
 

 

113 

سخ
ر پا

ب د
خاط

ع م
اقنا

ي 
رس
بر

دي
عتقا

ت ا
بها
ه ش

ن ب
رآ
يِ ق

گوي
  

 
 
 
 
  

  گوييِ قرآن به شبهات اعتقاديبررسي اقناع مخاطب در پاسخ
  
  

  1داوود افقي  20/01/1393: تاريخ دريافت
  2رضا برنجكار  27/02/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده
به معناي متقاعد كردن، فرآيندي ارتباطي است كه هدف اساسي آن، انتقال محتوا » اقناع«

هاي قرآن به  پاسخ ههاي برجست از جمله ويژگي. تغيير در مخاطب استبا اثرگذاري و ايجاد 
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  درآمد 
تهانوي، : ك.براي آشنايي با برخي از تعاريف ر(از تعاريفي كه براي علم كالم بيان شده 

) 34: 1ق، 1325؛ جرجاني، 6: 1ق، 1426: ؛ الهيجي475ق، 1408خلدون،  ؛ ابن22: 1996
؛ به 1دفاعي هاستنباطي و جنب هجنب: اساسي است هبخش و جنبآيد كه علم كالم داراي دو برمي

پاسخ به . تعبير ديگر، دو هدف و غايت علم كالم، استنباط عقايد ديني و دفاع از آن عقايد است
اين موضوع در كتاب و سنت . دفاعيِ علم كالم است هترين بخش از جنب شبهات اعتقادي، مهم

كريم در جايگاه  قرآن. اي اهميت ويژه و انكارناپذيري استنيز مورد توجه جدي قرار گرفته و دار
ترين منبع اسالمي، به شبهات اعتقادي پاسخ داده و بخشي از تالش و كاركرد قرآن،  مهم

هايي است كه در راستاي  هاي قرآن به شبهات، داراي ويژگي پاسخ. معطوف به اين مسئله است
توان از اقناع مخاطب به عنوان يكي  ها، مي ن ويژگياز ميان اي. تحقق اهداف نزول آن قرار دارد

توجه قرآن به اين مسئله را  هدر اين مقاله در صدد هستيم تا نحو. ها ياد كرد ترينِ آن از مهم
بررسي مفهوم اقناع، خصوصيات اقناع قرآني و چگونگيِ تحقق آن در . مورد بررسي قرار دهيم

  . دهد اصلي اين نوشته را تشكيل مي گويي قرآن به شبهات اعتقادي، مباحث پاسخ

  »اقناع«مفهوم 
است و در كتب لغت، چند معنا براي آن ذكر شده » قنع« هدر زبان عربي از ريش» اقناع«
ق، 1414؛ صاحب بن عباد، 172: 1ق، 1421؛ ازهري، 170: 1ق، 1410فراهيدي، : ك.ر(است 

و خشنودي است، معناي ديگر  يكي از اين معاني، رضايت). 839: 1378فارس،  ؛ ابن185: 1
يعني سرش را باال برد » اقنع رأسه«سؤال و پرسش است و معناي سوم باال بردن است و 

 ). 839: 1378فارس،  ابن(
هاي فارسي، اقناع به سر و چشم برابر چيزي داشتن، سر را برداشتن و به جانبي  نامه در لغت

  ). 3129: 2، 1377دهخدا، : ك.ر(شده است التفات كردن، خشنود گردانيدن و راضي كردن معنا 
شود و در اين دانش، تعاريف گوناگوني  دانش ارتباطات طرح مي هامروزه اقناع بيشتر در حوز

اقناع، يعني قانع و «: براي اين اصطالح خاص بيان شده است؛ از جمله در تعريف آن گفته شده
 هكوشش آگاهان«؛ »اليتي خاصراضي كردن افراد جهت گرايش به موضوعي خاص يا انجام فع

                                                      
عقلي و  هاعتقادات ديني به شيو ه، دانشي است كه درباركالم«: در تعريف جامعي كه از كالم ارائه شده، آمده است. 1

به تبيين، تنظيم و اثبات اعتقادات ديني پرداخته، به  ،كند و ضمن استنباط اين اعتقادات از منابع آن نقلي بحث مي
  ). 21 :1391برنجكار،  :ك.ر(» گويد بهات و اعتراضات مخالفان پاسخ ميش
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هاي فرد يا گروهي ديگر را اقناع  ها يا ديدگاه فرد يا سازمان، براي تغيير نگرش، باور، ارزش
پيام است؛ به اين معنا كه  هاقناع، فرايندي ارتباطي است كه هدف آن، نفوذ در گيرند«؛ »گويند

رود اين  دهد و انتظار مي ه ارائه ميپيامي ترغيبي، نظر يا رفتار را به شكلي داوطلبانه به گيرند
در ). 19: 1392پور و حسيني،  حاجي: ك.ر... (و» پيام، مؤثر واقع شود هپيام در مخاطب يا گيرند

اقناع، فرايندي ارتباطي است كه هدف اساسيِ «: اقناع گفته شده است هبندي كلي، دربار جمع
  ). 11: 1391پور،  حاجي شاكر و(» آن، انتقال محتوا با اثرگذاري بر مخاطب است

توان چنين نتيجه گرفت كه اقناع مخاطب، مساوي با اثرگذاري و تغيير در  از اين تعاريف مي
گيرد؛ لذا هدف  انساني صورت مي هگذاري و تغيير، ابتدا در ساحت انديش اين اثر. مخاطب است

اي مخاطب نيز تحت تأثير ها، باورها و رفتاره و در ادامه نگرش. مخاطب است هاوليه، اقناع انديش
» مخاطب هاقناع انديش«گيرد؛ به همين دليل است كه اغلب از بحث اقناع، با عنوان  قرار مي
  .شود تعبير مي

گوييِ قرآن به شبهات اعتقادي است، قانع  مراد ما از اقناع در اين بحث، كه مربوط به پاسخ
مورد شبهه و سؤال،  هرا به مسئل اي كه نگرش او ساختن و متقاعد كردن مخاطب است، به گونه

قرآن از پاسخ به شبهه، صرفاً به . شود دهد و باعث زدودن شبهه مي تصحيح كرده و تغيير مي
مخاطب و متقاعد ساختن او را نيز  هدنبال غلبه و اسكات مخاطب نيست، بلكه اقناع انديش

امكان ندارد، چراكه بدون اصوالً رفع شبهه و زدودن آن بدون اقناع مخاطب . كند تعقيب مي
اي براي تبعيت از مفاد شبهه و گرايش به  اقناع، مخاطب در ذهن، فكر و درون خود، عذر و بهانه

