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حضرت ابراهیم ؟ع؟ بهعنوان دومین پیامبر اولواالعزم درمیان مردم بتپرس ــت و اجرام پرســـت
بابل به انجام رسالت توحیدی خود پرداختند .ایشان در احتجاجات خود از برهان ،جدل و موعظه
ِ

به ــره گرفتهاند .بیشتر مردم ،توان فهم برهان و جدل در احتجاجات را ندارند و تنها از احساســـات

خود پیروی میکنند .بنابراین طریق موعظه حس ــنه که در آیه  125س ــوره مبارکه نحل بدان اشـــاره
ش ــده ،میتوان از طریق درگیر کردن احساس ــات ،اقناع روحی در آنها ایج ــاد کرد .هدف این مقاله
اس ــتخراج روشهای موعظه حس ــنه در احتجاجات ابراهیم ؟ع؟ برای بیداری دلهای مردم است.
پرسش پژوهش این است که:
حضرت ابراهیم ؟ع؟ در احتجاجات توحیدی از چه روشهایی برای موعظه استفاده کردهاست؟
ای ــن پژوهش با روش تحلیل محتوا و با مراجعه به منابع تفس ــیری و س ــایر مناب ــع مرتبط انجام
گرفتهاست .براساس یافتهها ،مهمترین روشهای موعظه در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم ؟ع؟
عبارتند از :طرح پرسش ،انذار ،برائت و بیدارکردن وجدانها.
واژههای کلیدی :ابراهیم ؟ع؟ ،احتجاج ،موعظه ،انذار ،قرآن.
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 .1مقدمه
 .1-1بیان مسئله
قرآن کریم کتابی اس ــت که برای تربیت و هدایت بش ــر نازل شدهاس ــت .با توجه به آیه  125سوره
مبارک ــه نح ــل ،قرآن در کنار برهان و جدل ،از بیان موعظه بهره بردهاس ــت و مقوله موعظه به طرزی
بدیع در آیات زیادی از قرآن راه یافتهاس ــت .واژه «موعظه» بهمعنای «تذکر دادن به خیر و چیزهایی
که دل در برابر آنها نرم میش ــود» (راغب اصفهانی 1412 ،ق :ص  )527اس ــت اما بهطور کلی ،بهنظر
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س ــختی ،قس ــاوت و کینه دل را میزداید ،خش ــم و شهوت را فرومینش ــاند ،خواهشهای نفسانی را
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میرس ــد در موعظ ــه ی ــک داللت مبنی بر ترغی ــب به نیکی و ب ــازداری از بدی نهفته اســـت که نهایتا
تعدی ــل میکن ــد و از کجیها و پلیدیها باز میدارد و بهس ــوی خوبیها و راس ــتیها ســـوق میدهد.
با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انس ــانها ،ضرورتها و اقتضائات خاص خود را داراســـت ،کســـی
ک ــه س ــروکارش ب ــا اجتماع باش ــد ،حتما باید به ای ــن مقتضیات گ ــردن نهاده و آنها را پـــاس بدارد.
س ــخن گفتن براس ــاس میزان درک و ش ــعور مخاطب ،یکی از آن ضرورتها اس ــت .طبیعی اســـت در
مت ــن جامع ــه ،افراد در یک س ــطح ق ــرار ندارند ،برخی اهل عل ــم و فضلاند و ع ــدهای از دانش ،بهر ه
اندکی دارند ،بدینجهت در مواجهه با آنها و برای هموار س ــاختن زمینه ارتباط با ایشـــان ،باید به
موعظه متوسل شد .روی سخن موعظ ه و اندرز با دل است ،بههمین دلیل با موعظه ،افزون بر الزام
دیگ ــران به پذیرش یک مطلب ،بهلحاظ درونی نیز میت ــوان آنها را اقناع کرد .در حقیقت موعظه،
اقناع روحی ایجاد میکند.
 .2-1پیشینه پژوهش
در پیش ــینه و تحقیقات مرتبطی ک ــه پیشتر درباره موعظه انجام ش ــده ،میتوان به چند مقاله

اش ــاره ک ــرد :بطحائ ــی گلپایگان ــی در مقاله «جای ــگاه موعظ ــه و تذکر در تربی ــت دین ــی از منظر عالمه
طباطبای ــی در تفس ــیر المیزان» موعظه حس ــنه را بنابر آیات ق ــرآن ،بهعن ــوان روش تربیت دینی ،در
موضوعات اعتقادی و مس ــائل اخالقی و اعمال و آداب عبادی معرفی کردهاس ــت .وی به تبیین نظر
عالمه طباطبایی با توجه به آیات قرآن درباره حسن فاعلی (احراز شرایط علمی و اخالقی و اعتقادی
مناس ــب برای واعظ) و نیز حسن فعلی (محتوای وعظ و اندرز) پرداختهاست .حسن رضایی هفتادر
در مقال ــه «تبیی ــن نیاز انس ــان به وحی بر پای ــه تحلیل عناوی ــن و اوصاف قرآن در قرآن :بررس ــی ذکر،
حکم ــت و موعظ ــه» با توجه به نیاز مخاط ــب در ُبعد اخالقی و عاطفی ،به نیاز انســـان ها به موعظه
اشاره کردهاست .مریم داروندزاده در مقاله «جایگاه موعظه در احکام فقهی» درباره موارد موعظه در
قرآن و روشهای موعظه ازجمله فردی و گروهی در قرآن مطالبی ذکر کردهاس ــت .محمدرضا قائمی

مقدم در مقاله «موعظه و نصیحت در قرآن» به شیوههای موعظه در قرآن ازجمله موعظه مستقیم
و غیرمس ــتقیم ،موعظه فردی و جمعی ،بهرهگیری از داس ــتان ،بهکارگیری مثل و تمثیل ،بهرهگیری
از ترس ــیم و تصوی ــر و موعظه در قالب توصیف الگوها اش ــاره کرده و به ش ــرایط و محتوای موعظه نیز
پرداختهاست .در مقاالت مذکور ،بهطور مستقل به موعظه پرداخته شدهاست؛ از اینرو ،نمیتوان
آنه ــا را بهعن ــوان پیش ــینهای قابل ات ــکا در نظر گرف ــت .مقاله پیـ ـشرو از این جهت تازگـــی دارد که
تخصیصا به کاربرد موعظه در احتجاجات حضرت ابراهیم ؟ع؟ پرداخته شدهاست.
 .3-1ضرورت و روش پژوهش
با توجه به دستور خدای سبحان به رسول خود در آیه  125سوره مبارکه نحل مبنی بر بهکارگیری
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موعظه در تبلیغ ،همه پیامبران و ائمه معصومین ؟مهع؟ نیز به این روش تأس ــی جستند .زیرا موعظه
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حسنه ،ابزاری است برای علم راه صحیح و فریضه عادله ،یعنی علم تهذیب اخالق و علم یقین و تقوا
(االس ــترآبادی1424 ،ق :ج  ،2ص  .)100در تروی ــج توحید ،پیامب ــران مخصوصا حضرت ابراهیم ؟ع؟
ـ که بهعنوان پدر ادیان توحیدی از ایش ــان یاد ش ــده ـ از موعظه در احتجاجات خود بهره بردهاست.
از اینرو ،ضرورت دارد همه کس ــانی که در مس ــند موعظه قرار میگیرند ،از شیوههای برگزیده و مورد
اهتم ــام انبی ــای االهی بهره گیرند و همین ام ــر ،ضرورت پرداختن به این تحقیق را عیان میســـازد.
البت ــه موعظهای که مش ــتمل بر حکمت باش ــد ،نه قضایای ظن ــی و قیاسهای اقناع ــی .باید توجه
داش ــت که روش موعظه و نصیحت ،خود دارای ش ــیوههای متعددی است که میتوان در شرایط و
موقعیتهای گونا گونی مورد اس ــتفاده قرار گیرد؛ از اینرو ،در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی،
به س ــیره احتجاجی حض ــرت ابراهیم ؟ع؟ از طریق طرح س ــؤال ،انذار ،برائت و بی ــدار کردن وجدان
بهعنوان شیوههای موعظه با توجه به آیات قرآن کریم اشاره میگردد.

