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نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون
عباس الهی و مهدی سازندگی



چكیده

شناخت دقیق آراء خاورشناسان درباره معارف اسالمی و نقد علمـی ددـدهاههای آنـان ،رـرورتی
انکارناپذدر است؛ ازادنرو ،در پژوهش حارر تالش شده است تـا مقاهـف یادرسـتدن دربـاره ح ـرت
ابراهیم بف شیده تحلیلی ـ تدصیفی با رودکرد انتقادی معریی و واکاوی شدد .یادرستدن هرچف تسـل
ً
نسبتا خدبی بف منابع معتبر اسالمی مربدط بف ح رت ابراهیم دارد؛ اما بف دهیل عدم دسترسـی و دـا
اشراف نداشتن بف منابع شیعی و مراجعف دکسددف بـف منـابع اهلسـنت ،اشـتباهات ریرقابلارمارـی
دارد .وی در ادن رابطف شبهاتی را مطرح کرده است؛ ازجملف آنها ،نسـبت دادن شـرو و بتپرسـتی بـف
پدر ابـراهیم و نیاکان محمد است .درحاهیکف عصـمت ابـراهیم را روادـات یـراوان و شـداهد
تاردخی زدادی اثبات میکند .شبهف ددگر آن است کف در قرآن ،ابراهیم و مدسـی ،تنهـا پیـامبرانی
هستند کف بفصراحت ،صاحب کـتاب ذکـر شدهاند ،درصدرتیکف در برخی از آدات و روادـات ،عـالوه
بر ح رت ابراهیم و ح رت مدسی ،پیـامبران ددگـری هـم بفصـراحت ،صـاحب کتـاب معریـی
شدهاند؛ ازجملف آنان ،ح رت داوود ،ح رت عیسی و پیامبر خاتم و...؛ و همچنین شبهات ددگـری
وجدد دارد کف ندشتار پیش رو پاسخهای درخدری بف آنها داده است.
واژگان کلیدی :رددودن یادرستدن ،ابراهیم ،ذبیح ،انبیای صاحب کتاب ،اقتباس قرآن از عهددن.

 .تاریخ دریافت 9912/91/82 :و تاریخ تأیید.9911 /98/91 :
 .استاددار و ع د هیأت علمی جامعف اهمصطفی اهعاهمیف (نددسنده مسئدل)abbas_elahi48@yahoo.com :
 .کارشناسی ارشد علدم قرآن و دبیر پژوهش هروه مطاهعات قرآنی دانشگاه مجازی اهمصطفیsazmahdi@gmail.com :
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ح رت ابراهیم خلیل ،دومین حلقف از پیامبران بزرگ اههی است کف دارای شردعت و کتـاب
بدده و پس از او پیامبرانی بفعندان ّ
مروج شردعت آن ح رت برانگیختف شدهاند؛ و نیز آن ح ـرت،
ّ
تنها پیامبری است کف عالوه بر مقام ّ
نبدت و رساهت ،حائز مقام خلت و پـسازآن دارای مقـام رییـع
امامــت نی ـ ز اســت .برخــی از خاورشناســان دربــاره انبیــای اههــی ازجملــف ح ــرت اب ـراهیم
پژوهشهادی داشتفاند کف حاصل آن در قاهب مقاالت ،کتابها و مـدخلهای دائرهاهمعارفهـا بـف
جـهان عـلم عـررف شده است .شناخت دقیق ادن آثـار و ددـدهاههای مطرحشـده در رـمن آنهـا،
ررورتی انکارناپذدر است؛ در البفالی مطاهـب مطرحشـده در ادــن آثــار ،شـبهات و انتقادهـادی
درباره پیامبران ،بفودژه ح رت ابراهیم ،بف چشم میخدرد .هزوم شناخت صـحیح اسـالمپژوهی
امروز در ررب ،آنگاه دوچندان میشدد کف بف دادآوردم عاهمان مسلمان در هذشتف ،همـداره خـدد را
بف پاسخهددی بف انتقادها و اعتراضهای دـهدد و نصارا ملزم میدانستند .در مراکـز پژوهشـی علـدم
اسالمی ادران ،دددهاههای خاورشناسان درباره مدردع مذکدر ،چنـدان مـدرد بررسـی قـرار نگریتـف
است .نگارندهان ادن سطدر در ندشتار حارر تالش کردهاند ،مـقاهف «ابراهیم »در دائرهاهمعـارف
قرآن هیدن را مدرد واکاوی قرار دهند.
ریووین فایرستون ()Reuven Firestone

برای آشنادی با نددسنده مقاهف «ابراهیم ،»در آراز اطالعاتی کدتاه درباره زندهینامـف علمـی او
ارائف میشدد.
زیستشناخت


رددودن یادرستدن ،متدهد  9118م ،دکتری خـدد را از دانشـگاه نیددـدرو در سـال  9122دردایـت
کرد .وی در مدرسف عاهی هیبرو ددنیین ( )Hebrew Unionاستاد دهدددت و اسـالم در قرونوسطاسـت.
 611یادرستدن ،مرکزی را بـرای بررسـی چاهشهـای یکـری میـان اسـالم و دهـدد بنیـان نهـاد .او در حـدزه
ددنپژوهی بفعندان متخصص رواب میان اسـالم و دهدددـت شـناختف میشـدد .وی در سـرزمینهای
اشغاهی و مصر زدستف و بف اروپا ،آسیا و خاورمیانف مسایرت کرده است و در آن منـاطق سـخنرانیهای
مفصلی ادراد نمدده است .برخی از مدردعات سخنرانیهای یادرستدن بف شـرح زدـر اسـت .9 :شـهر
ً
مقدس اورشلیم از ِآن کیست؛ دهدددت ،مسیحیت دا اسالم؟  .8چف کسانی واقعا امت برهزددهاند؟ .9
قدرت اههی و خشدنت بسیار؛ جهاد در دهدددت ،مسیحیت و اسالم؛  .4با تدجف بـف متـدن طـراز اول،

اسالم درباره دهدددان و دهدددت چف میهددد؟  .1محمد ،قـرآن و مسـئلف دهدددـت؛  .6قـرآن و کتـاب
مقدس؛  .2آدا ابراهیم نخستین دهددی دا مسیحی دا مسلمان بـدد؟ بررسـی تطبیقـی ادـن مسـئلف از
نگاه دهدد ،مسیحیت و اسالم؛  .2تاردخ واقعی رواب میان دهدددان و مسلمانان.
مهمترینآثار


یادرستدن هفت کتاب و بیش از هشتاد مقاهف علمی را بف رشتف تحردـر درآورده اسـت .مهمتـردن
آثار وی عبارتند از:
The Death and Resurrection of Jewish Holy War.

نابددی و احیای جهاد در دهدددت.
«حبشف».

"Abyssinia", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 1002

An Introduction to Islam for Jews, Jewish Publication Society, 2008

«دشمنان».

"Enemies", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2002

Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims; NewYork, Ktav, 2001 .

یرزندان ابراهیم :معریی دهدددت برای مسلمانان.

"Ishmael", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2002
«اسماعیل» (ادن اثر تدس دکتر حسن ررادی هفتادر ترجمف شده و در حال چاپ است).
-Jihad: The Origin of Holy War in Islam; NewYork, Oxford University Press, 1999
جهاد :خاستگاه جهاد در اسالم.
"Midian", in Encyclopaedia of the Quran, Leiden, Brill, 2003
«مددن».
Journeys in Holy Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legends in Islamic
Exegesis Albany, NY, State University of NewYork Press, 1990

مسایرتها بف سرزمینهای مقـدس :تحـدل ایسـانفهای مربـدط بـف ابـراهیم و اسـماعیل در
تفاسیر اسالمی.
"Abraham", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2001
«ابراهیم.»

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

معریی اسالم برای دهدددان.
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"Shekhinah", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2004
.»«سکینف
"Thamad", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2006
.»«ثمدد
"Tubba", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2006

.»« ّتبع
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"Abraham's son as the intended sacrifice", in Jss 89 (1989), 95-131
.» بفعندان قربانی در نظر هریتف شده«پسر ابراهیم
"Azar", in Encyclopaedia of the Quran, Leiden, Brill, 2001
.»«آزر
"Fighting", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2002
.»«قتال
"Isaac", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2002
.)«اسحاق» (ادن اثر تدس دکتر حسن ررادی هفتادر ترجمف شده است
"Pharaoh", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2004
.»«یرعدن
"Sacrifice", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2004
.»«قربانی
"Safa and Marwa", in Encyclopaedia of the Quran; Leiden, Brill, 2004
.»«صفا و مروه

Firestone, Abraham, vol.1, p. 5-10; Ibid., p. 10; id., Abyssinia, vol. 1, p. 20-21; id. Azar,
vol.1, p. 192-193; id., Enemies, vol. 2, p. 23-24; id., Fighting, vol.2, p. 208-209; id., Isaac,
vol. 2, p. 561-562; id., Ishmael, vol. 2, p. 563-564; id., Midian, vol.3, p. 389-391; id.,
Pharaoh, vol.4, p. 66-68; id., Sacrifice, vol.4, p. 516-518; id., Safa and Marwa, vol.4, p. 518519; id., Shekhinah, vol. 4, p .