  . آورد و اين يعني پابرجا و زنده بودن شبهه آن، به وجود مي
در تبيين جدال احسن، به اين مسئله اشاره  jرسد، سخنِ گهربار امام صادق به نظر مي

ها به عنوان  هاي قرآني و تذكر آن آن حضرت ضمن اشاره به چند نمونه از جدال داشته باشد؛
فهذا  «: فرمايند گونه معرفي مي مصاديقي از جدال احسن، معيار و مالك جدال احسن را اين

و تا ). 23: 1ق، 1413طبرسي، ( »الجدال بالتي هي احسن، ألنّ فيها قطع عذر الكافرين و ازالة شبهتهم
بنابراين، ادعاي ما اين . شود ها قطع نمي ها و توجيه طب صورت نگيرد، عذرها، بهانهاقناع مخا

اقناع را دارند و هر انسان منصفي، اگر بدون  ههاي قرآن اين خاصيت و شاخص است كه پاسخ
شك متقاعد و قانع  هاي قرآن برود، بي انديشي و حريت به سراغ پاسخ لجاجت و تعصب و با آزاد

  . خواهد شد
  : قناع قرآني داراي سه ويژگي مهم و اساسي استا
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  اقناع كامل . 1

قرآن نه تنها به دنبال اقناع انديشه و فكر مخاطب . اقناعِ مورد نظر قرآن، اقناع كامل است 
ممكن است . كند است، بلكه فراتر از آن، اقناع روح و وجدان مخاطبان خود را نيز تعقيب مي

قانع شود، اما اين قانع شدن  اي مسئله هبرهان، دربار هل و اقامذهن و فكر انسان در اثر استدال
افتد  بسيار اتفاق مي«به تعبير شهيد مطهري . همواره مساوي با تصديق و رضايت دروني نيست

شود، اما در عمق وجدان خود، نوعي شك و ترديد  كه انسان در مقابل يك دليل ساكت مي
او در جايي ديگر براي اقناع، دو ). 495: 1، 1378مطهري، (» كند نسبت به مدعا احساس مي

 هرا مرحل» موعظه و تذكر«اقناع فكري و  هرا مرحل» حكمت و برهان«شود و  مرحله قائل مي
  ). 476: 2، 1378مطهري، (شمارد  اقناع روحي مي

دهد كه قرآن، اقناع  هاي قرآن به شبهات اعتقادي، اين نكته را نشان مي پاسخ همالحظ
قرآن از ارجاع به فطرت و اهتمام به  هگسترد هاستفاد. نظر دارد و روحي را نيز مدوجداني 

: ؛ اسراء38: ؛ زمر76: ؛ مائده71، 63،  40: ؛ انعام55ـ49: طه: ك.ر(گويي از اين طريق  پاسخ
طرح سؤال و . ، يكي از داليل توجه قرآن به اقناع روحي است)20ـ19: ؛ عنكبوت99ـ98

، 76: ؛ مائده65: عمران ؛ آل170، 111، 91، 80: بقره: ك.ر(مقابل شبهه گريِ قرآن در  پرسش
: ؛ مؤمنون31: ؛ يونس38: ؛ زمر21: ؛ لقمان67- 66: ؛ مريم191: ؛ اعراف81، 40، 14: ؛ انعام104
هاي  بسياري از پاسخ. ها بسيار مؤثر است ، در به چالش كشيدن و اقناع وجدان)6: ؛ ق88- 84

فكري و پاسخ  هعظه و تذكر همراه است و قرآن تالش دارد تا در كنار تغذيقرآن به شبهات، با مو
ها همه نشان از توجه قرآن به اقناع روحي  ها را نيز تغذيه كند و اين استداللي، روح و جان انسان

  . و تحقق اقناع كامل است

  اقناع صحيح، با ابزارهاي مشروع. 2

قناع مخاطب و تغيير نگرش اوست، اما هرگز در قرآن از پاسخ به شبهات اعتقادي، به دنبال ا
، نوعي اقناع »فريب اقناعي«. كند اين مسير از ابزار و وسايل نامقدس و نامشروع استفاده نمي
گيرد و با فريب مخاطب، ذهنيت،  است كه با استفاده از ابزارهاي نامشروع و نادرست صورت مي

اي كه مخاطب تصور  دهد، به گونه يير مينگرش و رفتار او را در جهت و مسير مورد نظر تغ
فريب . كند شده را تعقيب مي كند با ميل خود و در كمال آزادي، اهداف و رهنمودهاي تعيين مي

دهد و دانشمندان  هاي تبليغات غربي را تشكيل مي ترين شيوه اقناعي امروزه يكي از محوري
اند، خود در  صل اقناع متمايز كردهزمين، گرچه فريب اقناعي را از ا ارتباطات در مغرب هعرص
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: ك.ر(اصلي در غرب، عمل بر اساس فريب اقناعي است  ههايشان معترفند كه شيو نوشته
هاي آن  جا پيش رفته كه شيوه اين مسئله در غرب تا آن). 49- 38: 1379و آرنسون،  پراتكانيس

شده تا برخي انديشمندان، و باعث ) 49ـ48: 1379و آرنسون،  پراتكانيس(اند  را نيز مدون كرده
كنترل فكر، : اقناع داشته باشند و از اقناع با تعابيري چون هنگاهي كامالً منفي به مقول

  ).17: 1379و آرنسون،  پراتكانيس(ياد كنند ... وشوي مغزي و شست
توان اثري از  در هيچ جايي از قرآن و در هيچ تالشي از سوي قرآن در پاسخ به شبهات، نمي

هاي  و به طور كلي شيوه 2، سفسطه1مغالطه. نامشروع و فريب اقناعي را مشاهده كرد هاي روش
ال يأْتيه الْباطلُ «: منفيِ تأثيرگذاري، كه همگي مصاديقي از باطل هستند، جايي در قرآن ندارند

  ).42: فصلت( »منْ بينِ يديه و ال منْ خَلْفه تَنْزيلٌ منْ حكيمٍ حميد
ير عالمه طباطبايي، دعوت اسالم و قرآن بر اساس حقّ صريح است؛ بنابراين، قرآن به تعب

اگر قرآن به . هاي خود را تعقيب كند تواند با مقدمات و ابزارهاي باطل و نامشروع، اهداف و برنامه نمي
باطل متوسل شود، باطل را امضا كرده و به كرسي نشانده است؛ در نتيجه دعوتش، دعوت به باطل 

شهيد مطهري نيز با ذكر مصاديق متعدد، ). 155: 4ق، 1417طباطبايي، (شود، نه دعوت به حق  يم
گرِ ابزار نامقدس باشد و محال است كه قرآن از  تواند توجيه تأكيد كرده است كه هدف مقدس نمي