 .2یافتهها و بحث
 .1-2شروع با طرح سؤال (پرسش از اعتقادات و ذهنیات)
یکی از روشهای موعظه برای اقناع افراد ،پرس ــش از اعتقادات و ذهنیات آنهاس ــت تا شـــاید با
تلنگری ایش ــان را به فکرکردن واداش ــت .البته این امر حتما باید با آ گاهی و شناخت کافی از فرهنگ
و عقاید و ایدئولوژیهای فرد یا جامعه طرف مقابل باش ــد تا به درس ــتی از نقاط ضعف وی بهره برده
و او را ب ــه تفک ــر وادارد ت ــا ش ــاید حداق ــل در تصورات وی تزل ــزل ایجاد کن ــد و با علم و دانـــش کافی و
ارائه جایگزین آنچه انکار میکند و مردود دانس ــته میش ــود ،طرف را به درس ــتی و راستی ارشاد کرد
(جعفرزاده1395 ،ش :ص .)37

سؤال ،روح را برای شنیدن آنچه بعد از آن گفته میشود و آنچه در آن است و همچنین تشویق
به آن ،آماده میکند .پیامبر ؟لص؟ از این روش بسیار استفاده کرد .در روایت صحیحه از معاذ بن جبل
آمده اس ــت که وی گفت« :همنشین پیامبر ؟لص؟ بر االغی بودم که به او میگویند :عفیر» .پس گفت:
ای معاذ آیا میدانی حق خدا بر بندگانش چیست و حق بندگان بر خداچیست؟ من گفتم اهلل و رسول
او بهتر میدانند (محمد بن ابراهیم1424 ،ق :ج  ،1ص  .)84در آیه «و زنان را که خدا همسر شما آفریده
رها میکنید؟ آری شما بس ــیار مردم متعدی نابکاری هستید» (شعراء .)166/حضرت لوط ؟ع؟ سعی
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و او را متذکر ش ــوند به این عمل ناپس ــند که با سرشت و طبیعت بشر ناسازگار است و آن امری است که
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میکنند با سؤال استفهامی (از کسانی که به عمل شنیع لواط آلوده بودند) ،مخاطب را به فکر وادارند
بشر آن را ناروا میشمارد (فالح و همکاران1395 ،ش :ص  .)168در آیات متعددی خداوند جهت انذار
و تذکیر از شیوه استفهامی درباره اخبار قوم عاد ،ثمود ،فرعون و اعمال ایشان و عذاب االهی که بر آنها
وارد شده برای شنوندگان قرآن به کارگرفتهاست (دروزه1383 ،ق :ج  ،1ص .)534
مطاب ــق تصوی ــری ک ــه در قرآن کری ــم از حضرت ابراهیم ؟ع؟ ترس ــیم شده اســـت ،آن حضرت در
بیشتر موارد ،دعوت خود را با پرسـ ـشهایی دقیق و عمیق آغاز میکرده اس ــت .این شـــیوه عالوهبر
آن ک ــه حساس ــیت و هوش ــیاری ایش ــان را میرس ــاند ،باع ــث تحریک اندیش ــه و وجـــدان مخاطبان
و بهخودآم ــدن اف ــراد میگ ــردد و میتواند ب ــه ذهن و دل آنه ــا آمادگی پذیرش حقایـــق را عطا کند،
ضمن آنکه این پرسـ ـشها در بطن خود ،اس ــتدال لهایی نیز به همراه داشت .پرسشهای حضرت
ابراهیم ؟ع؟ به اشکال مختلف مطرح شدهاست:
 .1-1-2اس ــتفهام ع ــادی (آی ــا) :برخی از ش ــیوهها دارای چنان س ــادگی و بیپیرایگی اســـت که
ب ــه جان همگان نشس ــته و به تبعیت وامـ ـیدارد ،بدینمعنی که عوامل و عناصر تشـــکیلدهنده آن
بس ــیار اندک و واضح هس ــتند و از پیچیدگی برخوردار نبوده و درنتیجه ،در هر ســـطحی از مخاطبان
ب ــه راحت ــی قابل درک اس ــت .مانند آیه «گفت :آیا وقتی دعا میکنید از ش ــما میشـــنوند؟ یا به شـــما
سود یا زیان میرسانند؟» (شعراء 72/و  ،)73این جمله اعتراض ابراهیم ؟ع؟ بر صنم پرستی ایشان
از دو جه ــت اس ــت :اول اینک ــه :عب ــادت ،عبارت اس ــت از کاری که حال ــت تذلل عابـــد و گدایی او را
برای معبود مجس ــم سازد و این بدون دعا نمیش ــود ،باید عابد معبود را بخواند ،خواندن هم وقتی
صحیح و معقول اس ــت که معبود صدای عابد را بش ــنود و اصنام ،جماداتی هستند که گوش ندارند
و صدایی نمیش ــنوند ،پس پرس ــتش آنها معنا ن ــدارد .دوم اینکه :از این جهت کـــه مردم هر اله را
که میپرس ــتند ،یا به طمع خیر او اس ــت و یا از ترس ش ــر او .در صورتی که اصنام ،جماداتی هســـتند
که قدرت بر رس ــاندن خیر و دفع ش ــر را ندارند ،پس هر یک از دو آیه متضمن یک جهت از دو جهت

