افراد باید بدانند که خداوند .تکه کنند فرصت یابند تا مسلمانان را تکه
 د:نفرمای می چه چنان گذاشته،نام مسلمان  واسالم، به شدن  تسلیم

ٮُٰ�ُم ﴿  خداوند شما را قبًال (در« .]٧٨[الحج:  ﴾ِمن َ�ۡبُل َوِ� َ�َٰذا لُۡمۡسلِِم�َ ٱُهَو َسمَّ
 » .پیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین نامیده استھای  کتاب

کارھای جمعی با ھمفکری محاسن زیادی دارد ولی اینکه  باید بدانند مسلمانان
و خالی از اخالص و نباید فراموش کنند کوبیدن و تخریب دیگر مسلمانان بدون دلیل 

کند بلکه  از صراط مستقیم خارج میرا ھا  آن جدای از اینکه مسیرادب و اخالق، 
 ۀرای ھمبھا  آن د که دشمنیکن ای آماده می رای گرگھای گرسنهفرصت مناسبی را ب

 مسلمانان محرز است.

 ثابت قدم دعوتگری ؛÷) ابراھیم۳-۲-۲(

بنابر ھدایت و رشد و توحید خالص که از جانب پروردگار عظیم دریافت ÷ ابراھیم
قدم  و ثابتشت و مردم ھراسی ندا نمرود، از محیط ناسالم جامعه و تھدید است کرده

 فرمایند: می ـخداوند پرداخت،  خود می ۀبه انجام وظیف

ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم رُۡشَدهُ ﴿ ما « .]٥١[األنبیاء:  ﴾٥١َ�ٰلِِم�َ  ۦِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا بِهِ  ۥ۞َولََقۡد َءاتَۡيَنا
 برای او (احوال و فضائل) گذارده بودیم و ازابراھیم  اختیار در رای اب) ھدایت و راھیۀ(وسیل

گاھی داشتیم (حمل رسالت)  ».آ



 ١١٩  ÷فصل سّوم: اهداف دعوتی داستان ابراهیم

به وی ایمان ÷ جز ھمسرش ساره و پسر برادرش لوطبا وجود اینکه ÷ ابراھیم
داد و ھرگز به   ادامه می رسالت خود ۀولی با تمام قوا و اطمینان به وظیف ١نیاورده بودند

شد.  مید و دلسرد نمیگرفت، نااُ  دلیل اینکه در انتقاد زیاد و تھدیدھای ھولناک قرار می
فاسد و ھای  محیط تحت تأثیر جامعه وقدم باشد و نباید  دعوتگر نیز باید ھمیشه ثابت

انتقادھای زیاد قرار بگیرد بلکه باید بجای اینکه تأثیر بپذیرد، تأثیرگذار باشد؛ زیرا وی 
را بر خداوند آن ۀریت، مردان انتخاب شدصاحب رسالتی است که رادمردان تاریخ بش

 اند.  عھده داشته و ابالغ کرده

 ی صریحدعوتگری با بیان ؛÷) ابراھیم۳-۲-۳(

پردازد،  را بشکند به جدالی صریح با قومش میھا  بت قبل از اینکه÷ ابراھیم
 فرمایند: می ـخداوند 

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ ﴿
َ
ِ  ۦإِۡذ قَاَل ِ� نُتۡم لََها َ�ِٰكُفونَ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذه

َ
ْ وََجۡدنَآ  ٥٢أ َقالُوا

بِ�ٖ  ٥٣َءابَآَءنَا لََها َ�ٰبِِدينَ  نُتۡم َوَءابَآؤُُ�ۡم ِ� َضَ�ٰٖل مُّ
َ
-٥٢[األنبیاء:  ﴾٥٤قَاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

ھایی که شما دائمًا به عبادتشان  گاه که به پدرش و قوم خود گفت: این مجسمهآن« .]٥٤
اند،  کرده را پرستش میھا  این ایم که ؟! گفتند: ما پدران خویش را دیدهمشغولید چیستند

 ».ابراھیم گفت: قطعًا شما و پدرانتان در گمراھی آشکار بوده و ھستید

گیرد،  ھا می بت عزم راسخ بر شکستن ،بعد از این جدال÷ سپس ابراھیم
 د:نفرمای را اینگونه توصیف میعزمش  أخداوند

ِ ٱَوتَ ﴿ ْ ُمۡدبِرِ�نَ  �َّ ن تَُولُّوا
َ
ۡصَ�َٰمُ�م َ�ۡعَد أ

َ
ِ�يَدنَّ أ

َ
و ابراھیم « .]٥٧[األنبیاء:  ﴾٥٧َ�

ای برای  کنم. (و نقشه اندیشی می ان قطعًا چارهتگفت: به خدا سوگند! من نسبت به بتان
نابودیشان خواھم کشید) وقتی که پشت بکنید و بروید (و برای مراسم عید بیرون شھر روید 

 .»دور شویدھا  آن و از

کند، با ھمچنین سخنانی رویاروی و  یاز قوم خود برخورد مھرکس  با ÷ابراھیم
ه و دارد کاری بر سر الھ رد که او قصددا بدیشان اعالم می کند و گفتگو می

 ٢ھایشان بیاورد، و برگشتی از این کار نیست. خداگونه

 .۱/۲۰۸زیدان، المستفاد من قصص القرآن،  -١
 .۴/۶۰۹سید قطب، ترجمه فی ظالل القرآن،  -٢

_______________________ 
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صریح و  ،ان حقایق اسالمرساند که باید دعوتگر در بی می÷ این عملکرد ابراھیم
شرم  خی دعوتگران از رویگردد که بردر مواردی مشاھده می اشد، متأسفانهپرده ب بی

بیان حقیقت فرا  مناسِب  ه احساس اینکه ھنوز زمانو یا بیا وجود ترس و حیاء 
دیر  ،شود، این افراد باید بدانند که زود کنند که دیر می نرسیده، آنقدر اھمال می

دعوت باید ھمچون رودی  .باید بدون شائبه و صریح بیان شوندھا  حقیقت شود و می
 مند گردد.  ھمیشه جریان داشته باشد تا حیات از آن بھره

 اسوة حسنه÷ ) دعاھای ابراھیم۳-۲-۴(

کرد، از  می توّکلند، بر وی خوا را به فریاد میأ بسیار خداوند÷ ابراھیم
بوده و قلب و زبانی ذاکر داشته  ءالدعارن محرز است که وی کثیوی در قرآ سرگذشت

 است، از جمله دعاھای وی در قرآن کریم:
 دعا برای خودش:  -

لَٰوةِ ٱُمقِيَم  ۡجَعۡلِ� ٱَرّبِ ﴿ � َر�ََّنا َوَ�َقبَّۡل ُدَ�ٓءِ  لصَّ  .]۴۰[إبراهیم:  ﴾٤٠َوِمن ُذّرِ�َِّ�
 .»روردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیرو کسانی از فرزندان مرا نمازگزار کن. پ پروردگارا! مرا«

ٰلِِح�َ ٱَرّبِ َهۡب ِ� ِمَن ﴿ و به  ایفرزندان شایستهپروردگارا! « .]۱۰۰[الصافات:  ﴾١٠٠ل�َّ
  .»من عطا کن

 دعا برای خود و فرزندش: -

نَت  ٱۡ�َۡيِت ِمَن  ٱۡلَقَواِعدَ ُم  ۧ�ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ� ﴿
َ
ۖٓ إِنََّك أ ِميعُ �ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا  ٱلسَّ

 ی ( ھای خانه اھیم و اسماعیل پایهو (به یاد آورید) آن گاه را که ابر« .]۱۲۷[البقرة:  ﴾١٢٧ٱۡلَعلِيمُ 
گمان تو  گفتند): ای پروردگار ما (این عمل را) از ما بپذیر، بی بردند (و می کعبه) را باال می

 .»نوا و دانا ھستیش

 :اشدعا برای خود، فرزند و ذرّیه -

رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ ﴿
َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

نَت 
َ
اُب ٱَعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ ما دو نفر  چنان کن کهای پروردگار ما! « .]۱۲۸[البقرة:  ﴾١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

که تسلیم (فرمان)  فرزندان ما ملت و جماعتی پدید آور تو باشیم، و از (فرمان)مخلص و منقاد
پذیر و  توبه گمان تو بس بده و بر ما ببخشای، بیرا به ما نشان  ات خویشتو باشند، و طرز عباد

 ».یمھربان
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 ای خود، والدین و مؤمنین:ردعا ب -

يَّ َولِۡلُمۡؤِمنَِ� يَۡوَم َ�ُقوُم  ۡغِفرۡ ٱَر�ََّنا ﴿  پروردگارا!« .]۴۱[إبراهیم:  ﴾٤١ۡ�َِساُب ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
 ١.»شود در آن روزی که حساب برپا می مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و ببخشای

 دعا برای ذریه مسلمانش که خداوند پیغمبری را در میان آنھا مبعوث فرماید: -

ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم  ۡ�َعۡث ٱوَ  َر�ََّنا﴿  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ�ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا
نَت 

َ
ای پروردگار ما! در میان آنان (که از « .]۱۲۹[البقرة:  ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

خواند رانگیز تا آیات تو را برایشان فرو ی از خودشان بدودمان ما و منقاد فرمان تویند) پیغمبر
پاکیزه نماید،  )از شرک و اخالق ناپسند(و کتاب و حکمت را بدیشان بیاموزد و آنان را 

 ».گمان تو عزیزی و حکیمی بی

پذیرفته أ برای پدر خود در حالی دعا کرد که کافر بود و این عملکردش در نزد الله÷ ابراھیم -۱
 رمایند:فمی ألای برای مؤمنان نیست. خداوندهنشد و اسو

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت لَُ�ۡم أ ا  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤا إِۡذ قَالُوا

ِ ٱَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  �َّ ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ
َ
ِ ٱ� َّ� 

ۡملُِك لََك ِمَن  ۥٓ وَۡحَدهُ 
َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
ِ ٱإِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ� َۡنا  �َّ �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ ِمن َ�ۡ

نَبَۡنا �َ�َۡك 
َ
 .]۴[الممتحنة:  ﴾٤لَۡمِص�ُ ٱ�َ�َۡك �

ر و کردار) ابراھیم و کسانی که بدو گرویده بودند، الگوی خوبی برای شما است، بدانگاه که (رفتا « 
پرستید، بیزار و گریزانیم، و شما را  به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزھائی که بغیر از خدا می

ما پدیدار توزی ھمیشگی میان ما و ش اعتنائیم، و دشمنانگی و کینه قبول نداریم و در حق شما بی
پرستید. (کردار و  آورید و او را به یگانگی می آمده است، تا زمانی که به خدای یگانه ایمان می

رفتار ابراھیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شما است) مگر سخنی که ابراھیم به پدر 
خدا ھیچ کنم، و در عین حال برای تو در پیشگاه  خود گفت: من قطعًا برای تو طلب آمرزش می