  ).101: 1، 1378مطهري، (مثالً از امري پوچ يا باطل استفاده كند   امري نامقدس،
هاي نامشروع از جمله فريب اقناعي، به عصمت تام و كامل  قرآن از روش هاستفادمسئله عدم 

نادرست  هكتاب الهي از هر گونه خطا، لغزش و انحراف نيز بستگي دارد و استفاده از هر وسيل
: ك.بيشتر، ر هبراي مطالع(براي متقاعد كردن مخاطب، در تعارض با عصمت كتاب الهي است 

  ). 7ـ4: 1392شاكرين، 

  اقناع در چهارچوب اختيار و آزاديِ انتخاب مخاطب . 3

هاي قرآن به شبهات اعتقادي است، اما اين به معناي  هاي پاسخ اقناع مخاطب از ويژگي
هاي قرآن اين  مخاطبان و تحقق صددرصد اقناع نيست، زيرا هرچند پاسخ همتقاعد شدن هم

خصوصيت را دارند، اما اقناع قرآن در چهارچوب اختيار و آزادي انتخاب مخاطبان صورت 

                                                      
صحيح نباشد و فساد آن يا از جهت صورت  قياس فاسدي است كه منتج به نتيجه در اصطالح منطقي، »مغالطه«. 1

توان مغالطه را انواع خطاها و مي در تعريفي عام،) 1856 :3، 1373سجادي، ( يا هر دوو است يا از جهت ماده 
  ).23: 1380خندان، (يش با خطاي در استدالل مرتبط است هايي دانست كه كم و بآشفتگي

  ). 24 :1380خندان، ( شودناميده مي »سفسطه«مخاطب است،  هدهند كه عمدي بوده و فريب ايمغالطه. 2

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

تم،
 هف
اره
شم

م، 
 دو

سال
ي، 

الم
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

118

؛ به تعبير ديگر، قرآن ويژگيِ اقناع را داراست، اما اين ويژگي اختيار مخاطب را سلب 1گيرد مي
ي افراد از كند كه از رهنمودهاي قرآن تبعيت كند؛ به همين دليل، خيل نكرده و او را مجبور نمي

روي لجاجت، غرور و يا هر دليل ديگري ممكن است مسير فرايند اقناعي قرآن را بر خود يا 
هاي قرآن به شبهات،  بنابراين با وجود آن كه تعاليم قرآن و از جمله پاسخ. ديگران مسدود كنند

، برخي ها ندارد اي جز پذيرفتن آن كامالً منطقي و حق هستند و انسانِ منصف و منطقي چاره
ها  شوند و به ظاهر، اقناعي در آن باز هم تسليم سخن محكم الهي نمي... چون فاسقان، منكران و

  . گيرد صورت نمي
پور و حسيني،  حاجي: ك.ر(اند  كلي ترسيم كرده هانديشمندان براي فرآيند اقناع، دو مرحل

  ): 47و  27- 26: 1392
ه اعتمادسازي و جلب توجه مخاطب گام شدن با مخاطب است كه منجر ب هم: اول همرحل

  . شود مي
  ...). با ابزارهاي ترغيب، استدالل و(راهنمايي و هدايت : دوم همرحل

  : گيريم از اين رو، بحث را در قالب اين دو مرحله پي مي

  اول همرحل

گيرد؛ در واقع،  گام شدن با مخاطب و جلب اعتماد او صورت مي شروع فرآيند اقناع، با هم
قرآن به . اعتمادي فرو بريزد ها پر شود و ديوار بي دن ذهن مخاطب، ابتدا بايد فاصلهبراي گشو

» عمران آل« هاين مرحله از فرآيند اقناع، اهميت داده و بر آن تأكيد كرده است؛ از جمله در سور
  :فرمايد مي Jخداوند به پيامبر

»ا أَقُلْ ياْ إِلىالَوتَابِ تَعلَ الْكةٍ   همكَلنَكميب نَنَا ويب اءوس   شَي بِه لَا نُشرِْك و إِلَّا اللَّه دباًئأَلَّا نَع 
ونِ اللَّهن دا ماببضًا أَرعضُنَا بعذَ بتَّخلَاي 64: عمران آل( »و.(   

سواء  كَلمةٍ(موافق  هخواهد تا سخن با اهل كتاب را از نقط مي Jدر حقيقت، قرآن از پيامبر 
نَكميب نَنَا ويها به تعاليم قرآني جلب شود كند، تا توجه آن شروع  )ب .  

خواهد تا اهل كتاب را از اعتقاد خود به تورات و  اي ديگر، قرآن از مسلمانان مي و در آيه 
  : شده بر دو پيامبر سابق آگاه سازند انجيلِ نازل

                                                      
 اين مقاله صلي است كه از حوصلهتخاب انسان و حدود و مختصات آن در قرآن، بحث مفموضوع اختيار و آزادي ان. 1

سيار، قطعي و غير قابل انكار با توجه به آيات ب ،آزادي انتخاب انسان در قرآن اجماالً اصل اختيار و. خارج است
  . )...و 22ـ  21: ؛ غاشيه9: مزمل؛ 41 و 18ـ  17: ؛ زمر29، 3: ؛ انسان29 : ؛ كهف256: بقره :ك.براي نمونه ر(است 
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م و إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقُوب يزِلَ إِلَينَا و ما أُنزِلَ إِلى إِبرَاهقُولُواْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أُن«
ا أُوتم و اطبالْأَس وى   وسىم  يسىع و  ا أُوتم وينْ   ىلَا نُفَرِّقُ ب هِمبن رونَ مالنَّبِي    و منْهم دأَح
  ).136: رهبق( »نحْنُ لَه مسلمون

 هدر قسمتي از آي jو حضرت عيسي jبرخي مفسران، علت تصريح به نام حضرت موسي
دانند كه مخاطب و طرف  اين مي )ربهِم من النَّبِيونَ   أُوتى ما و  عيسى و  موسى   أُوتى ما و(شريفه را 

 ،طباطبايى؛ 405: 1ق، 1408طبرسي، : ك.ر(گو در آيه، يهوديان و مسيحيان هستند  و گفت
شده بر حضرت  ؛ در واقع، آگاه كردن و اعالم اعتقاد مسلمانان به كتب نازل)311: 1، ق1417
. كند ايجاد ارتباط مثبت با پيروان اين دو پيامبر را فراهم مي ه، زمينjو عيسي jموسي