;119-121id., Thamud, vol.5, p.252-254; id., Tubba', vol.5, p. 389-390.
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بررسی مقاله ابراهیم

مدخل «ابـراهیم ،»در دادرةاهمعارف قرآن هیدن ،از نکات مـثبت و مـنفی برخـدردار اسـت.
ً
مـهمتردن امتیاز ادن مقاهف آن است کـف یـادرستدن از آدات قرآن استفاده زدادی کرده است؛ و تقردبـا
برای هر مطلبی بف آدـفای از قـرآن استناد میکند .ادن مطلب نشاندهنده تـسل یراوان نددسـنده بـف
قـرآن اسـت .برخی از نقاط مثبت و منفی مقاهف مذکدر ،بف شرح زدر است:
منزلتوجایگاهرفیعابراهیم

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

ر یووین فایرستون در بررسی زوادای مختلف سیره ح رت ابراهیم ،نکات خـدبی را مطـرح
میکند و ودژهیهای منحصربفیرد آن ح رت را برمیشمرد و بف نکات مشترو مدرد تدایـق قـرآن و
سادر کتابهای آسمانی نیز میپردازد .وی در ادن رابطف مینددسد:
«در قرآن ،ابراهیم و مدسی ،تنها پیامبرانی هستند کف بفصراحت ،صـاحب کتـاب ذکـر شـدهاند
(قرآن  2ـ 19 :96؛  91ـ  .)22 :92اهرچف چهره اسالمی ابراهیم ،اشتراکات یراوانی با چهـره او در
کتاب مقدس و متدن تفسیری دهدد دارد؛ امـا در قـرآن بـر نقـش ابـراهیم بـفعندان سـلف محمـد و
بنیانهذار آداب حج در مکف ،تأکید ودژهای میشدد( ».ترجمـف دادرةاهمعـارف قـرآن هیـدن:9918،
992/9؛ )Firestone, Reuven, Abraham, Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.5-11
یادرســتدن همچنــین بــا برشــمردن مهمتــردن اهقــاب آن ح ــرت ،بــفمنزهت خــاح ح ــرت
ابراهیم بفعندان «خلیلاهلف» نیز اشاره داشتف و از او بفعندان کسی داد میکنـد کـف بـف عهـد خـدد
بفطدر کامل ویا کرده است ،ادشان در ادن خصدح مینگارد:
«اشاره بف ابراهیم در قرآن بف اشکال متعـدد و در بایتهـای بسـیار متنـدعی صـدرت میهیـرد.
اهقاب بسیاری بف او منسدب میشدد .ابراهیم« ،بسـیار درسـتکـار» (قـرآن  )91 :49و «مهربـان و
بخشنده» (قرآن  )99 :21 ،1 :994تدصیف میشدد .او کسی است کـف «ددـن خـدد را بـفتمامی ادا
کرده است» (قرآن  .)19 :92هقب قرآنی او در آدف  981سدره  4دعنی دوسـت ِــخ خداونـدب مبنـای
دوست خداوند» (خلیلاهلـف) در سـنت اسـالمی بفشـمار مـیرود .ابـراهیم،
عندان محترمانف وی «
ِ
ً
«حنیف» نیز نامیده میشدد کف معمدال بف «استدار» دا «پاوآدین» ترجمف میشدد و در هشت آدـفی
611
قرآنی بفکارریتف است.)Firestone, Reuven, Abraham, Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.5( ».
نکتف حائز اهمیت ددگری کف رددودن یادرستدن بف آن اشاره میکند ،استفاده از اعتبار و مقبدهیت
ابراهیم ،در جهت مشروعیتبخشی بف ددن و اعتقادات دهدددت و مسیحیت است ،او مینددسد:
«نزد دهدددان ،عهد خاح ابراهیم با خداوند ،او را در جادگاه مؤدد و بنیانهذار دهدددـت قـرار داده
ً
است .طبیعتا هنگامیکف مسیحیت خدد را مرتب اما مستقل از دهدددت ،بر کرسی نشـاند ،مسـیحیان،
شخصیت ابراهیم را بفعندان ابزار مشروعیتبخش ددن خدد مصادره کردند.)lbid, v.1,p. 5( ».

با تدجف بف مباحث مطرحشده از سدی ادن دانشمند و همچنین سادر مستشرقان ،چنـین اسـتفاده
میشدد کف ح رت ابراهیم نفتنها در میان مسلمانان دارای مقبدهیت و ی یلت ودژه است؛ بلکـف
در میان سادر اددان آسمانی هذشتف نیز دارای ودژهی خاح بدده و هردک از صاحبان اددان ،سعی در
انتساب ادن پیامبر اههی بف خدد داشتف و دارند.
نکاتضعفمقالهریووینفایرستوندربارهحضرتابراهیم
نسبت شرک و بتپرستی به پدر ابـراهیم و نیاکان محمد
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یادرستدن درباره بتپرست بددن پدر ابراهیم و اجداد پیامبر مینددسد :ابراهیم بــفررم
دشـمنی پدرش بـا وی (مردم ،)46 /بف درهاه خداوند دعا مـیکنـد کــف هــناه بــتپرستی پـدرش
بـخشدده هـردد (تـدبف999 /ـ 994؛ ابراهیم49 /؛ مردم42 /؛ شعراء26 /؛ ممتحنف .)4 /ادـن بخـش
ً
ً
از قصف ابراهیم احتماال ِـح رتب محمد را شدددا تحت تأثیر قرار داده اسـت و هـم او ،مطـابق
روادات ،آرزو داشتف کف همین کار را در حق نیاکان بتپرست خـددش انجـام دهـد (lbid, v.1, p.7؛
ترجمف دادرةاهمعارف قرآن هیدن.)999 /9 :9918 ،
بررسی

چنانکف هذشت ،نددسنده ،پدر ابراهیم و نیاکان ح رت محمـد را بتپرسـت میدانـد و
منبع یادرستدن در مقاهف مذکدر ،تفسیر معروف اهلسنت اسـت (طبـری ،تفسـیر طبـری 19 /99 ،ـ
 .)49وی با اعتماد بف ادن مطلب و بدون ادنکف بف کیفیت درخداست و صـحت دـا عـدم آن ،اشـاره
کند ،از آن میهذرد؛ اما نظر عاهمان شیعف برخالف ادن دددهاه است؛ زدـرا آنـان پـدر ابـراهیم و
اجداد پیامبر را مـدحد میدانند (مفید ،تـصحیح اإلعــتقاد991 :9499 ،؛ طدسـی ،اهتبیـان یـی
تفسیر اهقرآن ،بیتا921 /4 :؛ طبرسی ،مکـارماالخالق412 / 4 :9928 ،؛ مجلسـی ،بحـاراالندار،
41 / 98 :9499؛ عاملی ،اهصحیح من سـیرة اهنـبی األعـظم 24 / 8 :9491 ،ـ .)21
دالیل بتپرست نبودن پدر ابراهیم و نیاکان حضرت محمد

 .9در کتابهای کالمی شیعف ،در بحث عصمت انبیاء ،پیامبران بادد از هر چیزی کـف مــدجب
611
ّ
نفرت و دوری مردم از وی میشدد ،منزه و پاو باشند (حلی ،کشفاهمراد یی شرح تجردداإلعتقاد،
 .)919 :9496اهبتف ادن عقیده اختصاح بف شیعیان نداشتف و مدرد تأدید برخی از بزرهان اهلسـنت
نیز است؛ چنانکف عالءاهددن قدشچی در شرح خدد بر تجردد ،مدعای خداجـف طدسـی را پذدریتـف
است (قدشجی ،شرح تجردد اهعقائد ،بیتا.)911 :