اعتراض است و ا گر جمله به صورت استفهام اداء شده ،برای این است که طرف مقابل را مجبور به
اعتراف کند (طباطبایی1374 ،ش :ج  ،15ص .)324
 .2-1-2اس ــتفهام ان ــکاری :ای ــن نوع معم ــوال همراه با نوعی اس ــتدالل اس ــت ،ماننـــد« :آیا به
دروغ ،غی ــر از آنه ــا ،خدایانی دیگ ــر میخواهید؟» (صاف ــات )86/و «ابراهیم گفت :آیـــا آنچه را که
خ ــود تراش ــیدهاید ،میپرس ــتید؟ و خداوند ش ــما و آنچه (از بتان) میس ــازید را خلق کرده اســـت»
(صافات 95/و  )96اس ــتفهامی که در این آیههای ش ــریفه هست اس ــتفهام توبیخی است ،و در عین
ح ــال احتجاجی اس ــت بر بط ــان روش مردم ،زیرا چیزی که انس ــان آن را بهدس ــت خود تراشـــیده،
صالحی ــت ن ــدارد که مدبر انس ــان و معبود او باش ــد ،با اینکه آفریدگار انس ــان و اعمالش خداســـت و
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معلوم اس ــت که خلقت از تدبیر جدا نیس ــت ،پس همانطور که خدای س ــبحان خالق آدمی است،
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رب آدمی نیز هست و این از سفاهت و حماقت است که این خدای عزیز و رب واقعی را کنار گذاشته
و سنگ و چوب بپرستند (همان ،ج  ،17ص .)217
ْ
ْ
ِ .3-1-2إذ پرس ــش :در شش آیه ،خداوند پرسش حضرت را بهوسیله کلمه ِ«اذ» بیان نمودند.
«آنگاه ک ــه به پدر خویش و قومش گفت :چه چیز را می پرس ــتید؟» (ش ــعراء« ،)70/آنگاه که به پدر
(خوانده) و قوم خود گفت :این مجس ــمههایی که شما مالزم آن شدهاید ،چیستند؟» (انبیاء،)52/
«چ ــون به پدرخوانده و قوم خود گفت :چه میپرس ــتید» (صافات )85/حتی در خطاب به خدایان
دروغین مش ــرکان و بتها ،ش ــبیه آن پرسـ ـشها را مطرح میکرد و مسلم اس ــت که این پرسشها را
بهمنظور تنبه مش ــرکان اظهار داشتهاس ــت« .پس پنهانی بهس ــوی خدایش ــان رفت و به ریشـــخند
گف ــت :آیا غذا نمیخورید؟ چرا س ــخن نمیگویی ــد؟» (صافات 91/و  .)92گاهی نی ــز از چرایی و علت
پرستش بتها پرسش مینمود ،او پیامبری بسیار راستگو بود« ،چون به پدرش گفت :پدر جان ،چرا
چیزی را که نمیشنود و نمیبیند و از تو چیزی را دور نمیکند ،میپرستی؟» (مریم )42/این پرسش
نیز حاوی استدال لهایی محکم و استوار است.
ازجمله پیامدها و فواید این پرسشها که به صورت پیدرپی و متوالی طرح و القا میگردید در حالی
که حضرت از ماهیت و فواید بتها آ گاه بودند این بود که حقارت و پستی بتها ذکر شود و جهالت مردم
نمایان شود زیرا با طرح این سؤاالت قدرت تفکر و تعقل مردم به کار میافتاد تا به دنبال آن ،معترف به
اشتباهشان گردند (سیدرضا1381 ،ش :ص  .)98و پایههای سست باورهای شرکآمیز به لرزه درافتد و
فرصت برای طرح پیامهای توحیدی فراهم شود .در همه آیات فوق حضرت ابراهیم ؟ع؟ با شجاعت
نقطه نظرات خود که همان حق و واقعیت در مورد جهان هســـتی و منشـــأ آن اســـت را بیان نموده و با
استدالل و منطق قوی به دفاع از آن پرداخته و هیچگاه مرعوب قدرت و ظلم و زور حکومت وقت نگردید.

 .2-2انذار
ان ــذار از عناص ــر مه ــم در موعظ ــه بوده و پیامب ــران در احتجاج ب ــا قوم خود و در راســـتای دعوت
توحی ــدی ،از ای ــن روش بهخوبی اس ــتفاده میکردند ،ان ــذار دهنده در حقیقت واعظی اســـت که به
م ــردم در م ــورد آنچه از حالل و حرام میدانند هش ــدار میده ــد ،بنابراین نقش او یادآوری اســـت.
منذر ،فقیهی اس ــت ک ــه دین را فهمیده و اح ــکام خداوند متعال را با تخویف ابـــاغ میکرد زیرا انذار
مرب ــوط به اخباری اس ــت که ش ــامل تهدی ــد بهطور ضمنی اس ــت (الح ــاج العاملـــی1426 ،ق :ج ،3
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توحی ــد دع ــوت میکردند .ا کثر بتپرس ــتان بهخاطر اینکه مورد خش ــم و غضب بتهـــا قرار نگیرند،
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ص  )246ب ــه ای ــن ترتی ــب که هم ــواره مردم را از ع ــذاب االهی بی ــم داده و به این وســـیله آنها را به
آنها را میپرستیدند؛ از اینرو ،پیامبران نیز در مقابله با آنها میگفتند که خدا آنها را خلق کرده و
امور آنها را تدبیر میکند .بنابراین پروردگار آنها تنها خداس ــت و جز او هیچ معبود دیگری شایسته
پرس ــتش نیس ــت ،از اینرو باید از عذاب او بترس ــند و فقط او را پرس ــتش کنند (حســـینی میرصفی،
1393ش :ص .)103
پیامبران به مردم یادآوری میکنند که صالحان ازنظر ش ــرافت و ایمنی چه خواهند شـــد و شرم،
تحقیر و پش ــیمانی تنها حاالتی اس ــت که برای مجرمان بهوجود خواهد آمد .بشـــارت و هشـــدار تأثیر
زیادی در ترغیب مؤمنان به کارهای خوب و بازداشتن آنها از کارهای بد دارد .و تأثیر مژده و هشدار
در غی ــر مؤم ــن این اس ــت که او را دعوت میکنند تا دعوت را در نظر بگی ــرد و ا گر با دقت نگاه کند ،به
صحت آن پی میبرد (محمد بن ابراهیم ،همان).
واقع باید گفت که عاطفه و ترس در وجود همه هست لیکن باید آن را هدایت کرد ،پیامبران به
دنب ــال این بودند که این عاطفه را در مســـیر صحیح آن قرار دهن ــد و آن را از جهت خالف که ترس از
یک سری سنگ و چوب ناتوان است به جهت خدا ترس شدن تغییر دهند .بنابراین در مواردی که
استدال لهای عقلی و دلسوزیها و تذکرها دیگر کارساز نبود پیامبران با برشمردن عذابهای مربوط
ب ــه روز قیام ــت ،عذابهای جهنم ،خلود در آت ــش ،اوصاف جهنمیان و نیز ب ــا تهدید به عذابهای
دنیوی ،با سرکشان و افراد لجباز قوم ،اتمام حجت میکردند
حضرت ش ــعیب ؟ع؟ از ان ــذار برای دعوت قوم خود اس ــتفاده کرد ،آنجا که در قـــرآن کریم آمده
است« :و ای قوم من ،شما هر آن چه در توان دارید انجام دهید که من نیز (کار خود را به شایستگی)
انجام میدهم .به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا گر به سراغ چه کسی خواهد آمد و دروغگو
کیس ــت؟ و (ا کنون که کار را به اینجا کش ــانیدهاید) شما انتظار برید که من (نیز) با شما در انتظارم»

(هود.)93/

خداوند در آیات فراوانی انس ــانها را به عمل خوب و صالح ترغیب میکند و از عمل زشت برحذر
مـ ـیدارد .حت ــی تا کید میکند ا گر این عمل بهاندازه ذرهای هم باش ــد ،م ــردم نتیجه آن اعمال خود
(زش ــت و زیب ــا) را خواهن ــد دید .نظی ــر آن که لقمان حکی ــم به فرزندش گفت« :پس ــرم ا گـــر بهاندازه
س ــنگینی دانه خردلی از عمل نیک یا بد باش ــد و در دل سنگی یا در گوشهای از آسمانها یا در زمین
قرار گیرد ،آن را در روز جزا به حساب میآورد چرا که خداوند دقیق و آ گاه است» (لقمان 14/تا .)16
پیامبرگرام ــی اس ــام نی ــز گاه از ان ــذار ب ــرای پذی ــرش توحی ــد توس ــط مخاط ــب خاص اســـتفاده
نمودهاس ــت .بهعن ــوان نمونه در خطاب به اهل کتاب آمده اس ــت« :هرآینه خدا گناه کســـانی را که
به او ش ــرک آورند نمیآمرزد و گناهان دیگر را برای هر که بخواهد میآمرزد و هرکه به خدا شـــرک آورد،
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دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است» (نساء.)48/