  : نويسد شريفه مي هدر تفسير خود، ذيل آي) ره(اهللا محمدحسين فضل
ها در  ترين و مؤثرترين شيوه گونه سخن گفتن، از بهترين، حكيمانه اين
گويي آرام و  و كه فضا و جو روانيِ ماليمي را براي گفت گوست، چرا و گفت
هاي  آورد كه در آن از طريق نفوذ در قلب مخاطب، دروازه نشين به وجود مي دل

ترين راه  شود، زيرا نزديك گشوده مي] براي توجه و پذيرش مطلب[ عقل او نيز
به عقل انسان، راهي است كه از مسير قلب بگذرد؛ اگر كسي تو را دوست بدارد، 

احساسش را به روي تو بگشايد،  هدارد و اگر كسي دريچ فكرت را نيز دوست مي
  ).53 :3 ،  ق1419 اهللا، فضل(عقلش را نيز خواهد گشود  هدريچ

  : هايي كه قرآن در اين مرحله از فرآيند اقناع به كار برده است، عبارتند از برخي از شيوه
گامي و جلب اعتماد مخاطب به ما  يكي از اموري كه قرآن براي هم :مماشات اوليه با مخاطب. 1

گو در  دهد، مماشات و همراهيِ اوليه با مخاطب است؛ در واقع، پاسخ نشان داده و آموزش مي
پذيرد و با  فهماند كه ادعاي او را مي صدا شده و به مخاطب مي كننده هم بتدا و به ظاهر با شبهها

گيرد و مخاطب تا  گامي و جلب اعتماد صورت مي او همراه است و به اين طريق، نوعي هم
اين همراهيِ اوليه با مخاطب، ضمن ايجاد . گشايد گو مي حدودي ذهن خود را به روي پاسخ

او را فراهم كرده و فرايند اقناع را تسهيل و  هاقناع انديش هبت و به دور از تنش، زمينفضايي مث
دومِ اقناع وارد  هگو به مرحل در ادامه و براي زدودن شبهه، الزم است تا پاسخ. سازد تسريع مي

و كننده نشان دهد كه پذيرش ادعاي او، چه نتايج غير قابل قبولي به همراه دارد  شده و به شبهه
مندي و دقت  البته اين روش و حركت گام به گام بايد با هوش. به اين شيوه، شبهه را ابطال كند

اي روشن از تالش براي اقناع  نمونه. كامل انجام شود، تا نتايج عكس به همراه نداشته باشد
 هسورگامي و همراهي اوليه با مخاطب، آيات  سازي و جلب توجه او در قالب هم مخاطب و اعتماد

  : است» انعام«
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»بذَا را قَالَ هكَبا كَوءلُ رالَّي هلَينَّ عا جاالَفَلَم با أَفَلَ قَالَ لَا أُحينَى فَلَملا  * فءا رفَلَم
بذَا رازِغًا قَالَ هرَ بىالْقَم   بنى رْديه ا أَفَلَ قَالَ لَئن لَّمنَ   ىفَلَممِ الضَّالِّينَ لَأَكُونَنَّ ما  * الْقَوءا رفَلَم

بىذَا رازِغَةً قَالَ هب سمِ إِنّ   الشَّمقَوقَالَ ي ا أَفَلَتذَا أَكْبرَُ فَلَمرِىها تُشرِْكُونَ ى بمم ء * إِنى   
 ). 79ـ76: انعام( »ا منَ الْمشرِْكينَوجهت وجهِى للَّذى فَطَرَ السماوات و الْأَرض حنيفًا و ما أَنَ

ها، ابتدا خود را  در مواجهه با مشركان و براي رد عقايد نادرست آن jحضرت ابراهيم
قَالَ « :عقيده با آنان نشان داد و وانمود كرد كه خدا بودن ستاره و ماه و خورشيد را قبول دارد هم

بىذَا رشان را رد كرد و باطل بودن اعتقاد مشركان را به  خداييها،  ، اما با غروب كردن آن1»  ه
براي حصول اقناع از همان ابتدا و به  jآنان اظهار كرد؛ به عبارت ديگر، حضرت ابراهيم

صراحت، آنان را به پرستش خداي يگانه دعوت نكرد، بلكه به تدريج و با تسليم ابتدايي به 
 هجلوگيري از طغيان تعصب مشركان، ذهن و انديشاي فراهم كرد تا عالوه بر  ، زمينه2عقايدشان

هاي محكم، بطالن و سستيِ  استدالل  ها براي پذيرش حق آماده شود و در ادامه با ارائه آن
  . اعتقادشان را نشان داده و به اين ترتيب، اقناع الزم صورت بگيرد

علَيه    مما وجدتم  كم بِأَهدىقَالَ أَ و لَو جِئْتُ« :است» زخرف«مباركه  هسور 24 هديگر، آي هنمون
كماءابرُونَ   ءكَاف لْتُم بِهسا أُرالهي در پاسخ به  هدر اين آيه، فرستاده و هشداردهند .»قَالُواْ إِنَّا بِم
تبعيت ) كردند كه رسوالن آن را ابالغ مي(ما از آيين جديد : گفتند گران و مترفين كه مي توان
مما   بِأَهدى«، از تعبير )23: زخرف: ك.ر(ن منطبق بر آيين پدرانمان نيست كنيم، چو نمي

تُمدجهدايتى نيست تا دعوت به  گونه پرستي هيچ داند در بت كه مي استفاده كرده است، با اين »و
الهي، از  هگونه سخن گفتن فرستاد برخي مفسران تصريح دارند كه اين. دهدايت برتر باش ،توحيد

ق، 1415؛ آلوسي، 93: 18ق، 1417طباطبايي، : ك.ر(است  باب مماشات و مداراي با مخاطب
كم در  تفكر و پذيرش حق فراهم شود؛ دست هدار نشود و زمين ، تا عواطفش جريحه)76: 13

  . افرادي كه جهل، تعصب و لجاجت بر آنان حاكم نشده است
گامي و  از جمله اموري كه قرآن براي ايجاد هم :هاي مشترك فكري طرح نقاط يا زمينه. 2

گوييِ خود به  كنيم قرآن در مواردي، پاسخ اعتمادسازي به كار گرفته، آن است كه مشاهده مي

                                                      
بين مفسران بحث و اختالف نظر وجود داشته و اقوال گوناگوني  ،»هذا ربي«: كه فرمود jسخن ابراهيم هدربار. 1

: 7ق، 1412؛ طبري، 503ـ501: 4 ق،1408؛ طبرسي، 186ـ182: 4 ق،1409طوسي، : ك.ر(ارائه شده است 
  ). 42ـ39: 13ق، 1413؛ رازي، 164ـ163

