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آورحکایی در وقاله خود ،با

در ادحان ابراهرهی و بر وجذدای

شذاخخی که از این ادحان دارد و به بداور اههردت جد اد و آبدا و اجدداد از جظدر ههده پیدروان

ادحدددان ،بددده وقاحسدددهای بدددین یهودحدددت ،وسدددرحرت و اسدددالم ویپددددردازد .وی حضددددرت
_ کده

اسحام را از جظر یهودحت ،وسرحرت و شرعه وخقدم ،و حضرت اسهاعرل
خددود جرددز قایددل بددر ذبددی بددودن وی اسددت _ از جظددر اهددل سد ّدذت و شددرعه وخ د خر ،بدده عذددوان

قرباجی وذخخج وعرفی وی کذد ،و جظرحات قابل ت ولی را اراخده ویجهاحدد کده پدذیرش آجهدا
به وذزله قجول سست و بی اعخجار بودن وجذای عقاحد شرعی اسدت و در پاحدان ،شدجاهت

وذهج تشرع را به وسرحرت و تسذن را به یهودحت از باب بذران گذاری توحردد جداب از
سوی اهل ّ
سذت و اداوه آن توس شرعه جخرجه وی گررد.

در این پژوهش ،ضهن بیان وی گیهای بارز وقاله وذکور ،با اسخفاده از آحات و رواحات و

شروح و تفاسرر علها بر آجها ،و اثجات این که شرعه وخقددم و وخد خر ،بدا وجدود هدر دو جدوع

رواحددات در وذددابع شددرعی ،در تعرددین ذبددی حضددرت ابددراهرن

اخخالفددی جداشددخهاجد،

وجاجی و جظرحات ضعرف و جادرسدت وقالده را اسدخخراج کدرده و بده جقدد و رد آجهدا _ کده بدر

پاحدده اجخسدداب جادرسددت اقددوال ،بیددان جااسددخوار سددرر دحدددگاهها ،تلقددی جادرسددت از رواحددات
شرعه ،آوارهای جادرست ،و اتهام به شرعه در ابداع رواحت و ...صورت گرفخه _ پرداخخه

 .1اسخادحار گروه علوم قرآن و حدحث داجشکده الهرات داجشگاه فردوسی وشهد.
 .2داجشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدحث داجشگاه فردوسی وشهد.

022

علوم حدیث ،سال نوزدهن ،شهاره دوم

شددده اسددت تددا خددود دلرلددی باشددد بددر اسددخواری عقاحددد شددرعه ،کدده جاشددی از تهس د

اهلبیت

است.

کلحددواژهها :قر بداجی ابدراهرن
ّ
سذت.

 ،اسدهاعرل

 ،اسدحام

بدده

 ،رواحدت شدرعه ،رواحدت اهددل

مقدمه
داسدخان قر بداجی کددردن پسدر حضددرت ابدراهرن

ابراهرهی و از جهله اسالم است.
یهودحت و وسرحرت بر اسا

اسحام

ویداجذد:

حکددی از ووضدوعات وددورد بحدث در ادحددان

صرح وخن تورات حدا ههدان عهدد قددحن ،ذبدی را حضدرت

گف ددت :اکذ ددون پس ددر خ ددود را ،ک دده حگاج دده توسدددت و او را دوس ددت و ددیداری ،حعذ ددی

اسحام را بردار و به زورن وور حا برو ،و او را در آججا ،بدر حکدی از کدوههدایی کده بده تدو
جشان ویدهن ،برای قرباجی سوخخذی بگذران.

3

اوا با توجه به این که در قرآن کرحن تصرححی به جام ذبی جشده ،و رواحات اسالوی ،اعدن از
شددرعه و سد ّدذی کدده در ایددن خصددوص وارد شددده _ چذددان کدده خواهددد آوددد _ جرددز وخذدداق اسددت،
گروهی حضرت اسحام

را و گروه دحگر حضرت اسهاعرل

را ذبی ویداجذد.