تبیین روششناسی موعظه در احتجاجات توحیدی حضرت ابراهیم؟ع؟ با تاکید بر قرآن کریم

در همین راس ــتا ،حضرت ابراهیم ؟ع؟ نیز در گفتوگوهای توحیدی خود افزون بر بهکارگیری
از براهی ــن متفاوت و اس ــتفاده از منطق و اس ــتدالل ،در موارد متع ــددی از روش موعظه و انذار با
هدف آ گاه کردن مردم از عواقب فساد و انحرافهای اخالقی ،شرک و گناه ،در راهبری به مکتب
توحید بهره بردهاند .ایش ــان بعد از آن که از آتش عظیمی که به دس ــتور نمرود ،به جرم شکس ــتن
بتها برای س ــوزاندنش فراه ــم آمده بود ،به لطف و اعجاز پروردگار ،رهایی یافت ،نه تنها دســـت
از بیان هدفهای خود بر نداش ــت بلکه ش ــتاب و س ــرعت بیشتری به آن داد و این بار از ش ــیوه
انذار وارد شد.
حضرت خطاب به بتپرس ــتان گفت« :ش ــما بتانی را بهجای خدای یکتا به خدایی گرفتهید تا
در این زندگانی دنیا میانتان دوس ــتی باش ــد ،ولی در روز قیامت منکر یکدیگر میش ــوید و یکدیگر را
لعنت میکنید و جایتان در آتش اس ــت و هیچ یاوری ندارید» (عنکبوت)25/؛ از آنجایی که مردم
ب ــر بتپرس ــتی خود ،هیچ دلی ــل و منطقی جز تقلی ــد ،حفظ قومیت ،م ــودت و عالقههای اجتماعی
نداش ــتند؛ از اینرو ،حضرت در گفتوگویی خطاب به قومش ،س ــرانجام و غایت ش ــوم این مودت را
تذکرداده و میفرماید :شما غیر از خدا بتهایی را برگزیدهاید تا مایه برقراری رابطه دوستانه در زندگی
دنیا ،میان شما باشد .سپس در روز رستاخیز به یکدیگر کفر ورزیده ،یکدیگر را لعن میکنید .جایگاه
شما آتش است و یاری دهندهای ندارید .درواقع حضرت به آنها هشدار میدهد که آن عالقههای
اجتماعی که آنها را وادار کرده تن به بتپرس ــتی دهند به زودی واقعیت خود را نش ــان میدهد در
روزی که باطن هر چیز بیرون میافتد و به صورت دشمنی و نفرت از یکدیگر جلوه میکند ،وبالشان
میشود و کیفر خود را که همان آتش است و هال کت ابدی به دنبال دارد میبینند و هیچ یاوری که
از آنها دفاع نماید ،ندارند (طباطبایی ،همان ،ج  ،16ص .)121

در حقیق ــت ابراهیم ؟ع؟ میخواس ــت این حقیقت را برای قوم روش ــن کند کـــه ا گرچه بر فرض،
بتپرس ــتی و تقلی ــد از آب ــا و اج ــداد و تقلید از یکدیگ ــر و بزرگانتان ،چند صباحـــی در زندگی موقت و
محدود دنیوی باعث دوس ــتی کاذب و غلط ش ــما شود ولی در عین حال چندان طولی نمیکشد که
ش ــما گرفتار چهار نوع عذاب و بدبختی خواهید ش ــد .اول اینکه :در روز رستاخیز ،نسبت به یکدیگر
کافر و از یکدیگر بیزار خواهید ش ــد .دوم اینکه :یکدیگر را در روز قیامت لعنت میکنید .ســـوم اینکه:
منزل و ماوای شما آتش جهنم خواهد بود .چهارم اینکه :در آن روز ،هیچگونه یار و یاوری نخواهید
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گن ــاه را ب ــه گردن دیگری می ان ــدازد و او را لعن و نفرین می کند و از عم ــل او بیزاری میجوید (نجفی
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داشت .آری در قیامت همه این پیوندهای پوچ و پوسیده و پوشالی از هم گسسته میشود و هر یک
خمینی1398 ،ش :ج  ،15ص .)256
در تفسیر نمونه با اشاره به آیه  3سوره زمر که بیان شدهاست معبودها را به پندار خامشان وسیله
ارتب ــاط ب ــا خدا میدانند درباره این معبودها میگوید« :در روز قیامت به شـــرک شـــما کفر میورزند و از
ش ــما بی ــزاری میجویند» (فاطر )14/درواقع بتپرســـتان برای بتپرســـتی خود هیـــچ دلیل و حجتی
نداشتند ،بنابراین ابراهیم ؟ع؟ نیز خطاب به ایشان فرمود« :وقتی که شما را هیچگونه حجت و بینهای
بر پرستش بتها نیست و خود به این اعتراف دارید که فقط در حال تقلید از آبا و اجدادتان هستید»
(انبیا )53/پس در حقیقت ،شما فقط بهخاطر اینکه برایتان در عبادت آن بتها ،اجتماعی باشد و
از یکدیگر اتباع کنید و بر آن اتباع دوستی کنید ،به دنبال بتپرستی هستید ،همچنان که مؤمنان در
عبادت اهلل با یکدیگر مهر دارند اما باید بگویم که آ گاه باشید این مهر و این دوستی شما در دنیا است
و روز قیامت منقطع گردد و نه تنها از آن دوســـتی هیچ نفعی به شـــما نمیرسد ،بلکه باعث عداوت در
میان شما نیز میگردد ،و این دوستی مانند دوستی مؤمنان نیست که در قیامت نیز پایدار است و برای
ایشان منفعت دارد (رشیدالدین میبدی1371 ،ش :ج  ،7ص .)387
ابراهیم ؟ع؟ در موارد دیگر نیز از ش ــیوه انذار در احتجاج با قوم خود ،اســـتفاده کردهاست؛ در آنجا
که خطاب به آزر میگوید« :ای پدر! شیطان را مپرست ،زیرا شیطان خدای رحمان را نافرمان بود .ای
پدر! میترسم عذابی از جانب خدای رحمان به تو رسد و تو دوستدار شیطان باشی» (مریم 44/و .)45
حضرت در این آیه به نقش شیطان اشاره میکند زیرا با عبادت بتها ،شیطان را اطاعت میکنید که در
حقیقت این شیطان است که انسانها را به عبادت بتها دعوت میکند و به آن راضی و خشنود است،
و شیطان کسی است که از اطاعت پروردگار خود سرپیچی کرد و هنگامی که خداوند او را به سجده در
برابر حضرت آدم ؟ع؟ دس ــتور داد ،اس ــتکبار ورزید و درنتیجه از درگاه االهی طرد شد و از رحمت االهی
دور ش ــد ،پس ای پدرم! از ش ــیطان پیروی نکن تا مثل او شوی ،چرا که عبادت بتها عقالنی نیست و