توانم بکنم. (این سخن، چیزی نیست که بدان اقتداء کنید). پروردگارا ! به تو  کار دیگری نمی
ھا سر به جانب تو  ی راه آوریم، و بازگشت به سوی تو است (و ھمه کنیم، و به تو روی می توّکل می

 ».گردد) دارد و به تو منتھی می
توان یز است و در صورتی که کافر ھم باشند میاین دعا به صورت عام برای والدین مسلمان جا 

کرد. البته برخی از مفّسرین بر این باورند که برای آدم و  ـ ھا طلب ھدایت از خداوند برای آن
 .۹/۲۶۴، مفاتیح الغیبدعا کرده است. نک: رازی،  -علیھما السالم–حوا 

 

_______________________ 
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ت خالق داز خیرات دنیا شوند تا بدین وسیله به عبا مندبھرهتش تا ذریّ  یدعا برا -
 خود بپردازند:

ۡسَكنُت ِمن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ۡ�ِ ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك ﴿
َ
ٓ أ ٓ إِّ�ِ �ََّنا َر�ََّنا ِ�ُقِيُمواْ  لُۡمَحرَّمِ ٱرَّ

لَٰوةَ ٱ ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  لصَّ
َ
َلَعلَُّهۡم  �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم وَ  �َّاِس ٱَدٗة ّمَِن  ِٔأ

(پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین  .]۳۷م: [إبراهی ﴾٣٧�َۡشُكُرونَ 
ای  ی نسبت به) آن را حرام ساختهتوّجھ تو، که (تجاوز و بی ۀبدون کشت و زرعی، در کنار خان

گروھی از ھای  دل کهکن نماز را بر پای دارند، پس چنان اینکه  ام، خداوندا تا سکونت داده
ند فرما، شاید که م ھا بھره آنان گردد و ایشان را از میوه توّجهات) م انهمردمان (برای زیارت خ

 .»سپاسگزاری کنند

گونه رای ھر دعوتگری محرز است که ھمانب ÷از دعاھای این پیامبر عظیم الشأن 
به سوی نیز را  أباید خداوند ،خواند فرامی أکه دعوتگر مردم را به سوی خداوند

طلب مغفرت، ھدایت، رزق، و سعادت دنیا و ھا  آن برای أخداوندمردم فرا بخواند و از 
دعوتگر جدای از اینکه مستحب است و وی را به  این عملکردِ  .عقبی را خواستار شود

کند که مسیر دعوتش  را به وی عطا می ایرساند، جالی خاطر و صفای قلبی پاداش می
 .کندمی و پراخالص بایرا دقیق و ز

 ) بنای کعبه۳-۳(
و ÷ برای بار اّول ساخته شد، و توسط ابراھیم خلیل÷ کعبه توسط آدم ۀخان

ای است که جدای از  و این نکته ١تجدید بنا گردید.÷ فرزند بزرگوارش اسماعیل
ند، اگرچه دار باور وضوع معتقد ومپژوھشگران نیز بر این نگاران و  قرآن کریم، تاریخ

اند ولی روایات و مستند این  از داشتهخالف این را ابرھای  گزارش ھا آن برخی از
 ٢باشد. ھا ضعیف و جعلی می گویی یاوه

، تجدید بنا کردند ÷اسماعیل کعبه را ابراھیم و پسرش ۀھیچ شکی نیست خان
 فرمایند: می ـخداوند 

  ۴۰۹.١و ۶/۴۰۸رک: ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، 
ھای مختلف در این زمینه نک: محّمد بیومی مھران، بررسی تاریخی قصص  جھت مشاھده دیدگاه -٢

 .۱۵۳و  ۱/۱۵۲قرآن، 

_______________________ 
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ۡمٗنا وَ  ۡ�َۡيَت ٱ�ۡذ َجَعۡلَنا ﴿
َ
ْ ٱَمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  �َّ � وََعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ  ِۧمن مَّ

َم ُمَصّ�ٗ
آ�ِِفَ� وَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
عِ ٱوَ  ۡلَ�ِٰكفِ�َ ٱَم �ۡسَ�ٰعِيَل أ كَّ ُجودِ ٱ لرُّ �ۡذ َقاَل  ١٢٥لسُّ

ا َءاِمٗنا وَ  ۡجَعۡل ٱُم َرّبِ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡهلَهُ  ۡرُزۡق ٱَ�َٰذا بََ�ً
َ
ِ  �ََّمَ�ٰتِ ٱَن مِ  ۥأ ِ ٱَمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم ب َّ� 

َمّتُِعهُ  �ِخِر� ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ 
ُ
هُ  ۥقَاَل َوَمن َ�َفَر فَأ ۡضَطرُّ

َ
َو�ِۡئَس  �َّارِ� ٱإَِ�ٰ َعَذاِب  ۥٓ َقلِيٗ� ُ�مَّ أ

نَت �ۡسَ�ِٰعيُل رَ  ۡ�َۡيتِ ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم  ۧ �ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ�  ١٢٦لَۡمِص�ُ ٱ
َ
ٓۖ إِنََّك أ �ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّا

ِميعُ ٱ رِنَا  ۡجَعۡلَناٱَر�ََّنا وَ  ١٢٧ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

نَت 
َ
اُب ٱَمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ  ۡ�َعۡث ٱَر�ََّنا وَ  ١٢٨لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

نَت  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم 
َ
 ﴾١٢٩ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

(و به یاد آورید) آن گاه را که خانه (ی کعبه) را پناھگاه و مأوای امن و « .]١٢٩-١٢٥[البقرة: 
کردیم (و بدیشان دستور دادیم از مقام ابراھیم نمازگاھی برای خود برگیرید و به امان مردم 

کنندگان، رکوع و  کنندگان و اعتکاف ما را برای طواف ۀابراھیم و اسماعیل سفارش کردیم خان
کنندگان پاک و پاکیزه کنید. و (به یاد آورید) آن گاه را که ابراھیم گفت: خدای من!  سجده

که از ایشان به خدا و روز را شھر پرامن و امانی گردان، و اھل آن را کسانی این (سرزمین) 
مندشان گردان. (خدا پاسخ داد  ھا روزیشان رسان و بھره بازپسین ایمان آورده باشند ـ از میوه

و) گفت: (دعای تو را پذیرفتم)، و کسی را که کفر ورزد، مدت کوتاھی (از ثمرات این جھان) 
سازم، و چه بد سرانجام و سرنوشتی  انم و سپس او را به عذاب آتش ناچار میگرد مند می بھره

ھای خانه (ی کعبه) را باال  است! و (به یاد آورید) آن گاه را که ابراھیم و اسماعیل پایه
گفتند:) ای پروردگار ما! (این  بردند (و در اثنای آن دست دعا به سوی خدا برداشته و می می

ھستی. ای پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر  اگمان تو شنوا و دان ر، بیعمل را) از ما بپذی
مخلص و منقاد (فرمان) تو باشیم، و از فرزندان ما ملت و جماعتی پدیدآور که تسلیم (فرمان) 
تو باشند، و طرز عبادات خویش را (کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و لغزشی 

پذیر و مھربانی ھستی. ای پروردگار ما! در  گمان تو بس توبه ا ببخشای، بیاز ما سر زد) بر م
میان آنان پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و کتاب (قرآن) و 
حکمت (اسرار شریعت و مقاصد آن) را بدیشان بیاموزد و آنان را (از شرک و اخالق ناپسند) 

 ».ن تو عزیزی و حکیمیگما پاکیزه نماید، بی

 فرمایند: می ـخداوند و نیز 

َة ُمَباَرٗ� َوُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿ ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
�ِيهِ َءاَ�ُٰتۢ  ٩٦إِنَّ أ
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َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  ِ َ�َ  ۥَ�ّيَِ�ٰٞت مَّ ۗ َوِ�َّ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَ�َن َءاِمٗنا
َ ٱإَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  نخستین « .]٩٧-٩٦[آل عمران:  ﴾٩٧ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

ای (از حیث قدمت و حرمت که با دست انبیاء جھت پرستش و نیایش صحیح خداوند  خانه
قرار دارد (و کعبه نام و از  مّکهکه در ای است  یگانه) برای مردم بنیانگذاری گشته است، خانه

ھای  ھدایت جھانیان است. در آن نشانه ۀلحاظ ظاھر و باطن) پر برکت و نعمت است و مای
داخل ھرکس  است). وھا  آن ۀروشنی است، مقام ابراھیم (یعنی مکان نماز و عبادت او از جمل

کسانی که توانائی (مالی و  آن (حرم) شود در امان است. و حج این خانه واجب الھی است بر
کفر ورزد (به خود زیان رسانده نه به خدا) چه ھرکس  بدنی) برای رفتن بدانجا را دارند. و

 ».نیاز است جھانیان بی ۀخداوند از ھم

 فرمایند: می ـخداوند نیز و 

بَۡ�ٰهِيَم َمَ�َن ﴿ نَا ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ�  ۡ�َۡيتِ ٱ�ۡذ بَوَّ�

َ
آ�ِِفَ� ا وَ  ٔٗ أ َطّهِۡر بَۡيِ�َ لِلطَّ

عِ ٱوَ  ۡلَقآ�ِِم�َ ٱوَ  كَّ ُجودِ ٱ لرُّ ّذِن ِ�  ٢٦لسُّ
َ
ِ  �َّاِس ٱَوأ �َِ�  ۡ�َجِّ ٱب

ۡ
ِ َضاِمٖر يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
يَ�

ِ فَّجٍ َعِميقٖ 
 ۀای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که محل خان«( .]٢٧-٢٦[الحج:  ﴾٢٧ِمن ُ�ّ

کعبه را برای ابراھیم آماده ساختیم و آن را بدو نمودیم (و دستور دادیم) چیزی را انباز من 
نندگان و رکوع برندگان و سجده برندگان (از ک کنندگان و قیام ام را برای طواف منمای و خانه

وجود بتان و مظاھر شرک و از ھرگونه آلودگی ظاھری و معنوی دیگر) تمیز و پاکیزه گردان. 
ای پیغمبر!) به مردم اعالم کن که (افراد مسلمان و مستطیع)، پیاده، یا سواره بر شتران (

 .»فراخ و دور را طی کنند، به حج کعبه بیایندھای  راه باریک اندام که

 ١مّکهخدا را در  ۀخان÷ و فرزند بزرگوارش اسماعیل÷ پس بدون شک ابراھیم
 دستور الھی بنیان نھادند. ا بهباشد، بن وحید و یکتاپرستی میاز تنمادی که 

باشد، و بعد از ساختن کعبه، مّکه و َبّکه نام گرفت  مّکه در لغت از (مّک) که به معنای مکیدن می -١
زیرا وقتی حاجی، به حج و مکد، مّکه نامیده شده است؛  و از این جھت که گناھان حاجیان را می

باشد که از مادر کند و ھمانند روزی می گناھانش را پاک می أرود، خداوند زیارت خانه خدا می