در کتابهددای ز حددادی ،از جهلدده کتددج تددارحخی و تفسددرری و روایددی و قصددص اججرددا ،بددر

اسددا

آحددات و رواحددات بدده تعرددین هو حددت ذبددی پرداخخدده شددده و وقدداالت بسددراری ،بددا جگدداه

تطجرقددی ،در ایددن زورذدده جگاشددخه شددده اسددت؛ لکددن جگدداه وقاحسدده گراجه بدده سددرر تددارحخی ایددن
4

بحث در ادحان ابراهرهی صورت جگرفخه است.
ریون فایرسخون ،خاورشذا
خاخام د
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آورحکایی ،با جظر به وجود اخخالف در تعردین هو حدت

 .3سفر پیداحش ،باب ،33آحه .3
 .4از جهلدده« :بررسددی تطجرقددی داسددخان حضددرت ابددراهرن در وخددون تفسددرری و عرفدداجی (تددا قددرن هفددخن هجددری)» ،حسددرن آقددا
حسرذی/سهاجه زراعخدی ،وجلده الهردات تطجرقدی ،سدال اول ،تابسدخان ،4329شدهاره3؛ «ودروری بدر دو دحددگاه در ودورد
ذبددی ابددراهرن در سددذت اس دالوی» ،وحهددد رسددول احهدداجی ،وجلدده وعرفددت ادحددان ،سددال اول ،بهددار ،4329شددهاره3؛
«بررسی و وقاحسه قصه اسهاعرل در قرآن و تورات» ،وحهد وهدی فرروزوهر ،فصلذاوه ورقات حم ،سال جهن ،پاییز
 ،4379شهاره33؛ «ذبی از دحدگاه قرآن ،عهدین و وفسران» ،زحذج پوراخخری ،فصلذاوه کوثر ،پاییز و زوسدخان ،4322
شهاره33؛ «وقارجه ذبی اهلل در قرآن و عهدین» ،وعصدووه ودروج جردا ،وجلده رشدد آودوزش وعدرف اسدالوی ،بهدار ،4322
شهاره.73

یهودحت ،وسرحرت و اسالم ویپردازد ،و بر اسا
قابل ت ول است.

رواحات ووجود ،جظرحاتی اراخه ویدهد کده

لذا در این پژوهش ،با جظدر بده وذدابع تفسدرری ،حددحدی و تدارحخی قددحن و جدحدد اسدالوی،
اعن از شرعه و ّ
سذی ،وجاجی و جظرحات ضعرف و جادرسدت وقالده اسدخخراج و بده بررسدی و جقدد
آجها ،پرداخخه شده است.

الزم به ذکدر اسدت کده تهداوی آجچده در اداوده بده جقدل از فایرسدخون بیدان ویشدود ،برگرفخده از

ریون فایرستون در حک جگاه
ِ .3

خاخددام فایرسددخون ،خاورشددذا

آورحکددایی و پروفسددور یهودحددت قددرون وسددطی و وطالعددات

با یهودیت ،مسحححت ...

این وقاله است.

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

ذب ددی در ط ددول اعص ددار گوج دداگون ،ط ددی وقال ددهای ب دده وقاحس دده هو ح ددت ذب ددی در ط ددول ت ددارحخ

اسالوی ،و عضو ارشد ورکز دین و فرهذگ ودجی در داجشگاه کالرفرجرای جذوبی است کده بده

ز بددان عجددری و عر بددی تسددل

ی در باره اسدالم اولرده و ارتجداط

کاوددل دارد .او در سددال 3003م ،بدده عضددوحت و سسدده وطالعددات

پیشرفخه یهودی در داجشگاه پذسرلواجرا درآود.
آن با یهودحان و یهودحت ،تفسرر وخون وقد

از کتاب وقد

و قرآن ،پدحده جذگ وقدد ،

و وجددادالت درون وددذهجی _ کدده زورذدده تخصصددی وی بددوده _ جوشددخه اسددت 5.وی هنچذددرن،

جگارج ددده برخدددی وددددخلهای «داخدددرا الهعدددارف قدددرآن لرددددن» ،از جهلددده :ابدددراهرن ،اسدددحام،
اسهاعرل ،جذگ و ...است.

از وهنترین کتج وی ،ویتوان به ووارد زیر اشاره جهود:

_ Who Are the Real Chosen People? The Meaning of Closeness in Judaism, Christianity and
Islam (Available Fall 2008).
_ An Introduction to Islam for Jews, Jewish Publication Society, 2008.
_ Jews, Christians, Muslims in Dialogue: A Practical Handbook, with Leonard Swidler and
Khalid Duran. White Cloud Press, 2007.
_ Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims New York: Ktav, 2001.
(Translated into Turkish, 2004, Arabic translation in process).
_ Jihad: The Origin of Holy War in Islam New York: Oxford University Press, 1999.
(Indonesian translation in process).
_ Journeys in Holy Lands: The Evolution of the Abraham-Ishmael Legends in Islamic
Exegesis Albany, NY: State University of New York Press, 1990.