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

بنا بف نقل عالمف مجلسـی ،سـیدطی نیـز در ادـن عقیـده بـا امامیـف همـراه اسـت و میند دسـد:
«احاددث صحیحفای وجدد دارد ،مبنی بر ادنکف اجداد پیامبر در هرزمـانی ،از همـف اهـل زمـان
خدد ای ل و برتر بددهاند؛ و روادات ددگری نیز داردم کف میهد دند هیچ دورانی خاهی از انسانهای
مدحد نبدده است و همیشف کسانی بددهاند کف با یطرت پاك خدد خدا را دایتف باشـند و خداونـد نیـز
زمین را بف خاطر آنها از یروپاشی حفظ کرده است ».وی سپس از ادن دو نکتـف نتیجـف میهیـرد کـف
اجداد رسدل اکرم ،همگی جزو مدحددن بددهاند .سیدطی ،درادنباره امام یخر رازی را نیز همرأی
خدد میداند (ر.ك :مجلسی ،بحاراالندار 992 / 91 :9499،ـ .)988
نگارنده تفسیر روضاهجنان و روحاهجنان درادنباره مینددسد :مشرو بـددن نیاکـان پیـامبر،
مدجب نفرت و دوری مردم از وی میشدد؛ پس نیاکان پیامبر بادد از شرو منزه باشند .اهر نــیاکان
پیـامبری مشرو دا کایر باشند ،امـت آن پیــامبر از اجابـت دعـدت وی و قبـدل سـخنانش سـر بـاز
خداهند زد و دهیل خداهند آورد کف پـدر ِان تـد بـر آدـین بتپرسـتی بددهانـد ،حـال مـا را از آن نهـی
میکنی؟ و ادـن عیـب ،مـانع از دعــدت دــک پیـامبر میشـدد (ابداهفتـدح رازی ،روضاهجنـان و
روحاهجنان یی تفسیر اهقرآن.)949 / 2 :9492 ،
مدروثی پدران است و دـک پـدر مشـرو
 .8بـددهی اسـت کف قسمتی از اخالق و ریتار انسان،
ِ
نمیتداند یرزندی معصدم کف هیچ رذدلف اخالقی نداشتف باشد ،بف دنیا بیاورد (اربلی ،کشف اهغمـ،،
.)61 / 8 :9929
ذ
َ َ م م َ َ َ َک
َ َ
 .9برخی از مفسران در تفسـیر ادـن آدـف کـف مییرمادـد :اَّلِی یرَا ِِر قور و َقوَ ر ِ
السراجد َ
ذ
ِین( شـعراء 892 /ـ )891؛ «آنکس کف چدن ِـبف نمازب برمیخیزی ،تد را میبیند و حرکت
ِ
تد را در میان سجده کنندهان ِـمینگردب ،».ادن هدنف آدات را دهیل بـر مدحـد بـددن پـدران پیـامبر
میدانند (ابدحیان اندهسی ،اهبحر اهمحی یی اهتفسـیر912 / 2 :9489 ،؛ کاشـانی ،تفسـیر مـنهج
اهصادقین یی اهزام اهمخاهفین412 / 6 :9996 ،؛ طدسی ،اهتبیان یی تفسیر اهقرآن ،بیتـا62 / 2 :؛
قمی ،تفسیر اهقمی.)981 / 8 :9962 ،
خـداوند ،پیـامبر را مـیددد کف در اصالب پاکان و دکتاپرستان و پیامبران جابفجا میشـد تـا 616
ادنکف بف دنیا آمد و بر مسند نبدت نشست (طبرسی 9928،2،989،ـ .)984
َ ََ کَ
ذ
الساجد َ
ِین( شعراء)891 /؛ «و بف انتقال تد
از امـام باقر و امام صادق در تفسیر َقوَ
ِ
ِ
در اهل سجدد (و بف دوران ّ
تحدهت از اصالب شامخف بف ارحام مطهره) آهـاه اسـت ».چنـین آمــده
َ
َ
َ ْ َ
رن َل ُرد ْ
یین َنبی َب ْع َد َنبی َح ََّتی أ ْخ َر َج ُه م ْن ُص ْلب أبیه َع ْن ن َكاح َغیرر ِ َرااح م ْ
الب َا ََّلنب َ
ِ
ِ
ِ ِ م ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اسـتِ « :فی أص ِ ِ
ِ
َآد َم؛ پیـامبر در صلب پیامبران قرار داشت تا ادنکف خداوند او را از صلب پدرش از ازدواجی پـاو
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و دور از هرهدنــف ناپــاکی ،بیــرون یرســتاد( ».قمــی ،تفســیر اهقمــی981 / 8 :9962 ،؛ عـــروسی
حـددزی ،تفسیر نـدراهثقلین61 / 4 :9498 ،؛ مکـارم شـیرازی ،تفسـیر نمدنـف929 / 91 :9924 ،؛
طبرسی ،مجمعاهبیان یی تفسیر اهقرآن984 / 2 :9928 ،؛ طدسی ،اهتبیان یی تفسیر اهقرآن ،بیتـا:
 .)62 / 2ادن حددث از ابنعباس نیز نقل شده اسـت (قــرطبی ،اهجـامع ألحــکاماهقرآن:9964 ،
944 / 94؛ سـیدطیّ ،
اهدراهمنثدر.)12 / 1 :9494 ،
 .9ح رت ابراهیم و ح رت اسماعیل بعد از بنای کعبف دعا کردند کف خداونـد نسلشـان را
ذَ ْ َ َْ م ْ َْ َ
م ذ َ مذ م ْ َ
مسلمان قرار دهـد؛ چنانکف قرآن مییرماددَ  :ربنا ََاجعَنا مسَِم ِ ل ََمِرن ُ یرَِّ ِنرا أمرً مسرَِمً
ََ َ
ذ
َ ْمْ
ذْمَ َْ ْ َ
ری َب ِ ذ
نررناو
ری أن َّررع د اص
ل ( بقره  )982 /و آنان را از پرسـتش بــتها بـف دور دارد َاجنب ِ
(ابراهیم  .)91 /خداوند ادن دعای ح رت ابراهیم را استجابت کـرد (طبـری ،جامعاهبیـان عـن
تأودل آی اهقرآن)919 / 99 :9498 ،؛ پس بنا بر دعای ح رت ابـراهیم و اسـتجابت آن ،نیاکـان
پیامبر مدحد بددند.
 .4روادات یراوانی کف بر مدحد بددن اجداد پیامبر دالهت میکنند (کلینی ،اهکــایی:9961 ،
442 / 9؛ صـدوق ،اهخصال999 / 9 :9499 ،؛ مفید ،تـصحیح اإلعــتقاد991 :9499 ،؛ طدسـی،
تهذدب األحکام29 / 6 :9961 ،و 994؛ طبرسی ،مجمعاهبیان یی تفسیر اهقرآن412 / 4 :9928 ،؛
یخــر رازی ،مـــفاتیح اهغیــب192 / 84 :9489 ،؛ طبرســی ،مکــارم االخــالق449 :9498 ،؛
ابنطــاووس ،بقبــال األعمــال 692 ،119 :9962 ،و 692؛ مجلســی ،بحــار االنــدار/ 98 :9499 ،
َْ َْ ُُْ
ُ ْ َ ْ َ َ ه
راِ ِر َین
41
) .از جملف ادن روادات آن َ است کف پیامبر یرمدد« :لم یزل ینقل ِنی اللره ِمرن أصرال ِب الا ِ
َ َ
َ
ََ ْ
ْ
َ
َْ
َ َ ُْ َ َ َ ْ َِ
ه
ه
َ
َ
َ
َ
ْ
إلری أ ْْحر ُ
اَ حترری أخرج ِنرری ِفری عررال َِكم ِرنا لررم یدن ر ِرنی ِبردن ِ ال ِاِ ِلیر ِ (مجلســی،
رام الَاَ َرر ِ
ِ
ِ
بحاراالندار)982 /91 :9499 ،؛ خداوند همداره مرا از صلبهای طاهر بـف رحمهـای پـاو منتقـل
میساخت تا ادنکف مرا بف عاهم شما آورد و هـرهز بـف آهددهیهای جاهلیت ،مرا نیاهدد.
َّ
کلمات «طاِرین» و «ماَراَ» در ادن روادت نشان میدهد کف پدران و مادران رسـدل خـدا
َّ م م
َ
مدحد و خداپرست بددهاند؛ چدن مشرو ،طاهر نیست؛ چنانکف قرآن مییرماددِ « :بن َمـا اه شمش ِـرکدن
َ
 611نَـجس (تـدبف)82 /؛ حقیقت ادن است کف مشرکان ناپاواند ».پس نیاکان پیامبر مدحـد بددهانـد
کف از آنان با هفظ «طاهردن و ّ
مطهرات» تعبیر آورده شده است.
 .1بر اساس متدن تاردخی ،دالدلی وجدد دارد کف مدحد بـددن نـیاکان پیامبر را ثابت میکند.
ّ
از جملف آنکف عبداهمطلب ،جد پیامبر بف دهیل عمل بف آدـین حنیـف ابراهیمـی بـف «ابـراهیم ثـانی»
ملقب شده است (دعقدبی ،تاردخ دعقدبی.)99 / 8 :9942 ،

تاب
پیامبرانصاحبک 


یادرستدن درباره پیامبران صاحب کتاب مینددسد :در قرآن ،ابـراهیم و مدسـی ،تنهـا پیـامبرانی
هستند کف بفصراحت ،صاحب کـتاب ذکـر شدهاند (نجم 96 /ـ 92؛ اعلی 92 /ـ Firestone, ( )91
Reuven, Abraham, Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.5؛ ترجمــف دادرةاهمعــارف قــرآن
هیدن.)992 / 9 :9918،
بررسی

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

در برخی از آدات و روادات ،عالوه بر ح رت ابراهیم و ح رت مدسی ،پیامبران ددگری هم
بفصراحت ،صاحب کتاب معریی شدهاند .ح رت داوود ،ح رت عیسی و پیامبر خاتم و...
از ادن دستفاند .بـف بـرخی از ادن آدات و روادات ،اشاره میشدد:
َ
ـ َ وآت می َنا َد شاو َود َز شبدرا( نساء969 /؛ اسراء)11 /؛ «و بف داوود زبدر بخشیددم».
ََذَْ ََ َ
َ
م
َ َ ْ َََْ م َ ی یَ َْ َ ََ ْ َ ذْ َ َ ََْ م
جیل فِی ِه هردی
اإلَّر ِ
ارهِم بِعیساب ِن مََّم مصدقا لما ب یدی ِه مِن اتل راة ِ َآتریناه ِ
ـ َقفینا َع آث ِ
ی
م
ْ
َ ْ ذ
َََّ ٌر ََ مم َص یدقا ِّل َرا َبر ْ َ یَ َدی ِه م َِن اتلذ ْ َراة ِ ََ مهدی ََ َم ْعِظً ل َِ ممت ِو َ ( مائده)46 /؛ «و عیسی پسر مـردم
را بف دنبال آنان ِـپیامبران ددگرب درآورددم ،درحاهیکف تدرات را کف پیش از او بدد ،تصـددق داشـت و
ات قبل از آن است
بـف او انـجیل را عطا کرددم کف در آن ،هـدادت و نـدری است و تصددقکننده تدر ِ
و برای پرهیزهاران رهنمدد و اندرزی است».
َ ْ َ ْ ََ َ ََْ م ْ
مذ َذَْ ََ َ
َ
م م َ ََذَْ
جنیل( حددد)82 /؛ «آنهاه بـف
اإل ِ
ارهِم بَِسَِنا َقفینا بِعِیس اب ِن مََّم َآتیناه ِ
ـ ثم قفینا َع آث ِ
دنبال آنان پیامبران خدد را ،پیدرپی ،آورددـم و عـیسی پسر مـردم را در پـی ِـآنـانب آورددـم و بـف او
انجیل عطا کرددم».
ََ َ
َْ
َ ََْ َ ْمْ َ َْ
َ
ـ ََ لو ْد آتیْ َنا س عا مِن المث ِاِن َالوَآن العظِ یم( حجر)22 /؛ «و بفراستی ،بف تد سـبعاهمثانی
ِـسدره یاتحفب و قرآن بزرگ را عطا کرددم».
َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
الله ت َعالی م ْن ك َ
ـ َع ْن َأبی َع ْبد اللهَ ق َالَ :ق َال َأ ُبو َذ ٍّْ ْالغااْی یا َْ ُِول الله  ...فك ْم أن َزل ُ
راب فقرال
ت
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ م
ِ