 گاميِ اوليه بوده است از باب مماشات، تسليم و هم ،)هذا ربي( jاند كه سخن ابراهيممفسران تصريح كرده برخي .2
  . )188: 4، ق1415؛ آلوسي، 177 :7ق، 1417طباطبايي، : ك.ر(
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: ؛ زمر14: انعام: ك.ر(دهد  اي را با استفاده از مباني يا نقاط مشترك و مورد توافق ارائه مي شبهه
: ؛ زخرف28: روم: ك.ر(كند  مشترك فكري مطرح مي هاي را براي ايجاد زمين و يا قضيه) 38
شود ضمن ايجاد فضايي  گامي با مخاطب است كه باعث مي ها از مصاديق بارز هم اين ه؛ هم)24

براي نمونه، . اقناع مخاطب فراهم آيد هآميز، اعتماد مخاطب نيز جلب شده و زمين آرام و مسالمت
ايم،  بر آن يافته تنها از چيزي كه پدران خود راما «: گفتند قرآن در پاسخ به كافران كه مي

  : مشترك فكري مطرح كرده است ه، مطلبي را به عنوان زمين»كنيم پيروى مى
»إِذَا و  ا أَنزَلَ اللّهوا ماتَّبِع ميلَ لَهكَانَ  قَالُواْق لَواءنَا أَوآب هلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعبماؤُهآب 

  ).170: بقره( »يهتَدونَال يعقلُونَ شَيئاً وال
خواني ندارد؛ بنابراين، قرآن براي ايجاد  گونه هم اعتقاد مخالفان با باورهاي صحيح قرآني، هيچ

كند؛  گو، سخني منطقي به عنوان محور مشترك فكري مطرح مي و اي براي گفت ارتباط و زمينه
الَيعقلُونَ  آباؤُهملَو كَانَ  و أَ«: كند ه و هيچ عاقلي آن را رد نميها بود انسان هسخني كه مورد قبول هم

ئاً وونَ شَيتَدهطرح . اين تعبيرِ قرآن، بدين معناست كه بايد از منشأ هدايت و تعقل تبعيت كرد. »الَي
كه  »مما وجدتُم  بِأَهدى«چنين تعبير  هم. تواند افراد عاقل و غيرمتعصب را جلب كند اين مطلب مي

تر اشاره شد، عالوه بر مماشات و همراهي اوليه با مخاطب، متضمن طرح زمينه و محور  پيش
اين . كه بايد از چيزي تبعيت كرد كه هدايت بيشتري داشته باشد مشترك فكري است و آن اين

  .كند درنگ، تأييد كرده و با آن همراهي مي سخن را هر انسان عاقلي بي
هايي كه قرآن براي جلب اعتماد و  از ديگر شيوه :جاد شك در باور مخاطب به جاي پاسخ صريحاي. 3

توجه مخاطب انجام داده، آن است كه در مواردي از همان ابتدا به طور صريح، شبهه و اعتقاد طرف 
اور خود، مقابل را پاسخ نداده و رد نكرده است، بلكه در ابتدا سعي كرده تا او را از حالت يقين به ب

شده، انجام داده تا در مخاطبي  مند و حساب كارگيريِ تعابيري هدف قرآن اين كار را با به. خارج كند
باور و اعتقاد باطلش، ايجاد  هكه به صورت قطع و يقين، شبهه و اعتقادي نادرست را اظهار كرده، دربار

كند و او را از  در مخاطب ايجاد مياي است كه حس همراهي را  اين تعابير به گونه. شك و ترديد كند
آميز در عقايد باطل  نشيني كرده و از پافشاريِ لجوجانه و تعصب موضع و خاكريز يقين، وادار به عقب

كه تأثيري در رفع و اصالح آن  رد صريح شبهه در مواردي ممكن است به جاي آن. سازد جدا مي
توان  روشن، مي هبراي ارائه نمون. ب منجر شودداشته باشد، به پافشاري و عدم همراهي و توجه مخاط

 : ياد كرد» سبأ« هشده در سور از تعبير استفاده
»لىلَع اكُمإِي إِنَّا أَو و ضِ قُلِ اللَّهالْأَر و اتاومنَ السقُكُم مرْزن يقُلْ م  أَو دىه  

ها و زمين روزى  ز آسمانكيست كه شما را ا«: بگو؛ )24: سبأ( »فى ضَلَالٍ مبِينٍ

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

تم،
 هف
اره
شم

م، 
 دو

سال
ي، 

الم
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

122

 » .آشكاريم يا شما بر هدايت يا گمراهىِ و يا ما ،خدا و در حقيقت«: بگو» دهد؟ مى
آنان، به  هقرآن كريم در اين آيه، در مواجهه با مشركان و در مقام رد ادعاهاي مشركان

ت تا ايجاد شك را برگزيده اس هها اشاره نكرده، بلكه شيو صراحت بر گمراهي و ضاللت آن
تر با  اي است كه گويا پيش سخن قرآن به گونه. گامي و اعتماد را احساس كند مخاطب نوعي هم

در واقع . مخالف خود، هيچ حكمي صادر نكرده است هاين مسئله مواجه نشده و تا كنون دربار
ايجاد شك در باور مخاطب است تا  اي براي ، جرقه»هدى أَو فى ضَلَالٍ مبِينٍ  إِنَّا أَو إِياكُم لَعلى«: تعبير

 Jآگاهانه و عميق به مسئله نگاه كند و مركب انديشه را به حركت درآورد؛ از اين رو، پيامبر
كند و نه مخالف را به گمراهي و ضاللت، بلكه به مخاطب  نه خود را به هدايت متصف مي

حال بايد در چهارچوب  بايد از آن پيروي كرد؛ فهماند كه در واقع هدايتي وجود دارد و  مي
گويي همراه با منطق و علم و به دور از تعصب و لجاجت، به دنبال حقيقت و هدايت و و گفت

قطعاً اگر مخاطب قرآن، لجاجت جاهالنه را پيشه نساخته باشد، با آن همراه . تبعيت از آن بود
  . شده و از هدايت آن بهره خواهد برد

: بقره(» يهتَدونَال يعقلُونَ شَيئاً وال آباؤُهملَو كَانَ  و أَ«: نتوان گفت، تعابيري چو در نهايت مي
هدى أَو فى   إِنَّا أَو إِياكُم لَعلى«، )24: زخرف( »  علَيه ءاباءكم   مما وجدتم  أَ و لَو جِئْتُكم بِأَهدى«، )170

: قصص( »صادقينَ كُنتُم إِن أَتَّبِعه منهُما  أَهدى هو اللَّه عند منْ بِكتَابٍ أْتُواْفَ قُلْ«، )24: سبأ( »ضَلَالٍ مبِينٍ
كند،  ها استفاده مي گويي به شبهات از آن كه قرآن در مواجهه با مخالفان و در پاسخ... و) 49

