تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه
(تاریخ دریافت - 97/09/06 :تاریخ تأیید)97/11/25 :
چکیده
یکی از مسائل مهم در نبوت شناسی ابراهیم؟ع؟ تمارض ایشان در ابتالی
به مرض خاص جسمی بهعنوان عذری برای حاضر نشدن در عیدگاه
ستارهپرستان است که به شبهه تمارض شهرت دارد .این شبهه برآیند

ُّ
َ َ ْ
ٱلن ُجوم َف َق َال إ ِ ّن َس ِق ٌ
تبیینهای خاص از ظاهر آیه «ف َنظ َر َنظ َر ًة ِف
می»
ِ
ِ
و مستند به برخی از متون روایی و اقوال تابعان است .پژوهه حاضر با

محوریت این شبهه بهدنبال پاسخ به این مسائل است :مهم ترین
رهیافتهای رایج در توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟ چیست؟ چه نقدهایی
بر این رهیافتها وارد است؟ رهیافت معیار بر پایه احادیث امامیه در
پاسخ به شبهه تمارض ابراهیم؟ع؟ کدام است؟ نتایج پژوهش نشان
داد که پنج رهیافت مهم در توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟ میان دانشوران
مسلمان شکلگرفته است :دروغ مصلحتی ،اخبار منجمانه ،بیماری
کوچک ،تأویل سقیم به مرگ ،شبه کذب .هر یک از این رهیافتها
دچار آسیبهای مبنایی ،روشی و منبعی است و در رفع شبهه تمارض
ابراهیم؟ع؟ ناتوان و ناتمام هستند .رهیافت معیار با استناد به گوهر
معنایی سقیم ،توجه به سیاق و قرائن درونمتنی و روایات امامیه و
پرهیز از تأویل گرایی عقلی و ادبی ،سقیم بودن ابراهیم؟ع؟ در آیه
مذکور را بهگونهای تبیین میکند که مستلزم اسناد کذب به ابراهیم؟ع؟
نیست و از شمول حیل نیز خارج است؛ پس راه هر نوع تردید در عصمت
ابراهیم؟ع؟ را نیز مسدود مینماید.

واژگان کلیدی :تمارض ابراهیم؟ع؟ ،دروغ مصلحتی ،اخبار منجمانه،
توریه ،روایات امامیه
 .1دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ .ali.rad@ut.ac.ir

علی راد

1

مقدمه

سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

36

یکــی از راهکارهــای برونرفــت از چالشهــای ناظــر بــه عصمــت پیامبــران در توجیــه
ســخنان خــاف واقــع آنــان و تأویــل آنهــا بــه وجهــی معقــول ،اســتدالل بــه کاربســت
توریــه و تقیــه از ســوی پیامبــران بــه دالیلــی چــون مصلحــت و ضــرورت اســت؛ فــار غ
از مناقشــه در اصــل جــواز حیلــه و اقســام آن ماننــد توریــه ،تقیــه بــرای پیامبــران و
ً
ً
چندوچــون آن ـ ـ کــه موضــوع ایــن مقالــه نیســت و در پژوهشهــای دیگــری نفیــا و اثباتــا
بــدان پرداختهشــده ـ اســت؛ 1روش تحلیــل و تبییــن نصــوص دینــی متناظــر بــه ایــن
مســئله از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت؛ زیــرا نقطــه ثقــل در ایــن بحــث ،ســازوکار
فهــم مســتندات جــواز تقیــه و توریــه بــرای انبیــا اســت و هرگونــه مناقشــه در ایــن روش
فهــم و تبییــن ،میتوانــد نتایــج آن را نیــز مخــدوش نمایــد .یکــی از نمونههــای مشــهور
جــواز کارب�رـد حیلهــ ب��رای پیامبـ�ران «تمــارض ابراهیــم؟ع؟» بــرای عــدم حضــور در
عی�دـگاه و یافتــن فرصــت بــرای شکســتن بتــان بــود کــه بــه شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟
نیــز معــروف اســت2؛ بــرای اثبــات کاربســت حیلــه تمــارض از ســوی ابراهیــم؟ع؟ بــه
ُّ
ََ َ ّ
ظاهــر آیــه « َف َن َظـ َـر َن ْظـ َـر ً
ٱلن ُ
ـوم فقــال ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» 3،روایــات « ّان إبراهــم؟ع؟ مــا كــذب
ـ
ج
ف
ة
ِ
ِ

ّ
ّ
متعمــدا قــط إل ثــاث کذبــات ثنتــان یف اهلل و واحــدة یف ذات نفســه؛ قولــهِ :إ ِن َسـ ِـق ٌمی و قوله:
ْ َ َ َ
َبــل ف َعلـ ُـه ك ِب ُیر ُهـ ْـم هــذا و قولــه یف ســارة :هــی أخــی» 4و تبیینهــای ویــژه از مفــاد آیــات و

روایــات اســتناد شــده اســت 5.برآینــد ایــن نگــره چنیــن اســت کــه ابراهیــم؟ع؟ برخــاف
واقــع خــود را بیمــار خوانــد حالآنکــه بیمــار نبــود و از ایــن تمــارض بهعنــوان حیلتــی
بهــره بــرد؛ درنتیجــه کاربــرد حیلــه از ســوی پیامبــران محذوریتــی عقلــی و نقلــی نــدارد و
نقضکننــده عصمــت آنــان نیســت.
پژوه��ه حاضـ�ر بــا محوری��ت ای��ن شـ�بهه بــه دنب��ال پاس�خـ ب��ه ایـ�ن مســائل اســت:
مهم تریــن رهیافتهــای رایــج در توجیــه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ چیســت؟ چــه نقدهایــی
« .1بازخوانی روایات توریه و حکم آن» ،جواد ایروانی ،ص 110 – 87؛ مبدأ التقیه بین أهل ّ
السنة و
ً
ً
حکما فی الکتاب و ّ
السنة ،جعفر
الشیعة االمامیة :احمد قوشتی عبدالرحیم 2014 ،م؛ التقیة موضوعا و
سبحانی 1431 :ق؛ تقیه و توریه؛ آثار و کاربردها ،محمد سلیمانی 1394 :ش.
 .2نفائس التأویل ،ج  ،3ص .109
ّ
 .3الصافات.89 :
 .4این متن بابیان مشابه دیگری نیز گزارش شده است؛ جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج ،23
ص.45
 .5جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،23ص 45؛ الكشف و البیان عن تفسیر القرآن ،ج  ،8ص 148؛
تفسیر القرآن العظیم ،ج  ،10ص 3219؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج  ،4ص .49