َ ُ
َ ً َ َْ ََ ً َ ْ َ َ ً
َ ه َْ َ
ُْ ُ
َ ً
ابا َأ ْن َز َل َع َلی إ ْدْ ی َ َخ َْ َ
ین َص ِحیا َو ُِ َو أخ ُنوخ َو ُِ َرو أ هول َمر ْن خرَّ ِبرالقل ِم َو
مائ و أْ بع و عشر ین كت
ِ
ِ ِ
َ ْ ً َ
َ ِ ْ َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ َ َ ِ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
ُ
ُ
ه
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
أنزل علی نوح عش َر صحا ِئف و أنزل علی إب َر ِاِ َیم عشرا و أنزل الت ْو َْاة علری موِری و الزبر َوْ علری داود و 611
ِ
َ َ م
ْ
َ
ُْ
ِاْل ْن ِ یل َعلی ِعی َ ی َو الق ْرآ َ َعلی ُم َح هَ مد؛ امام صادق یرمـدد :ابـدذر از رسـدل خـدا پرسـید،

خداوند چف تعداد کتاب آسمانی را نـازل کـرد؟ ح ـرت یرمـدد :دکصـد و بیسـتوچهار کــتاب از
جانب خدا یرستاده شده کف پنجاه کتاب بر ادردس...و ده کتاب از آنها بر ندح و ده کتاب بـر ابـراهیم و
بعد تدرات بف مدسی و انجیل بف عیسی و زبدر بف داوود و قرآن بـر محمـد نـازل هــرددد (طــبرسی،
مجمعاهبیان یی تفسیر اهقرآن288 / 99 :9928 ،؛ مفید ،تـصحیح اإلعـتقاد.)864 :9499 ،

ذبیحکیست؟

یادرستدن درباره ادنکف کدامدک از یرزندان ابراهیم ذبیح بدده ،مینددسد :مطاهعف ک ّم ِی متـدن
تفسیری اوهیف ،نـشان مـیدهد کف اکثر مفسران قـرآن تـا اواسـ قـرن دوم هجـری (نهـم مـیالدی)
اسحاق را قـربانی مـدردنظر مـیدانستند؛ اما بعدها انتخاب اسماعیل یزونی هریت و ادـن رودـف تـا
بف امروز پابرجا بدده اسـت (Firestone, Reuven, Abraham, Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.1؛
ترجمف دادرةاهمعارف قرآن هیدن.)994 / 9 :9918،
بررسی
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چنانچف یادرستدن اشاره کرده است ،آنچف از بررسی منابع تاردخی ،تفسیری و روادـی برمیآدـد،
ادن است کف درباره یرزند بشارت داده شده بف ابراهیم و ذبـح او ،اختالفنظـر وجـدد دارد .مشـهدر
شیعیان ،اسماعیل را ذبیحاهلف دانستفاند ،درحـاهیکـف برخـی از اهلسـنت نیـز اسـحاق را یرزنـدی
میدانند ک ف بنا بدد قربانی شدد (طباطبادی ،اهمیزان یی تفسـیر اهقـرآن6۱۱/6۱ :9492،؛ ،طبرسـی،
مجمعاهبیان یی تفسیر اهقرآن۱۰۱ / 8 :9928،؛ طبری ،جامع اهبیان یی تفسیر اهقـرآن۳۲ :9498 ،
۱6 /؛ قرطبی ،اهجامع ألحکام اهقرآن.)6۰۰ / 61 :9964،
بف نظر میرسد اسماعیل ذبیح بدده است و برای اثبات آن دالدل و مستندات زدر ارائف میشدد:
دالیلذبیحبودناسماعیل

ادن دالدل و مستندات ،بف سف دستف قرآنی ،روادی و تاردخی تقسیم میشدند:
 .1قرآنی

مفسرانی کف معتقد بف ذبیح بددن اسماعیل هستند ،مسـتنداتی قرآنـی بـرای خـدد آوردهانـد،
برخی از مهمتردن مستندات قرآنی ذبیح بددن اسماعیل بف شرح زدر است:
ْ
َ
َ
ْ َ َ َ
َ َ رَ ْ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
رَ
ْ
اِل ِ َ ؛ ََ َب َ
اركنا عَی ِه َََع إِسحاق ََمِرن
َشَّاهم بِإِسحاق َّبِیا م َِن الص ِ
اهف .خدا در قرآن مییرماددَ :ب
م
ْ
َ
مْ
ُ ر ِرَّتِ ِه َما ُمسِ ٌن ََظال ٌِم ِِلَفسِ ِه مم ِ ٌ ( صایات66۳ /ـ)66۲؛ «و ما او را بف اسحاق ـ پیامبری از شادستگان
ـ بشارت داددم! ما بف او و اسحاق برکـت داددـم و از دودمـان آن دو ،ایـرادی بددنـد نیکدکـار و ایـرادی
611
آشکارا بف خدد ستم کردند» .چگدنف ممکن است کف خدا بعد از ذبح ،بـف مـیالد و نبـدت اسـحاق و
داشتن نسلی از او بشارت دهد و در جای ددگر ابراهیم را با امـر بـف ذبـح اسـحاق امتحـان نمادـد؟
کسی کف آدف را ادنهدنف تفسیر کرده کف در آن بف نبدت اسحاق بشارت داده شده و نف بف والدتـش ،اـاهر
آدف را رها نمدده است؛ زدرا مقت ای ااهر آدف ،بشارت بف دنیا آمدن اسحاق بـدون بشـارت بـف نبـدتش
است (ابن شهرآشدب مازندرانی ،متشابف اهقرآن و مختلفف۳۳1 / 6 :9499 ،ـ.)۳۳۱

َم َ

ٌ َ َ

َ

َ ذ ََ

َ

ْ

ْ

َ

ْم

ْ
ْ م َ
ت فب َ ْ
َشنها بِإِس َحاق ََ مِن ََ َراءِ إِس َحاق یعو َب( هدد)۱6 /؛ «و همسرش
 ََ ام ََأته قائمً فضحِك
ادستاده بددِ ،ـاز خدشحاهیب خنددد ،پس او را بشارت بف اسحاق و بعد از او دعقدب داددم ».در ادن
آدف شردفف ،نامی از اسماعیل نیامده است و دالهت بر ادن دارد کف اسماعیل مدهددی قبـل از اسـحاق
بدده است (ابن شهرآشـدب مازنـدرانی ،متشـابف اهقـرآن و مختلفـف .)۳۳۱ / 6 :9499،اکنـدن اهـر
اسحاق را ذبیح بدانیم ،امر بف قربانی کردنش دا قبل از تدهد دعقدب بـدده دـا پـسازآن .احتمـال اول
باطل است؛ زدرا خدا ابراهیم را بف اسحاقی بشارت داده کف از نسل او دعقدبی پدددار خداهد شـد و
اهر قبل از تدهد دعقدب یرمان داده شدد کف اسحاق را ذبح کن! بشارت بف دعقدب باطل خداهد شـد!
َ َ رَ َ َ َ َ َ م رَ ْ َ َ م َ ر َ
احتمال دوم نیز باطل است؛ زدرا بنا بر آدفای کف مییرمادد :فَما بَغ معه السْع قال یا بری إ ِ ِِن أ َر
ََْ َ ر ََْ َ َ ْم َ َ َ
ِ المن ِ
او أ ِِن أَُبمك فانظ َْ ماُا ت ََ

َ َ

ََ

َْْ َ

م ْ َم َ َ م

ْ َ َ

م

َ

رَ

َ

جد ِِن إِن ءراء اهلل مِرن الصراب ِ ََِّن
قال یا أب ِ
ت افعل مرا ترممَ سرت ِ

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

(صایات)998 /؛ «هنگامیکف با او بف مقام سعی و کدشش رسید ،هفت :پسرم! من در خـداب ددـدم
کف تد را ذبح میکنم ،نظر تد چیست؟ هفت :پدرم! هر چف دستدر داری اجرا کن ،بف خداسـت خـدا
مرا از صابران خداهی دایت!» آن پسر بفمجرد آنکف بف سنی رسید کف میتدانست کار و تالشی انجام
دهد ،خدا امر بف ذبحش نمدد و بر ادن اساس نمیتدان ادن ماجرا را بعد از تدهد دعقدب دانسـت.
درنتیجف نمیتدانیم اسحاق را قربانی بدانیم.
ب .در قـرآن بف اسماعیل« ،صابر» اطـالق شـده است ،نف بـف اسـحاق؛ چنـانکـف مییرمادـد:
َ
م َ ذ
َ َ م
الصابَ َ
َّن( صایات)998 /؛ «ان شاءاهلف مرا از شکیبادان خـداهی دایـت».
جد ِِن إِن ءاءاهلل مِن
ست ِ
ِِ
ْ
ِ
َ
ْ
َ
َ ذ
َ ْ َ
الصرابَ َ
َ ْ َ َ
َّن( انبیـاء)21 /؛ «و اسـماعیل و
رل م مِرن
ِِ
نیز مییرماددَ :إِسرماِِیل َإِْ ِرسر َُا الكف ِ
ادردس و ذواهکفل را ِـداد کنب کف همف از شکیبادان بـددند ».ادن صبر اسماعیل بر ذبـح بـدده اسـت
(مجلسی ،بحاراالندار998 / 98 :9499 ،؛ یخر رازی ،مفاتیح اهغیب.)942/86 :9489،
ج .اسماعیل بف دهیل استقامت و بردباری در اطاعت یرمان خداوند ،بـف قربـانیاش شادسـتگی
مدال «حلیم» را نیز دایت (زمـانی ،مــستشرقان و قـرآن .)194 :9921 ،از سـیاق آدـات قـرآن کـف
مربدط بـف تـدهد یرزندان ابراهیم است ،یهمیـده میشـدد ،هرکجـا کـف خداونـد بـف رـالم حلـیم
بشارت داده ،منظدر اسماعیل است و هرکجا بف رـالم علـیم بشـارت داده ،مقصـدد اسـحاق اسـت 611
(سیدررا ،حـ رت ابـراهیم در منابع تفسیر و حددث919 :9929 ،؛ شنقیطی ،ارداء اهبیان یی
اد اح اهقرآن 992 / 4 :9492 ،ـ  .)992پس در آدات  999ـ  992سدره «صــایات» کــف بشـارت
بف رالم حلیم داده شده و سپس ماجرای ذبح بیان میهردد ،رالم حلیم ،اسماعیل است (طباطبائی،
اهمیزان یی تفسیر اهقرآن991 / 99 :9492 ،؛ 911؛ مجلسی ،بحاراالندار999 /98 :9499 ،؛ یخـر
رازی ،مفاتیح اهغیب.)942 / 86 :9489 ،