اين تعابير، . كند اقناع و رفع شبهه را فراهم مي هگاميِ مخاطب را جلب كرده و زمين اعتماد و هم
طلبيِ مخالف او و  كند و اعتماد مخاطب را به حق فضايي آزاد و خالي از تعصب را طراحي مي

اي است كه به مخاطب القا  لحن اين آيات به گونه. كند تسليم بودن او در برابر حق جلب مي
د از آن تبعيت كرد و طرف مقابل او، قصد كند، هدايت و طريق صحيحي وجود دارد كه باي مي

سازي  اين نوع برخورد، زمينه. خود را ندارد و تنها تسليم منطق و حقيقت است هتحميل عقيد
گامي و به دنبال آن، حصول اقناع در  آگاهانه، ظريف و دقيق قرآن براي جلب اعتماد و هم

  . مخاطب است

  دوم همرحل

 هگام شدن با مخاطب و جلب اعتماد اوست، مرحل از هماول اقناع، كه عبارت  هپس از مرحل
راهنمايي و هدايت مخاطب با ارائه داليل، مستندات و  هشود كه مرحل دوم فرايند اقناع شروع مي

هاي منطقي، محكم و غير قابل خدشه است كه به اثبات موضع حق، متقاعد شدن و  استدالل
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هاي قرآن به شبهات اعتقادي، از اين حيث  تماميِ پاسخ. انجامد حصول تغيير در مخاطب مي
  :ويژگي اقناع مخاطب را دارند، زيرا

قرآن متني معصوم است؛ به اين معنا كه هيچ خطا، نقص، عيب، كژي، تحريف و : اوالً 
هاي  ؛ بنابراين تمامي پاسخ)7ـ4: 1392شاكرين، : ك.ر(اشتباهي در ساحت مقدس آن راه ندارد 

اقناع مخاطب، دچار هيچ نقص و  ههاي موجود در آيات آن در زمين قرآن به شبهات و استدالل
  1.شود كاستي نيست و به طور كامل، به حصول اقناع منجر مي

دهد، قرآن در اين زمينه از  هاي قرآن به شبهات اعتقادي نشان مي بررسي پاسخ: ثانياً
ها، مسئله اقناع  يكي از عوامل اين تعدد و تنوع روش 2.هاي متنوعي استفاده كرده است روش

قرآن با در نظر گرفتن تنوع مخاطبان و . مخاطب و اهتمام و توجه قرآن به اين موضوع است
كه حصول اقناع در اين موضوعات و مخاطبان، نيازمند  تنوع موضوعات مورد شبهه و سؤال و اين

هاي  ، اقدام به استفاده از انواع و اقسام روشهاي مختلف است هاي گوناگون و استدالل شيوه
  .گويي كرده است پاسخ

موضوعات و شبهات گوناگون، در موارد بسياري مالحظه  هها دربار عالوه بر تنوع روش: ثالثاً
يكي از داليل اين مسئله، اهتمام قرآن به . دهد ، چندين پاسخ مياي شود كه قرآن به شبهه مي

هاي متعدد، احتمال متقاعد شدن مخاطب افزايش  با ارائه پاسخاقناع مخاطب است، چراكه 
الوهيت حضرت  هيابد؛ براي نمونه، قرآن در مواجهه با مسيحيان و در پاسخ به شبه مي

، نشان دادن تناقض در )76: مائده(هايي چون ارجاع به فطرت  ، با استفاده از روشjمسيح
: مائده(نشان دادن لوازم غير قابل قبول اين ادعا ، )75و 17: ؛ مائده172: نساء(عقايد و ادعاها 

هاي گوناگوني به  ، پاسخ)73: مائده(و هشدار به عواقب اين اعتقاد و بر حذر داشتن از آن ) 76
 همنطقي و استداللي دارند، برخي جنب هها، جنب برخي از اين پاسخ. ها ارائه كرده است آن

هاي متنوع قرآن  ختي و احساسي؛ بنابراين، پاسخشنا روان هوجداني و شهودي و برخي ديگر جنب
 ههاي مختلف تحت پوشش قرار داده و زمين مخاطبان را با شخصيت و گرايش هتوانند هم مي

  . اقناع آنان را فراهم كنند

                                                      
و انتخاب ا تر اين نكته را متذكر شديم كه اقناع قرآن در چهارچوب اختيار و آزادي مخاطب و حقّ البته پيش. 1

هاي آن هاي قرآن متقاعد نشده و تسليم استداللاز پاسخ ،مخاطبي به داليلي ، ممكن استبنابراين گيرد؛صورت مي
  . دكنهاي قرآن وارد نمياي به ويژگي اقناعي پاسخخدشه ،لهنشود و ظاهراً اقناع حاصل نشود و اين مسئ

و شده از آيات قرآن استخراج  ،گويي به شبهات پاسخ روشِ هفده، بالغ بر انجام داده استدر پژوهشي كه نگارنده . 2
  . مورد بررسي قرار گرفته است
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سوم اين  هدر آي. است» ق« همبارك ه، در سوراي هاي متعدد قرآن به شبهه ديگرِ پاسخ هنمون
قرآن از . »أَءذَا متْنَا و كُنَّا تُرَابا ذَلك رجع بعيد« :معاد مطرح شده است همشركان دربار هسوره، شبه

وقوع معاد، چندين پاسخ ارائه  هپانزدهم، به اين شبهه و استبعاد مشركان دربار هچهارم تا آي هآي
روش حس ، پاسخ با استفاده از )4: ق(پاسخ با اشاره به عموميت علم و قدرت الهي : كرده است

و پاسخ با روش ) 11: ق(، پاسخ با ارائه نمونه و تشبيه )10- 6: ق(و مشاهده و تذكر آيات الهي 
هاي  گويي قرآن، اقناع مخاطبان را لحاظ كرده و پاسخ جا نيز پاسخ در اين). 15: ق(اولويت 

به  هاي عقلي و ذهني، حسي و تجربي و فطري و شهودي ارائه نموده است، تا متنوع با گرايش
؛ 94: ؛ اسراء258: بقره: ك.هاي ديگر، ر براي ديدن نمونه(ها بينجامد  آن همتقاعد شدن هم

  ). 73- 58: ؛ واقعه43- 35: ؛ طور10- 3: ؛ انبياء7: فرقان
هاي قرآن، ويژگيِ اقناع را دارا بوده و ظرفيت متقاعد كردن مخاطبان  پاسخ هبنابراين، هم