 .1جواد ایروانی ،ص .110 – 87
 .2فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی ،ص .123
« .3آیا تمارض بیماری است؟» ،علی شریفی ،ص .17 -16
 .4معادل رهیافت در انگلیسی  approachاست و نباید آن را با معنای کلمه  methodologyبه معنای
روششناسی اشتباه گرفت.
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بــر ایــن رهیافتهــا وارد اســت؟ رهیافــت معیــار در پاســخ بــه شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟
ک��دام اس��ت؟ ب��رای پاس��خ ب��ه این پرس��شها ،ســاختار مقاله بــه دو بخش اصلی تقسیمشــده
اس��ت :در بخــش نخس��ت بــه بازشناس��ی ،تقریــر و ارزیاب��ی مهم تریــن رهیافتهــای رایــج در
توجیهــ تم��ارض ابراهیــم؟ع؟ پرداخت��ه میش��ود .در بخــش دوم بــه ارائــه راهــکاری معیــار در
تفســیر آیــات و روایــات مرتبــط بــه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ پرداختهایــم کــه اســتوار بــر روایــات
امامیــه اســت.
هرچنــد بیشــتر مفســران و متکلمــان بــه شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ در آثــار خــود
کمابیــش پرداختهانــد ،امــا بازپژوهــی و نقــد ادلــه رهیافتهــا و ارائــه راهــکاری بــر پایــه
دیــدگاه مذهــب امامیــه مســئله محــوری آنــان نبــوده اســت و بیشــتر بــه ارائــه دیــدگاه خــود
یــا نظریــه مذهــب خویــش در تحلیــل شــبهه پرداختهانــد .مقالــه «بازخوانــی روایــات توریــه
و حکــم آن» 1نیــز رهیافتــی فقهــی -اصولــی بــه مســئله توریــه داشــته و بــه تفاوتهــای آن
بــا کــذب از منظــر فقیهــان پرداختــه اســت و بهطــور خــاص شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ را
واکاوی نکــرده اســت؛ ازای ـنرو بــه نظــر میآیــد کــه مقالــه در مســئله اصلــی و نــوع رهیافــت
تحلیلــی بــا پژوهشهــای پیشــین متفــاوت و دارای نــوآوری اســت .روش نگارنــده ترکیبــی
از روش تحلیلیـ ـ انتقــادی اســت؛ از روش تحلیلــی در تقریــر رهیافــت و از روش انتقــادی در
ارزیابــی ادلــه بهــره جســته اســت.
مفاهیم
مقصــود از تمــارض در ایــن پژوهــش ،اظهــار کســالت یــا بیمــاری نمایــی 2اســت .تمــارض
از نــگاه روانپزشــکی نوعــی بیمــاری اســت کــه عبــارت اســت از ایجــاد و یــا مبالغهکــردن
نشــانههای روانــی یــا جســمانی کــه باهــدف بهدسـتآوردن یــک نفــع بیرونی و مــادی واضح
صــورت میپذیــرد 3.مقصــود از اصطــاح رهیافــت 4نیــز چگونگــی پرداختــن بــه یــک مســئله
ی��ا شـ�یوه تفکرــ درب��اره آن اس��ت و میت��وان از آن ب��ه رویکرــد نی��ز یـ�اد ک�رـد؛ در هــر رهیافــت
ممکــن اســت روشهــای متفاوتــی وجــود داشــته باشــد .نســبت رهیافــت و روش هماننــد
نســبت دیــدگاه و ابــزار اســت؛ رهیافتهــا بــه لحــاظ روش میتواننــد بــا یکدیگــر متفــاوت
ً
باشــند ،لکــن الزامــا تفــاوت در روش بــه معنــای تفــاوت درنتیجــه نیســت و ممکــن اســت
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ً
دو رهیافــت متفــاوت در یــک مســئله بــه پاســخ مشــترکی برســند و صرفــا در چگونگــی
تحلیــل و تبییــن بــا یکدیگــر تفــاوت داشــته باشــند .تبییــن و تطبیــق مفهــوم رهیافــت
در مقال��ه حاض��ر چنیــن اســت کــه دانشــوران مســلمان چــه تصــوری از شــبهه تمــارض
ابراهیــم؟ع؟ دارنــد و چگونــه بــدان پرداختهانــد؟ رهیافتشناســی ،پژوهشــی ا کتشــافی
اســت کــه بــه اســتخراج رویکردهــا و ارزیابــی آنهــا میپــردازد .رهیافتپــردازی (بخــش
دوم) بــه طراحــی و اید هپــردازی دربــاره رهیافــت معیــار در مســئله تمــارض میپــردازد
کــه پژوهشــی تحلیلــی و نظریــه پردازانــه اســت؛ در ایــن رهیافــت ،فــارغ از واقعیــت جــاری
در پژوهشهــای انجامشــده ،بــه شــبهه تمــارض پاســخ داده میشــود.
 .1مهم ترین رهیافتهای توجیه تمارض ابراهیم؟ع؟
 .1.1دروغ مصلحتی
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ّ
ّ
ّ
ّ
ایــن رهیافــت متأثــر از روایــت «مل یكــذب إل ثــاث كذبــات كلهــا یف اهلل عـ ّـز و جــل قولـه ِإ ِن
َسـ ِـق ٌمی...» بــه اســناد ابوهریــره از رســول خــدا؟لص؟ 1بــر ایــن مهــم تأ کیــد دارد کــه خداونــد
ْ َ َ َ
َ
ّ
بــه ابراهیــم؟ع؟ در ســه قضیــه ـ ـ اشارهشــده در آیــات « َبــل ف َعل ُــه ك ِب ُیر ُه ْــم َهـــذا»ِ « ،إ ِن
َسـ ِـق ٌمی» و کتمــان رابطــه همســری خــود بــا ســاره در روایــت «قولــه لســارة :هــی أخیت»ــــ اذن

داد تــا بــه خاطــر مصلحتــی ،خــاف واقــع را اظهــار نمایــد و چنیــن امــری هیــچ اســتحاله
عقلــی نــدارد زیــرا بــه اذن خداونــد بــوده اســت .ایــن نگــره اظهــارات ابراهیــم؟ع؟ ازجملــه
َ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ
ّ
ُ
ـارقو نَ» دانســته
ـ
س
ل
عبــارت « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» را نظیــر ســخن یوســف؟ع؟ «أیتــا ال ِعیــر ِإنكــم
ِ
اســت کــه بــه خاطــر مصلحتــی بــرادران خــود را ســارق خوانــد در حالــی کــه آنهــا پیمانــه
2
شــاهی را ســرقت نکــرده بودنــد.
ارزیابی
روایــت ابوهریــره در حکــم خبــر واحــد اســت و نمیتــوان بــر پایــه آن آیــه را تفســیرکــرد 3.شــماری از مفســران اهــل سـ ّـنت و امامیــه اعتبــار ایــن اخبــار را نپذیرفتهانــد؛
شــیخ طوســی ایــن خبــر را فاقــد اصالــت دانســته اســت 4.فخــر رازی در تصــور فــرض
 .1جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،23ص .45
 .2الكشف و البیان عن تفسیر القرآن ،ج  ،6ص .280
 .3زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج  ،3ص .482
 .4التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص .260

 .1مفاتیح الغیب ،ج  ،6ص .342
 .2همان ،ج  ،22ص .56
 .3األزمنة واألمكنة ،ص .74
 .4كشف المشكل من حدیث الصحیحین ،ج  ،3ص .482
 .5پوشیده ساختن معنا ،معما گفتن.
 .6التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص 260-259؛ مفاتیح الغیب ،ج  ،22ص .56
 .7پیدایش.2/ 17 :
 .8الکافی ،ج  ،8ص .372
 .9التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص .260
 .10كشف المشكل من حدیث الصحیحین ،ج  ،3ص .484- 483
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تعــارض میــان نســبت کــذب بــه ابراهیــم؟ع؟ بــا نســبت کــذب بــه راویــان عادل ــــ همانند
ابوهریــره ـ ـ دومــی را اولــی دانســته اســت 1و اســتناد بــه ایــن روایــات را قــول اهــل حکایــات
خوانــده اســت 2.برخــی نیــز اظهــار چنین ســخنانی را نشــانه فقــدان عقالنیــت گویندهاش
خواندهانــد کــه ارتــکاب چنیــن قبیحــی را بــه دارنــده مقــام خلیلاللهــی نســبت داده
3
اســت؛ پیامبــری کــه خداونــد وی را در قــرآن بــا اوصــاف کمــال و ایمــان ســتوده اســت.
روایــت مذکــور برخــاف مبانــی کالمــی و عقلــی اســت؛ ازنظــر عقلــی قبــح کــذب ذاتــیاســت و قابــل اســتثناء نیســت و بــا خبــر واحــد نقــض نمیشــود؛ 4پــس اذن بــه جــواز یــا
ً
حســن آن عقــا باطــل اســت .بــرای انبیــا تمســک بــه قبیــح ،تعمیــه 5،تقیــه و توریــه در
6
اخبارشــان روا نیســت؛ زیــرا منجــر بــه تردیــد در اخبــار وحیانــی آنــان خواهــد شــد.
داســتان حفــظ جــان ســاره متأثــر از نگــره توراتــی اســت؛ زیــرا در بخــش «ابراهیــم؟ع؟ت کـه "او
؟ع؟ در خصــوص زن خــود ،ســاره ،گفـ 
در جــرار» چنیــن آمــده اســت« :ابراهیــم 
ک جــرار ،فرســتاده ،ســار ه را گرفـت» 7.هرچنــد ادامــه
خواهــر مـن اسـت ".و ابیملـک ،ملـ 
ایــن بخــش از تــورات بــا رؤیــای صادقانــه پادشــاه ،جــرار نجــات یافــت امــا بخــش اول
آن برخــاف روایــات منقــول در منابــع معتبــری اســت کــه اثبــات میکننــد ابراهیــم؟ع؟
بــه رابطــه همســری خــود بــا ســاره تصریــح کــرد و بــا دعایــی اعجازیــن ســاره را از مهلکــه
شــاه یــا فرســتاده وی نجــات داد؛ 8البتــه برخــی از محققــان برفــرض صحــت ایــن بخــش
از حدیــث ،آن را بــه گونههــای مختلفــی تأویــل کردهانــد :مــراد ابراهیــم؟ع؟ از اخــت،
خواهــر دینــی بــوده اســت نــه خواهــر نســبی؛ 9اقــرار ابراهیــم؟ع؟ بــه خواهــر بــودن ســاره
بــرای وی برابــر آییــن پادشــاه بــود اســت کــه در دیــن آنهــا ازدواج میــان خواهــر و بــرادر
جایــز و رواج داشــت و کلمــه خواهــر بــه معنــای همســر بــوده اســت؛ 10برخــی نیــز اصــل
زیبایــی ظاهــری ســاره در ایــن ســن و ســال را کــه دوره پیــری وی بــوده اســت انــکار
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کــرده و در اصــل قصــه تردیــد نمودهانــد کــه بــه نظــر میآیــد اســتداللی اســتوار بــرای
نفــی بهانــه تمایــل پادشــاه بــه ســاره باشــد؛ زیــرا بــرای زنــان پیــر در ایــن ســن و ســال
تمایلــی در مــردان عــادی نیســت چــه رســد بــه پادشــاهانی کــه دنبــال هوســرانی خــود
1
از طریــق افزایــش زیبارویــان در حرمســرای خــود باشــند.
 .2.1الهام به ابراهیم؟ع؟
ّ