 ص� انليب سمعت«باشد؛ چراکه ابوھریره روایت کرده است:  به دنیا آمده و عاری از پلیدی گناه می
، فَلَْم يَْرفُْث يقول وسلم عليه اهللا ِ هُ : َمْن َحجَّ ِ�َّ مُّ

ُ
تُْه أ َ  ج از پیغمبر« .»، َولَْم َ�ْفُسْق، رََجَع َكيَْوِم َودلَ

شنیدم که ھرکس برای خداوند حج کند درحالیکه ھمبستری و فسق و گناه نکرده 
 »گردد مانند روزی که از مادرش متولد شده است.باشد، (از حج در حالی) برمی

_______________________ 
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 الهی  ابتالیدر آماج ÷ ) ابراهیم۳-۴(
 ابالغ آن ۀیفکشید و وظ ت را بدوش میجدای از اینکه بار سنگین نبوّ  ÷ابراھیم

توان گفت  را داشت، در این مسیر در آماج امتحانات و ابتالی سختی قرار گرفت که می
و جاودان برای  واقعی ۀسواُ  او و خود منحصر به فرد است ۀبه نوب† در تاریخ انبیاء

را به أ است؛ چرا که انسان باید ھمیشه این قانون خداوند یو دعوتگر ھر مسلمان
 د: نفرمای پیدایش امتحان است؛ خداوند متعال می ۀیاد داشته باشد که ایمان مای

َحِسَب ﴿
َ
ن َ�ُقولُٓواْ َءاَمنَّا وَُهۡم َ� ُ�ۡفَتُنونَ  �َّاُس ٱأ

َ
ُ�ٓواْ أ ن ُ�ۡ�َ

َ
ِينَ ٱَولََقۡد َ�َتنَّا  ٢أ ِمن  �َّ

ُ ٱَ�ۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ  ِينَ ٱ �َّ ردمان آیا م« .]٣-٢[العنکبوت:  ﴾٣ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ
شوند و ایشان آزمایش  ایم به حال خود رھا می هد ایمان آوردنیاند ھمین که بگو گمان برده

ایم، آخر باید خدا بداند چه  اند آزمایش کرده گردند؟! ما کسانی را که قبل از ایشان بوده نمی
 .»گویند د، و چه کسانی دروغ مینگوی کسانی راست می

در چندین ÷ خلیل توان دریافت که ابراھیم می÷ با نگاه به حیات ابراھیم
شکن  ھنگامی که بت اّول ۀزندگی خود با ابتالی الھی روبرو شده است، در مرحل ۀمرحل

اش را  دیگر که باید خانواده ۀگردد، و در مرحل می هنمرود محاکم شود و در دادگاهِ  می
کردن فرزندش  آب و علف رھا سازد و امتحان سخت دیگر قربانی در سرزمین بی

 شود. آثار دعوتی نفیس مشاھده می از این مراحلھرکدام  است، در÷ اسماعیل

 نانداخت مرگ و در آتش محکوم به ÷) ابراھیم۳-۴-۱(

، به ١ظالم محاکمه شد نمرودِ  در دادگاهِ ÷ ھمانطور که پیشتر اشاره شد ابراھیم
پرستان به خود بیایند و به  باعث شد که بتعنوان دعوتگری پیروز و جدالگری موفق 

 خطا و ظلم خود اعتراف کنند:

نُتُم ﴿
َ
ْ إِنَُّ�ۡم أ نُفِسِهۡم َ�َقالُٓوا

َ
ْ إَِ�ٰٓ أ ٰلُِمونَ ٱفَرََجُعٓوا آنان به خود « .]٦٤[األنبیاء:  ﴾٦٤ل�َّ

 ».پرستان) ستمگرید آمدند و به خویشتن گفتند: حقیقتًا شما (بت

باشد؛ شاید بدین دلیل بکة خوانده  کردن می شود، که از بکی به معنای گریه و آن بّکة نیز خوانده می
 ) ۱/۱۸۶کنند. (نک: ابن فارس، مقاییس اللغة،  شود که مردم در آنجا گریه می می

 شکن. ) ابراھیم بت۱-۴نک: بخش ( -١
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بیان داشت ولی این بیداری ÷ منطق بود که ابراھیم ۀاین اعتراف در اثر مجادل 
 ،، دقائقی طول نکشیدیابراھیم ن طوفان روانی و منطِق روحانی بر اثر ای

ُؤَ�ٓءِ يَنِطُقونَ ﴿ ٰ رُُءوِسِهۡم َلَقۡد َعلِۡمَت َما َ�ٰٓ سپس « .]٦٥[األنبیاء:  ﴾٦٥ُ�مَّ نُِ�ُسواْ َ�َ
 » .گویند) سخن نمیھا  این دانستی گرد کردند (و گفتند): تو که می آنان چرخشی زدند و عقب

گشاید و بدون  با نھایت شھامت و شجاعت زبان به حق می÷ ابراھیمبعد از آن و 
 دارد: ھیچ تقیه و در نظرگرفتن شرایط و عواقب کالم حق بیان می

َ�َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿
َ
ِ ٱقَاَل أ ّفٖ لَُّ�ۡم َولَِما  ٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ�  �َّ

ُ
أ

ِۚ ٱَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  فََ� َ�ۡعقِلُونَ  �َّ
َ
د گفت: آیا به جای خداون« .]٦٧-٦٦[األنبیاء:  ﴾٦٧أ

رسانند؟ وای بر شما! و وای بر  سود و زیانی به شما نمی پرستید که ھیچگونه چیزھایی را می
 .»فھمید پرستید! آیا نمی چیزھایی که به جای خدا می

به لرزه در آمدند و مبھوت در برابر  کّفار ،÷ابراھیم با بیان قاطع و برھان ساطِع 
ماندند، و به جای اینکه تسلیم حق گردند و باطل را رھا و حق ÷ این منطق ابراھیم

÷ را ندا زنند و چون خود را ناتوان، حقیر و پوچ یافتند، به شکنجه و آزار ابراھیم
 را خواستار شدند.÷ زدن ابراھیم برآمدند و حکم آتش

شکست  و باطل واالحق ھمیشه  و قانون خداوند عزیز است که سّنتالبته این 
خردی است که  حاکمان ظالم پوچ و بی است، و ھمچنین حکم صادره از جانبخورده 

وردن را ھم ندارند به شکنجه و تی ندارند و توانایی سرفرود آحق حّج وقتی در برابر 
قانون بالمتنازع و  ،کّفارنمرود و  حق برآیند ولی آنان باید بدانند که عاقبِت  آزار داعیاِن 

 خواھد شد.نیز ھا  آن استثناپذیری است که گریبانگیر
 :در این حالت

ْ َحّرِقُوُه وَ ﴿ ْ ٱقَالُوا ٓوا گفتند: اگر « .]٦٨[األنبیاء:  ﴾٦٨َءالَِهَتُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلِ�َ  نُ�ُ
  .»را مدد و یاری دھیدخواھید کاری کنید ابراھیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش  می

و  افسوس بر خدایان و عقاید پوچی که با شکنجه و آزار مؤمنان و دعوتگران مدد
کشیدن داعیان خود را بر  خردی که با صالبه بی ظالماِن شوند! افسوس بر  می یاری

خواران و  کنند! و افسوس بر مزدوران و جیره تخت حکومتشان ذلیالنه حفظ می
شوم و باطل زندگی  ۀکنند و در سای طل کسب روزی میبا ددِ خورانی که با م الشه

ظالمان و شود که  در مواردی مشاھده می حّتیب است جای بسی تعّج کنند!  می
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باشند و  عی اجر و پاداش نیز میمّد أ خرد و مزدورانشان از خداوندبی پرستان بت
کنند.  جھاد میأ کنند در راه خداوند بینند که فکر می آنقدر خود را بر حق می

 خردان! و ھزاران افسوس بر این بیافسوس 
مؤمنان ثابت گشته،  بر نصرِت أل ولی این کافران ندانستند که قانون خداوند

 د:نفرمای می ـخداوند

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ ھمواره یاری مؤمنان بر ما واجب « .]٤٧[الروم:  ﴾٤٧لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َن َحقًّ
 ».بوده است

 : فرمایند می÷ واکنِش قوِم گمراه ابراھیم ۀدربار ـ خداوند

ْ ٱقَالُواْ َحّرِقُوُه وَ ﴿ ٓوا ٰٓ  ٦٨َءالَِهَتُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ٰعِلِ�َ  نُ�ُ قُۡلَنا َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما َ�َ
ْ بِهِ  ٦٩إِبَۡ�ٰهِيمَ  َراُدوا

َ
ۡخَ�ِ�نَ ٱَكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ۦَوأ

َ
گفتند: اگر « .]٧٠-٦٨[األنبیاء:  ﴾٧٠ۡ�

 ی راد کاری کنید، ابراھیم را نخست بسوزانید و خدایان خویش رامدد دھید. (آتشیخواھ می
برافروختند و ابراھیم را در آن انداختند و) ما به آتش دستور دادیم که ای آتش سرد و سالم 

یشان را نابود کنند، ولی ما اشو بر ابراھیم. آنان خواستند که ابراھیم را با نیرنگ خطرناکی 
  .»زیانبارترین مردم نمودیم

 د:نفرمای می ـخداوند نیز و 

﴿ ْ ْ ٱقَالُوا ۡلُقوهُ ِ�  ۥَ�ُ  ۡ�ُنوا
َ
ْ بِهِ  ٩٧ۡ�َِحيمِ ٱُ�ۡنَ�ٰٗنا فَ� َراُدوا

َ
َكۡيٗدا فََجَعۡلَ�ُٰهُم  ۦفَأ

ۡسَفلِ�َ ٱ
َ
دیواری بزرگی بسازید (و مشرکان گفتند: برای او چھار « .]٩٨-٩٧[الصافات:  ﴾٩٨ۡ�

ر اخگر بیفکنید. برای نابودی روزید) و او را به میان آتش سوزان و پدر میان آن آتش بیف
را پست و حقیر و مغلوب و  ای پی افکندند و نیرنگی اندیشیدند، ولی ما آنان ابراھیم نقشه

 .»دیمذلیل نمو

 د: نفرمای می ـخداوند  ھمچنین

ْ  ۦٓ قَۡوِمهِ َ�َما َ�َن َجَواَب ﴿ ن قَالُوا
َ
ٓ أ �َٮُٰه  ٱۡ�ُتلُوهُ إِ�َّ

َ
ۡو َحّرِقُوهُ فَأ

َ
ُ أ � ِمَن  ٱ�َّ إِنَّ ِ�  ٱ�َّارِ

او جز این چیزی ) ا پاسخ قوم (ابراھیم بهامّ « .]٢٤[العنکبوت:  ﴾٢٤َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ 
این  پس او را از آتش رھانیدیم. در گفتند: او را بکشید یا بسوزانیدنبود که (به یکدیگر) 

 ».ھائی برای مؤمنان است نشانه
نمایان بر آتش زدن خلیل خداوند  کّفارتصمیم قاطع  ،ت شوداگر به این آیات دقّ 

