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 دهچکیــ

قرآن که کتاب هدایت است، برای بیان حقایق دین ازروش های مختلف بهره جسته که شایدیکی از بهترین 

چیزدیگراست که ازجهاتی با آن ومؤثرترین آن ها بیان مطالب درقالب مثل می باشد. تمثیل، تشبیه چیزی به 

مشابهت دارد که برای فهم بیشتر و بهترمعناونیزمحسوس کردن معقول وتاثیرگذاری برمخاطب، ایجاد تنوع درکالم 

 وکاستن از تلخی پندو........... درکالم آورده می شود.

فان اعتقادی )کافر، مثل های زیادی درقرآن درباره ی انحرافات اعتقادی )کفر، شرک ونفاق( وبالتبع منحر

مشرک ومنافـق( ونیز اعتقاد صحیح توحیدی آورده شده است. تشبیه بی ثباتی باطل گاه به درخت بی ریشه وگاه 

به کف روی آب ونیز تمثیل کافربه انسان کروکور و......... امثال بسیاری که از آن ها می توان اصالت و پا برجایی 

باتی و موقتی بودن و بلکه سراب گونه بودن باطل را فهمید. درحقیقت و مانـدگاری حق و بی اصالتی و بی ث

قرآن با این تمثیالت، حقیقت انحرافات اعتقادی ومنحرفان اعتقادی را به تصویر کشانده و عاقبت و سرانجام 

 هریک را به خوبی تبیین نموده است . 

مقدماتی و مفهوم شناسی پرداخته و این تحقیق که در چهار فصل تدوین شده ابتدا درفصل اول به مباحث 

پیرامون مفهوم مَثَل و اقسام و فواید آن ونیز مفهوم انحرافات اعتقادی )کفر، شرک ونفاق( بحث شده وبه جایگاه 

تمثیل درقرآن و ویژگی های مثل های قرآنی پرداخته شده است ، درفصل دوم آیاتی که ناظر به تمثیالت قرآن  

ودر فصل سوم ویژگی منحرفان اعتقادی در مثل  ی)کفر، شرک ونفاق (است مطرح شدهدر باره انحرافات اعتقاد

های قرآنی تحت دو گفتارموردبحث قرار گرفته ، یک گفتار مربوط به تمثیل شخصیت و اوصاف منحرفان 

ررسی  اعتقادی و گفتار دیگر مربوط به تمثیل اعمال منحرفان اعتقادی ، که بااستفاده از تفاسیر مختلف مورد ب

 قرارگرفته است و درپایان فصلی هم به اهداف و دستا وردهای قرآن از تمثیالت پرداخته شده است.

 انحراف ، اعتقاد ، کفر ، شرک و نفاق .  :کلید واژه ها
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