عبــارت « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» برآینــد الهــام الهــی بــه ابراهیــم؟ع؟ بــود کــه در آینــدهای نزدیــک بــه
بیمــاری خــاص و برخــاف عــادت گرفتــار خواهــد شــد .ایــن الهــام همــراه بــا نشــانههایی
چــون طلــوع و افــول ســتاره یــا نشــانههای مقــارن بــا آن بــود .ابراهیــم؟ع؟ زمانــی کــه
ایــن نشــانهها را هنــگام مشــاهده ســتارگان دیــد ،الهــام قبلــی را تصدیــق نمــود و جملــه
2
«إ ّ ِنــی َسـ ِـق ٌ
یم» را بیــان کــرد.
ِ
ارزیابی

ّ
ایــن رهیافــت بــر دو فرضیــه در تأویــل « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» اســتوار اســت کــه هــر دو نادرســتسال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397
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اســت :تأویــل معنــای ســقیم بــه بیمــاری ظاهــری ابراهیــم؟ع؟ کــه مناقشــه آن
در رهیافــت معیــار خواهــد آمــد و الهــام غیبــی بــه ابراهیــم؟ع؟ در اخبــار از آینــده؛
الهــام غیبــی بــه ابراهیــم؟ع؟ و تصدیــق آن بهشــرط صــدق تحقــق آن در خــارج
میتوانســت از نشــانههای نبــوت ابراهیــم؟ع؟ بــه شــمار آیــد ،لکــن ایــن تحلیــل
از متــن آیــه قابــل مناقشــه اســت؛ نخســت آنکــه بــا ظاهــر آیــات ناســازگار اســت زیــرا
َ َ ّ
َََ َ َْ ًَ
ُّ ُ
ــوم ف َقــال ِإ ِن َس ِــقمیٌ» خاســتگاه بیــان
بــر پایــه ظاهــر متــن آیــه «فنظــر نظــرة ِف ٱلنج ِ
ابراهیــم؟ع؟ خــود ایشــان اســت و اگــر بیــان ابراهیــم؟ع؟ الهــام غیبــی از ســوی
یکــرد؛ دوم آنکــه بــا ســیاق آیــات نیــز ناســازگار اســت؛
خداونــد بــود ،بــدان اشــاره م 
زیــرا در ادامــه داســتان از ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه بیمــاری هیــچ خبــری نیســت و
ستارهپرســتان میتوانســتند ادعــای ابراهیــم؟ع؟ را تکذیــب نماینــد کــه چــرا متعلــق
الهــام تــو واقــع نشــد و چــرا بــه بیمــاری کــه خداونــد بــه تــو خبــر داده بــود ،مبتــا
نشــدی؟ و از آنجایی کــه ستارهپرســتان بــه الهــام بــر ابراهیــم؟ع؟ باورمنــد نبودنــد،
استشــهاد بــه آن از ســوی ابراهیــم؟ع؟ حکیمانــه نبــود؛ زیــرا بــه چیــزی استشــهاد
کــرده اســت کــه خصــم در آن بــا وی موافــق نیســت.

 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص .227 – 226
 .2نفائس التأویل ،ج  ،3ص .249

ایــن رهیافــت مســتلزم حــذف و تقدیــر بیــش از یــک جملــه در متــن آیــات و تخمیــنمحــذوف بــر اســاس حــدس و گمــان اســت .ایــن احتمــال کــه عبارتــی مؤثــر در معنــا را
حــذف کــرده یــا تشــخیص آن را بــه مخاطــب وا گــذار کــرده باشــد ،بــا تــراز بالغــت و اعجــاز
بیانــی قــرآن ناســازگار اســت.
تحقــق متعلــق الهــام در الهامــات الهــی امــری حتمــی و قطعــی اســت و در ســیرهابراهیــم؟ع؟ ابتــای ایشــان از طریــق بیمــاری خــاص گــزارش نشــده و ایــن رهیافــت نیــز
مســتندی بــرای آن ارائــه نکــرده اســت.
 .3.1إخبار منجمانه

ارزیابی

ُّ ُ َ َ ّ
َََ َ َْ ًَ
ـوم ف َقــال ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» نظــر ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان مالزمـهای
-در آیــه «فنظــر نظــرة ِف ٱلنجـ ِ

بــا پیشبینــی از طریــق علــم نجــوم نــدارد؛ زیــرا ظاهــر آیــه داللــت دارد بــر اینکــه
ابراهیــم؟ع؟ فقــط بــه ســتارگان نــگاه کــرد و ایــن بــه معنــای انجــام عمــل منجمانــه از
ســوی ایشــان نیســت؛ 4پــس ایــن برداشــت ،خــاف ظاهــر آیــه و مســتلزم حــذف و تقدیــر
بــدون قرینــه و بــدون مناســبت بــا فحــوای کالم اســت.
پذیــرش ایــن احتمــال مســتلزم اثبــات تخصــص و اشــتهار ابراهیــم؟ع؟ در دانــشستارهشناســی اســت بهگون ـهای کــه بتپرســتان پیشبینــی وی از حــوادث را مبتنــی
بــر ســتارهبینی وی پذیرفتــه باشــند تــا در ایــن مــورد نیــز ادعــای ابراهیــم؟ع؟ بــرای
ابتــای بــه بیمــاری را حجــت بداننــد؛ آیــات ،روایــات ،تــورات و تاریــخ فاقــد هرگونــه
ردپایــی بــرای اثبــات ایــن ادعاســت.
 .1النکت و العیون ،ج  ،5ص .56
 .2زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج  ،6ص .300
 .3همان.
 .4همان.
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بــر پایــه ایــن رهیافــت علــم نجــوم از دانشهــای پیامبــران اســت 1و چــون در دوره
ابراهیــم؟ع؟ دانــش نجــوم رواج داشــت ابراهیــم؟ع؟ از بــاب الــزام خصــم ،پیشبینــی
کــرد کــه بــه مرضــی مبتــا خواهــد شــد و ستارهپرســتان نیــز چــارهای جــز پذیــرش ادعــای
ابراهیــم؟ع؟ نداشــتند؛ زیــرا نفــی آن مســتلزم نفــی مدعیــات خودشــان بــود 2.برخــی حتــی
اســتفاده از علــوم نجــوم را در میــان پیامبــران بهعنــوان مؤیــد ایــن تحلیــل آوردهانــد کــه بــا
3
نســرایی عجیــن شــده اســت.
داستا 
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اشــتهار پیامبــر بــه ّمنجم بــودن و کهانــت میتوانــد زمینههــای تردیــد در آموزههــای
ً
وحیانــی وی را در مخاطبــان عــوام و خــواص تشــدید نمایــد و اساســا نبــوت و وحــی
بــر ایشــان را زیــر ســؤال ببــرد؛ پــس اصــل تنجیــم بــرای پیامبــران ممتنــع اســت
1
همانطــور کــه روایــات ،تفــأل بــر پایــه تنجیــم را مــردود دانســتهاند.
 .4.1بیماری کوچک
ّ

معنــای ظاهــری آیــه « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» حجــت اســت و داللــت بــر ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه
بیمــاری جزئــی در جســم ایشــان دارد؛ البتــه ایــن بیمــاری چنــدان شــدید نبــود کــه
2
ابراهیــم؟ع؟ را از شکســتن بتــان ناتــوان ســازد.
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ارزیابی
ً
ســقیم الزامــا بــه معنــای بیمــاری جســمی نیســت و حمــل آن بــر ایــن مفهــوم نیازمنــد3
قرینه اســت.
ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه بیمــاری جزئــی امــری نبــود کــه از آ گاهــی و دید بتپرســتانمغفــول باشــد؛ درخواســت آنــان بــرای حضــور ابراهیــم؟ع؟ در عیــدگاه نشــان
میدهــد کــه ابراهیــم؟ع؟ تــا لحظــه حضــور آنــان در محضــر وی از ســامت جســم
برخــوردار بــود؛ ا گــر آنــان علــم داشــتند کــه ابراهیــم؟ع؟ مبتــا بــه بیمــاری اســت
نیــازی بــه اصــرار بــرای حضــور ابراهیــم؟ع؟ در مراســم نبــود زیــرا بیماریهــای
جســمی اعــم از کوچــک و بــزرگ ،نشــانهها و پیامدهــای جســمی و روانــی خــاص
خــود را دارنــد کــه بــرای دیگــران نیــز قاب ـلدرک و کشــف اســت؛ پــس جملــه ِ«إ ّ ِنــى
َسـ ِـق ٌ
یم» بــه معنــای ابتــای بــه بیمــاری کوچــک یــا بــزرگ نیســت و صــرف ادعــای
بیمــار دلیــل بیمــار بــودن وی نیســت ،زیــرا چهبســا از بــاب تمــارض باشــد.
آیــات و روایــات دربــاره پیشــینه ابتــای ابراهیــم؟ع؟ بــه مرضــی صعبالعــاج ومزمــن کــه ادواری بــوده و پیامدهــای جســمی و روانــی آنــی و فــوری داشــته باشــد،
ســاکت هســتند و بــا ادامــه رونــد داســتان نیــز ناســازگار اســت؛ زیــرا اقــدام به شکســتن
بتــان نیازمنــد جســمی تنومنــد و روحی ـهای اســتوار و قــوی اســت.
 .1األزمنة واألمكنة ،ص .72
 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص .228
 .3رک :همین مقاله ،بند .2

 .5.1سقیم کنایه از مرگ

ّ

برپایهایــن رهیافــت تأویــل ادبــی -عقلــی مقصــود ابراهیــم؟ع؟ ازجملــه « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» مفهومی
کنایــی از مــرگ وی اســت کــه بـهزودی وی را فــرا خواهــد گرفــت ،لکــن چــون تحقــق مــوت
بــرای هــر انســانی قطعــی اســت ،اطــاق آن بــه شــکل زمــان حــال بــرای انســان بــه اعتبــار
َ
اتصــاف بــه آن در آینــده مانعــی نــدارد؛ چنانکــه خداونــد در آیــه « ّإنـ َـك َمیـ ٌـت» رســول خــدا را
مــرده خوانــد ،ولــی وی زنــده بــود 1.برخــی از مفســران اهــل سـ ّـنت ایــن تحلیــل را بــه دلیــل
پشــتوانه روایــی آن بــه ســایر پاس ـخها ترجیــح دادهانــد 2و در برخــی از منابــع امامیــه بــدون
اســتناد بــه اهلبیــت بهعنــوان یــک دیــدگاه گزارششــده اســت 3یــا اینکــه ادعاشــده اســت
عبــارت ابراهیــم؟ع؟ نوعــی تشــبیه زیبــا و نیکــو اســت کــه زندگــی بــا فرجــام مــرگ را بــه
4
بیمــاری تشــبیه کــرده اســت.