اي  توان به عنوان نمونه هاي قرآن را مي ها و پاسخ ام از شيوهگوناگون را به همراه دارند و هر كد
  .كنيم  ها بسنده مي از اقناع قرآني مطرح كرد كه به جهت رعايت اختصار، به ذكر برخي از آن

هاي مؤثر قرآني براي اقناع مخاطب، ارجاع به آيات آفاقي و انفسي و استفاده از  از شيوه
: حج: ك.از جمله، ر(يات فراواني مورد استفاده قرار گرفت حس، مشاهده و تجربه است كه در آ

در اين آيات قرآن براي اقناع مخاطب، ). 63ـ59: ؛ نمل99ـ98: ؛ اسراء13: ؛ فاطر11ـ2: ؛ ق5
كند و تفكر او را به سمتي سوق  توجه او را به ظواهر عالم هستي و اسرار وجود انسان جلب مي

هاي موجود در نظام هستي و با ايجاد ارتباط  در پيچيدگيجو و دهد تا بتواند از خالل جست مي
  .بين پديده و پديدآورنده، انديشه و وجدانش متقاعد شده و قانع گردد

هاي اثرگذاري است كه قرآن در جهت اقناع مخاطب از آن  ارجاع به فطرت نيز از شيوه
ها را مخاطب  وجدان انسان اين نوع اقناع، فراتر از اقناع انديشه است و روح و. كند استفاده مي

: انعام: ك.از جمله، ر(تر است  تر و باثبات دهد؛ از اين رو، حصول اقناع از اين طريق عميق قرار مي
  ).55ـ49: ؛ طه76: ؛ مائده53ـ51: ؛ نحل71، 63، 40

هايي است كه به صورت گسترده در  سازي، از ديگر شيوه ارائه مثال، تصويرسازي و محسوس
: ؛ نحل71: ؛ انعام59: عمران آل: ك.ر(اقناع مخاطب مورد استفاده قرار گرفت قرآن براي 

اين شيوه به لحاظ  هالعاد تأثير فوق). 45: ؛ كهف43: ؛ عنكبوت9: ؛ فاطر18: ؛ ابراهيم76ـ75
  .شناختي در اقناع مخاطب، غير قابل انكار است علمي و روان

اقناع مخاطب به كار برده، طرح سؤال  هاي پيشرفته و مؤثري كه قرآن براي از ديگر شيوه
: ؛ مريم52: ؛ فصلت48: ؛ قصص81: ؛ انعام65: عمران ؛ آل170: بقره: ك.براي نمونه، ر(است 

در اين شيوه قرآن براي اقناع مخاطب، به جاي ارائه ). 43: ؛ قمر17: ؛ مائده31: ؛ يونس67ـ66
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قرار دادن مخاطب در : ارت است ازبرد كه عب پاسخ صريح، از القاي غيرمستقيم مطلب بهره مي
مراتب بيشتري از روش مستقيم، در درك و  اين نوع برخورد با شبهه، تأثير به. برابر پرسش

گيرد و  در واقع، قرآن براي حصول اقناع، ذهن و فكر مخاطب را به كار مي. دريافت مخاطب دارد
مطلب را حاصل انديشه و  كند؛ در اين صورت، مخاطب پاسخ را از كنه وجدان مخاطب طلب مي

 . كند انگارد و با انعطاف و همراهيِ بيشتري با آن برخورد مي تشخيص خود مي
تالش قرآن براي حصول اقناع در مخاطب، به دو  هدر پايان اين بحث، براي لمس بهتر نحو

  : كنيم نمونه اشاره مي
الَّذى     م ربىيه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبرَاهاءاتَ م فىِ ربه أَنْيأَلَم تَرَ إِلى الَّذى حاج إِبرَاه«

حرَاهييقَالَ إِب يتأُم ى وقَالَ أَنَا أُح يتمي يى و شْرِقِ فَأْتنَ الْمسِ مأْتى بِالشَّمي فَإِنَّ اللَّه م
  ). 258: بقره( »هْدى الْقَوم الظَّالمينَبهَِا منَ الْمغْرِبِ فَبهِت الَّذى كَفَرَ و اللَّه لَا ي

هاي اقناعي در قرآن برشمرد كه در آن، تغيير استدالل و  اي از تالش توان نمونه اين آيه را مي
شريفه به جريان ادعاي خداييِ نمرود و محاجه و  هآي. پاسخ تا حصول اقناع، مشهود است هادام

در مواجهه با نمرود و براي اقناع  jحضرت ابراهيم. اشاره دارد jگوي او با حضرت ابراهيم و گفت
، ابتدا با اين 1آلود نمرود مبني بر معبود بودنش او و ديگر حاضران و مخاطبان و رد ادعاي شرك

در  نمرود. »ى و يميتيالَّذى يح    ربى«: ميراند كند و مي استدالل وارد ميدان شد كه خدا زنده مي
يكى  ؛دستور داد دو نفر زندانى را آوردند و 2زدمغالطه ، دست به jستدالل حضرت ابراهيممقابل ا

]  هم[كنم و  زنده مى]  هم[من «: و ديگرى را زنده نگه داشت و سپس گفت بكشندتا دستور داد را 
آن را وصف  j، و خالصه براى خود همان وصفى را ادعا كرده و قائل شد كه ابراهيم»ميرانم مى

                                                      
ن نمرود و آيد كه محاجه و بگومگويى كه بي به دست مى شريفه قرائن موجود در آيهاز  :گفته است الميزانعالمه در . 1

: و نمرود در پاسخ گفته بود، غيرو ال  است »اهللا«تنها  ،من رب: فرموده بود jكه ابراهيم اين بود ،واقع شد jابراهيم
عليه ادعاى او چنين استدالل  jموقعى كه ابراهيم ،به همين جهت .مردم همعبود تو و هم ؛خير، من نيز معبود تو هستم

 :گفت jابراهيمپاسخ ميراند، او در  كند و مى من كسى است كه زنده مى پروردگارِ ؛»ربي الَّذي يحيِي و يميت«: كرد كه
 آن را وصفj كه ابراهيم براى خود همان وصفى را ادعا كرد و قائل شد ، و خالصه»ميرانم كنم و مى من زنده مى«

طباطبايي، ( رش خاضع شود و به عبادتش بپردازدكه در براب دانست، تا آن جناب را مجبور كند به اين پروردگار خود مى
  .)350 :2، ق1417

از معناى حقيقى و مجازى، و يا به معنايى اعم  آن گرفت حيات و موت را به معناى مجازىِبود كه او اين  مغالطه. 2
 ،شود روح در او اطالق مى هچون جنين در رحم و نفخ يجان كه بر زنده كردن موجود بى نهوگ همان» احياء«ه چون كلم