 .2روایی
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رواداتی کف از طردق شیعف از اهلبیـت نــقل شــده ،ذبـیح را اسـماعیل میداننـد (طباطبـائی،
اهمیزان یی تفسیر اهقرآن .)898 / 2 :9492 ،بع ی از روادات اهلبیت کف اسحاق را ذبـیح قلمـداد
میکنند ،حمل بـر تـقیف شده است (همان911/92 :؛ مجلسی ،بحاراالندار.)991 / 98 :9499 ،
برخی از ادن روادات بف شرح زدر است:
اهف .امام باقر و امام صادق در پاسخ پرسشی ،ذبیحاهلف را اسماعیل دانستفاند:
َ
َ َ َ َْ
َ َّ َ َ َ
ُ
َ َ
ـ َع ْن أ ِبی َج ْعا مر َعل ِیه ال ََّ ال ُم قالَِ :أل ُت ُه َع ْن َص ِاح ِب ا ِلن ْبح فقال ِإ ِْ ََ ِاعیل (مجلسی ،بحاراالندار،
ِ
)992 / 98 :9499؛ از امام باقر درباره قربانی پرسیدند ،ح رت یرمدد ،منظدر اسماعیل هست.
َ
َ َ َْ
َ ِ ََ َ
ُ
الله قالَِ :أل ُت ُه َع ْن َص ِاح ِب الن ْبح ،فقالِ « :إ ِْ ََ ِاعیل» (همان).
ـ َع ْن أ ِبی َع ْب ِد
ِ
َ
َ
ِْ َ َ
ب.امام ررا یرمدد« :أ َم َر ِإ ْب َر ِاِ َیم ِبرن ْبح ْاب ِن ِره ِإِرَ ِاعیل؛ خـدا ابـراهیم را بـف بردـدن سـر
ِ
یرزندش اسماعیل یرمان داد( ».صدوق ،اهتدحید.)1۶ :9912 ،
َ
َّ
َّ َ َ َ
َ َ
اهسالم علیک دا َو ِارث ِب مس َم ِاعیل ذ ِبیحاهل ِـف» (صـدوق،
ج .در زدـارت امام ررا آمده است« :
ِ
اهخصال.)861 / 8 :9499 ،
ه
ََ ْ ُ ه
َ
َ
ین» و در ادامف بیان کـرد کـف منظـدر از «الرن ِبیحین»
د .پیامبر اکـرم یرمددند« :أنا ابن الن ِبیح ِ
ْ
َ ْ ه
ْ ه
إ ِْ ََاع َیل ْب َ
عَـب َدالل ِه ْب َن َع ْب ِدال َُا ِلب اسـت (همان.)899/ 9 :
یل و
خَـل
ال
ابراِیم
ن
ِ ِ
ِ
ِ
ادعای ذبیح بددن اسحاق از کعباألحبار نشأت هریتف است (ابنکثیـر ،تفسـیر اهقـرآناهعظیم،
.)82 / 2 :9491
دهدددان باوجدد آنکف میدانستند اسـماعیل ذبـیح بدده اسـت ،بـف خـاطر حسـادت بـر عـرب،
ادعای ذبیح بددن اسحاق را مطرح کردند (طـبرسی ،مجمعاهبیـان یـی تفسـیر اهقـرآن/ 2 :9928 ،
292؛ مـجلسی ،بحاراالندار.)994 / 98 :9499 ،
 .3تار یخی

بف دهیل آنکف مکان ذبح در مکف و ح رت اسماعیل در آنجا بدده و همراه پدر ،کعبـف را تجددـد
 611بـنا کـرد ،پس اسماعیل ذبیح است .اصمعی هددد« :از ابا عمروبن عالء پرسیدم ،ذبیح چـف کسـی
بدد؟ هفت :عقلت کجا ریتف؟ اسحاق کی بف مکف آمده است؟ اسماعیل در مکف بدد کف همراه پدرش
کعبف را بنا کرد و محل ذبـح هـم در مـکف بدده است» (طبرسـی ،مجمعاهبیـان یـی تفسـیر اهقـرآن،
292 / 2 :9928؛ مجلسی ،بحـاراالندار998 / 98 :9499 ،؛ یخـر رازی ،مفـاتیح اهغیـب:9489،
 .)942 /86امـام بـاقر یرمدد :مکان ذبح ،جمره وسطا بدده است (کلینـی ،اهکـایی/ 4 :9961 ،
 892ـ .)891

نـسبت آزر با ابراهیم

یادرستدن ،درباره نسبت آزر با ابراهیم مینددسد :در آدف  24سدره «انعـام» ،ابـراهیم پـدر
خـددش را آزر مــیخداند (Firestone, Reuven, Abraham, Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.7؛
ترجمف دادرةاهمعارف قرآن هیدن.)999 / 9 :9918،
بررسی

َ ی َ
َ ْ َ َ َْ م َ
َ ََذ م َ ْ َ
ِیم صبِی ِه آز َر أقتخِذ أنناما آل ِهً إِِن أ َرا
خداوند مییرماددَ :إُِ قال إِبَاه

َ َ َ
قر ْ م
َ

َ َ
فر ِی ضرَل

قرائن ِّ
مؤید دیدگاه مفسران شیعه

نقد مقاله ابراهیم نوشته فایرستون

مم ِ ( انعام)24 /؛ «و ِـداد کنب هنگامی را کف ابراهیم بف پدر خدد آزر هفـت :آدـا بتـان را خـدادان
ِـخددب میهیری؟ مـن هـمانا تد و قدم تد را در همراهی آشکاری میبینم».
در رابطف با آدف یـدق ،جــمعی از مفسـران اهلسـنت ،آزر را پـدر واقعـی ابـراهیم میداننـد،
پدر مادر
درحاهیکف تمام مفسران و دانشمندان شیعف معتقدند :آزر پدر ابـراهیم نبدد ،بع ی او را ِ
و بسیاری او را عمدی ابـراهیم دانــستفاند (مکـارم شـیرازی ،تفسـیر نمدنـف999 / 1 :9924 ،؛
طـباطبادی ،اهمیزان یی تفسیر اهقرآن 968 / 2 :9492 ،ـ 961؛ طدسی ،اهتبیان یـی تفسـیر اهقـرآن،
بیتا.)921 / 4 :

اهف .در هیچدک از منابع تـاردخی ،اسـم پـدر ابـراهیم« آزر» شـمرده نشـده اسـت؛ بلکـف
تارح دا َ
مدرخان ،نام پدر او را « َ
تارخ» (عبری :תָּ ַרח بـف معنـی دورههـرد) ذکــر کردهانـد .در کتـب
عهددن ،نـام پدر ابـراهیم «تـارخ» آمـده اسـت (مکارم شیرازی ،تفسیر نمدنـف.)999 / 1 :9924 ،
نسبشناسان نیز نسب وی را چـنین ذکر کردهاند :ابـراهیم یـرزند تارح ،یرزنـد نـاحدر ،یــرزند
ساروغ ،یرزند أررد ،یرزند یاهغ ،یرزند عابر ،یرزند شاهح ،یرزند أریخشد ،یرزند سام ،یرزنـد نــدح
اسـت (دعقدبی ،تـاردخ دعقـدبی 99 /9 :9942 ،ـ 88؛ ابـنکثیـر دمشـقی ،تفسـیر اهقـرآناهعظیم،
.)998 / 9 :9492
ب .در نگاه قرآن مجید ،پیامبر و مسلمانان حق ندارند ،برای مشرکان استغفار کننـد؛ اهرچـف
َ َ َ رَ َ رَ َ َ م َ ْ ْ َ ْ م ْ م ْ
َشرك ِ َ ؛
بستگان و نزددکان آنان باشند ،مییرمادد :ما َكن ل َِن ِِب َاَّلِین آمنر ا أن سسرتففََِا ل َِم ِ
«پیغمبر و هروددهان بف او نبادد برای مشرکان هرچند خددشان آنها باشند ،از خدا آمـرزش طلبنـد».
611
سپس برای ادنکف کسی استغفار ابراهیم را درباره آزر دستاو دز قرار ندهد ،چنـین مـییرمادـدَ  :و مـا
َ َ َ َ َ َّ َ ش َّ َ َ
َ ََ
َ َّ َ
َ
کان ماست مغ ش
فار ِب مبر ِاهی َم ِألِبی ِف ِبال ع من َم مد ِعد ٍة َوعدها ِبد شاه یل َّما ت َبی َن ه شف أن شف عد ٌّو ِهل ِف ت َب َّرأ ِم من شف( تدبـف)994 /؛
ِ
استغفار ابراهیم برای پدرش (آزر) ،یق بف خاطر وعدهای بدد کف بـف او داده بـدد (آنجـا کـف هفـت:
َ ْ ْ َ
ی
َ سأس َتفف مَِ ل َك َرّب ـ (مردم  )42 /دعنی« :بفزودی برای تد استغفار خداهم کرد» بف امیـد ادنکـف بـا
ادن وعده دهگرم شدد و از بتپرستی برهردد)؛ اما هنگامیکف او را در راه بتپرستی مصمم و هجـدج
ددد دست از استغفار درباره او برداشت».