 .1جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،12ص 71؛ معانی األخبار ،ص 210؛ الكشف و البیان عن تفسیر
القرآن ،ج  ،8ص 148؛ مفاتیحالغیب ،ج  ،26ص 147؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص 702؛
بحار االنوار ،ج  ،11ص .77
 .2معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص .293
 .3معانی األخبار ،ص 210؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص 702؛ بحار االنوار ،ج  ،11ص .77
 .4معانی القرآن ،ج  ،2ص 388؛ نفائس التأویل ،ج  ،3ص .249
 .5فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر ،ج  ،4ص .402 -401

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه

ارزیابی
ً
ایــن رهیافــت فاقــد پشــتوانه روایــی معتبــر در منابــع امامیــه اســت؛ زیــرا اساســا درروایت بــودن آن تردیــد جــدی وجــود دارد و گــزارش آن از ســوی شــیخ صــدوق در
معانیاألخبــار دلیــل بــر حدیــث بــودن آن نیســت و صــدوق نیــز آن را بــدون ســند و بــا
ســاختاری مشــابه اقــوال مفســران بیــان کــرده اســت.
برفــرض روایــت بــودن ایــن متــن ،قابلحمــل بــر تقیــه اســت؛ زیــرا بیشتــر بــا آرای عامــهموافقــت دارد و در میــان تابعــان بــه ّ
ضحــاک نســبت دادهشــده اســت کــه ســقیم در
بیــان ابراهیــم؟ع؟ را بــه ســقم مــوت تبییــن و آن را بــه مــوت هــر مریضــی در غالــب مــوارد
5
توجیــه کــرده اســت.
ً
ایــن تحلیــل بــا ســیاق آیــات تناســبی نــدارد و حتــی مخالــف بــا آن اســت .اساســاابراهیــم؟ع؟ در ایــن مقطــع از رســالت خویــش بــه دنبــال ریشــهکنی تبــار شــرک و
بتپرســتی از جامعــه و روزگارش اســت؛ حکمــت و فصاحــت اقتضــا میکنــد کــه ســخنی
مطابــق بــا خصوصیــات خــود بگویــد نــه اینکــه ســخن از مــرگ بــر زبــان آرد که دشمنشــاد
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شــود .همچنیــن تناســبی بــا دوره ســنی ابراهیــم؟ع؟ نیــز نــدارد؛ زیــرا ایــن ســخن
زیبنــده پیرمردانــی اســت کــه خــود را در آســتانه مــرگ میبینــد.
در ایــن تشــبیه نوعــی تکلــف وجــود دارد و ادعــای ُحســن ایــن تشــبیه فاقــد دلیــلبالغــی اســت ،زیــرا تشــبیه بــرای تبییــن مــراد اســت نــه ایجــاد ابهــام .عــدم شــیوع
ایــن تشــبیه در ادب جاهلــی قرینــه دیگــری بــر ایــن مدعاســت کــه چنــدان عــرب از
ایــن تعابیــر بــرای بیــان ماهیــت مــرگ اســتفاده نکــرده اســت .بــه نظــر میآیــد ایــن
نگــره متأثــر از ایــن رأی و بــاور اســت کــه ســقم در ســقیم را بــه معنــای آفــت ناظــر بــه
جســم گرفتهانــد کــه منجــر بــه مــرگ میشــود ،همانطــوری کــه در عبــارت فــراء
حشــده اســت؛ ایــن تحلیــل معناشناســی از مــاده ســقم بــا مناقشــات
بــدان تصری 
جــدی روبروســت کــه در رهیافــت معیــار بــدان خواهیــم پرداخــت.
ایــن تحلیــل بــا اســتدالل ابراهیــم؟ع؟ بــرای عدم حضور در مراســم بتپرســتان هیچتناســبی نــدارد؛ ستارهپرســتان از ابراهیــم؟ع؟ میخواســتند کــه در عیــدگاه حاضــر
شــود ولــی برفــرض صحــت ایــن احتمــال ،ابراهیــم؟ع؟ گفتــه اســت کــه ب ـهزودی
خواهــم مــرد یــا عاقبــت مــن مــرگ اســت ،پــس نمیتوانــم در مراســم شــما حاضــر
ً
شــوم .سســتی ایــن ادعــا روشــن اســت؛ زیــرا اوال بیــان ابراهیــم؟ع؟ در رخــداد مــرگ
بــرای وی امــری نیســت کــه مختــص او باشــد ،بلکــه مــرگ پدیــدهای فراگیــر اســت
ً
و همــه موجــودات مــرگ را تجربــه خواهنــد کــرد؛ ثانیــا موضــوع محــاوره و خطــاب
ابراهیــم؟ع؟ و ستارهپرســتان مســئله مــرگ یــا زمــان رخــداد آن بــرای ابراهیــم؟ع؟
نیســت کــه ابراهیــم؟ع؟ چنیــن پاســخی بــه آنهــا داده باشــد.
 .6.1شبه کذب
بــر پایــه ایــن رهیافــت چــون صــدور کــذب از پیامبــران امتنــاع عقلــی دارد و احتمــال آن
نیــز اســاس شــریعت و وحــی را در مظــان تهمــت و تردیــد قــرار میدهــد ،پــس ظاهــر جملــه
«إ ّ ِنــى َسـ ِـق ٌ
یم» را نبایــد بــر کــذب حمــل کــرد ،بلکــه مقصــود از آن ،ســخنی اســت کــه فقــط
ِ
ظاهــر آن شــبیه کــذب اســت ،ولــی خــودش کــذب نیســت و اســناد کــذب بــه آن ،حســب
ظاهــرش ،اســناد مجــازی اســت؛ 1ایــن اســتدالل هماننــد دلیــل جــواز توریــه اســت کــه
2
ظاهــر ســخن توریـهای مــراد نیســت.
 .1كشف المشكل من حدیث الصحیحین ،ج  ،3ص 482؛ مفاتیح الغیب ،ج  ،22ص .56
 .2ر.ک« :بازخوانی روایات توریه و حکم آن» ،جواد ایروانی ،ص 110 – 87؛ مبدأ التقیه بین أهل
ً
ً
حکما فی الکتاب و ّ
ّ
السنة ،جعفر سبحانی؛
السنة و الشیعة االمامیة ،احمد قوشتی؛ التقیة موضوعا و

ارزیابی
ایــن رهیافــت در بیــان اینکــه مفهــوم حقیقــی و درســت ســخن ابراهیــم؟ع؟ چیســت،ســاکت اســت و فقــط بــر پایــه مبنــای کالمــی و دلیــل ادبــی اســتعاره ،نفــی کــذب از ظاهــر
ســخن وی کــرده اســت ،پــس فاقــد وضــوح اســتدالل بــر مدعاســت.
بهنظرمیآیــد طرفــداران ایــن رهیافــت ســقیم را بــه مفهــوم بیمــاری دانســتهاند ،زیــرااطــاق شــبه کــذب بــر آن فقــط بــا پذیــرش ایــن معنــا صحیــح اســت و درصورتیکــه ایــن
فرضیــه نقــض شــود ،ســقیم حتــی شــبه کــذب نیــز نخواهــد بــود.
 .2رهیافت معیار