از وسوسههای شیطان و یاران او سرچشمه میگیرد ،و از آنجایی که شیطان از دشمنان آشکار انسان
است ،جز شر برای او نمیخواهد (زحیلی1418 ،ق :ج  ،16ص .)106
ابراهیم؟ع؟ در برابر عمویش آزر از تعبیر (عذاب من الرحمن) استفاده کردهاست که اشاره به این
نکته دارد که کار تو بهواسطه این شرک و بتپرستی بهجایی رسیده که خداوندی که رحمت عام او
همگان را دربرگرفته به تو خشم میگیرد و مجازاتت میکند ،ببین چه کار وحشتنا کی انجام میدهی
و این کار تو ،کاری اس ــت که س ــرانجامش ،قرار گرفتن زیر چتر والیت شیطان است (مکارم شیرازی،
1371ش :ج  ،13ص  .)79بهط ــوری ک ــه دیگر امیدی به صالح و رس ــتگاری و س ــامت و ســـعادت او
نیس ــت (طباطبایی ،همان ،ج  ،14ص  .)58تعبیر حض ــرت ابراهیم ؟ع؟ از عذاب االهی به عذابی از
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طرف خدای بخش ــنده بیانگر آن است که در انذار و بیم از عذاب هم ،بشارتی دیده میشود و گمان
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نرود خداوند تنها قهار اس ــت بلکه او بسیار بخش ــنده بوده و ا گر او ایمان آورد ،گناهان را میبخشاید
و اال عذابی که از ناحیه چنین خدایی به کس ــی ازجمله او برس ــد به س ــبب اعمال خودشـــان اســـت
(غالمی1377 ،ش :ص .)188
حضرت ابراهیم؟ع؟ در آیه دیگر با بیان اینکه« :چگونه من از شریکان شما بترسم؟! در حالی که
شما نمیترسید از اینکه برای خدا بدون دلیل شریک قرار دهید! پس کدام یک از این دو طائفه به
امن سزاوارتر است ا گر میدانید» (انعام )81/بتپرستان را از عذاب خدا به جهت شرک برای حضرت
حق ،بیم و انذار داده و آنها را به توحید دعوت نمود.
در آیه دیگر در گفتوگویی دیگر با قوم ،با هش ــدار به قیامت و بازگش ــتن بهس ــوی خداوند ،علت
عبادت او را حسابکش ــی از بندگان و رجوع بهســـوی او معرفی کرده و میفرماید« :شما بهجای خدا
بتها را میپرس ــتید و دروغی میس ــازید (که نام خدا بر آنها مینهید) با اینکه آن چه بهجای خدا
میپرستید هیچ رزقی را برای شما مالک نیستند ،پس رزق را از نزد خدا بطلبید و او را عبادت نموده
ً
و شکرش بهجا آورید که حتما به سویش باز میگردید» (عنکبوت( )17/سعیدی1391 ،ش :ص .)81
یعنی درحقیقت کس ــانی را که غیر از خدا میپرستید ،قادر نیستند به شما رزق و روزی دهند ،روزی
خودتان را از خدا طلب کنید.
برای نشان دادن جایگاه علم و عقل مخاطب در روش انذار باید گفت از آنجا که اصول دین در
اس ــام امری غیرتقلیدی و عقالنی اس ــت و شخص باید از طریق تحقیق و تفکر به اصول پی برده و به
آنها معتقد ش ــود بنابراین حضرت ابراهیم ؟ع؟ از انذار بهعنوان ابزاری برای تلنگر زدن به مخاطب
در پذی ــرش اص ــول دین که ابتدای آن بحث توحید اس ــت ،اس ــتفاده نمودهاس ــت (پاباد1395 ،ش:
صص  87و .)93

پس گاهی الزم اس ــت در کنار س ــخنان برهانی و جدلی ،از روش موعظه و انذار که جنبه ارشادی
دارد جهت دور کردن مردم از مفاس ــد انحرافات اخالقی ،ش ــرک و گناه و س ــوق دادن آنها به مکتب
توحی ــد به ــره جس ــت .بنابر آنچه که گفتهش ــد ،ان ــذار و اتمام حج ــت ،از دیگر شـــیوههای احتجاج
ابراهیم ؟ع؟ بود که ایش ــان در مواردی که اس ــتدال لهای عقلی و دلس ــوزیهای تذکری دیگر کارساز
نبود با تهدید بر عذاب ،با قوم خود و آزر اتمام حجت میکردند.
 .3-2اعالم برائت و بیزاری
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که ش ــیوههای متفاوت را ب ــه کار میبردند ،ولی همچنان قوم لجب ــازی میکردند و حاضر نبودند که
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یک ــی دیگر از روشه ــای احتجاج انبیا با قوم خود در موعظه ،اعالم برائت و بیزاری اســـت ،وقتی
حقیق ــت را بپذیرند این بار از طریق اعالم برائت ،وارد میش ــدند ،پس ،از اعمال و عقاید باطل آنها
دوری جس ــته و نفرت و انزجار خود را اعالم میکردند تا ایش ــان حساب کار خود را بکنند و بدانند که
راهش ــان از راه کس ــی که خود را فرس ــتاده خدا معرفی میکند و نش ــانههایی برای اثبات ادعای خود
آورده و البته در میان همگان به راستگویی و درستکاری معروف است جداست.
اظهار بیزاری از مخاطبان و یا اعتقادات باطل آنها در ابتدای احتجاج توصیه نمیشـــود چرا که
موج ــب ایج ــاد نف ــرت و از بین رفت ــن زمینههای پذی ــرش دعوت میش ــود .بلکه از ایـــن روش بعد از
بهکارگیری روشهای اقناعی و عدم تاثیرگزاری آنها ضرورت پیدا میکند.
در قرآن کریم از سیره پیامبران نظیر حضرت نوح ؟ع؟ و حضرت هود ؟ع؟ در اظهار برائت از کافران
و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها ،اش ــاراتی شدهاس ــت ،در داستان قوم حضرت نوح ؟ع؟ میفرماید:
«آیا باز خواهند گفت که او از پیش خود این سخنان (قرآن) را فرا بافته؟ بگو :ا گر چنین باشد عقوبت
آن گناه بر من است (نه بر شما) و من از (کفر و) گناه شما بیزارم» (هود .)35/حضرت هود ؟ع؟ نیز از
مش ــرکان و آلهه آنها ،اعالن برائت میکند و میگوید« :هود به آنها گفت :من خدا را گواه میگیرم و
شما هم گواه باشید که من از خدایانی که غیر خدای یکتا میپرستید بیزار( ».هود.)54/
ابراهیم؟ع؟ در احتجاجات توحیدی خویش برائت از شرک را با دو شیوه برائت لفظی و عملی بیان
کردند .بحث این مقاله شیوه لفظی است که در این شیوه ،برائت تنها در قالب الفاظ و جمالت مطرح
میگردد و حضرت بهطور رس ــمی مخالفت و نفرت خود را از بتپرســـتی و التزام خویش به توحید اعالم
فرمود؛ این نوع برائت با بیانی قاطع و شجاعانه در برابر اجتماع نیرومند مشرکان همراه بود.
حضرت ابراهیم؟ع؟ بعد از داستان شکستن بتها و تشکیل محکمه ،وقتی که عدم تاثیرگذاری
احتجاجهای عقالنی در قلبهای متعصب و خمود بتپرستان را مشاهده کرد و در انتهای محاجه
به ایش ــان متذکر ش ــد که آنها هیچ حجت و دلیلی به غیر از تقلید از پدران بر بتپرســـتی برای خود

