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 قرآن های مثل در منافقان سيمای

 1فاطمه اکبری درچه

 

 چکيده

 شناخت آناست. از اين رو ن يبه جامعه مسلمزيان رساندن  اهداف اسالمی ودر تهديد ن خطريبزرگتر نفاق

مسئلة نفاق، ، که با بيان است يمقرآن کر، های شناختکی ازراهي مسلمانی است. هر هفيوظ و، تياهمدارای 

داده، همچنين خصوصيات اعتقادی، اخالقی و رفتاری آنها را در قالب مثل ارائه  منافقانت يشخص ازرروشنی يتصو

آشکار  از، عظيم به سربرده وحشتی دردائم  گاهی ندارند،تکيه بوده و باطن کافر منافقان که دربيان نموده است. 

مله اهداف کلی اين نوشتار، بصيرت لذا با توجه به اهميت موضوع، از ج واهمه دارند. های خودتيشدن جنا

افزايی به جامعه اسالمی در زمينه دشمن شناسی، و آشنايی بيشتر با جريان نفاق و وضعيت فرهنگی صدراسالم می 

 باشد. نوع جمع آوری مطالب در اين تحقيق کتابخانه ای، و به لحاظ روش، توضيحی و تحليلی است.

نتايج بدست آمده در هر فصل به اين شرح است: در فصل مربوط به سيمای اعتقادی منافقان، مشخص 

شد که، مثل منافقان در تحيّرميان ايمان و کفر، مانند شخص آتش افروز و گم شده ای گرفتار در باران است، و 

، مانند بنايی بر لبة پرتگاه، و در نداشتن بينش همچون فردی کور، کروالل می باشند. مثل آنها در سستی عقيده

های توخالی و پوسيده می باشد. در فصل مربوط به سيمای اخالقی روشن شد که، درفساد عقيده، مانند چوب

مثل منافقان در ترسويی، مانند فرد گرفتار در رعدوبرق، و در بهت زدگی، مانند شخص محتضر است، و در 

ص، مانند بنای ساختمانی در کنار سيل گاه فرو ريزنده می باشد. و عهدشکنی، مانند شيطان، و در نداشتن اخال

در فصل مربوط به سيمای رفتاری منافقان، مشخص شد که، مثل منافقان در دورويی و ظاهر سازی، مانند بت 

های بی ثمر، مانند های ساخته شده از چوب، در بی ثباتی عمل، مانند بنای در حال سقوط، در داشتن تالش

ن سرگردان در بيابان مخوف و رهگذران گرفتار در باران، و در داشتن رفتار فريبکارانه، مانند شيطان می مسافرا

 باشد. 
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