 .1.2گوهر معنایی سقیم «غمگین قلبی -روحی»
برپایــه رهیافــت معیــار انحصــار معنــای ســقیم در مســتند شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ بــه
بیمــاری جســمی ابراهیــم؟ع؟ نادرســت اســت و بــا گوهــر معنایــی ایــن واژه تناســب نــدارد؛
زیــرا ســقیم به صــورت وصفــی بــرای فهــم ،مــکان و ســینه انســان نیــز بهکاررفتــه اســت؛ پــس
ترکیــب «کالم ســقمی :ســخن نادرســت»« ،1فهــم ســقمی»« ،2مــکان ســقمی :جــای ترســناک» 3و
َْ
«ســقمی الصــدر :ســینه دردآلــود» 4یــا «قلـ ٌـب َسـ ِـقمی» 5در متــون ادبــی رواج دارد؛ حتــی میتــوان
بــا اســتناد بــه کاربردهــای آن در روایــات ماننــد «فاحتــة الكتــاب شــفاء مــن كل ســقم» 6و متــون
تقیه و توریه؛ آثار و کاربردها ،محمد سلیمانی.
 .1تاج العروس ،ج  ،16ص 344؛ معجم البلدان ،ج  ،1ص 482؛ کشف الظنون ،ج  ،1ص .728
 .2تاج العروس ،ج  ،16ص 344؛ اساس البالغه ،ص .448
 .3مفردات ألفاظ القرآن ،ص  235و .415
 .4تاج العروس ،ج  ،16ص .344
 .5اساس البالغه ،ص 448؛ تاج العروس ،ج  ،16ص 344؛ األغانی ،ج  ،7ص .9
 .6عمدة القاری ،ج  ،12ص .101

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه

رهیافــت معیــار بــا بهرهگیــری از دانــش معناشناســی ،توجــه بــه قواعــد نشانهشناســی متــن و
ُّ ُ َ َ ّ
َََ َ َْ ًَ
ـوم ف َقــال ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» ،روایــات امامیــه و پرهیــز از تأویلگرایــی
ســیاق آیــه «فنظــر نظــرة ِف ٱلنجـ ِ
عقلــی و ســلفی ،ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ در مســتندات شــبهه تمــارض را بهگونــهای
تبییــن میکنــد کــه مســتلزم اســناد کــذب بــر ابراهیــم؟ع؟ نبــوده و از شــمول توســل بــه انــواع
حیــل خــارج میشــود ،پــس راه هــر نــوع تردیــد در عصمــت وی را نیــز مســدود میکنــد؛
مؤلفههــای اساســی رهیافــت معیــار عبارتنــداز:
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َّ

ادب عربــی چــون «إین امــرؤ لــج یب حـ ّـب فأحرضــی * حــی بلیــت و حــى شـ ّـفین ّ
الســقم»
و «و مـ ّـد اهلـ ّـم إىل جســمی یــد الســقم و جـ ّـر الدمــع عــى خـ ّـدى ذیــول الــدم» 2و بــا توجــه
بــه همنشــینی و جانشــینی ســقم بــا پیــری ،3حــزن 4و دلتنگــی عاشــق «دواعــی الســقم

1

ختبــر عــن ضمیــری * و ختبــر عــن مفارقــی ســروری* أال یــا ســائیل عــن ســوء حــایل* و عــن
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شــأین ســقطت عــى اخلبیــر* شــربت مــن الصبابــة كأس ســقم* بعیــی شــادن ظــی غر یــر» 5و
توجــه بــه تقابــل آن بــا صحــت 6و شــفا 7می تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه ســقم بیشــتر بــرای
دال لــت بــر حالــت گرفتگــی روحــی و قلبــی اطــاق میشــود کــه در فارســی میتــوان آن را
ً
بــه غمگینــی قلبــی و روحــی ترجمــه کــرد؛ پــس ســقم الزامــا بــه معنایــی بیمــاری جســمی
نیســت ،بلکــه بــه حالتــی کــه برآینــد هرگونــه ناراحتــی جســمی ،روحــی ،معنــوی باشــد
ســقم میگوینــد 8.برپایهایــن تحلیــل معناشــناختی از گوهــر معنــای ســقیم ،مســتند
یتــوان چنیــن تبییــن کــرد :ابراهیــم؟ع؟ بعــد از بارهــا گفتگــو
قرآنــی شــبهه تمــارض را م 
و اســتدالل بــا بتپرســتان از گمراهــی آشــکار آنــان در پرســتش بتــان و ســتارگان بســیار
غمگیــن شــده بــود و در آخریــن نــگاه بــه ســتارهها کــه در نــگاه قــوم وی معبــود بودنــد،
قلبــش آ کنــده از غــم شــد و از اینهمــه ضاللــت بــه تنــگ آمــد و بــا صــدای رســا فرمــود:
بســیار غمگیــن و اندوهنا کــم و قلبــم از ایــن گمراهــی شــما دردنــاک اســت .تبییــن ســقیم
نشــدن قلــب ابراهیــم؟ع؟ موردپذیــرش شــماری از قرآنپژوهــان
در آیــه بــه غمگی 
قرارگرفتــه اســت 9.در یکــی از کهنتریــن تفاســیر کــه میتوانــد نماینــده یــک جریــان
تفســیری در قــرن اول هجــری نیــز بــه شــمار آیــد ،دلیــل اظهــار ســقیمبودن ابراهیــم؟ع؟
مرتبــط بــه وضعیــت اســفناک بتــان قــوم وی تحلیلشــده اســت کــه آنــان بتهــای
زیــادی را در بتخانــه شــهر میپرســتیدند و قبــل از اینکــه بــه مراســم عیــد ســالیانه برونــد
بــه بتخانــه وارد میشــدند ،در برابــر بتــان ســجده میکردنــد ،مقابــل آنهــا انــواع غذاهــا
 .1الزاهر فی معانی كلمات الناس ،ص .594
 .2زهر اآلداب و ثمر األلباب ،ج  ،3ص .856
 .3االمالی ،ج  ،1ص .111
 .4العین ،ج  ،3ص 300؛ کتاب سیبویه ،ج  ،4ص .17
 .5نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ،ج ،6ص.167
 .6زهر اآلداب و ثمر األلباب ،ج  ،4ص 933؛ العین ،ج  ،3ص 14؛ الصحاح ،ج  ،1ص 381؛ تاج
العروس ،ج  ،10ص .153
 .7العین ،ج  ،6ص .290
 .8مفاتیح الغیب ،ج  ،26ص .148
 .9زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج  ،6ص 301؛ النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،ج  ،2ص 380؛
معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ج  ،3ص 249؛ التحقیق فی كلمات القرآن ،ج  ،5ص .154 -155

ّ
ِ«إ ِن َس ِق ٌمی» یعىن وجیع و ذلك أهنم كانوا یعبدون األصنام كانت اثننی و

سبعنی صنما من ذهب و فضة و شبه و حناس و حدید و خشب و كان أ كبر

األصنام عیناه من یاقوتتنی محراو ین و هو من ذهب و كانوا إذا خرجوا إىل
عیدهم دخلوا قبل أن خیرجوا فیسجدون هلا و یقربون الطعام مث خیرجون إىل
عیدهم رجعوا من عیدهم فدخلوا علهیا سجدوا هلا مث یتفرقون.

1

 .2.2عدم ترادف سقیم با مرض جسمی
ســقیم بــا مــرض جســمی متــرادف نیســت؛ زبیــدی لغتشــناس معــروف ،مــرض را بــه
اضطــراب طبیعــت هــر ش ـیء بعــد از حالــت اعتــدال و خلــوص اولیــه آن معنــا کــرده اســت:
َ َ ُ ْ ُ َّ
بیعــة و ْ
َ
ْ
اض ِط ُ
دالــا» 2و محققــان کاربــرد آن در بافــت
«املــرضِ :إظـ
فائــا واع ِت ِ
رابــا بعــد َص ِ
ـام الط َ ِ
متــون دینــی را خار جشــدن انســان از حالــت صحــت جســمی و روحــی بــه علــت بیمــاری،
نفــاق یــا تقصیــر در اقــدام بــه کاری دانســتهاند کــه اعــم از بیمــاری جســمی ،بیمــاری روحــی
و نارضایتــی از عملکــرد بــه دلیــل قصــور اســت« :واملــرض :الســقم .املــرض كل مــا خــرج بــه
 .1تفسیر مقاتل بن سلیمان ،ج  ،3ص .611
 .2تاج العروس ،ج  ،10ص .153