ندارند ،ولی باز هم با این حال حاضر به قبول حقیقت نیستند ،از اینرو ،شروع کرد به بیزاری جستن
از خدایان ایش ــان و نیز از خود ایش ــان و پدران بتپرستشان و فرمود« :آیا دیدید (این) چیزهایی را
که پیوس ــته پرس ــتش میکردید .ش ــما و پدران پیشین ش ــما .همه آنها دش ــمن من هستند (و من
دش ــمن آنها) ،مگر پروردگار عالمیان» (شعراء 75/و  )77یعنی؛ وقتی عمل شما باطل است و هیچ
حجتی بر آن ندارید به غیر تقلید از پدران ،پس بدانید که این بتها که پرس ــتش آنها مضر به دین
من و مهلک من است ،دشمن من است و جز دشمنی برای من اثر و خاصیتی ندارند و ا گر در عبارت
خود نام پدران گذش ــته ایش ــان را برد برای این بود که بفهماند او هیچ ارزش ــی ب ــرای تقلید از پدران
گذش ــته آنها قائل نیس ــت و عهد گذش ــته و س ــبقت زمانی در ابطال حق یا احقاق باطل هیچ اثری
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ندارد و نیز ا گر در جمله (ایشان دشمن من هستند) ،ضمیر عقالء را به بتها برگردانید ،بهخاطر این

تبیین روششناسی موعظه در احتجاجات توحیدی حضرت ابراهیم؟ع؟ با تاکید بر قرآن کریم

بود که طرف مقابل نسبت عبادت به آنها میدادند و عبادت هر چیزی مستلزم آن است که دارای
شعور و عقل باشد (طباطبایی ،همان ،ج  ،15صص  282و .)283
درواق ــع ن ــه تنه ــا س ــخنان محبتآمیز و دلس ــوزانه ابراهیم بـــر دل قـــوم او و حتی بـــر دل آزر تاثیری
نمیگ ــذارد ،بلک ــه حتی آزر او را از خود طرد مینماید و ایشـــان را وجودی غیرقابل تحمل میشـــمارد و
میگوید« :برای همیش ــه از نظرم دور ش ــو» (مری ــم )46/با این وجود ابراهیـــم ؟ع؟ درنهایت مهربانی و
آرامش برای او تقاضای عفو میکند .درواقع ،ابراهیم ؟ع؟ در مقابل خشونت تهدید آزر ،مقابله به ضد
نمود ،وعده اس ــتغفار و تقاضای بخش ــش پروردگار به او داد و در ادامه فرمود« :و از شـــما ،و آنچه غیر
خدا میخوانید ،کنارهگیری میکنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم بیپاسخ نمانم» (مریم.)48/
مراد از (و کناره میگیرم از ش ــما) ،آزر و امثال او از بتپرس ــتان هس ــتند ،یعنی از همه شـــما دوری
نچ ــه میخوانید و میپرس ــتید از غیرخدا یعن ــی بتان» ،آن اســـت که کناره
میجوی ــم و م ــراد از «و آ 
میگیرم از دین یا دیار شما (حسینی شاه عبدالعظیمی1363 ،ش :ج  ،8ص .)191
ابراهیم؟ع؟ به گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه تمامتر باقی ماند ،و از
آن بتپرستان و از آنچه غیر از اهلل میپرستیدند کنارهگیری کرد و به بیتالمقدس مهاجرت کرد ،در
حقیقت هر چند تمام اجتماع فاس ــد آن روز بر ضد او قیام کردند ،اما او س ــرانجام تنها نماند ،پیروان
فراوان ــی در تم ــام قرون و اعص ــار پیدا کرد بهطوری که همه خداپرس ــتان جهان ب ــه وجودش افتخار
میکنن ــد (مکارم ش ــیرازی ،همان ،ص  .)86قرآن در این زمینه میگوی ــد« :هنگامی که ابراهیم از آن
بتپرس ــتان و از آنچه غیر از اهلل میپرس ــتیدند کنارهگیری کرد ،اس ــحاق و بعد از اسحاق ،فرزندش
یعقوب را به او بخشیدیم ،و هر یک از آنها را پیامبر بزرگی قرار دادیم» (مریم( )49/طراقیه1391 ،ش:
ص .)97

ابراهیم؟ع؟ پس از پایان مناظره با سه گروه اجرام پرست نیز از شرک و بتپرستی بیزاری جست.
«پس آنگاه که خورشید نیز غروب کرد ،گفت :ای قوم! من از آنچه شریک خدا قرار میدهید بیزارم»
(انعام )78/و « ...به قوم خود گفتند :ما از شما و آنچه جز خدا میپرستید بیزارم .ما به شما کافریم
و میان ما و ش ــما دش ــمنی و کینه همیشگی پدیدار شدهاس ــت تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان
آورید ( »...ممتحنه )4/این قس ــمت از آیه ،برائت را به آثار معنا میکند و آثار برائت همین اســـت که
به عقیده آنها کفر بورزد تا روزی که خداوند واحد سبحان را بپرستند.
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ب ــه ی ــاد آور آن زمان را که ابراهیم به پدر و قوم خود گفت :من از آنچه میپرس ــتید ،بیزارم ،به جز آن
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نمونهه ــای دیگر از برائت حضرت از آزر و قوم خود در س ــوره زخرف و توبه اشـــاره شدهاســـت« .و
معب ــودی که مرا آفری ــده که به زودی هدایتم خواه ــد کرد» (زخرف26/و )27و «و آمرزش خواســـتن
ابراهی ــم ب ــرای پ ــدرش نبود مگر به اقتض ــای وعدهای که به وی داده بود و چون برایش آشـــکار شـــد
ک ــه پدرش دش ــمن خداس ــت از او بیزاری جس ــت ،آری ابراهیم خدات ــرس و بردبار بـــود» (توبه)114/
(سعیدی ،همان ،ص .)89
برائت از مش ــرکین به سهدسته تقسیم میش ــود :اول مخالفت عملی با شرک آنها ،دوم عداوت
قلبی با ایش ــان و س ــوم اس ــتمرار این وضع مادام که بر ش ــرک خود باقیاند مگر اینکه دست از شرک
برداش ــته ،به خدای واحد ایم ــان آورند (طباطبایی ،هم ــان ،ج  ،19ص )394؛ زیـــرا بیزاری حضرت
ابراهیم ؟ع؟ از بتپرستان و از خدایان ایشان بعد از ابطال الوهیت آنها بود ،همچنان که شهادتش
بر وحدانیت خدای تعالی را بعد از اثبات آن اظهار مینمود (همان ،ج  ،12ص .)224
 .4-2بیدارکردن وجدان
ه ــدف از اقن ــاع در موعظ ــه نه تنها اجبار و افحام نیس ــت ،بلکه هدف ،تس ــلیم مخاطب اســـت،
تس ــلیمی داوطلبان ــه و ب ــا اراده خویش .ای ــن کار از طریق ش ــواهد منطقی و ارائه مـــدارک عقالنی به
تنهایی امکانپذیر نیست ،بلکه با برانگیختن احساسات و خطاب به وجدان امکانپذیر است بلکه
واعظ ممکن اس ــت ش ــاید از نش ــانههای منطقی صرف نظر کن ــد ولی به هیچ وجـــه نمیتواند بدون
محرکهای عاطفی این کار را انجام دهد .زیرا یکی از بزرگترین ابزاری است که به وی کمک میکند
تا بر شنوندگان تأثیر بگذارد (محمد بن ابراهیم ،همان ،ص .)86
وجدان آدمی میزانی اس ــت که محاسبه گر نیک و بد اعمال است و راه درست را نشان میدهد.
وجدان آدمی براساس عقل و منطق و نفس لوامه او تصمیم میگیرد و میتوان او را نیز رسول درونی
دانس ــت که در هنگام ابتال به گناه به یاری انس ــان میش ــتابد .در این شیوه سعی میشود مخاطب
ب ــا بی ــان نکاتی که بدان علم دارد یا به آن علم ندارد اما عقل ــش آنها را ثابت میکند یا مواردی که با