ۡخَ�ِ�نَ ٱ﴿و آیات آنان را به  باشدمی
َ
ۡسَفلِ�َ ٱ﴿ و ﴾ۡ�

َ
آنان زیانبار، پست،  ؛یعنی ﴾ۡ�
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دادن و  کشیدن و آزار ظلم و تجاوز و به حبس . پس عاقبِت شدند حقیر، مغلوب و ذلیل
م خود جز عاقبت مذکور نیست؛ زیرا این قانون کردن مؤمنان از حقوق مسلّ  محروم
 خداوند حکیم است.و بالمنازِع ر الیتغیّ 

دارد،  توّجهأ دانه فقط و فقط به خدای خوددر اثنای آتش نیز موّح  ÷ابراھیم

َحۡسبَُنا ﴿ :فرمود ج پیامبر که کندمی روایت باز عبدالله بن عباس /اریبخامام 
ُ ٱ (خداوند ما را بس و او بھترین حامی و سرپرست  .]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ

وی ه موقعی که ب نیز ج محّمدرا ابراھیم موقعی که در آتش انداختند گفت و  ).است

ْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ ﴿ گفتند: ْ َحۡسبَُنا  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعوا ُ ٱفََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُوا َونِۡعَم  �َّ
مردمان (قریش) بر ضد شما گرد یکدیگر فراھم آمدند، پس از « .]١٧٣[آل عمران:  ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱ

بس و او بر ایمان ایشان افزود و گفتند: خدا ما را » چنین تھدیدی«ایشان بترسید؛ ولی 
 ١»..بھترین حامی و سرپرست است

ھائی از جمله  با مشکالت و سختی یکتاپرستیھر دعوتگری در مسیر دعوت و ندای 
نامالیمات، برخوردھای ناروا و ظلم و ستیزھائی از طرف مخاطبان خود، اطرافیان و 

 و استقامت آن حقیقتان شفاف در بی÷ د، و عملکرد ابراھیمشو روبرو می انظالم
کند که  تنھا الگویی جاوید است بلکه چراغی ساطع است که به انسان داعی اثبات می نه

ھمیشه و ھمه جا فقط و تنھا خدا برای وی کافیست و استقامت وی بر حق عاقبتی 
، امید است که ھر ی نخواھد داشتگی ظالمان و غافالن در پفرومایو جز سرافرازی وی 

ست خدا را در حیات زودگذر خود سرمشق و یم از زندگی دوعظ دعوتگری این قسمت
 جاوید بیمه نماید. و با آن سعادت خود را در سرای لگو قرار دھداُ 

 ÷ابراھیم ھجرت) ۳-۲-۲(

، قومش بر کفر و ÷بیان دالئل راسخ و ساطع ابراھیم وقفه و بیھای  تالش ۀبا ھم
که ابراھیم  لبیک نگفتند و زمانی÷ لرحمانتند و به ندای خلیل االحاد اصرار داش

پدرش وی را در آماج  حّتیفایده بودن دعوت خود شد و تھدیدھای قوم و  بی توّجهم
 اند،کش اینکه این صحنه را به تصویر می قرآن کریم ضمن قرار داد، آیاِت  اذّیتآزار و 

 .)۴۵۶۳بخاری (ش (صحیح): -١
_______________________ 
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گرفتن وی از قومش فرا  در برائت و کناره÷ ابراھیم ی ازعوتگران را به اقتداء و تأّس د
 د: نفرمای می ـخواند؛ خداوند  می

رُۡ�َنََّكۖ وَ ﴿
َ
إِبَۡ�ٰهِيُمۖ َل�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ� نَت َ�ۡن َءالَِهِ� َ�ٰٓ

َ
َراِغٌب أ

َ
ا ۡهُجۡرِ� ٱقَاَل أ  ٤٦َملِّيٗ

� إِنَّهُ  ٓ ۡسَتۡغفُِر لََك َرّ�ِ
َ
اَ�َن  ۥقَاَل َسَ�ٌٰم َعلَۡيَكۖ َسأ ۡ�َ�ِلُُ�ۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن  ٤٧ِ� َحفِّيٗ

َ
َوأ

ِ ٱُدوِن  ا �َّ ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ َشقِّيٗ
َ
ٓ أ َّ�

َ
ۡدُعواْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ �

َ
ا  ٤٨َوأ لَُهمۡ ٱفَلَمَّ َوَما َ�ۡعُبُدوَن  ۡ�َ�َ

ِ ٱِمن ُدوِن  اإِۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَبۖ َوُ�ّٗ َجَعۡلَنا  ۥٓ وََهۡبَنا َ�ُ  �َّ (پدر « .]٤٩-٤٦[مریم:  ﴾٤٩نَبِّيٗ
ابراھیم برآشفت و) گفت: آیا تو ای ابراھیم از خدایان من رویگردانی؟! اگر دست نکشی، حتمًا 

می و مھربانی) کنم. برو برای مدت مدیدی از من دور شو. (ابراھیم به آرا تو را سنگسار می
! من از پروردگارم برای تو آمرزش خواھم خواست. چرا که او نسبت به من گفت: (پدر) بدرود

پرست!) و از آنچه بجز خدا  دارد. و از شما (ای پدر! و ای قوم بت محّبتبسیار عنایت و 
پرستم. امید است در پرستش  کنم، و تنھا پروردگارم را می گیری و دوری می پرستید کناره می

ن پذیرفته شود و) بدبخت و نومید نگردم. ھنگامی که از آنان و پروردگارم (طاعت و عبادت م
گیری کرد (و از میان ایشان ھجرت نمود)، ما بدو  پرستیدند، کناره از چیزھائی که بجز خدا می

 .»اسحاق و (از اسحاق) یعقوب بخشیدیم، و ھر یک از آنان را پیغمبر بزرگی کردیم

 فرمایند: می ـخداوند و نیز 

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ �ۡذ قَا﴿
َ
ا َ�ۡعُبُدونَ  ۦٓ َل إِبَۡ�ٰهِيُم ِ� ِيٱإِ�َّ  ٢٦إِنَِّ� بََرآءٞ ّمِمَّ  ۥَ�َطَرِ� فَإِنَّهُ  �َّ

(ای « .]٢٨-٢٦[الزخرف:  ﴾٢٨لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ۦوََجَعلََها َ�َِم� بَا�َِيٗة ِ� َعقِبِهِ  ٢٧َسَيۡهِدينِ 
. وقتی ابراھیم )از داستان ابراھیم راھای  گوش کنندگان معاصر بیان کن برای تکذیب پیغمبر!

پرستید بیزارم. بجز آن معبودی که مرا  به پدر و قوم خود گفت: من از معبودھایی که می
آفریده است. (او را خواھم پرستید) چرا که او مرا (به راه حق) رھنمود خواھد کرد. ابراھیم 

ایشان (بدان اینکه  نوان شعار یکتاپرستی در میان قوم خود باقی گذاشت، تاتوحید را به ع
 .»ایمان آورده و) برگردند

در برابر برائت و ھجرتش از ÷ به ابراھیم خلیلمؤمنان را به اقتدا  ،أخداوند
 خواند:  قومش فرا می

ۡسَوٌة َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم وَ ﴿
ُ
ِينَ ٱقَۡد َ�نَۡت َلُ�ۡم أ ْ لَِقۡوِمِهۡم إِنَّا بَُر�ُؤاْ  ۥٓ َعهُ مَ  �َّ إِۡذ قَالُوا

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ ٱِمنُ�ۡم َوِممَّ  ۡلَعَ�َٰوةُ ٱَ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َوَ�َدا بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ُم  �َّ
ِ  ۡ�َۡغَضآءُ ٱوَ  ٰ تُۡؤِمُنواْ ب بًَدا َح�َّ

َ
ِ ٱ� ۡملُِك  ۥٓ وَۡحَدهُ  �َّ

َ
ۡسَتۡغِفَرنَّ لََك َوَمآ أ

َ
�ِيهِ َ�

َ
إِ�َّ قَۡوَل إِبَۡ�ٰهِيَم ِ�
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ِ ٱلََك ِمَن  نَۡبَنا �َ�َۡك  �َّ
َ
َۡنا �َ�َۡك � �ََّنا َعلَۡيَك تََو�َّ ءٖ� رَّ َر�ََّنا َ� َ�َۡعۡلَنا  ٤لَۡمِص�ُ ٱِمن َ�ۡ

ْ وَ  ِيَن َ�َفُروا نَت َ�َا رَ  ۡغِفرۡ ٱفِۡتَنٗة ّلِ�َّ
َ
ٓۖ إِنََّك أ لََقۡد َ�َن لَُ�ۡم �ِيِهۡم  ٥ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ�ََّنا

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ 
ُ
َ ٱأ ۚ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َ ٱَوَمن َ�َتَولَّ فَإِنَّ  �ِخَر  ﴾٦ۡ�َِميدُ ٱ ۡلَغِ�ُّ ٱُهَو  �َّ

بودند، الگوی خوبی برای شما است، ابراھیم و کسانی که بدو گرویده « .]٦-٤[الممتحنة: 
پرستید، بیزار و  بدانگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چیزھایی که بغیر از خدا می

توزی ھمیشگی  اعتنائیم، و دشمنانگی و کینه گریزانیم، و شما را قبول نداریم ودر حق شما بی
آورید و او را به یگانگی  انه ایمان میمیان ما و شما پدیدار آمده است، تا زمانی که به خدای یگ

است) مگر  پرستید. (کردار و رفتار ابراھیم و گروندگان بدو، سرمشق خوبی برای شما می
کنم، و درعین حال  ی که ابراھیم به پدر خود گفت: من قطعًا برای تو طلب آمرزش میسخن

چیزی نیست که بدان  توانم بکنم. (این سخن، برای تو در پیشگاه خدا ھیچ کار دیگری نمی
آوریم، و بازگشت به سوی تو  کنیم، و به تو روی می می توّکلاقتداء کنید). پروردگارا! به تو 

ه کار ب ۀکه تو چیراست. پروردگارا! ما را گرفتار دست کافران مکن، پروردگارا! ما را بیامرز 
شما است. برای شما جائی. (برنامه زندگی) ابراھیم و گرویدگان بدو، الگوی زیبائی برای 

ھم (از چنین الگوئی) رویگردان شود (به ھرکس  کسانی که خدا و آخرت را در مدنظر دارید.
 ».ھرگونه ستایش است ۀنیاز و شایست کند و) خدا بی خود ستم می

ابطال به جدال قومش پرداخت و ÷ یماین شھامت و برائت را موقعی که ابراھ
 شود:  انعام مشاھده می ۀنمود، در سورستارگان را  خورشید و ماه و خدایی

ا رََءا ﴿ ۡمَس ٱفَلَمَّ فَلَۡت قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ بَِرٓيءٞ  لشَّ
َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ُ�َ�ۡ

َ
بَازَِغٗة قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ َ�َٰذآ أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ِي َ�َطَر  ٧٨ّمِمَّ ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱإِّ�ِ وَجَّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
۠ ِمَن  ۡ� نَا