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه

قــرار میدادنــد ،ســپس بعــد از پایــان مراســم عیــد دوبــاره بــه بتخانــه برمیگشــتند و در برابــر
یشــدند .تعــداد ایــن بتهــا تــا  72گفتهشــده اســت.
بتــان ســجده میکردنــد و پراکنــده م 
ایــن بتــان از طــا ،نقــره و مــس ســاخته شــده بودنــد .بــت بــزرگ ویژگــی خاصــی داشــت؛ تنــه
آن از طــای خالــص و چشــمانش از یاقــوت ســرخ بــود .ابراهیــم؟ع؟ ایــن وضعیــت را کــه
ّ
دیــد جملــه « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» را گفــت و معنــای ســقیم در اینجــا وجیــع اســت یعنــی قلبــم و جانــم از
ایــن وضعیــت بــه ســتوه آمــد و دردنــاک اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای ابرمــردی چــون
ابراهیــم؟ع؟ کــه در اوج بــاور توحیــد قــرار داشــت تحمــل چنیــن وضعیــت اســفناکی بســیار
کســو بن ابــر وظیفــه پیامبــری ،رســالت شــرکزدایی داشــت و از
دشــوار و شــکننده بــود؛ از ی 
ســوی دیگــر جهالــت قــوم وی و تقالیــد باطــل آنــان ،وی را در دســتیابی بــه رســالتش بســی
رنــج مـیداد.
صبــوری در ایــن موقعیــت موجــب غــم عمیــق در تاروپــود جــان ابراهیــم؟ع؟ بــود و بــه
قطــع نشــانههای آن در چهــره و بیــان وی آشــکار بــود .بهنظرمیآیــد کلمــه وجیــع برابــر نهــاد
مناســبی اســت کــه در تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان بــرای اشــاره بــه ایــن وضعیــت محیطــی و
حالــت روانــی ابراهیــم؟ع؟ بهکاررفتــه اســت:
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اإلنســان عــن الصحــة مــن علــة أو نفــاق أو تقصیــر یف أمــر» 1.لــذا حمــل معنــای ســقیم در
ُّ
َ َ ّ
آیــه « َف َن َظ َــر َن ْظ َــر ً
ٱلن ُ
ــوم ف َقــال ِإ ِن َس ِــق ٌمی» بــه مــرض جســمی نیازمنــد قرینــه اســت
ج
ف
ة
ِ
ِ
کــه در آیــه چنیــن قرین ـهای وجــود نــدارد بلکــه قرینــه برخــاف آن اســت؛ قرینــه مذکــور
میتوانــد توجــه بــه ســیاق آیــات قبــل باشــد کــه ابراهیــم؟ع؟ گویــی خــود را بــا ایــن تعبیــر
نقــد میکنــد کــه در ابطــال بتپرســتی قــوم خــود ،گویــی کار را هنــوز تمــام نکــرده اســت
و بایــد کار را ســریعتر تمــام کنــد ،پــس خــود را ســقیم خوانــد بدیــن معنــا کــه هنــوز کار را
بــه اتــم وجــه بــه پایــان نرســانیده اســت و اطــاق مریــض بــه ســقیم از ایــن حیــث از نظــر
ادب عربــی مانعــی نــدارد ،زیــرا مــرض بــه معنــای نقصــان نیــز آمــده اســت .بــرای نمونــه
ترکیــب «بــدن مریــض» را بــه نقصــان تــوان و قــوت و «قلــب مریــض» را بــه نقصــان دیــن
معنــا کردهانــد 2.برپایــه اصــل عــدم تــرادف ســقیم بــا مریــض و عــدم تبــادر معنــای مــرض
ُّ ُ َ َ ّ
جســمی از ســقیم مفهــوم آیــه « َف َن َظـ َـر َن ْظـ َـر ً
ـوم ف َقــال ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» چنیــن میشــود کــه
ـ
ج
ٱلن
ف
ة
ِ
ِ
ابراهیــم؟ع؟ بایســتی افــزون بــر احتجــاج نظــری کــه تــا االن در نقــد و ابطــال بتپرســتی
و شــرک قــوم خویــش انجــامداده اســت ،کار دیگــری نیــز الزم اســت کــه انجــام دهــد و
آن اقــدام عملــی بــرای زدودن ظواهــر مــادی انــگاره شــرک اســت ،پــس ســقیمخواندن
ابراهیــم؟ع؟ از زبــان خویــش اشــاره بــه کاملنشــدن فراینــد احتجــاج وی علیــه جریــان
شــرک دارد کــه بــا شکســتن بتــان کامــل خواهــد شــد.
 .3.2روایات امامیه
رهیافــت معیــار بــه روایاتــی از اهلبیــت؟ع؟ اســتناد میجویــد کــه امامــان شــیعه بــا
توجــه بــه مبنــای امتنــاع صــدور کــذب از پیامبــران همــراه بــا قســم جاللــه تأ کیــد دارنــد
ّ
کــه ابراهیــم؟ع؟ هنــگام بیــان جملــه « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی» بیمــار جســمی نبــوده و در إخبــار از حــال
خــود نیــز دروغ نگفتــه اســت .ایــن روایــات در منابــع معتبــر روایــی امامیــه ماننــد الکافــی
ّ
از امــام باقــر؟ع؟ «قــال أبــو جعفــر؟ع؟ :عــاب آهلهتــم ،فنظــر نظــرة یف ّ
النجــوم و قــال :إن
ســقمی .قــال أبــو جعفــر؟ع؟ :و اهّلل مــا كان ســقیما و مــا كــذب» 3و شــماری از آثــار حدیثــی و
تفســیری بزرگانــی چــون عیاشــی ،شــیخ صــدوق از امــام صــادق؟ع؟ «اإلمــام الصــادق؟ع؟
َّ
َ َ
ـ َ ّلــا ُس ِــئ َل َعــن َق ِول ِــه َتعــایل« :إ ِ ّن َس ِــق ٌمی» ـ :مــا َ
ُ
إبراهــم َســقیما ومــا كــذ َب ،إنــا َعــی
كان
ِ

 .1مجمع البحرین ،ج  ،4ص .230
 .2تاج العروس ،ج  ،10ص .154
 .3الکافی ،ج  ،8ص .368

ََ

دینـ ِـه ،أی ُمرتــادا» گزارششــده اســت 1.هــر دو روایــت بــا تعبیــر «ومــا كــذ َب» در نفــی
َســقیما یف ِ
اظهــار خــاف واقــع از ســوی ابراهیــم؟ع؟ اشــترا ک دارنــد .روایــت دوم در مقایســه بــه روایــت
نخســت حــاوی عبارتــی افــزوده اســت کــه ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ را در پیونــد بــا دیــن
وی دانســته و آن را بــه جدیــت وی در اعتقــاد و تــاش بــرای اثبــات آن معنــا کــرده اســت.
ظاهــر روایــت دال لــت دارد کــه ایــن بخــش ســخن معصــوم اســت و افــزوده یــا درج راوی یــا
مؤلــف کتــاب حدیثــی نیســت .بــر پایــه اعتبــار همیــن احتمــال ،برخــی از اعــام امامیــه چــون
آی ـتاهلل خویــی عبــارت اخیــر را چنیــن معنــا کردهانــد:
وأما رمی قول إبراهمی :إین سقمی بالكذب ،فجوابه :إن املراد به كونه سقیما
یف دینه أی مرتادا و طالبا یف دینه و یؤ یده ما یف خبر اإلحتجاج املتقدم عن
الصادق؟ع؟ ،من قوله :ما كان إبراهمی سقیما و ما كذب و إمنا عىن سقیما یف
دینه أی مرتادا و معىن املرتاد یف اللغة هو الطلب واملیل ،أی إین طالب یف

ایــن اســت کــه ابراهیــم؟ع؟ در آییــن و دیــن خــود از نــگاه ستارهپرســتان دچــار شــک ،تردید،
عیــب و ایــراد اســت و همیــن مانعــی جــدی بــرای حاضــر نشــدن وی در عیــدگاه بتپرســتان
اســت؛ ایــن تحلیــل بــا ســیاق آیــه نیــز ســازگاری دارد زیــرا فضــای گفتگــوی ابراهیــم؟ع؟ بــا
ستارهپرســتان بســتر جدلــی و عقیدتــی بــود نــه بســتر إخبــار از وضعیــت جســمی ابراهیــم؟ع؟
بــا توجــه بــه شــرایط جــوی ســتارگان در آســمان؛ بهبیاندیگــر ابراهیــم؟ع؟ بعــد از نقــد
ّ
شایستگینداشــتن غیــر اهلل بــرای الــه بــودن کــه صــدر جملــه « ِإ ِن َسـ ِـقمیٌ» بــدان داللــت دارد،
داوری ستارهپرســتان را دربــاره خــود چنیــن بیــان کــرد :در نــگاه شــما مــن در دینــم اســتوار
نیســتم و ایــن داوری را بــا نگاهــی بــه ســتارگان بیــان کــرد .نظــر ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان
بــرای ایــن بــود کــه نشــان دهــد آلهــه بــودن ســتارگان بــرای شــما بــا معبــود بــودن اهلل بــرای
مــن ،دو جریــان مــوازی و متقابــل اســت؛ پــس از نــگاه شــما دیــن مــن دچــار کژتابــی و ارتیــاب
اســت و مــن بــدان التفــات دارم 4.حــال کــه از نظــر شــما مــن همآییــن نیســتم ،آمــدن مــن
 .1تفسیر العیاشی ،ج  ،2ص 184؛ معانی األخبار ،ص .210
 .2مصباح الفقاهة ،ج  ،1ص .618 - 617
 .3بدائع األفكار ،ص .263
 .4برخی از مترجمان قرآن این اقدام ابراهیم در نگریستن به ستارگان را نوعی تدبیر وی دانستهاند:
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دیین و جمد لتحصیل االعتقاد باملبدأ و املعاد.
ً
شــایان ذکــر اســت کــه در برخــی از متــون کلمــه پایانــی ایــن روایــت بــه شــکل «مرتابــا» 3بــه
ً
معنــای شــکاک و دیربــاور گزارششــده اســت کــه احتمــال تصحیــف نوشــتاری آن از «مرتادا»
ّ
نیــز چنــدان بعیــد نیســت .برپایهایــن احتمــال مقصــود ابراهیــم؟ع؟ از جملــه « ِإ ِن َسـ ِـق ٌمی»
2
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بــه عیــدگاه شــما بــرای پرســتش بتــان و ســتارگان روا نیســت؛ پــس بــا ایــن اســتدالل
ابراهیــم؟ع؟ از حضــور در عیــدگاه بتپرســتان رهایــی یافــت 1و آنــان نیــز دســت از وی
َ َّ
ََ َ ّ
می ف َت َولـ ْـوا َع ْنـ ُـه ُم ْد ِب ِر یـ َـن».
برداشــتند ،چنانکــه ادامــه آیــه بــدان اشــاره دارد« :فقــال ِإن َسـ ِـق 
َ َّ
ّ
همنشــینی «ف َت َولـ ْـوا َع ْنـ ُـه» بــا « ِإن َسـ ِـقمی» نشــان از پیونــد منطقــی میــان ایــن دو گــزاره
دارد :ســقیم بــودن ابراهیــم؟ع؟ بــه معنــای واقعــی آن دلیــل اعــراض بتپرســتان از
حضــور وی در عیــدگاه اســت؛ بــه قطــع ایــن دلیــل اعتــذار ابراهیــم؟ع؟ ظاهرســازی و
خالفنمایــی واقعیــت نبــود ،بلکــه چنــان اســتوار بــود کــه آنــان را بــدون درنــگ بــه
اعــراض از وی واداشــت و آن چیــزی نبــود جــز اســتدالل ابراهیــم؟ع؟ کــه صــدر آیــه بــدان
اشــاره دارد؛ زیــرا رســم بتپرســتان ایــن بــود کــه همــه در عیــدگاه جمــع میشــدند و
ا گــر ابراهیــم؟ع؟ حتــی تمــارض نیــز میکــرد آنهــا وی را بــا خــود میبردنــد؛ چنانکــه
یشــدند؛ درنتیجــه بیمــاری عــذری بــرای حاضرنشــدن
مریضــان نیــز در عیــدگاه جمــع م 
در عیــدگاه نبــود و ابراهیــم؟ع؟ بــرای رهایــی از ایــن رســم پلیــد نیــاز بــه برهانــی قاطــع
داشــت کــه صــدر آیــه بــدان اشــاره دارد .ابراهیــم؟ع؟ در نــگاه کــردن بــه ســتارگان بــه
دنبــال ایــراد گرفتــن و بیــان عیــب بــه بــاور بتپرســتان بــوده اســت و روایــات اهلبیــت
بــه ایــن نکتــه تصریــح دارنــد:
ّ
قال أبو جعفر؟ع؟ :عاب آهلهتم ،فنظر نظرة یف ّ
النجوم و قال :إن سقمی.