از ادن آدف بفخدبی استفاده میشدد کف ابراهیم بعد از مأددس شدن از آزر ،هیچهاه برای او طلب
آمرزش نکرد و شادستف هم نبدد چنین کند و تمام قرائن نشان میدهد ،ادن جردـان در دوران جـدانی
ابراهیم و زمانی بدد کف در شهر بابل میزدست و با بتپرستان مبارزه داشت؛ وهی آدات ددگـر قـرآن
نشان میدهد کف ابراهیم در اواخر عمر خدد و پس از پادان بنای کعبف برای پدرش از خداوند طلـب
آمرزش کرد (اهبتف در ادن آدات چنانکف خداهد آمد ،از پدر تعبیر بف «اب» نشده ،بلکف تعبیر بف واهـد
ذ
ََ
ً
َ
َْ ْ م
اِلمرد ِهلل ذِ اَّلِی ََهر َ ِ َع
شده است کف صردحا مفهدم پدر را میرساند)؛ آنجا کف مـییرمادـد :
َذَ ْ ْ َ َ َ ْم ْ َ َْ م م ْ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ ذ َ ی ََ م
یع ک
ادلاعءِ ربنا اغفَِ ِ َ ل ِ ِادلی َ ل َِمم ِمن ِ ی و یو
َِب إِسماِِیل َ إِسحاق إِن رّب لس ِم
الك ِ

م

و اِل ِساب
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(ابراهیم91 /ـ)49؛ «حمد و سپاس برای خدادی است کف در پیـری بـف مـن اسـماعیل و اسـحاق را
بخشیده ،پروردهار من دعا را اجابت میکنـد ،پروردهـارا! مـن و پـدر و مـادرم و مـؤمنین را در روز
رستاخیز بیامرز».
از ان مام ادن آدف بف آدف سدره تدبف کف مسلمانان را از اسـتغفار بـرای مشـرکان بـر حـذر مـیدارد و
ابراهیم را از انجام چنین کاری جز برای دك مدت محدود ،آن هـم بـرای دـك هـدف مقـدس ،برکنـار
میشمرد ،بفخدبی استفاده میشدد کف منظدر از «اب» در آدف مدرد بحث ،پدر نیسـت؛ بلکـف عمـد دـا
پدر و مادر و دا مانند آن است و بف تعبیر ددگر «واهد» در بیـان معنـی پـدر صـراحت دارد ،درحاهیکـف
«اب» صراحت ندارد .در آدات قرآن ،کلمف «اب» نیز در مدرد عمـد بفکارریتـف اسـت ماننـد آدـف 999
َ
َ ْ
ْ َ
َ ْ
م َْمم َ َ
ِیم ََ إِسماِِیل ََ إِسحاق إِهلا َاِِدا؛ «یرزندان دعقدب بـف او
سدره بقره قال ا نع د إِلهك ََ إ ِ َهل آبائ ِك إِبَاه
هفتند ما خداوند تد و خداوند پدران تد ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ،خداوند دگانف را میپرستیم».
و ادن را میدانیم کف اسماعیل عمدی دعقدب بدد ،نف پدر او.
ج .از روادات مختلف اسالمی نیز میتدان ادن مدرـدع را اسـتفاده کـرد؛ چنـانکـف در حـددث
معرویی از پیغمبر اکرم نقل شده است:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ ُْ َ َ
َْ َْ ُُْ
َ
ُ ْ َ ْ َ َ ه
ْ
ه
ه
ْ َ
َ
ُ
اَ َحتی أخ َر َج ِنی ِفی عرال َِكم ِرنالم
«لم یزل ینقل ِنی الله ِمن أصال ِب الا ِاِ ِر ین ِإلی أْح ِام الَاَ َر ِ
َید ِن ْ نی ِب َد َن ال اِلی »؛ « همداره خداوند مرا از صلب پـدران پـاك بـف رحـم مـادران پـاك منتقـل
 611میساخت و هرهز مرا بف آهددهیهای دوران جاهلیت آهدده نساخت».
شکی نیست کف روشن تردن آهددهی دوران جاهلیت ،شرك و بت پرستی است و کسانی کـف آن
را منحصر بف آهددهی زنا دانستف اند ،هیچ دهیلی بر هفتـف خـدد ندارنـد ،بف خصـدح ادنکـف قـرآن
َ
ذَ ْم ْ م
َش ك َن جنَ ٌ ( تدبف)82 /؛ «مشرکان آهدده هستند( ».مکارم شـیرازی،
می یرمادد  :إِنما الم ِ
تفسیر نمدنف 991 / 1 :9924،ـ .)996

مصادر قرآن
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یادرستدن ،مـینددسد :شـادان ذکـر است کف اشارات ردونقیض قـرآن بـف یرزندان ابراهیم،
تدجف محققان رربی را بف خدد جلب کرده است .در بخشهادی از قرآن (حجر19 /؛ صایات999 /؛
ذاردات ،)82 /یرستادهان خداوند بف ابراهیم مـیهددند کـف او پدر پسری خداهد شد ،امـا نـام او
هفتف نمیشدد .در آدـف  998سـدره «صایات» ادن پسر اسحاق نامیده میشدد .در تعدادی از آدـات،
اسحاق و دعقدب ِـپسر اسحاقب ،طدری کنار هم قرار میهیرند کف انـگار هـر دو پسـران ابـراهیم
هستند (انعام24 /؛ هدد29 /؛ مردم41 /؛ انبیـاء28 /؛ عنکبـدت .)82 /در برخـی از آدــات قـرآن،
بفهدنفای از اسماعیل داد میشدد کف انگار هیچ نسبتی با ابراهیم نداشتف اسـت (انعـام26 /؛ مـردم/
 14ـ 11؛ انبیاء21 /؛ ح .)42 /عبارت «ابـراهیم ،اســحاق و دــعقدب» در دو قــسمت از قـرآن
بفکارریتف است (ددسـف92 /؛ ح)41 /؛ امـا در عبـارتی ددگـر« ،ابـراهیم ،اسـماعیل ،اســحاق،
دـعقدب و یرزندانش» مدرد استفاده قرار میهیرند (بقره 996 /و 949؛ آلعمران24 /؛ نساء.)969 /
در قرن ندزدهم ،سی .اس .هدرهرونژ ( )C.S. Hurgronjeادن یرریف را مطـرح نــمدد کــف عــباراتی
همچدن عبارات یدق ،نشاندهنده خل رواب دقیق میان ابـراهیم و یرزنـدان اوســت و مــدعی
شـد کف ادن آدات ،آدات مکی هستند کف پیش از برقـراری تمـاس مـنظم ِـح ـرت محمـدب بــا
ً
دـهدددان دـا مسیحیان نازل شدهاند و آداتی کف عینـا بـف تکـرار روابـ خـاندادهی مدجـدد در کتـاب
مقدس مـیپردازند ،آدـاتی مدنی هستند کف در دوران اقامت ِـح رت محمدب در مددنف و تماس
دائمـی او بـا جامعـف دهدددـان بــدمی آن ددــار ،نــازل شـدهاند ( Firestone, Reuven, Abraham,
Encyclopaedia of the Quran, v.1,p.8؛ ترجمف دادرةاهمعارف قرآن هیدن.)994 / 9 :9918،
بررسی

دقت در مطاهب یدق ،نشان میدهد کف یادرسـتدن درصـدد اهقـای شـبهف تأثیرپـذدری قــرآن از
کـتب عهددن است (ر.و :معریت ،شبهات و ردود 2 :9928،ـ .)99
ّ
دالیلردشبههفایرستون

 .9نفتنها هـیچهدنف دهیل و شاهد تاردخی برای یراهم بددن امکانات و زمینـفهای تأثیرپـذدری و
انتقال آمدزههای کتب عهددن بف قرآن وجدد نـدارد ،زدـرا کتب عهـددن در عصـر اهـدر اسـالم بـف
عربی ترجمف نشده بدد و ترجمف ادـن کـتابها بـف عربی ،سالها پس از رحلـت پیـامبر صـدرت
هریت (مغنیف 9126 ،م .)28 :حتی خاورشناسانی همچدن جرهـارد بدئردنـو و نیـل رابینسـدن بـف
ادـن مـطلب اعـتراف کردهانـد ( )Bowering,2001,v.1, p.316; Robinson, 2003,v.3, p.8؛ بلکـف بـف
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ّ
باور برخی از انددشمندان و صاحبنظران ،بسیاری از روادات و تفاسیر متأخر دهـدد و مطـاهبی کـف
خارج از اشارات عهد عتیق در آنها ددده میشدد ،در سدههای اوهیف اسالم از منابع اسالمی اقتباس
شده است (عقاد ،ابداالنبیاء.)۶۶/ 6 :9122 ،
ً
از سدی ددگر ،پیامبر اکرم نیز نفتنها با زبان عبـری آشـنا نبـدد؛ بــلکف اصــدال نمیخدانـد و
نمیندشت و در هیچ هزارش تاردخی نیامـده اسـت کـف ددـدارهادی کـف بـین کشیشـان مسـیحی و
خاخامها با پیامبر صدرت هریتف ،معارف عهددن بــف آن حــ رت ،انتقـال دایتـف باشـد (مغنیـف،
شـبهات اهمـلحددن و اهجـداب عنها.)28 :9126 ،
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از ودژهیهای ریرقابلترددد زندهانی پیـامبر اکـرم ،طبق صردح قرآن و تاردخ ،آن اسـت کــف
آن حـ رت پیـش از دعدت بف اسالم ،نمیخداند و نمیندشت ،بـف مــدرسفای نریتـف ،نـزد کسـی
برای آمدختن زاند نزده ،کتـابی را نخدانـده و چیـزی را نندشـتف اسـت (جــعفردان ،تـاردخ سیاسـی