َ
� ٓ ۖ َوَما َحنِيٗفا

هُ  ٧٩لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ٓوّ�ِ ِ�  ۥۚ قَۡوُمهُ  ۥوََحآجَّ جُّ تَُ�ٰٓ
َ
ِ ٱقَاَل � َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن  �َّ

َ
َوقَۡد َهَدٮِٰن� َوَ�ٓ أ

ن �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ�  ۦٓ بِهِ 
َ
ٓ أ ُرو ٔٗ إِ�َّ فََ� َ�َتَذكَّ

َ
ٍء ِعۡلًماۚ أ َخاُف َمآ  ٨٠نَ اۚ وَِسَع َرّ�ِ ُ�َّ َ�ۡ

َ
َوَ�ۡيَف أ

 ِ ۡ�ُتم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ۡ�ُتۡم َوَ� َ�َافُوَن � َ�ۡ

َ
ِ ٱأ ِۡل بِهِ  �َّ يُّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

َ
ۚ فَأ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗنا

ِ  ۡلَفرِ�َقۡ�ِ ٱ َحقُّ ب
َ
ۡمِن� ٱأ

َ
ِينَ ٱ ٨١إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� ْ إِيَ�ٰنَ  �َّ ْ َولَۡم يَۡلبُِسٓوا ُهم بُِظۡلٍ� َءاَمُنوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم 
ُ
ۡمنُ ٱأ

َ
ۡهَتُدونَ  ۡ� ٰ قَۡوِمهِ  ٨٢َوُهم مُّ ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ٓ َءاَ�ۡيَ�َٰها ُتَنا نَۡرَ�ُع  ۦۚ َوتِۡلَك ُحجَّ

ََّشآُءۗ إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم َعلِيمٞ  ن � و ھنگامی که خورشید را « .]٨٣-٧٨[األنعام:  ﴾٨٣َدَرَ�ٰٖت مَّ
افق) دید (دوباره بر سبیل فرض و ارخاءالعنان) گفت: این پروردگار  ۀکراندر (در حال طلوع 

من است (چرا که) این بزرگتر (از ستاره و ماه) است! اما ھنگامی که غروب کرد، گفت: ای 
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گمان  دارم). بی کنید بیزارم (و تنھا رو به خدا می قوم من! بیگمان من از آنچه انباز خدا می
و زمین را آفریده است، و من (از ھر راھی جز راه ھا  آسمان کنم که من رو به سوی کسی می

مشرکان نیستم. و (با وجود این) قوم ابراھیم با او به ستیزه پرداختند  ۀاو) به کنارم و از زمر
خدا با من  ۀگفت: آیا شما را سزد که دربار )ابراھیم .(و وی را از خشم خدایان خود ترساندند

 تمرا (خداوند با دالئل روشن به سوی حق راھنمائی کرده و) ھدایآنکه  بستیزید، و حال
 دانم از سوی ترسم (چرا که می کنید نمی بخشیده است؟ من از آن چیزھایی که انباز خدا می

رسد) اما اگر خدا بخواھد ضرر و زیان (به کسی برسد،  و از جانب کسی زیانی به من نمیھا  آن
پروردگارم ھمه چیز را در بر گرفته است (و خدای من از ھر چیز  رسد. دانش بیگمان بدو) می

گاھی ندارند). آیا یادآور نمی گاه است، ولی خدایان شما از چیزی آ شوید (و از خواب غفلت  آ
باشند؟)  نیستید که چیزھای عاجز و درمانده مستحق پرستش نمی توّجهگردید و م بیدار نمی

و بت نام دارد و از روی نادانی) آن را انباز (خدا) جان است  چگونه من از چیزی که (بی
ترسید که برای خداوند (جھان که  شما از این نمیآنکه  ترسم؟ و حال سازید می می
سازید که خداوند دلیلی بر (حقانیت  کائنات گواه بر یگانگی او است) چیزی را انباز میۀھم

پرست و خداپرست)  گروه (بتپس کدام یک از دو پرستش) آن برای شما نفرستاده است؟ 
دانید (که درست کدام  تر به امن و امان (و نترسیدن از مجازات یزدان) است، اگر می شایسته

و نادرست کدام است؟) کسانی که ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک (پرستش 
فتگان (راه حق و یا ه باشند، امن و امان ایشان را سزا است، و آنان راهتچیزی با خدا) نیامیخ

را به ابراھیم عطاء کردیم (تا) در برابر قوم خود ھا  آن دالئل ما بود کهھا  این حقیقت) ھستند.
و خورشید و ماه را دلیل بر الوھیت و وحدانیت ما داند. او (به کارشان گیرد، و غروب ستارگان 

ا است که با علم و م سّنتبا ھمین دالئل َکونی بر آنان پیروز شد و برتری یافت، و این 
بریم. (ای پیغمبر!) پروردگار تو حکیم (است  را بخواھیم او را درجاتی باال میھرکس  حکمت)

گاه است (و می دھد و به جای خود می میو ھر چیزی را در جای خود قرار  داند چه  کند، و) آ
 ».کسی مستحق رفعت است و چه کستی مستوجب ذلت)

ٓوّ�ِ ِ� ﴿ ۀجمل جُّ تَُ�ٰٓ
َ
ِ ٱقَاَل � خدا با  ۀشما را سزد که دربار (آیایعنی؛  ﴾َوقَۡد َهَدٮٰنِ  �َّ

بیانگری از یقین  )مرا خداوند ھدایت بخشیده است؟آنکه  من بستیزید، و حاال
توان با استداللھای پوچ و  کند که ھرگز نمی بر حق و ره یافته بودن می ÷ابراھیم

 را متزلزل کرد که این ندا باید ندای ھر دعوتگری باشد. ن آنپیشنھادھای کال حّتی
دھد که در مواردی که دعوت ھیچ  با این فراخوان به داعیان نشان میأل خداوند

زدیکان است باید از قوم و ن ـ ثمری ندارد و ھجرت سودمند و به نفع دین خداوند
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 گردد. می و خشنود در آن راضیأ رھسپار شد که خداوند خود گذشت و به سویی
در شریعت اسالم از جایگاھی واال برخوردار  (دشمنی و دوستی) برائت و والیت

در غیر این مند باشد  ای که ھر مسلمانی باید در زندگی خود از آن بھره است به گونه
کفر  ۀطدر مواردی مسلمان را به ور حّتیو دار است  ایمانش ناقص و خدشه صورت

را ھرکه  باشد، بدین معنا می نماد راستین از این عملکرد عظیم÷ رساند، ابراھیم می
را که ھرکس  دوست دارد، دوست بداری و بخاطر وی دوستش بداری و أخداوند
 دارد، دوست نداری و بخاطر وی دوستش نداری.دوست نمی أخداوند

 ) رھاکردن ھمسر و فرزند۳-۴-۳(

فلسطین عزیمت نمود و  ؛یعنیبارک رزمین مُ از عراق به سمت س ابتدا÷ ابراھیم 
مسیر ھجرتش را بیان فرموده  ـ خداوندرساند. بالد شام ھجرتش وی را به  سپس

 فرمایند:  می ـاست، خداوند 

�ِض ٱَوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿
َ
لوط را و و او « .]٧١[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  لَِّ� ٱ ۡ�

 ».ایم برکتش برای جھانیان کرده ی گسیل داشتیم که پرخیر وسرزمینرستگار و به 
شدن  خاطر الله و غریبه ب راه خدا و جدایی از خانوادهن ھجرت در لیاّو در واقع این 

 ١خدای خالق یکتاست. خاطر رفتن به و به غربت
در سرزمین مقدس ـ فلسطین ـ بنا به دالئلی ÷ در اثنای امامت ابراھیم

از ÷ ابراھیم ٣خاذ کرد،را از مصر اتّ  هو ھمسرش سار ٢به مصر سفر کرد ÷ابراھیم
گفتند ـ به  کنیزی ـ که او را ھاجر میو  همصر به فلسطین بازگشت. ھمسرش سار

پروراند. بنابراین از  قلبًا آرزوی پسری را در دل می÷ ھمراه داشت. ابراھیم
اش را با ، او خواستهاو عطا کندتقاضا کرد که پسر صالح و نیکوکاری را به  ـپروردگار

 مناجاتی زیبا با خدایش مطرح کرد و چنین لب به دعا گشود:

ٰلِِح�َ ٱَرّبِ َهۡب ِ� ِمَن ﴿ پروردگارا فرزند صالحی را به من « .]۱۰۰[الصافات:  ﴾١٠٠ل�َّ

 .۱۰/۳۷۳خالدی، القصص القرآنی،  -١
البته در این زمینه ھیچ نص صحیحی در دالیل سفرش وجود ندارد و اسرائیلیات پوچی نیز در  -٢

 این زمینه جعل شده است.
 به روایت مسلم. ۲۵۴۳و حدیث شماره  ۳۷۸و  ۱/۳۷۷در اینکه ھمسرش ساره نام داشت نک: ھمان،  -٣

_______________________ 
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 .»ببخش

گاه شد. به ابراھیم به آنچه در دل او می هھمسرش سار پیشنھاد کرد: ÷ گذشت آ
محروم کرده است. به نظرم بھتر  بچه به دنیا آوردنام و خداوند مرا از شدهمن پیر 
ی را از او به تو عطا فرماید. البته رسپ ،أکنیزم ازدواج کنی، شاید خداونداست با 

انتظار نداشت که ھیچکس  سنش باال رفته بود و قبًال ھم عقیم و نازا بود و هسار
 ١دار شود. بچه

بود، غیرت و ÷ ن فرزند خلیل رحمانلیاّو که ÷ سماعیلآمدن ا بعد از به دنیا
توانست در کنار شوھرش  ا نمیبه جوش آمد و ھووی خویش و پسر او ر هحسد سار

ش بگیرند و او را از چشم شوھر شرا در دل شوھر ویمبادا جای  ل کند کهتحّم 
ه و وھوویش که نوبا که میراث شوھرش به فرزندِ  توانست بپذیرد نیز نمی و بیندازند.

 ٢برسد. ،نخستین فرزند شوی اوست
ھجرت  ۀانگیز ۀدربار سخنی به ھر حال داستان ھر چه باشد، قرآن کریم

از ابن  /، اما گزارش بخاریاستبیان نفرموده  در این مرحله ÷ابراھیم
را در ھا  آن رد وب مّکهچون ابراھیم، ھاجر و پسرش را به «آمده است که:  بعباس

بازگشت، ھاجر به او الحرام کنار درختی باالی زمزم رھا کرد و باالیی مسجدبخش 
آیا خدا تو را بر این کار فرمان داده است؟ و چون ابراھیم پاسخ داد: آری: ھاجر گفت: 

 ٣».ز یاد نخواھد برداگفت: پس باکی نیست، او ما را 
دوری ھمسر و  ازقلبش  اش را رھا کرد وخانواده أان خداوندفرم بر مبنایآری! 