قال أبو جعفر؟ع؟ :و اهّلل ما كان سقیما و ما كذب.

2

گویــی نــگاه ابراهیــم؟ع؟ بــه ســتارگان بــا تلخنــدی همــراه بــود کــه نشــان از سســتی
بــاور بتپرســتان داشــت؛ ایــن تلخنــد را از اقــدام ســریع بتپرســتان در پشــتکردن
َ
ککــردن وی میتــوان استشــمام کــردَ « :ف َت َو ّل ْــوا َع ْن ُــه ُم ْدبر َ
یــن»
بــه ابراهیــم؟ع؟ و تر 
ِِ
زیــرا پاســخی بــرای ابراهیــم؟ع؟ نداشــتند .درنتیجــه برپایــه هــر دو احتمــال «مرتــادا»
و «مرتابــا» ابراهیــم؟ع؟ تمارضــی نکــرد ،بلکــه مطابــق رویــه ســابق همــان اســتدالل و
احتجــاج برهانــی را در نقــد پنــداره شــرک بــه کار بســت.
برپایــه رهیافــت معیــار ،توجیهــات دیگــری کــه ابراهیــم؟ع؟ را بــه تمــارض بــه

«آنگاه (ابراهیم تدبیرى اندیشید و) به ستارگان آسمان نگاهى كرد :».ترجمه الهی قمشهای.
 .1زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج  ،6ص 300؛ الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،25ص  176و
.173
 .2الکافی ،ج  ،8ص .368

نتیجهگیری
َ َ

ْ

ُ

َ َ

ّ

َ َ َ ًَ
ّ ُ
ـوم ف َقــال ِإ ِن َسـ ِـقمیٌ» بهضمیمــه برخــی از روایــات صحابــه و آرای
آیــه «فنظــر نظــرة ِف ٱلنجـ ِ
تابعــان مســتند شــبهه تمــارض ابراهیــم؟ع؟ اســت .از دوره صحابــه تاکنــون دو گفتمــان
کالن کالمــی -تفســیری در پاســخ بــه ایــن شــبهه شــکلگرفته اســت .گفتمــان نخســت بــا
 .1جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،23ص .45
 .2زاد المسیر فی علم التفسیر ،ج  ،6ص .301
 .3جامع البیان فی تفسیرالقرآن ،ج  ،23ص  45نفائس التأویل ،ج  ،3ص 251؛ مجمع البیان فی
تفسیر القرآن ،ج  ،8ص .702
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بیمــاری طاعــون ،1انداختــن خــود روی زمیــن و بهانــه پــادرد 2متهــم کردهانــد ازاســاس
نادرســت اســت؛ جعلیبــودن قــول نخســت از ظاهــر آن پیداســت زیــرا ابتــای بــه
طاعــون امــری نیســت کــه فیالبداهــه بــا ادعــای فــرد در وی پدیــد آیــد بلکــه زمینههایــی
میخواهــد .وانگهــی میتوانســتند ادعــای ابراهیــم؟ع؟ در ابتــای بــه طاعــون را آزمــون
کننــد و کشــف کــذب آن کافــی بــود بــرای اســتدالل علیــه ابراهیــم؟ع؟ کــه وی بــرای
مدعیــات خــود بـهدروغ توســل میجویــد .بــدون شــک ایــن نــوع اقــوال برســاخته اذهــان
خــام و سســتی اســت کــه از همنشــینی بــا قصهگویــان و دوری از مفســران راســتین قــرآن
برآمــده اســت .همچنیــن اســاس شــبهۀ «بهرهمنــدی ابراهیــم؟ع؟ از علــم نجــوم بــرای
پیشگویــی حــوادث آینــده» کــه انتــزاع شــده از ایــن آیــه اســت 3در هــم میریــزد؛ زیــرا
ابراهیــم؟ع؟ هیــچ اقدامــی شــبیه منجمــان انجــام نــداده اســت .بطــان دروغ مصلحتــی
و سســتی ادلــه اســتنادی آن نیــز گذشــت .بــه نظــر میآیــد روایــات اهلبیــت؟ع؟ بــه
هــدف تصحیــح ایــن نگرههــای نادرســت صادرشــده اســت کــه از دوره صحابــه و تابعــان
در مــدارس حدیثــی و تفســیری رواج داشــت؛ زیــرا بررســی مصــادر و خاســتگاه توجیهــات
سـهگانه نشــان از ایــن مهــم دارد کــه ایــن دیدگاههــا در میــان پیــروان اهلبیــت مقبــول
نبــوده و غالبـ ًـا در منابــع حدیثــی و تفســیری اهل ّ
سنـــت گزارششــده اســت .باتوجهبــه
پاســخی کــه برپایــه رهیافــت معیــار ارائــه گردیــد نیــازی بــه تحلیلهــای متکلفانــه ودور
از ســیاق آیــات یادشــده در رهیافتهــای ســهگانه دروغ مصلحتــی ،اخبــار منجمانــه
و ابتــای بــه بیمــاری کوچــک نیســت؛ پذیــرش ایــن تحلیلهــا و پاس ـخها خــود دچــار
اشــکاالت مبنایــی جــواز کــذب و توریــه بــرای انبیــا و اشــکاالت روشــی چــون اعتمــاد بــه
اخبــار آحــاد و اســرائیلیات در تفســیر قــرآن اســت؛ پــس نبایــد مبتنــی بــر آنهــا بــه تبییــن
آیــات موردبحــث پرداخــت.
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تأ کیــد بــر مفهــوم ظاهــری آیــه ،تمــارض ابراهیــم؟ع؟ را از مصادیــق کــذب خوانــده؛ لکــن
بــه دالیلــی چــون مصلحــت و مــأذون بــودن ،قبــح آن را توجیــه کرده اســت .گفتمان دوم
بــا اســتناد بــه ادلــه کالمــی و عقلـ ِـی امتنــاع صــدور کــذب از پیامبــران تمــارض ابراهیم؟ع؟
را از شــمول کــذب خــارج یــا نفــی کردهانــد ،امــا در تبییــن ماهیــت آن بــه شــکل ایجابــی
و اثباتــی ،فرضیــه یــا نظری ـهای ارائــه نــداده اســت .نادیــده گرفتــن روایــات اهلبیــت و
عــدم درنــگ ژرف در تحلیــل مفــاد آنهــا ،اســتناد بــه روایــات سســت و ضعیــف برخــی
از صحابــه و تابعــان ،ضعــف تحلیلهــای معناشــناختی از واژه ســقیم ،عــدم توجــه
بــه ســیاق و ســیره تبلیغــی ابراهیــم؟ع؟ در قــرآن بهعنــوان قرائــن معتبــر تفســیری ،از
عمــده چالشهــای هــر دو گفتمــان مذکــور اســت .رهیافــت معیــار ضمــن پذیــرش اصــل
مدعــای گفتمــان نفــی کــذب از ســخن ابراهیــم؟ع؟ ،عبــارت «إ ّ ِنــى َسـ ِـق ٌ
یم» را بــه اظهــار
ِ
آخریــن مرحلــه از آســتانه تحمــل روحــی و قلبــی ابراهیــم؟ع؟ در تعامــل بــا جهالــت قــوم
مشــرک خــود و اتمــام مرحلــه احتجــاج نظــری و آغــاز مرحلــه اقــدام عملــی بــرای زدودن
آثــار شــرک از ســوی ابراهیــم؟ع؟ تفســیر کــرده اســت کــه بــا ســیاق آیــات ســازگار بــوده و
مســتلزم شــبه کــذب نیــز نیســت.