كه كار  ـ  كه بر ميراندن نهوگ همان ،»اماتة«ه چنين كلم هم .گردد مرگ نيز اطالق مى هبر نجات دادن انسانى از ورط
 »اشتراك لفظ« طالحاً به اين نوع مغالطه، مغالطهاص. گردد شود، بر كشتن با آلت قتاله نيز اطالق مى اطالق مى ـ  ستخدا
   .)51ـ45 :1380خندان، : ك.ر(ند گويمي
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شدن و  و جلوي متقاعد  ن مشتبه كرداامر را بر حاضر ،دانست و به اين وسيله ردگار خود مىپرو
تواند  كه با اين استدالل ديگر نمي اين وضعيت و اين هبا مشاهد jابراهيم .اقناع آنان را گرفت

مخاطبان را قانع كند، دست به تغيير استدالل خود زد و استدالل ديگري ارائه نمود؛ استداللي 
 :اين بود كه فرمود استداللآن  ؛»فَبهِت الَّذى كَفَرَ«: معارضه كندكس نتوانست با آن  هيچكه اقناعي 

  » !برآور مغربتو آن را از  ؛آورد برمى مشرقخورشيد را از ]  ىِ من[خدا«
متقاعد شدن  هقرآن با يهوديان است كه با ارائه چندين استدالل، زمين هديگر، مواجه هنمون

  : و اقناع كامل فراهم شده است
»لىع نَزَّلَه ا لِّجِبرِْيلَ فَإِنَّهودن كاَنَ عينْ  قُلْ ما بقًا لِّمدصم بِإِذْنِ اللَّه قَلْبِك    ى وده و هيدي
لَ فَإِنَّ اللَّه عدو ائكَته و رسله و جِبرِْيلَ و ميكَامن كاَنَ عدوا لِّلَّه و ملَ * للْمؤْمنينَ  بشْرَى

 ).98ـ97: بقره( »لِّلْكَافرِينَ
شريفه در مقام پاسخ به سخن يهوديان نازل شده است  همفسران اجماع دارند كه آي

؛ طبري، 229: 1ق، 1417؛ طباطبايي، 325: 1ق، 1408؛ طبرسي، 362: 1ق، 1409طوسي، (
و  Jيهوديان دليِل ايمان نياوردن خود به پيامبر). 610: 3ق، 1413؛ رازي، 342: 1ق، 1412

) كند كه قرآن را نازل مي(كردند كه چون با جبرئيل  گونه تعليل مي پذيرش قرآن را اين
: 1ق، 1408؛ طبرسي، 362: 1ق، 1409طوسي، : ك.ر(آوريم  دشمنيم، به قرآن ايمان نمي

  ). 610: 3ق، 1413؛ رازي، 342: 1ق، 1412؛ طبري، 229: 1ق، 1417؛ طباطبايي، 325
. قرآن براي پاسخ به آنان، به تبيين مسئله و ارائه چندين دليل و برهان اقدام كرده است

قناع مخاطب، تمامي دهد، قرآن چگونه براي ا استدالل و پاسخ قرآن نشان مي هنحو همالحظ
اي پاسخ داده كه جاي هيچ نوع ابهام و مشكلي براي متقاعد  جوانب را در نظر گرفته و به گونه

  : قرآن توضيح داده است كه. شدن و رفع شبهه نمانده است
  فَإِنَّه نَزَّلَه على« :نزول آن به اذن الهي استآورد، بلكه  قرآن را از پيش خود نمى ،جبرئيل: اوالً 

بِإِذْنِ اللَّه آورد اذن خدا مىه از كالمى كه ب ديهود با جبرئيل نبايد باعث شو پس دشمنىِ ؛»قَلْبِك، 
 .اعراض كنند

 »يديه   مصدقًا لِّما بينْ« :كند از خودش را تصديق مى پيش هاى بر حق و آسمانىِ كتاب ،قرآن :ثانياً
 .ايمان نياورد ،كند كتابى كه آن را تصديق مىه و ب و معنا ندارد كه كسى به كتابى ايمان بياورد

  هدى و بشْرَى« :ايمان بياورند ه آنكسانى است كه ب و بشارت هدايت هماي ،قرآن :ثالثاً
ه را ب هاى آن چگونه ممكن است شخص عاقل از هدايت چشم پوشيده، بشارت ؛ پس»للْمؤْمنينَ

  !، ناديده بگيرد؟است كه دشمن آن را آورده ايندليل 
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مثل  ؛كارى ندارد الهياى از فرشتگان خداست و جز امتثال دستورات  فرشته ،جبرئيل: رابعاً
، ند؛ بنابراين، هر كس با آنان دشمني كندا كه تابع محض فرامين الهي مالئكه ديگرميكائيل و 
   1.تاوس خدا دشمنِ

  گيري نتيجه
هاي  پاسخ ههم. هاي قرآن به شبهات اعتقادي، اقناع مخاطب است هاي مهم پاسخ ويژگي از

اقناع قرآني داراي مختصاتي است كه اين . قرآن به شبهات اعتقادي، واجد اين ويژگي هستند
  : گيرد فرايند در چهارچوب آن صورت مي

مخاطب، بلكه روح و وجدان او اقناع قرآني، اقناعي كامل است كه نه تنها انديشه و فكر : اوالً
  . رساند كند و او را به آرامش مي را نيز متقاعد مي

اقناع قرآني، اقناعي صحيح با ابزارهاي مشروع است و قرآن هرگز در مسير اقناعي : ثانياً
  . كند خود، از ابزارها و وسايل نامشروع، از جمله فريب اقناعي استفاده نمي

گيرد؛ بنابراين،  چوب اختيار و آزادي انتخاب مخاطبان صورت مياقناع قرآني در چهار: ثالثاً
كه ويژگيِ اقناع را دارند، مخاطبان را مجبور به تبعيت از  هاي قرآن در عين اين پاسخ

  . كنند رهنمودهاي خود نمي
اول، با  هكند؛ در مرحل هاي گوناگون استفاده مي قرآن در مسير اقناع مخاطب، از شيوه

هاي مشترك فكري و  هايي چون مماشات اوليه با مخاطب، طرح نقاط يا زمينه هاستفاده از شيو
ايجاد شك در باور مخاطب به جاي پاسخ صريح، اقدام به ايجاد اعتماد در مخاطب و جلب توجه 

هاي منطقي، مستحكم و غير  دوم قرآن با ارائه داليل، مستندات و استدالل هدر مرحل. كند او مي
پردازد و بدين ترتيب، اقناع  هاي گوناگون، به اثبات موضع حق مي قالب روشقابل خدشه، در 

  . كند مخاطب و حصول در تغيير در او را دنبال مي
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