 .5برگرفخه ازhttp://huc.edu/faculty/faculty/firestone.shtml :
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 .2جگاهی کلی به مقاله
ریون فایرسخون در سدال 4992م ،وقالدهای تحدت عذدوان «شاحسدخگی ،تقلردد ،و شدهادت:
د

جذجدههای تفسدرر فراتدارحخی شدرعه از داسدخان قر بدداجی ابدراهرن در وقاحسده بدا جگدرش یهودحددت،
وسدرحرت ،و احادحددث اهدل سد ّدذت» 6را در وجلدده آ کدادوی دحذددی آورحکددا بده چددا ،رسدداجد و در
آن ،با بهره گرری از وذابع دست اول شرعه و اهل سدذت ،طدی  33صدفحه ،بدا جظدر بده اخدخالف
آرا در باب ذبی اهلل ،بده سدرر تدارحخی ایدن وطلدج ،خصوصدا از زودان ظهدور اسدالم پرداخخده ،و
جظر علهای شرعه و اهل ّ
سذت را در این باره بیان جهوده است.
فایرسددخون در ایددن وقالدده _ کدده بددا وخذددی ثقرددل جگاشددخه شددده اسددت _ ابخدددا در ح د

وقدودده

جسجخا طوالجی (حددود سده صدفحه) ،پدس از بیدان اههردت ووضدوع ،تجردین ووضدوع و وحددوده

بحددث ،و ذکددر وجدداجی خددود ،بیددان وی کذددد کدده هدددف از ایددن وقالدده تعرددین هو حددت قر بدداجی و حددا
پ ددرداخخن ب دده س ددایر جزخر ددات ای ددن داس ددخان جرس ددت ،بلک دده وقاحس ددهای تطجرق ددی ب ددین برخ ددی

روشهای کالسر

ووجود در دحدگاههای خاص وذهجی اسدت ،کده وعادلده ودابین «برتدری،

شاحسددخگی و ارزش» را در بدداره قر بدداجی حضددرت ابددراهرن

پددیش ویبددرد .ایددن وعادلدده در پددی

بیان آن است که اعهال جاشی از برتدری شخصدرخی ،شاحسدخگیای را جدزد خددا احجداد وی کذدد
که اگر چه وهکن است به خاطر رحاضت تحق حافخه باشد ،لکن اثجدات برتدری لزوودا وسدخلزم

رحاضت جرست؛ و این برتری به طور ذاتی به جسدلهای بعدد وذخقدل وی گدردد .لدذا ایدن پیدروان

با ارزش و اعخجاری وذحصر به فرد ،وورد اعخهداد واقدع ویشدوجد .وی بدر ایدن اعخقداد اسدت کده
دحدگاه وشخرل ووجود ،وذجر به پدحد آودن این وعادله شده است

سحس وی ،تحت عذوان «تعردین هو حدت قر بداجی وذخخدج» ،بده هو حدت ذبدی در یهودحدت،

وسرحرت و اسالم ،از آغاز تا کذدون ویپدردازد ،و قایدل ویشدود کده یهودحدان _ کده خدود را ورثده

اسددحام

ویداجذددد _ و وسددرحران _ کدده ورثدده وعذددوی اسددحام

هسددخذد _ بددر اسددا

جددص

صددرح عهددد عخر د  ،حضددرت اسددحام را فرزجددد وذخخددج بددرای قر بدداجی شدددن ویداجذددد.
جوحسذده در اداوه ،دو دحدگاه را در وران اهل ّ
سذت جقل وی کذد ،و آجهدا را «وکتدج وذطجد بدا
ّ
کتاب وقد » _ که در آن اسحام ذبی و وحل این روحداد سورحه فدرض شدده اسدت _ و
7

6. Reuven Firestone, Merit, Mimesis, and Martyrdom: Aspects of Shicite Meta- historical Exegesis on
Abraham's Sacrifice in Light of Jewish, Christian, and Sunni Muslim Tradition, Journal of the
American Academy of Religion, vol 66, No 1, 1998, pp 93- 116.
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«وکتج اعراب» _ که در آن اسهاعرل
ّ
وکه روی داده است _ ویجاود؛ لکن «وکتج وذطج با کتاب وقد » را با توجده بده ایدن کده
ابددن کثرددر رواحددات جقددل شددده از صددحابه در ایددن بدداب را در زوددره اسددراخرلرات وحسددوب کددرده

است ،به دلرل عدم وجود ذی جفع از شاحسدخگی ،وذخفدی ویداجدد و رواحخدی در ایدن بداب ذکدر

جهیجهاحد.