فطرت او س ــازگار است به چالش کشاند ،درواقع بر روی نکاتی تا کید کند که مخاطب با اندک تاملی
به درستی آن اقرار کند (فالح و همکاران ،همان ،ص .)7
رس ــول ا کرم؟لص؟ هنگام ورود به ش ــهر مکه ،پس از فتح مکه به بتشکنی پرداختند و بت را که
مای ــه تقدی ــس و ایمان جمعی از م ــردم بوده ،از بین بردند که این را هم ممکن اس ــت کســـانی تصور
کنند که با آزادی عقیده در اسالم منافی است .پیغمبر بتها را شکست ،در حقیقت سنبل و نشانه
و رمز نظام طاغوتی را میشکست .تا وجدانهای خفته مردم آن زمان را بیدار کند .درست مثل آن
زمان که مردم در یک کشور وقتی انقالب میکنند ،نشانههای رمزآمیز رژیم گذشته را از بین میبرند
(رضایی اصفهانی1388 ،ش :ج  ،13ص .)189
میگ ــردد ک ــه در کنار خطاب به اندیشـ ـههای مخاطبان ،دل و فطرت آنها نی ــز از زاویههای دیگر در
همان مناظره مورد توجه و خطاب واقع میشود .لحن گفتارها و کیفیت تغییر لحن ابراهیم ،گویای
این حقیقت است.
در س ــوره ش ــعراء پس از ارائه پرسش ــی تکاندهنده که طبعا مخاطب آن عقل و اندیشـــه اســـت،
بهتدری ــج جهت خط ــاب را از عقل مخاطب ،به دل او میکش ــاند ،آنگاه که میگوی ــد(« :همه آنها)
دشمن من هستند مگر پروردگار جهانیان کسی که مرا آفریده و او هدایتم میکند» (شعراء 77/و .)78
در مناظره با آزر نیز پس از جمالتی که اصالح اندیشه او را هدف قرار داده بود ،در پایان رو به قلب
وی کرد و او را از والیت ش ــیطان برحذر داش ــت (مریم )45/و مس ــلم اس ــت که هیچ انسانی خواهان
والیت ش ــیطان نیس ــت ،پس این نوعی خطاب به دل اس ــت که با ش ــفقت و نصیحت فراوان همراه
است (سعیدی ،همان ،ص .)100
پ ــس از ج ــدال عقالنی پیاپی که منجر به شکس ــتن بتها بهدس ــت او میش ــود ،وقتـــی که به او
ی ــورش میآورن ــد ،لحن و خطابش متوجه دلها میش ــود« :و گف ــت :من رونده بهســـوی پروردگارم
هس ــتم که بـ ـهزودی م ــرا راهنمای ــی خواهد کرد؛ پ ــروردگارا ب ــه من (فرزن ــدی) از صالحـــان ببخش»
(صافات 99/و .)100
در محاج ــه با ستارهپرس ــتان ،پ ــس از گفت و ش ــنودی اس ــتداللی ،جانها را م ــورد خطاب قرار
میدهد که« :من رو آوردم به کسی که آسمانها و زمین را آفریده است ،در حالی که میانهرو هستم
و از مشرکان نیستم» (انعام.)79/
حض ــرت ابراهیم؟ع؟ علیه بتها تصمیم قاطعی میگیرد و در موقعیتی مناس ــب آنها را درهم
میش ــکند .هم ــه بته ــا جز ب ــت ب ــزرگ را تکهتکه میکن ــد و امیدوار اس ــت که مردم بـــا دیدن این
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ب ــا نگاهی به مناظرههای حضرت ابراهیم ؟ع؟ و نوع کلمات و عبارات بهکاررفته در آنها روشـــن
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صحن ــه ،بت ب ــزرگ را متهم نمایند« :به خداوند س ــوگند بع ــد از اینکه رویگردان ش ــدید در مورد
بتهایت ــان تصمی ــم میگیرم؛ آنگاه آنها را تکهتکه کرد مگر بزرگترش ــان را ،شـــاید که به او روی
آورند (او را متهم نمایند)» (انبیاء 57/و  .)58وقتی مردم ش ــهر متوجه این اوضاع شدند ،به سراغ
ابراهی ــم ؟ع؟ رفت ــه و با ایش ــان محاج ــه مینمایند .حضرت نیز با اس ــتدالالتی ک ــه دل و وجدان را
خط ــاب ق ــرار میدهد ،آنه ــا را مجاب مینمای ــد« .گفتند :ای ابراهی ــم آیا تو ایـــن کار را با خدایان
م ــا انج ــام دادی؟» (انبی ــاء ،)62/ابراهیم بهمنظور ال ــزام خصم و ابطال الوهی ــت اصنام در جواب
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(انبیاء .)63/بدینترتیب از آنها میخواهد حقیقت را از خود بت بپرس ــند که چه کســـی این کار
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میفرمای ــد« :بلک ــه این بزرگش ــان ای ــن کار را کرده اس ــت .از آنها بپرس ــید ا گر ســـخن میگویند»
را انج ــام دادهاس ــت؛ البته ا گر بته ــا میتوانند حرف بزنند! .حضرت با این ســـؤال میخواهد این
نتیج ــه را بگی ــرد که بته ــا نمیتوانند حرف بزنند؛ از ایـ ـنرو ،الوهیت آنها باطل میشـــود و خود
م ــردم هم ب ــا رجوع به وجدان خود ب ــه این امر اعت ــراف میکنند؛ پس حجت بر آنها تمامش ــده و
ه ــر ی ــک در دل ،خود را خطا کار دانس ــته و حکم به ای ــن کردند که خود او ظالم اســـت نه ابراهیم:
«پس به خوشان آمدند و گفتند :همانا شما خود ستمگرید» (انبیاء )64/در اینجا پاسخ حضرت
ابراهیم ؟ع؟ برای بیدار کردن وجدان آنها بود تا بتپرستان به خود آیند و ملتزم شوند که پاسخ
را از بتها بخواهند و جریان را جسـ ـتوجو کنند (حس ــینی همدانی1404 ،ق :ج  ،11ص  .)69ولی
بتپرس ــتان ب ــرای باط ــل جلوهدادن حق و ح ــق جلوهدادن خود ،ب ــا اینکه حق را میدانســـتند،
ابراهیم ؟ع؟ را حقستیز خواندند و گفتند :تو که میدانی که اینها حرف نمیزنند و به سبب این
س ــخن را میگویی که از خود دفاع کنی« :س ــپس سرهایش ــان را تکان دادن ــد (و گفتند) تو خوب
میدانی که بتها س ــخن نمیگوین ــد» (انبیاء .)65/حضرت ابراهی ــم ؟ع؟ وقتیکه دید وجدانها
ت ــا اندازهای متنبهش ــده ،بعد از تس ــلیم دل ،عقل آنها را نیز مورد خطاب ق ــرار داد و بعد از ابطال
الوهی ــت بته ــا ،آنها را توبی ــخ نموده و میفرماید« :آی ــا بهجای خداوند چیزی را میپرســـتید که
نه س ــودی به ش ــما میرس ــاند و نه زیانی؟ اف بر ش ــما و بر آنچه بهجای خداوند میپرس ــتید .آیا
اندیش ــه و تعقل نمیکنید؟» (انبیاء 66/و ( )67عباسی مقدم و همکاران1393 ،ش :ص .)71
در پارهای موارد حضرت ابراهیم؟ع؟ بهمنظور احتجاج با بتپرستان در جهت دعوت به توحید
و خداپرس ــتی ،توجه مخاطبین را به امور محسوس ــه جلب میکردند ،تا از این طریق نیز حقایق را در
ذهن ایشان نزدیک تر نمایند و قلوب آنها آماده پذیرفتن حقایق گردد.
ی ــک م ــورد از توجه به امور محسوس ــه ،زمانی بود که حضرت ،بتپرس ــتان را از بتپرســـتی نهی
میکردند و بهسوی عبادت ربالعالمین دعوت میکردند ،ایشان از ابراهیم ؟ع؟ در مورد ربالعالمین

