
 بررسی وتحلیل احتجاجات حضرت ابراهیم در قرآن از دیدگاه مفسران

 1لیال ابراهیمی

 چکیده     

باتوجه به ضرورت گفتگو بین ادیان ومذاهب ومقابله با اندیشه های انحرافی وتهاجم فرهنگی دشمنان وازآن جا 

که مناظره یکی از شیوه های تبلیغی کارآمد و مورد استفاده پیامبران بزرگ الهی در ابطال ودفع شبهات منکررین  

 -ا عنوان بررسی احتجاجات حضرت ابراهیموصاحبان مذاهب واندیشه های انحرافی بوده است؛  این پژوهش ب

ازدیدگاه  مفسران  و با هدف بررسی محتوای مناظرات آن حضرت وشیوه های به کرار رفتره در     -علیه السالم 

سیره تبلیغی حضرت ابرراهیم  این آن،به شیوه ی کتابخانه ای وروش اسنادی وتحلیل متن انجام پذیرفته است تا 

 کتب توحید ، و پاسداری از مرزهای مکتب الهی را تحلیل و تبیین نماید.دردعوت به م -علیه السالم–

داده واعراض از سریره  « علیه السالم»خداوند در قرآن کریم فرمان به الگوگیری از زندگی حضرت ابراهیم

آن حضرت را کار سفیهانه ای نامیده است.یکی از ادوار زندگی این پیامبر الهی ،تالش هرای فکرری وفرهنگری    

د ر مبارزه با شرک وبت پرستی در قالب محاجات ومناظرات با نحله های مختلف فکری وعقیردتی اسرت    وی

جو، به فرمان خدا ابتردا برا   شیوه او در دعوت به خداگرایی در مناظرات به این صورت بود که با دشمنان ستیزه.

های عقیدتی و فرهنگی، اندیشه مردم کردند با ایجاد تشکیک در مقولهکردند و سعی میرفتار می ،مدارا و تحمل

ن حضرت با آوردن اسرتد  لهرای   را به کار انداخته و شکوفا کنند و با نصیحت و موعظه آن ها رابیدار سازند. آ

بت، نفع و ضرر و حیات و مرگ، عقلی وبراهین  فطری متعدد بر باورهای اصیل توحیدی مانند براهین نظم، مح

و با استفاده از شیوه های کارآمد و بسیار متنوع  بیانی وعملی مانند به کاربردن برهران  ، مقایسره ،حررؤ سر ال     

وهمراهی، استفاده ازمحسوسات ،سعی دربیدار نمودن وجدان های خفته می نمودند.هدف حضرت فقر  اقنراع   

ب مخاحبین بودند به حوری که آن ها را وادار بره اندیشردن وتفکرر مری     آنها نبود بلکه در صدد اثرگذاشتن برقل

کردند .در تمامی استد ل های حضرت، قاحعیت ، صراحت ، روشنگری ،صبر ومتانت وادب واحترام به کرامت 

 انسانی به چشم می خورد .

ن اقنراع و  از نتایج این مبارزات این که  حضرت تالش می کردند تا ارباب ملرل ونحرل مختلرف بره ایر     

خودآگاهی برسند که انسان محتاج باید به غنی بالذات متکی باشد، تنها دربرابر اوخاضع و فرمان بردار باشرد، و  

در پایان یادآور شده به رغم پیشرفت های فراوان علمری در عصرر حاضرر،     خود راتنها در برابر او مس ول بداند.

فس و حاغوت ها خضوع نموده وبندگی غیر خدا می کننرد؛بر  هنوز  میلیون ها نفردربرابربت های مادی، هوای ن
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و سررلوحه قرراردادن محاجرات ایشران،      مبلغان و دلسوزان بشر فرض است با تأسی به آن اسوه برزرگ قرآنری  

 نهضت عظیم فرهنگی را در راستای گسترش باورهای توحیدی رونق بخشند.

 : محاجه ،مناظره ،مجادله ، برهان . کلید واژه ها
 