دور ھا  آن ، قدم به قدم ازأبعد از اجرای فرمان خداوند گشت. فرزندش پاره می

 .۱۸۹و  ۱۸۸طّباره، داستان پیامبران در قرآن،  -١
و درباره نوباوگی و جایگاھی که  ۱۳۲-۷/۱۲۹ی مھران، بررسی تاریخ قصص قرآنی، نک: بیوم -٢

اسرائیل داشته است، نک: مقاله بیومی مھران، قصة ارض المیعاد بین  فرزند نوباوه نزد بنی
-۲۵:۲۷، سفر پیدایش، ۷۶الحقیقة و االسطورة، صبری جرجیس، التراث الیھودی الصھیونی، ص 

 .۷۵، بیومی، اسرائیل، ۳۳
 .)۳۳۶۴بخاری (ش (صحیح): -٣

؛ آلوسی، روح ۹/۳۶۹؛ قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱/۱۵۴رک: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 
 .۱۳/۲۳۶المعانی، 

_______________________ 
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با وجود فوران عشق به ھمسر و فرزندش اجرا نمود و  را أگشت و امر خداوند می
 ت:پروردگارش گف اش به خانواده ۀباردر

ۡسَكنُت ِمن ُذّرِ�َِّ� بَِواٍد َ�ۡ�ِ ذِ ﴿
َ
ٓ أ ٓ إِّ�ِ �ََّنا َر�ََّنا ِ�ُقِيُمواْ  لُۡمَحرَّمِ ٱي َزۡرٍع ِعنَد بَۡيتَِك رَّ

لَٰوةَ ٱ ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ  لصَّ
َ
 ٣٧لََعلَُّهۡم �َۡشُكُرونَ  �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم وَ  �َّاِس ٱَدٗة ّمَِن  ِٔأ

ٓ إِنََّك َ�ۡعلَُم َما ُ�ِۡ� َوَما ُ�ۡعلُِنۗ َوَما َ�َۡ�ٰ  ِ ٱَ�َ  َر�ََّنا ءٖ ِ�  �َّ �ِض ٱِمن َ�ۡ
َ
َوَ� ِ�  ۡ�

َمآءِ ٱ پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین « .]٣٨-٣٧[إبراهیم:  ﴾٣٨لسَّ
ای  ی نسبت به) آن را حرام ساختهتوّجھ بدون کشت و زرعی، در کنار خانه تو، که (تجاوز و بی

گروھی از ھای  دل نماز را بر پای دارند، پس چنان کن کهاینکه  ام، خداوندا تا سکونت داده
مند فرما، شاید که  بھره ھاآنان گردد و ایشان را از میوه توّجهات) م مردمان (برای زیارت خانه

گاھی از آنچه پنھان  سازیم و  میداریم و از آنچه آشکار  میسپاسگزاری کنند. پروردگارا! تو آ
 » .ماند ان بر خدا مخفی نمیھیچ چیز در زمین و آسم

شود که این پیامبر راستین خداوند،  مشاھده می÷ در این عملکرد ناب ابراھیم
و واالترین ثروت زندگی خود ـ خانواده ـ ترجیح  یزچرا بر ھمه  أچگونه امر خداوند

، بین خدا و دنیا، بین غیر خدا، بین خدا و أدعوتگر در مسیر دعوت خدا .دھد می
نقطه عطف داعی ھستند و ھا  انتخاب انتخاب کند، اینباید یکی را  خانواده و ...خدا و 

اده باید بدانند که در ترجیح خدا بر اھل و خانو حّتیسوه بگیرند و اُ ÷ باید از ابراھیم
آنان را بس  أو خداوندبه انسان باشند، بندگان خداوندند  متعّلققبل از اینکه  هخانواد
مین معنا را ھ بر این معنا استوار است و» پس باکی نیست«ر ھاج ۀو این جملاست. 

 أخداوند ،رساند و بدین خاطر با جوشیدن آب زمزم و پیداشدن ھمسایگان خوب می
نا سبُ حَ « اند:فرموده ج که پیغمبر بزرگوار اسالم آنان را یاری ساخت، و داعی باید بداند

 » .)بوده ووی بھترین وکیل است.خدا برای ما کافی « ١.»ُل �يالوَ  عمَ نِ وَ  اهللاُ 

 فرزند تنھا کردن قربانی) ۳-۴-۴(

ا ھمواره پدر مھربان، ھمسر و پسر را در بیابانی خشک و خشن وانھاد، امّ  ھرچند
شتافت و دیگر از ھمین  میھا  آن ه داشت، و گاه به گاه به دیداردل در پیش خانواد

 .)۴۵۶۳بخاری (ش (صحیح): -١
_______________________ 
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که اینک بزرگ و تنومند شده بود ـ دیدارھا بود که در خواب فرمان یافت تا پسر را ـ 
بر آن ÷ ابراھیم ١،وحی و فرمان است† قربانی کند و از آنجا که خواب پیامبران

اینکه  نھد و پسر را قربانی کند. و را گردن أل ه فرمان پروردگار خویششد ک
 سالگی، پس از ۸۶بود و در روزگاری پیری در سن ÷ ابراھیم ۀردانُد  ÷اسماعیل

او را ھیچکدام  اش بدو روشن شده بود، یدهدقراری، دل و  چشم انتظاری و بیھا  سال
با عزمی او را نلرزاند.  ست نکرد و دست و دِل در انجام دادن فرمان خدای خویش ُس 

راستین است و  فرمان شد و نشان داد که مسلماِن  قحّق ت ۀای استوار آماد جزم و اراده
بر خدای خویش تا چه پایه و و در برای افرمانبر، و بندگی و ـخداوندو تسلیم  عیطم

مفھوم لغوی و اصطالحی ـ که دین پیشینیان و ھردو  است، و مگر اسالم با حّدی
ھا  آزمون ؟شودمعنا میو بندگی و فرمانبری چیزی جز تسلیم و طاعت  ٢-پسیان است

، امیدن "آزمودنی آشکار"چنان که خداوند نیز آن را  بسیار سخت و سنگین بود آن
 :فرمایند می ـخداوند 

ْ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو ﴿  ».شک این آزمودنی آشکار است بی«.]١٠٦[الصافات:  ﴾١٠٦لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ُٰٓؤا

بگذارد  بر آن شد تا فرمانی را که یافته است با پسر در میان÷ به ویژه که ابراھیم
تر و ھموارتر  برای او بس آسانی خود به قربانگاه بردن، ھاپا رسندی و باکه پسر را با ُخ 

 سوزناک را بخوانیم:  ۀاز زبان قرآن این صحن ٣.اه زور در آمدن و فشاربردنبود، تا از ر

ٰلِِح�َ ٱَرّبِ َهۡب ِ� ِمَن  ٩٩َوقَاَل إِّ�ِ َذاهٌِب إَِ�ٰ َرّ�ِ َسَيۡهِدينِ ﴿ َ�ُٰه بُِغَ�ٍٰ�  ١٠٠ل�َّ ۡ فَبَ�َّ
ا بَلََغ َمَعُه  ١٠١َحلِي�ٖ  ۡ�َ ٱفَلَمَّ َرٰى ِ�  لسَّ

َ
ٓ أ ۡذَ�َُك فَ  لَۡمَنامِ ٱقَاَل َ�ُٰبَ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
َماَذا تََرٰىۚ  نُظرۡ ٱ�

بَِت 
َ
� ۖ َسَتِجُدِ�ٓ إِن َشآَء  ۡ�َعۡل ٱقَاَل َ�ٰٓ ُ ٱَما تُۡؤَمُر ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �َّ ۡسلََما َوتَلَّهُ  ١٠٢ل�َّ

َ
ٓ أ ا  ۥفََلمَّ

إِبَۡ�ٰهِيمُ  ١٠٣لِۡلَجبِ�ِ  ن َ�ٰٓ
َ
ۡقَت  ١٠٤َوَ�َٰديَۡ�ُٰه أ ٓۚ ٱقَۡد َصدَّ  ١٠٥لُۡمۡحِسنِ�َ ٱإِنَّا َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي  لرُّۡءيَا

ْ ٱإِنَّ َ�َٰذا لَُهَو  َسَ�ٌٰم  ١٠٨�ِخرِ�نَ ٱهِ ِ� َوتََرۡ�َنا َعلَيۡ  ١٠٧َوفََديَۡ�ُٰه بِِذبٍۡح َعِظي�ٖ  ١٠٦لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ُٰٓؤا

؛ ۲/۲۹۷؛ بسنجید با: بیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التأویل، ۴/۹ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -١
 .۲۳/۱۲۸، روح المعانی، آلوسی

 .۳/۷۴، ۵۱۱-۲/۵۱۰در این باره نک: طبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن،  -٢
-۱۵/۷۸؛ تفسیر طبری، ۲/۲۹۷، تفسیر البیضاوی، ۱۰۴-۱۵/۱۰۱نک: قرطبی، تفسیر القرطبی،  -٣

۷۹. 

_______________________ 
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ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�ُٰه  ١١١لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ  ١١٠لُۡمۡحِسنِ�َ ٱَكَ�ٰلَِك َ�ِۡزي  ١٠٩َ�َ ۡ َو�َ�َّ
ا ّمَِن  ٰلِِح�َ ٱ�ِإِۡسَ�َٰق نَبِّيٗ ابراھیم گفت: من به سوی « .]١١٢-٩٩[الصافات:  ﴾١١٢ل�َّ

ای به من عطاء کن. ما او  پرودگارا! فرزندان شایستهکند.  و مرا رھنمود میروم، ا پروردگارم می
را به پسری بردبار و خردمند مژده دادیم. وقتی که (او متولد شد و بزرگ گردید و) به سنی 

با او به تالش (در پی معاش) ایستد، ابراھیم بدو گفت: فرزندم! من در خواب  درسید که بتوان
بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟ گفت: ای پدر!  چنان می

شکیبایان خواھی یافت.  ۀشود بکن. به خواست خدا مرا از زمر کاری که به تو دستور داده می
ھا دراز  تسلیم (فرمان خدا) شدند و (ابراھیم پسر را روی شنھردو  ھنگامی که (پدر و پسر)

او را بر خاک انداخت. فریادش زدیم که : ای ابراھیم! تو خواب را راست  ۀکشاند) و رخسار
دیدی و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریت خود را به جای آوردی. دست 

دھیم.  . ما این گونه به نیکوکاران سزا و جزا میینگھدار که در این آزمایش بزرگ موفق شد
این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر است) مسلمًا آزمایشی است که بیانگر (ایمان 
کامل و یقین صادق به خداوند ھستی) است. ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بالگردان 

آیندگان با ایمان و  ۀباقی گذاردیم (و اسو او کردیم. و نام نیک او را در میان ملتھای بعدی
پاکبازان جھانش کردیم). درود بر ابراھیم! ما این گونه نیکوکاران را پاداش خیر خواھیم  ۀقدو

صالحان  ۀداد. چرا که او از بندگان باایمان ما بود. ما او را به (تولد) اسحاق که پیغمبر و از زمر
 .»بود، مژده دادیم