س ــؤال میکردند؟ و ابراهیم ؟ع؟ در پاس ــخ میفرمودند« :پروردگار ش ــما ،پروردگار آس ــمانها و زمین
است .آنکه آنها را بیافریده است و من بر این سخن که میگویم گواهی میدهم» (انبیاء.)56/
بنابر آیه باال ابراهیم؟ع؟ در مقام دعوت مردم به توحید و خداپرستی به دالئل محسوس توجه
نم ــوده ت ــا وجدان آنها بیدار گردد .درواق ــع نظر آنها را به حکم خرد درباره خلقت آســـمان و زمین
جلب نمود که آفریدگار جهان همه کرات بیشمار و زمین پهناور را از کتم عدم پدید آورده ،همچنین
سلس ــله بش ــر را او آفریده و پیوس ــته نظام جهان را بپاداش ــته و تدبیر مینماید و نظر به اینکه تدبیر
درباره آفریدهها عبارت از ادامه همان فیض وجود است که هر لحظه تجدید شود و ادامه بیابد ،پس
تدبیر و صفت ربوبیت نسبت به موجودات و همچنین درباره سلسله بشر از شئون خلقت و آفرینش
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است و اختصاص به آفریدگار جهان دارد (حسینی همدانی1404 ،ق :ج  ،11ص .)64

تبیین روششناسی موعظه در احتجاجات توحیدی حضرت ابراهیم؟ع؟ با تاکید بر قرآن کریم

در حقیق ــت ابراهیم؟ع؟ برای بیداری وجدانهای خفته ،حکم میکند به اینکه رب مردم ،رب
آسمانها و زمین است ،و همین رب ،آن کسی است که آسمانها و زمین را بیافریده ،و او اهلل تعالی
است و در این تعبیر مقابله کاملی در برابر مذهب مردم در دو مسئله ربوبیت و الوهیت نموده است،
چون مشرکین معتقدند که هر عاملی ،االهی جدا گانه دارد ،و همه آن آلهه ،غیر اهلل سبحان است ،و
مشرکین ،اهلل تعالی را اله خود و اله آسمانها و زمین نمیدانند بلکه معتقدند که اهلل تعالی ،اله آلهه
و رب ارباب ،و خالق همه است پس اینکه فرمود« :ابراهیم پاسخ داد که خدای شما همان خدایی
اس ــت که آفریننده آس ــمانها و زمین اس ــت و من بر این س ــخن به یقین گواه ــی میدهم» .مذهب
مشرکین را در الوهیت از همه جهاتش رد کرده و اثبات نموده که هیچ معبودی نیست جز اهلل تعالی
و این همان توحید است (طباطبایی ،همان ،ج  ،14ص .)420
روشهای ذکر ش ــده که به صورت جدول در ادامه ارائه میش ــود را میتوان به آســـانی با دقت و
با توجه به ذکاوت محاجه کننده در بین احتجاج بهکار برد و احساس ــات و وجدان مخاطب را تحت
تاثیر قرار داد و قلب را برای پذیرش اصول اعتقادی آماده کرد.

فهرست نگاری روشهای موعظه
در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم ؟ع؟ با تا کید بر قرآن کریم
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 .3جمعبندی و نتیجهگیری
یک ــی از راههای مورد تأ کید خداوند به انبیای االهی ،اس ــتفاده از موعظه حس ــنه در کنار برهان
و جدل ،جهت دعوت و هدایت اس ــت .بر همین اس ــاس ،در س ــیره احتجاجی و مناظرات توحیدی
حضرت ابراهیم ؟ع؟ نیز بهکارگیری فراوان موعظه مشاهده میشود.
مطاب ــق با آیات مبارکه قرآن کریم حضرت ابراهی ــم ؟ع؟ در احتجاجات توحیدی خویش از چهار
روش در بیان موعظه حسنه در موقعیتهای گونا گون استفاده نمودند:
ش ــروع ب ــا طرح س ــؤال یک ــی از روشهای موعظه اس ــت که حضرت بهوس ــیله اســـتفهام عادی،
اس ــتفهام انکاری و اذ پرس ــش بهکاربسته است که در سورههای ش ــعراء ،صافات ،انبیاء و مریم بدان
اشاره شدهاست.
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برائت

سوره

آیه

در س ــورههای عنکب ــوت ،فاطر ،مریم و انعام حضرت ،مردم را ب ــا عذاب خدا و وقوع قیامت مورد
انذار قرار دادند.
گاه ــی حضرت برای موعظ ــه افراد از روش برائت بهره گرفتهاند که در ش ــرایط مختلف از شـــرک،
بتپرستی ،بتها و آزر برائت جستند که این برائتها در آیات مبارکه سورههای شعراء ،مریم ،انعام،
ممتحنه ،زخرف و توبه ذکر شدهاست.
بیدارک ــردن وج ــدان نیز آخرین روش ــی اس ــت که از احتجاج ــات توحیدی حضـــرت ابراهیم ؟ع؟
118

شعراء ،مریم ،صافات ،انعام و انبیاء بهوسیله عدم پذیرش شیطان ،دشمن بودن غیرخدا و آفریننده
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اس ــتخراج و مورد بحث مقاله حاضر واقع شدهاس ــت .وجدان مخاطبان در آیات مبارکه ســـورههای
آسمان و زمین مورد خطاب قرار داده شدهاست.
گفتن ــی اس ــت پژوهشهایی ب ــر روی روشهای احتج ــاج حضرت ابراهی ــم؟ع؟ بهطور تخصصی
انجام نشدهاست ،امید است پژوهشگران با رویکرد دقیقتر به احتجاجات حضرت ،الگوهای کاملی
را استخراج و ارائه نمایند.
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1 .قرآن کریم ،ترجمه :الهی قمشهای.
2 .نهجالبالغه ،ترجمه :فیض االسالم.
3.االسترآبادی ،محمدجعفر1424( ،ق) ،البراهین القاطعه ،موسسه بوستان کتاب ،قم.
4.باقرینیا ،حس ــن1393( ،ش) ،روش تربیتی موعظه؛ چالشها و آس ــیبها با تأ کید بر آموزههای
قرآنی ،پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) ،سال پنجم ،شماره  ،16صص  57تا .74
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