َ مْ َ َْم ْ َْ
ْ َ
َ َ م رم م
اسـالم)919 / 9 :9929 ،؛ چنانکف قـرآن مییرماددََ  :ما كنت قتَ مِن ق َِ ِه مِن ك ِتراب ََا خ ره
َ َْ َ ْ ْ م
َ
اب ال مم َِ َن( عنکبدت)42 /؛ «و تد هیچ کـتابی را پیشازادن نـمیخداندی و بــا
بِی ِمینِك إُِا ارت

ً
دسـت ِـراستب خدد ِـکتابیب نمیندشتی ،وهرنف بـاطلانددشان قطعا بف شک میایتادند» .پیداسـت
کف چنین شخصی نمی تداند کتابی را کف شـامل عـقادد عاهی و معارف متعاهی و احکام و دسـتدرات
جـهانی و جاودانی است ،بدون ارتـباط بـا خدا و تحت تأثیر یرهنو زمــانف و دــا در اثـر مالقـات
دک دا چندساعتف با ادن دا آن ،رقم بزند و پددد آورد.

بفعالوه ادنکف بریرض محال ،پیامبر اکرم از کتب دهـدد و نصـارا ،معـاریی را اقتبـاس میکـرد،
عاهمان دهددی و مسیحی صدر اسالم ،از اعالم عمدمی آن دردغ نکرده ،در بدق و کرنـا کـرده ،همـفجا
جار میزدند و هدش یلک را کر میکردند .از سدی ددگر باوجدد تشابهات بسیار میان قرآن و عهـددن،
در حدزههای مختلف عقادد ،اخالق ،احکام و قصص ،تفاوتهای یاحشی نیز با دکددگر دارنـد .ادـن
تفاوتها ،خدد ،دهیلی بر ناصحیح بددن نظردف تأثیرپذدری قرآن از عهددن است.
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 .8چنانکف روشن است ،پیامبر ،قرآن را بفعندان وحی اههی مـعریی کـرد .حال الزمف اعتقـاد
بف اقتباس قـرآن از کــتب عهـددن ادــن اســت کــف ح ـرت محمـد دروغهـد دانــستف شـدد؛
درحاهیکف صداقت و راستهددی آن ح رت آنقدر در حد عـاهی بـدد کـف مشـرکان قـردش وی را
«محمد امین» هقـب دادنـد تا حدی ک ف وقتی دعدت آرـازدن خـدد را بــف جــمع بــزرهان قـردش
اعالم کـرد و پرسـید« :آدا تاکندن دروری از من شنیدهادد؟» پاسخ دادند :خیر ،آنچنان بف صـداقت

و راستهددیات ادمان داردم کف اهر در روز ادعـا کـنی شـب است ،تصددقت خداهیم کرد .حتـی
خاورشناسانی همچدن جـان ددـدن پدرت ،تـدماس کـارالدل ،مـدنتگمری وات و جـرجی زددان بف
راستهددی و صداقت پیامبر صـلیاهلف اقـرار کردهانـد (ددـدن پـدرت ،عــذر تــقصیر بـف پیشـگاه
محمد و قرآن81 :9922 ،؛ زمانی ،مـستشرقان و قرآن 991 :9921 ،ـ 999؛ زددان ،تاردخ تمدن
اسالم 89 :9918 ،ـ .)84
 .4بسیاری از داستانهای پیامبران کــف در قــرآن کـردم طـرح شـده ،در کتـب عهـددن دایـت
نمیشدند؛ ازجملف داستان هدد ،صاهح و شعیب .اهر پیامبر قرآن را از اهل کتاب آمدختف بدد ،ادن
ارایات را در کتاب خـدد مـطرح نمییرمدد (ماری ،اهدحی اهقرآنی یـی اهمــنظر االســتشراقی و
نقده.)942 :9488 ،
 .1اهر قرآن از تدرات و انجیل هریتف میشد ،عقادد آنها را تصـددق مـیکـرد و حـال ادـنکـف در
َ َ ذ

ََ

َ م

َ

َ

َ ْ

ِین قال ا إ ذن َ
ـ لو ْد َسم َع م
اهلل ق ْ ل اَّل َ
ِری َََنْ من أغن ِ م
اهلل فو ٌ
یاء( آلعمران)929 /؛ «بفدقین خدا شنید
ِ
ِ

سخن کسانی را کف هفتند« :خدا نیازمند است و ما تدانگردم».

َْ م َ م ذ ْ َ
ْ َم م َ َ م َْ َ م َْ م َ َ
ََ َ ْ م م م
ان( مائده)64 /؛ «و
ـ َقال ِ
ِیهم َلعِن ا بِما قال ا بل یداه مبس طت ِ
ت اْله ْ ید اهللِ مفَ هل غَت أید ِ

دست خدا بستف است» .دستهادشان بستف باد! و بف خاطر آنچف هفتند ،از رحمـت
دهدددان هفتندِ « :
(قدرت) او هشاده است».
دست
ِ
(اههی) دور شدند! بلکف هر دو ِ
َ َ

ْ
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بع ی از جاها عقادد آنها را مدرد انتقاد قرار میدهد؛ چنانکف میتدان آدات ذدل را شاهد آورد:

َ م
َ َ
یح ْاب من اهللِ( اسراء)99/؛ «و مسیحیان هفتند :مسیح پسر خداست».
ت اِلذصاری المسِ
ـ ََ قال ِ

و نیز بف شدددتردن وجف مـمکن آنان را تدبیخ میکند (ر.و :بقره،12 ،12 ،19 ،29 ،69 ،19 /
899 ،999؛ آلعمران21 ،29 ،29 /؛ نساء929 ،911 ،919 /؛ مائده،28 ،29 ،29 ،69 ،92 ،94 /
996؛ تدبف99 /؛ حددد.)82 /
 .6اهر تدرات و انجیل از منابع قـرآن اخـذ شـده بـدد ،قـدم دهـدد بـف پیـامبر اکـرم اعتـراض
میکردند؛ همانطدر کف در مدرد قبلف بددن بیتاهمقدس انجام دادند و منجر بف تغییر قبلف مسلمانان 616
بفسدی کعبف شد (بقره ،)948/درحاهیکف میدانیم برخی از دهدددان ،نهادت یرومادگی را نسبت بـف
اسالم روا داشتند و با مشرکان در مدردع نزول قرآن همداستان بددند و پیداسـت اهـر کدچـکتردن
وجف تشابهی میان مطاهـب قرآنـی و تـدرات میدددنـد ،آن را نشـان داده و بـف آن انتقـاد مـیکردنـد
(اهجندی اندر ،مستشرقان و قرآن کردم.)42 :9924،

نتیجه
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ً
بررسی مقاهف «ابراهیم »نشان میدهد کف یادرستدن از آدات قرآن استفاده یراوان کرده و تقردبا
برای هر مـطلبی بـف آدفای از قرآن استناد میکند .ادن مطلب نشاندهنده تسل یـراوان نددسـنده بـف
قرآن است .پژوهش یادرستدن ،هددـای ّ
تتبـع بسـیار وی در منـابع اسـالمی اسـت؛ امـا اشـتباههای
ریرقابلارماری کف از او سرزده ،نشان مـیدهد کـف وی بف همـف منـابع معتبـر اسـالمی مربـدط بـف
ابراهیم ،بفودژه منابع شیعی ،دسترسی و دا اشراف نداشتف است .وی بف دهیل مراجعف دکسددف بـف
منابع اهلسنت ،از پرداختن بف نظرات مـکتب اهـلبیت در خـصدح ابراهیم رایـل هرددـده
اسـت و هـمین امـر از اعتبار اثر وی میکاهد .استفاده نکـردن از منـابع شـیعی ،مشـکل عمـدهای
است کف نفتنها در پژوهش یادرستدن ،بلکف در پژوهشهای بسیاری از خاورشناسـان نیـز بـف چشـم
می خدرد .ادشان در ادن رابطف شبهاتی را مطرح کرده است؛ ازجملف آنهـا :اقتبـاس قـرآن از مصـادر
دهددی و مسیحی است ،درحاهیکف اهر قرآن از تدرات و انجیل هریتف میشد ،عقادد آنها را تصـددق
میکرد و حال ادنکف در بع ی از جاها عقادد آنها را مدرد انتقاد قرار میدهد و نیز یادرستدن بـر ادـن
باور است کف مطاهعف ّ
کم ِی متدن تفسیری اوهیف ،نـشان مـیدهد کف اکثر مفسران قرآن تا اواس قـرن
دوم هجری (نهم میالدی) اسحاق را قـربانی مـدرد نظر مـیدانستند؛ اما بعدها انتخـاب اسـماعیل
یزونی هریت و ادن رودف تا بف امروز پابرجا بدده است .درصدرتیکف آدات قـرآن و روادـات و شـداهد
تاردخیّ ،
مؤدد ذبیح بددن اسماعیل هستند؛ و شبهات و پاسخهادی ددگری نیـز در مقاهـف یادرسـتدن
آمده است کف مهمتردن آنها در پژوهش حارر ،واکاوی شده است.
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.6
.2