نمادی برای ھر دعوتگری است که در مسیر دعوت در ÷ ھیمدر این رفتار ابرا
اش را فدای حق نماید و باید بداند که فرمان  مواردی باید جان و مال خود و خانواده

در ÷ به ابراھیم ألو ھمانگونه که خداوند باشدمی و باالتر از ھر چیزی واالتر ألخدا
دادن فرزند صالح به نام (پاداش خیر در دنیا  ،غیرقابل وصف بزرگ و ازای این عملکردِ 

عطا کرد، ھر دعوتگری نیز در این راستا و  )پاداش خیر و عظیم(و در عقبی  )÷حاقسا
خود  ۀخدای مھربان و بخشندتواند منتظر یاری و پاداش خیر  میعملکرد  ۀبا این شیو

 ١و تسلیم شدگان محض ذات اقدس الھی.، پس خوشا به داعیان صبور باشد

با مسلمانان ، بین یھودیان و مسیحیان ۱۳۳-۱/۱۳۲مھران فیومی، بررسی تاریخ قصص قرآنی،  -١
کردن کدامین پسر  ھای افزون بر اینکه در داستان ذبح در قربانیبگومگوھا و ناھمواری

ھا، نک: ھمان،  وجود دارد. جھت تفصیل و تحلیل دیدگاه ، اسماعیل یا اسحاق÷ابراھیم
 بوده است.÷ شک نظر اسالم، اسماعیل . و بی۱۴۹، ۱/۱۳۴

_______________________ 
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 ÷ابراهیم یحتمصلهای باره سخن) بحث در ۳-۵(
شود، بخاطر  دروغ اطالق می÷ ھای ابراھیم در اینکه چرا به چند مورد از گفته

از  اند،  است که در حدیثی صحیح از آن تعبیر به دروغ کرده ج پیغمبر خدا ۀفرمود

َالُم، لَْم يَْ�ِذْب « فرمودند: ج روایت شده که پیغمبر خدا سابوھریره إِبَْراِهيُم َعلَيِْه السَّ
ُ (بَْل َ�َعلَ  ُ (إِ�ِّ َسِقيٌم) َوقَْوهلُ  ثََالَث َكَذبَاٍت: ثِنْتَْ�ِ ِمنُْهنَّ يِف َذاِت اِهللا َعزَّ وََجلَّ قَْوهلُ

َّ
ُه إِال

ىَت ىلَعَ َجبَّار ِمنَ  َكِب�ُُهْم هَذا) َوقَاَل: بَيْنَا ُهَو َذاَت 
َ
ُ: إِنَّ هُهنَا  يَْوٍم وََساَرُة، إِْذ أ

َ
َبَابَِرِة فَِقيَل هل

ْ
اجل

ْخيِت 
ُ
ُ َ�نَْها، َ�َقاَل: َمْن هِذهِ قَاَل: أ

َ
هل

َ
ِْه، فََسأ

َ
رَْسَل إيِل

َ
ْحَسِن انلَّاِس، فَأ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
رَُجًال َمَعُه اْمَرأ

رِْض ُمْؤِمٌن َ�ْ�ِي َوَ�ْ�ُ 
َ
ىَت َساَرَة، قَاَل: يَا َساَرُة لَيَْس ىلَعَ وَْجِه األ

َ
لَِ� فَأ

َ
ِك، َو�ِنَّ هَذا َسأ

ا َدَخلَْت َعلَيِْه َذَهَب يَتَنَ  َْها فَلَمَّ
َ

رَْسَل إيِل
َ
بِيِ� فَأ ْخيِت، فََال تَُ�ذِّ

ُ
نَِّك أ

َ
تُُه � ْخرَبْ

َ
َها �ِيَِدهِ، اّولفَأ

ْطِلَق ُ�مَّ َ�نَ 
ُ
ِك فََدَعِت اَهللا، فَأ رُضُّ

َ
ِخَذ َ�َقاَل: اْدىِع اَهللا يِل، َوَال أ

ُ
ْو ا اّوهلفَأ

َ
ِخَذ ِمثْلََها أ

ُ
اثلَّاِ�يََة، فَأ

ْطِلَق فََداَع َ�ْعَض َحَجبَِتِه، َ�َقاَل: إِنَُّ�ْم لَْم 
ُ
ِك فََدَعْت، فَأ رُضُّ

َ
َشدَّ َ�َقاَل: اْديِع اَهللا يِل َوَال أ

َ
أ

َ�تْهُ 
َ
ْخَدَمَها َهاَجَر فَأ

َ
تَيْتُُموِ� �ِِشيَْطاٍن فَأ

َ
َما أ تُوِ� بِإِ�َْساٍن، إِ�َّ

ْ
جزء در سه ÷ ابراھیم« .١»تَأ

اش  و نیز گفته ٢اش: (من ناخوشم) مورد دروغ نگفت. دو مورد در مورد ذات خداوند گفته
او و سارا بر پادشاه ظالمی از که ه باشد) و در روزی رد(شاید این بت بزرگ چنین کاری را ک

ھمراه  زنی : آنجا مردی است کهبه پادشاه ظالم گفته شد پادشاھان ظلم پیشه گذر کردند،
ن زن از وی را) به نزد وی بفرست و در مورد آباشد، (کسی  از خوبان مردم می اوست که

د و گفت: خواھرم است، و وی به نزد سارا آم گفت: این کیست، ابراھیم گفت: ایشان بپرس،
پرسید و  از من تو ! در این زمین کسی غیر از تو و من مؤمنی وجود ندارد، و دربارههای سار

: تو خواھر منی، پس مرا تکذیب نکن، پس حاکم کسی را نزد زن فرستاد، وقتی سارا من گفتم
مرد گفت: خشک شد! ھایش  دست که ناگھان، لمس کند که وی رارفت به نزدش داخل شد، 

زیاد خواند، پس آزاد  را رسانم، سارا، خداوند خدا را برای من فریاد کن، و من ضرری به تو نمی
کرد، سپس دوباره وی را گرفت، به ھمین صورت وی را گرفت و یا بیشتر، و گفت: خداوند را 

کرد، و برخی از  رسانم، پس ولش کرد و رھایش برایم فریاد کن و من ضرری به تو نمی
است)  اید (چون خارق العادهیک انسان را برایم نیاوردهانش را صدا کرد و گفت: شماھا حاجب

 »آنان را رھا کرد. وسپس ھاجر را به عنوان کنیز به ساره بخشید و بلکه وی شیطان است!

 .)۳۳۸۵بخاری (ش (صحیح): -١
 .۶۴-۵۱انبیاء/نک:  -٢

_______________________ 
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دروغ نبودند گفته شده ھای  حرف از اینھیچکدام ÷ خلیل الرحمان ۀبه فرمود
سودمند و  ھدفیبر اساس و اند داشتهت و ظرائفی در کالم و مبنا دقّ در آن که لب

 عبارت است:ھا  آن د، توجیهدھ ظاھر کالم دروغ جلوه می که اندبوده راستین
 دل از بیماری روح و آزارِ ÷ اش گفت: (من ناخوشم) مراد ابراھیم در گفته -

ایشان مردم بود، ولی برداشت از سخن  پرستی و شرِک ئی و اوھامپندارگرا
 ۀبیماری ظاھری بود. به این ترتیب عذر خود را از عدم شرکت در جشن سالیان

ت خود بدین وسیله آنان را فریفت تا به مأموریّ ÷ شان خواست، و ابراھیمای
 بپردازد.ھا  بت شکستن ؛یعنی

را کرده باشد)، در واقع  شاید این بت بزرگ چنین کاری(اش  در گفته -
ھا  آن ۀرا نداشت؛ زیرا ھمرار از عملکرد خود و یا انکار آنقصد ف ÷ابراھیم

(بل) استفاده شده و  ۀاست، در جواب از کلم÷ دانستند که این کار ابراھیم می
راب و طاض ؛این کلمه در زبان عرب حرفی برای اضطراب و انتقال است یعنی

گفتن  ÷قال به معنی جدید. و ھدف ابراھیمروگرداندن از کالم سابق، و انت
این نکته کند  توّجهرا مھا  آن نبود بلکه ذکاوت و باھوشی بود که خواست دروغ

و او است ھا  بت گروه سر ینرگ بپرسید مگر نه این است که بزرگتربز که از بِت 
مشکالت و رفع بالھا را از آن و از دیگر بتان  پرستید و حلِّ  میرا شما آن

 توّجهرا مھا  آن خواھید؟ و وی نگفت من اینکار را نکردم بلکه فقط با ذکاوت می
 اصًال دروغ نیست.نمود و این حقیقت است و ھا  آن و پوچیھا  بت ضعف

به پادشاھی زورگو و ظالم گفت: که وی  ،و ھمسرش÷ در طی سفر ابراھیم -
صادق بود و سارا خواھر ایمانی وی ÷ خواھرم است، در واقع ابراھیم هسار

از خواست که  خواھری، ایمانی بود تا بدین وسیله می ۀبود و منظور وی از رابط
ھمین  ومحافظت کند ظلم حاکم  ازه فقط وی و ھمسرش بود نسل مؤمنان ک

توجیه را ھم برای ھمسرش کرد و این کالم در ظاھر کذب است ولی در 
 حقیقت صدق.

ست که در کار امر به معروف و ادر این راستا بیانی ظریف برای دعوتگر ھم نھفته 
کالمی را که در ظاھر کذب ولی  ش،تواند برای فریب دشمنان نھی از منکر دعوتگر می

ت صدق باشد برای پیشبرد کار دعوت و رھانیدن خود از چنگال ظالمان بکار در حقیق
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(جنگ بر مبنای مکر و  ١».ةٌ خدعَ  رُب حلَ ا«: ج  پیغمبر خدا ۀچرا که طبق فرمود ؛برد
و امر به معروف و نھی از منکر، جھادی است که قوانین آن در موردش  ).فریب است

 صادق است. 