کتابنامه
 1قرآن کریم.
 2األزمنــة واألمكنــة ،أحمــد بــن محمــد مرزوقــی األصفهانــی .بیــروت :دار الكتــب العلمیــة،
 1996م.
 3اســاس البالغــه ،محمــود زمخشــری .قاهــره :دار الکتــب المصریــه ،مطابــع الشــعب،
 1960م.
 4األغانی ،ابوالفرج اصفهانی .قاهره :دار الکتب المصریه 1927 ،م.
 5االمالی ،اسماعیل بن قاسم قالی .بیروت :دار الكتب العلمیة 1416 ،ق.
«  6آیا تمارض بیماری است؟» ،علی شریفی .ماهنامه معلم ،1385 ،ش .206
«  7بازخوانــی روایــات توریــه و حکــم آن» ،جــواد ایروانــی .دوفصلنامــه علمــی -پژوهشــی
 8بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی .بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1989 .م
 9بدائع األفكار ،میرزا حبیب اهلل الرشتی .قم :مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث ،بیتا.
 1 1تاج العروس ،محمد زبیدی .بیروت :دار الفكر 1994 ،م.
 1 1التبیــان فــی تفســیر القــرآن ،محمــد بــن حســن طوســی .لبنــان :دار احیــاء التــراث
العربــی ،بیتــا.
 1 1التحقیــق فــی كلمــات القــرآن ،حســن مصطفــوی .طهــران :وزارة الثقافــة واإلرشــاد
اإلســامی 1417 ،ق.
 1 1تفســیر الســمرقندی ،أبــو اللیــث ســمرقندی .تحقیــق :محمــود مطرجــی ،بیــروت :دار
الفكــر ،بیتــا.
 1 1تفســیر العیاشــی ،محمــد بــن مســعود عیاشــی .تحقیــق :هاشــم الرســولی المحالتــی،
طهــران :المكتبــة العلمیــة اإلســامیة ،بیتــا.
 1 1تفسیر القرآن العظیم ،ابن ابى حاتم رازی .عربستان :مكتبة نزا 1419 ،ق.
 1 1تفســیر القــرآن ،عبــد الــرزاق صنعانــی .الریــاض :مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزیــع ،االولــی،
 1989م.
 1 1تفسیر مقاتل بن سلیمان ،مقاتل بلخى .بیروت :دار إحیاء التراث 1423 ،ق.
ً
ً
 1 1التقیــة موضوعــا و حکمــا فــی الکتــاب و السـ ّـنة ،جعفــر ســبحانی .قــم :موسســة االمــام
الصــادق؟ع؟ 1431 ،ق.
 1 1تقیه و توریه؛ آثار و کاربردها ،محمد سلیمانی .سبزوار :ابن یمین 1394 ،ش.

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه

حدیثپژوهــی ،ســال چهــار ،شــماره  1391 ،8ش ،صــص 87ــــ .110

53

 2 2تنزیه االنبیاء ،سید مرتضی .بیروت :دار األضواء 1989،م.
 2 2تورات ،کتاب مقدس ،نرم افزار مژده 2013 ،م.
 2 2جامــع البیــان فــی تفســیرالقرآن ،محمــد بــن جریــر طبــری .بیــروت :انتشــارات
دارالمعرفــه ،چ اول 1412 ،ق.
 2 2روح المعانــى فــى تفســیر القــرآن العظیــم ،محمــود آلوســى .بیــروت :دارالكتــب العلمیــه،
 1415ق.
 2 2زاد المسیر فی علم التفسیر ،عبدالرحمن ابنجوزى .بیروت :دارالكتاب1422 ،ق.
 2 2الزاهــر فــی معانــی كلمــات النــاس ،محمــد بــن قاســم ابــن األنبــاری .لبنــان :دار الكتــب
العلمیــة 2004 ،م.
 2 2زهــر اآلداب و ثمــر األلبــاب ،ابراهیــم قیروانــى .محقــق :یوســف علــی طویـل ،بیــروت:
دار الكتــب العلمیــة 1993 ،م.
 2 2الصحــاح (تــاج اللغــة وصحــاح العربیــة) ،اســماعیل جوهــری .بیــروت :دار العلــم
للمالییــن 1956 ،م.
سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

54

 2 2عمدة القاری ،علی عینی .بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 2 2العیــن ،خلیــل فراهیــدی .تحقیــق :مهــدی المخزومــی و إبراهیــم الســامرائی ،قــم :دار
الهجــرة 1409 ،ق.
 3 3فتــح القدیــر الجامــع بیــن فنــی الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر ،محمــد شــوکانی.
بیجــا :عالــم الکتــب ،بیتــا.
 3 3الفرقــان فــى تفســیر القــرآن بالقــرآن ،محمــد صادقــی تهرانــى .قــم :فرهنــگ اســامى،
 1365ش.
 3 3الفروق اللغویة ،ابو هالل عسگری .قم :موسسه النشر االسالمی 1412 ،ق.
 3 3فرهنــگ جامــع واژگان متــرادف و متضــاد فارســی ،فــرج اهلل خداپرســتی .تهــران:
شــرکت کتــاب 1395 ،ش.
 3 3الکافــی ،محمــد بــن یعقــوب کلینــی .تحقیــق :علــی أ كبــر الغفــاری ،تهــران :دار الكتــب
اإلســامیة 1365 ،ش.
 3 3کتاب سیبویه ،عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه .بیروت :دار الجیل ،بیتا.
 3 3کشف الظنون ،مصطفی حاجی خلیفه .بیروت :دار الفکر 1414 ،ق.
 3 3الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل ،محمــود زمخشــرى.بیــروت :دار الكتــاب
العربــی 1407 ،ق.

 3 3كشــف المشــكل مــن حدیــث الصحیحیــن ،ابــن الجــوزی .الریــاض :دار الوطــن للنشــر،
 1997م.
 3 3الكشــف و البیــان عــن تفســیر القــرآن ،احمــد ثعلبــى نیشــابورى .تحقیــق :اإلمــام أبــی
محمــد بــن عاشــور ،بیــروت :دار إحیــاء التــراث العربــی 1422 ،ق.
 4 4مبــدأ التقیــه بیــن أهــل السـ ّـنة و الشــیعة االمامیــة ،احمــد قوشــتی عبدالرحیــم .جــدة:
مرکــز التأصیــل للدراســات االســامیة 2014 ،م.
 4 4مجاز القرآن ،معمر ابوعبیده .قاهره :خانجی 1954 ،م.
 4 4مجمع البحرین ،فخر الدین طریحی .تهران :مرتضوی 1362 ،ش.
 4 4مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن ،فضــل بــن حســن طبرســی .تهــران :انتشــارات ناصــر
خســرو 1372 ،ش.
 4 4مصباح الفقاهة ،ابوالقاسم خوئی .قم :مكتبة الداوری 1377 ،ش.
 4 4معانــی األخبــار ،شــیخ صــدوق .تحقیــق و تصحیــح وتعلیــق :علــی أ كبــر غفــاری ،قــم:
النشــر اإلســامی 1373 ،ش.
 4 4معانی القرآن ،یحیى فراء .مصر :دارالمصریه ،بىتا.
 4 4معجم البلدان ،یاقوت حموی .بیروت :دار إحیاء التراث العربی 1979 ،م.
 4 4مفاتیح الغیب ،محمد فخر رازی .بیروت :دار احیاء التراث العربی 1420 ،ق.
 5 5مفــردات ألفــاظ القــرآن ،حســین راغــب اصفهانــی .تحقیــق :صفــوان عدنــان ،بیجــا:
منشــورات طلیعــة النــور 1427 ،ق.
 5 5المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،محمــد حســین طباطبایــی .قــم :جامعـهى مدرســین حــوزه
علمیــه 1417 ،ق.
 5 5نشــوار المحاضــرة وأخبــار المذاكــرة ،محســن بــن علــی القاضــی التنوخــی ،تحقیــق :
عبــود الشــالجی المحامــی ،بــی جــا :بینــا1391 ،ق.
 5 5نفائــس التأویــل ،شــریف مرتضــی .اشــراف :احمــد الموســوی ،بیــروت :شــرکت األعلمــی
للمطبوعــات 2010 ،م.
 5 5النکت و العیون ،علی ماوردی .بیروت :دار الكتب العلمیة ۱۴۲۸ ،ق.
 5 5النهایــة فــی غریــب الحدیــث واألثــر ،مجــد الدیــن ابــن أثیــر .قــم :إســماعیلیان،
1364ش.

تحلیل انتقادی نگره تمارض ابراهیم؟ع؟ بر پایه روایات امامیه

 4 4معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،حسین بغوى .بیروت :داراحیاء التراث1420 ،ق.

55