قرآن کردم ترجمف :مکارم شیرازی ،ناصر ،داراهقرآناهکردم (دیتر مطاهعات و تاردخ معـارف
اسالمی) ،قم9929 :ش.
ابنابیاهحددد ،شرح نهجاهبالرف ،تحقیـق :محمـد ابداهف ـل ابـراهیم ،دار احیـاء اهکتـب
اهعربی ،بیروت 9491 :ق.
ابن شهرآشدب مازندرانی ،محمدبن علی ،متشابفاهقرآن و مختلفف ،بیدار ،بیجا 9982 :ق.
ابن طاووس ،رریاهددن علیبن مدسیبن جعفر ،بقبال األعمـال ،داراهکــتب اإلســالمیف،
تـهران :چاپ دوم9962 ،
ابنکثیر ،اسماعیلبن ،تفسیر اهقرآناهعظیم ،تحقیق :محمدحسین شـمساهددن ،داراهکتـب
اهعـلمیف  ،بیروت 9491 :ق.
ابنمنظدر ،محمدبن مکرم ،هسان اهعـرب ،نشر ادب اهحدزه ،قم 9491 :ق.
ابداهفتدح رازی ،حسینبن علی ،روضاهجنان و روحاهجنـان یـی تفسـیر اهقـرآن ،تحقیـق:
محمدجعفر داحقی و مـحمدمهدی نـاصح ،آستان قدس رردی ،مشهد 9492 :ق.
ابدحیان اندهسی ،محمدبن ددسف ،اهبحر اهمحی یـی اهتفسـیر ،تحقیـق :صـدقی محمـد
جمیل ،داراهفـکر ،بـیروت 9489 :ق.
اربـلی ،علیبن عیسی ،کشف اهغم ،،مکتب ،بنیهاشمی ،تبردز 9929 :ق.
آهدسی ،مـحمدد ،روح اهمعانی یـی تفسیر اهقرآن اهعظیم و اهسبع اهمثـانی ،تحقیـق :علـی
عبداهباری عطیف ،داراهکـتب اهعلمیف ،بـیروت 9491 :ق.
بحرانی ،سید هاشم حسینی ،اهبرهان یی تفسیراهقرآن ،بعثت ،تهران 9491 :ق.
جعفردان ،رسدل ،تاردخ سیاسی اسـالم ،سـازمان چاپ و انتشارات ،بـیجا 9928 :ش.
اهجندی اندر« ،مستشرقان و قرآن کردم» ،ترجمـف :سـیدمحمد دامـادی ،یصـلنامف میـراث
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جاوددان ،سال سدم 9924 ،ش.
حر عاملی ،شیخ محمد بن حسن ،وسائل اهشیعف ،بیجا :بی تا.
ّ
حلی ،حسنبن ددسف ،کشفاهمراد یی شرح تجردـداإلعتقاد ،تحقیـق :حسـن حسـنزاده
آملی ،مـؤسس ،اهنشر اإلسالمی ،قـم :چاپ شـشم 9496 ،ق.
خددی ،سیدابداهقاسم ،اهبیان یی تفسیر اهقرآن ،اهمطبع ،اهعلمیف ،بیجا 9914 :ق.
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 .92دددن پدرت ،جان ،عـذر تــقصیر بـف پیشـگاه محمـد صـلیاهلفعلیفوآهف و قـرآن ،ترجمـف:
رالمررا سعیدی ،اطالعات ،تهران 9922 :ش.
 .92زبیدی ،محمد مرت ی ،تاجع اهعروس ،اهمکتبف اهحیات ،بیروت :بیتا.
 .91زمانی ،محمدحسن ،مـستشرقان و قرآن ،دیـتر تبلیغات اسالمی ،قـم 9921 :ش.
 .89زددان ،جرجی ،تاردخ تمدن اسالم ،ترجمف :علـی جـداهر کـالم ،امیرکبیـر ،تهـران :چـاپ
چهارم 9918 ،ش.
 .89سیدررا ،ملیحفاهسادات ،حـ رت ابـراهیم علیفاهسالم در منابع تفسیر و حددث ،بیجـا،
 9929ش.
 .88سیدطی ،جاللاهددنّ ،
اهدراهمنثدر ،منشدرات مکتب ،آدـفاهلف اهعـظمی اهمــرعشی اهنجفـی،
قم 9494 :ق.
 .89شــنقیطی ،محمــداالمینبن محمــداهمختار ،ارــداءاهبیان یــی اد ــاحاهقرآن ،داربحیــاء
اهتراثاهعربی ،بیروت 9492 :ق.
 .84صدوق ،محمدبن علی ،اهتدحیدجامعف مدرسین ،قم 6۲۱8 :ق.
 .81ــــــ ،اهخصال ،تـحقیق عـلیاکبر رفاری ،جامعف مدرسین ،قم :چاپ دوم 9499 ،ق.
 .86ــــــ ،عیدن اخبار اهررا ،نشر جهان ،تهران 9922 :ق.
 .82طباطبائی ،سـیدمحمدحسین ،اهمـیزان یـی تفسیر اهقرآن ،دیتـر انتشـارات اسـالمی ،قـم:
چاپ پنجم 9492 ،ق.
 .82طبرسی ،ی لبن حسن ،مجمعاهب یان یی تفسیر اهقـرآن ،تــحقیق :مــحمدجداد بــالری،
ناصرخسرو ،تهران :چاپ سدم 9928 ،ش.
 .81ــــــ ،مکارماالخالق ،شردفرری ،قم :چاپ چهارم 9498 ،ق.
 .99طبری ،محمدبن جردر ،جامعاهبیان عن تأودل آیاهقرآن ،داراهمـعری ،،بیروت 9498 :ق.
 .99طـردحی ،یخراهددن ،مجمعاهبحردن ،تحقیق سیداحمد حسـینی ،کتابفروشـی مرت ـدی،
تهران :چاپ دوم 9968 ،ش.
 .98طدسی ،محمدبن حسـن ،اهتبیـان یـی تفسـیر اهقـرآن ،تــحقیق :احــمد قصـیر اهعـاملی،
داربحیاء اهتراثاهعربی ،بیروت :بیتا.
 .99ــــــ ،تهذدب األحکام ،تحقیق :سید حسن مدسدی خرسان ،داراهکتب اإلسالمیف ،تـهران:
چاپ چـهارم 9961 ،ش.
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 .94عاملی اهنبـاطی ،علـی بـن دـدنس ،اهصـراط اهمسـتقیم اهـی مسـتحقی اهتقـددم ،تحقیـق:
محمدباقر بهبددی ،اهمکتبف اهمرت د دف إلحیاء اهتراث اهجعفردف ،بیجا :بیتا.
 .91عاملی ،جعفرمرت ی ،اهصحیح من سـیرة اهنـبی األعـظم ،داراههادی و داراهسیرة ،بیـروت:
چاپ چهارم 9491 ،ق.
 .96عروسی حددزی ،عـبد علیبن جـمع ،،تفسیر ندر اهثقلـین ،تحقیـق :سـید هاشـم رسـدهی
محالتی ،اسماعیلیان ،قم :چاپ چهارم 9498 ،ق.
 .92عقاد ،عباس محمدد« ،ابداالنبیاء» ،اهمجمدع ،اهکامل ،،بیروت 6۱۱8 :م.
 .92یخر رازی ،محمدبن عمر ،مـفاتیحاهغیب ،داراحیاء اهتراثاهعربی ،بیـروت :چـاپ ســدم،
 9489ق.
ّ
 .91ییض کاشانی ،مدهی محسن ،تفسیر اهصایی یی تفسیر کـالم اهلـف ،داراهمرت ـی ،مشـهد:
بیتا
 .49قرطبی ،مـحمدبن احـمد ،اهجامع ألحـکام اهقرآن ،نـاصرخسرو ،تـهران 9964 :ش.
 .49قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر اهقمی ،تـحقیق :سـید طیب مدسدی جزادری ،داراهکتاب ،قم:
چاپ چهارم 9962 ،ش.
 .48قدشجی ،عالء اهددن ،شرح تجردد اهعقائد ،منشدرات رری ،بیدار ،عز دزی ،قم :بیتا.
ّ
 .49کاشــانی ،مــال یتحاهلــف ،تفســیر مــنهج اهصــادقین یــی اه ـزام اهمخــاهفین ،ک ــتابفروشی
محمدحسن علمی ،تـهران 9996 :ق.
 .44کلینی ،محمدبن دعقدب ،اهکـایی ،داراهکتب اإلسـالمیف ،تهران :چاپ پنجم 9961 ،ش.
 .41مـاری ،محمدد ،اهدحی اهقرآنی یی اهمـنظر االسـتشراقی و نقده ،داراهدعده ،مددنف9488 :ق.
 .46مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالندار ،داراحیاء اهتراثاهعربی ،بیروت :چاپ سدم 9499 ،ق.
 .42معریت ،محمدهادی ،شـبهات وردود ،مؤسسف اهتمهید ،قـم 9928 :ش.
 .42مغنیف ،محمدجداد ،شـبهات اهمـلحددن و اهجـداب عنها ،دار و مــکتب ،اههــالل ،بیـروت:
 9126م.
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 .41مفید ،محمدبن محمدنعمان ،تـصحیح اإلعـتقاد ،انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید ،قـم:
 9499ق.
 .19مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،تفسیر نمدنف ،داراهکـتب اإلسـالمی ،،تهران 9924 :ش.
 .19دعقدبی ،احمدبن ابیدعقدب ،تاردخ دعقدبی ،تـرجمف :مـحمدابراهیم آدتی ،بـنگاه تــرجمف
و نشر کتاب ،تـهران :چاپ دوم 9942 ،ش.
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