انا أَنِ و وَ عْ رُ دَ املَِنيَ آخِ عَ بِّ الْ دُ هللاِِّ رَ َمْ   احلْ
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 م. ۲۰۰۰
 ھـ.ش.۱۳۸۴خرم دل ، مصطفی، تفسیر نور، تھران ، احسان، چھارم،  -۱۰
بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب آملی، جامع البیان  محّمدطبری ، ابوجعفر -۱۱

، اّولشاکر، بیروت، مؤسسة الرسالة،  محّمدفی تأویل القرآن، محقق: احمد
 م.۲۰۰۰ھـ/ ۱۴۲۰
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تحقیقو  حسین بن مسعود، تفسیر البغوی، محّمدبغوی، محیی السنة، ابو -۱۲
عبدالله عمرـ عثمان جمعه ضمیریةـ سلیمان مسلم  محّمدتخریج احادیث: 

 م. ۱۹۹۷ھـ /۱۴۱۷حرش، بی جا، دار طیبة، چھارم، 
وجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، ، التفسیرالوسیط، ممحّمدسید طنطاوی،  -۱۳

 .www.altafsir.comو سایت  ۱۲/۳نسخه 
و  ۱۲/۳تستری، تفسیرالتستری، موجود در نرم افزار الکتبة الشاملة، نسخه  -۱۴

 . www.altafsir.comسایت 
شیرازی شافعی،  محّمدبیضاوی، ناصرالدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن  -۱۵

 محّمدآوری:  جمع ،انوارالتنزیل و أسرارالتأویل (معروف به تفسیر البیضاوی)
 م. ۱۹۹۸ھـ/ ۱۴۱۸، اّولبیروت، دار إحیاء التراث العربی،  ۷عبدالرزاق مرعشلی،

، اّولعلی، صفوة التفاسیر، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، محّمدصابونی،  -۱۶
 م.۱۹۹۸ھـ/۱۴۱۹

سید قطب، ترجمه فارسی فی ظالل القرآن، مترجم: مصطفی خرم دل، تھران،  -۱۷
 ھـ .ش. ۱۳۸۷، دّوماحسان، 

، فتح القدیر الجامع بین َفّنی الروایة و الدرایة محّمدبن علی بن محّمدشوکانی،  -١٨
 م.۲۰۰۸ھـ/ ۱۴۲۲، دّوممن علم التفسیر، بیروت، دارإحیاء التراث العربی ، 

موجود در نرم افزار المکتبة  ین، تفسیر ابن عبدالسالم،بن عبدالسالم، عزالدعز -۱۹
 .www.altafsir.comو سایت  ۱۲/۳الشاملة، نسخه 

و سایت  ۱۲/۳موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخه  حقی، تفسیر حقی، -۲۰

www.altafsir.com . 
مکتبة جزائری، ابوبکر جابر، أیسر التفاسیر للکالم العلّی الکبیر،مدینه منوره،  -۲۱

 م.۲۰۰۰ھـ/۱۴۲۱العلوم والحکم،پنجم، 
مترجم:ابوبکرحسن  طنطاوی،عفیف عبدالفتاح، داستان پیامبران در قرآن، -۲۲

 ھـ .ش.۱۳۸۶زاده، تھران، احسان، چھارم، 
 م.۲۰۰۳ھـ/۱۴۲۳، اّول، تقوامصری،محمودابوعماد،قصص االنبیاء،مصر، دارال -٢٣
به کوشش:  سعادت، غزالی طوسی، کیمیایمحّمدبن  محّمدغزالی، ابوحامد  -۲۴

 ھـ.ش.۱۳۷۱حسین خدیوجم،تھران،شرکت انتشارات علمی و فرھنگی،پنجم، 
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سلیمان عبدالله، القرآن الکریم با حاشیه زبدة التفسیر من فتح محّمداشقر، -۲۵
 م.۱۹۹۴ھـ/۱۴۱۶القدیر، دمشق وریاض، درالفیحیاء و دارالسالم، پنجم، 

ن فرح، تفسیر القرطبی، بن احمد بن ابی بکر ب محّمدقرطبی، ابوعبدالله  -۲۶
 و سایت یعسوب. ۱۲/۳موجود در نرم افزار الکتبة الشاملة، نسخه 

بن عمر بن حسن رازی شافعی، مفاتیح الغیب من القرآن  محّمدفخر رازی،  -۲۷
 الکریم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی تا.

ر جمال الدین، محاسن التأویل( التفسیرالقاسمی)، موجود د محّمدقاسمی،  -۲۸
 .۱۲/۳نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخه 

ابوخلیل، شوقی، اطلس القرآن (أماکٌن، اقواٌم، اعالٌم)، بیروت،دمشق،  -۲۹
 م.۲۰۰۲ھـ/۱۴۲۳، دّومدرالفکرالمعاصر و دارالفکر، 

 م.۱۹۹۳، الدرالمنثور، بیروت، دارالفکر،جالل الدینسیوطی، عبدالرحمن بن  -٣٠
بن ابراھیم بغدادی، تفسیرالخازن( لباب  محّمدشیجی، عالءالدین علی بن  -۳۱

 م.۱۹۷۹ھـ/۱۳۹۹التأویل فی معانی التنزیل)، بیروت، دارالفکر، 
آلوسی، ابوالفضل ، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم و السبع المثانی،  -۳۲

 بروت، دارإحیاء التراث العربی، بی تا.
 .۱۲/۳ملة، نسخهشعراوی، تفسیرالشعراوی، موجود در نرم افزار المکتبة الشا -۳۳
التنزیل و  كنسفی، ابوالبرکات عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدین، مدار -۳۴

 .۱۲/۳موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخ  حقائق التأویل،
مختار بن عبدالقادر جکنی، أضواء البیان فی  محّمدأمین بن محّمدشنقیطی،  -۳۵

 م.۱۹۹۵ھـ/۱۴۱۵إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالفکر، 
 بیروت، دارالفکر، بی تا. اندلسی، ابوحیان، تفسیر البحرالمحیط، -۳۶
تحقیق: محمود  بن ابراھیم، بحرالعلوم،محّمدسمرقندی، ابولیث نصربن  -۳۷

 مطرجی، بیروت، دارالفکر، بی تا.
محقق: انورالباز و  ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم حرانی، مجموع الفتاوی، -٣٨

 م.۲۰۰۵ھـ/۱۴۲۶، سّومعامر الجزار، محصر، دارالفاء، 
، بررسی تاریخی قصص قرآن، مترجمان: مسعود انصاری و محّمدبّیومی مھران،  -۳۹

 ھـ.ش.۱۳۸۳ اّولراستگو، تھران، شرکت انتشارات علمی وفرھنگی،  محّمدسّید
علی تفسیر  بن عمر، حاشیة الشھاب محّمدَخفاجی، شھاب الدین احمد بن  -۴۰



 ١٤٣  فهرست منابع 

 العلمیة،دارلکتب بیروت، مھدی،زاقعبدالر البیضاوی،تحقیق:
 م.۱۹۹۷ھـ/۱۴۱۷،اّول

مترجم: سامان یوسفی  مودودی، ابواألعلی، اصطالحات چھارگانه در قرآن، -۴۱
  .ھـ.ش۱۳۸۵، اّولنژاد، تھران، احسان، 

نرم موجود در  میدانی عبدالرحمن، البالغة العربیة أسسھا و علومھا و فنونھا، -۴۲
 .۱۲/۳افزار المکتبة الشاملة، نسخه

 حموی، ابوعبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارالفکر، بی تا. -۴۳
ابن أبی زمنین، ابوعبدالله بن أبی زمنین مری، تفسیر ابن أبی زمنین(مختصر  -۴۴

  .۱۲/۳تفسیر یحیی بن سالم)، موجود در نرم افزار المکتبة الشاملة، نسخه
تفسیر ، یالدمشقی ر بن کثیر القرشأبو الفداء إسماعیل بن عم، ابن کثیر -۴۵

دار طیبة للنشر جا، ، بیسامي بن محمد سالمة، تحقیق: القرآن العظیم
 .م ۱۹۹۹، دّوم،والتوزیع

 


	فهرست مطالب
	مقدمه
	فصل اوّل: اهداف دعوتی داستان آدم÷
	آدم÷
	(1-1) آدم÷ اصل بشر
	(1-2) اهداف حاصل از موارد متعلّق به آدم÷
	(1-2-1) جوهر اسلام اطاعت مطلق از خداوندﻷ
	(1-2-2) آدم÷ و توبه

	(1-3) اهداف حاصل از موارد متعلّق به شیطان
	(1-3-1) حسد و کبر شیطان
	(1-3-2) حیلههای شیطان و دشمنی او با انسان
	(1-3-2-1) آراستنِ باطل و ابتداع

	پیشگیری از حیلههای شیطان در آراستهکردن اعمال و ابتداع:
	(1-3-2-2) ترساندن مؤمنان
	پیشگیری و مقابله با فتنة مال
	پیشگیری از ترس از اولیای شیطان

	(1-3-2-3) القای آرزوهای دروغین توسط شیطان
	(1-3-3) راههای مقابله با شیطان
	(1-3-3-1) ایمان به خداوند و توکّل بر او
	(1-3-3-2) ترک گناهان
	(1-3-3-3) فریب زرق و برق دنیا نخوردن
	(1-3-3-4) پناه بردن به خداوندأ از شیطان
	(1-3-3-5) گفتار و کردار نیک
	(2-4) اهداف حاصل از داستان فرزندان آدم÷


	فصل دوّم: اهداف دعوتی داستان نوح÷
	نوح÷
	(2-1) عبادت خداوندأ محور دعوت
	(2-1-1) تاریخچة بتپرستی
	(2-1-2) بنیان دعوت؛ بندگی برای خدا

	(2-2) اسلوبهای دعوت در داستان نوح÷
	(2-2-1) احترامگذاشتن به مَدعُوِین
	(2-2-2) شفقت و نصیحتنمودن مَدعُوِین
	(2-3-3) تبلیغ با کلامِ روشن
	(2-2-4) تبلیغ در زمان مناسب و به شیوههای مختلف
	(2-2-5) ترغیب و ترهیب
	(2-2-6) جدال به نیکی
	القای شبهات و جواب نوح÷
	اهداف دعوتی عکسالعملهای نوح÷
	(2-2-7) عدم دریافت مال

	(2-3) سرانجام داستان نوح÷
	(2-3-1) آغاز تهدیدات نوح÷ و قطع جدال اشرافیان
	(2-3-2) طوفان
	(2-3-3) غرقشدن پسر نوح و پایان طوفان
	(2-3-4) اهداف دعوتی سرانجام داستانِ نوح÷
	- ظلم اساس نابودی
	- عمل صالح وسیلة نجات نه نسب (وَلاء و بَراء)
	- کشتی نوح نمادی ماندگار و عبرتآمیز



	فصل سوّم: اهداف دعوتی داستان ابراهیم÷
	ابراهیم÷
	(3-1) ابراهیم بتشکن
	(3-1-1) برائت ابراهیم÷ از پدر و قومش
	(3-1-2) احتجاج ابراهیم÷ و دعوت پدرش به توحید

	(3-1-3) اقدام عملی ابراهیم÷ در شکستن بتها
	(3-2) شخصیّت ابراهیم÷؛ اُسوهای برای دعوتگر
	(4-2-1) ابراهیم÷ تسلیمشدۀ واقعی
	(3-2-2) ابراهیم÷؛ دعوتگری ثابت قدم
	(3-2-3) ابراهیم÷؛ دعوتگری با بیانی صریح
	(3-2-4) دعاهای ابراهیم÷ اسوة حسنه

	(3-3) بنای کعبه
	(3-4) ابراهیم÷ در آماج ابتلای الهی
	(3-4-1) ابراهیم÷ محکوم به مرگ و در آتشانداختن
	(3-2-2) هجرت ابراهیم÷
	(3-4-3) رهاکردن همسر و فرزند
	(3-4-4) قربانیکردن تنها فرزند

	(3-5) بحث در باره سخنهای مصلحتی ابراهیم÷

	فهرست منابع