بذا بر بیان فایرسخون ،آجچه بیشخرین اههرت را در این وقاله دارد ،دحدگاه وخفداوت شدرعه

در ایددن وسد له اسددت .وی تحددت عذددوان «جهوجددههای شددرعی» ،ابخدددا بددر وجذددای برتددری جسددج و

را ادعددای حد خالفددت وعرفددی کددرده

اخهدده شددده اسددت و ثاجرددا ،هدددف از قرددام اوددام حسددرن

است ،و سحس دو جهوجده از رواحدات شدرعی را ذکدر وی کذدد و از آجهدا چذدرن جخرجده وی گردرد کده

در ش درعه دو روی کددرد وجددود دارد :روحکددرد شددرعه جخسددخرن _ کدده قرابددت تددارحخی بیشددخری بددا

عصر پیاوجر

و صحابه دارد _ ذبدی را اسدحام

ذبی را به اسدهاعرل

خواجده است.

ویداجدد ،لکدن روی کدرد شدرعه وخد خر،

تفسدرر و داسدخان شدهادت اودام حسدرن

وی ادعا وی کذد کده ارتجداط اسدحام

با یهودیت ،مسحححت ...

جد اد ،بدده وعرفدی شددرعه پرداخخده اسددت و در ایددن ضدهن ،اوال ،قایددل بده وجددود اخددخالف در روش

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

به عذوان قرباجی فرض شده و این داسخان در حووده

را جداحگزین آن در اسدالم

بدا حدم اسدالوی وخدخص شدرعه اسدت و بده بیدان

اجگرزههددایی در ایددن زورذدده ویپددردازد؛ از جهلدده :تدددارل جد اد ووحدددی بددرای ورکددز دحذددی وکدده،
ارتجاط وذطقی قرباجی شدن حضرت اسحام

در حووه وکده بدا وراسدن حدم ،تقرده بده دلردل

شکذجه و آزار و اذحت شرعه به وسرله اهل ّ
سذت ،که

غررعرب.

به تشددحد شدکل گرری حد

جذدجش

هنچذرن ،به عذوان رواحت دوم شرعه ،رواحخی در باب فضدرلت جدزع بدر سردالشدهدا

را وطرح ویجهاحد و آن را رواحت وشهور شدرعه از ذبدی بدودن حضدرت اسدهاعرل
کدده در آن واهرددت رهدداییبخش اجدددوه حضددرت ابددراهرن

ویجاودد،

بددرای شددهادت اوددام حسددرن

بددا

واهرت رهاییبخش ذب عظدرن وطابقدت دارد .فایرسدخون ایدن رواحدت را ابدداع ابدن بابو حده در

قرن دهن ورالدی وعرفی وی کذد و ودعی ویشود کده جفدوذ و حا کهردت رواحدت قر بداجی شددن
 ،باور جادرسدخی کده رواحدت

حضرت اسهاعرل و فراووش شدن رواحت حضرت اسحام
اسدحام را بددا شددکذجه شددرعه از سددوی خلفددای سد ّدذی وددرتج ویسدداخت ،از بددین بددرد ،و لددذا
این تفسرر ابداعی برای پر کردن خأل احجاد شده ،رشد کرد.

سددراججام ،جوحسددذده ،بددا توج دده بدده ایددن ک دده یهودحددان بدده دلر ددل ورثدده اسددحام

ب ددودن و
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وسرحران بده دلردل ورثده روحداجی آن حضدرت بدودن ،خدود را ذی جفدع از شاحسدخگی ووجدود در

هسددخذد ،وددذهج تشددرع را بدده

ذبدی ویداجذددد ،و شددرعران جرددز ورثدده روحدداجی سددرد الشددهدا
وسرحرت و ّ
تسذن را به یهودحت ،تشجره وی کذد ،چرا که از جظر وی توحرد جاب از سدوی اهدل
س د ّدذت بذران گ ددذاری ش ددد و اداو دده آن توسد د ش ددرعه ص ددورت گرف ددت و جر ددز ش ددرعه وعخق ددد ب دده
بازگشددت حضددرت وهدددی

و اسددخرفای ح د ّ خددوحش توس د آن حضددرت اسددت ،کدده ایددن

ههاجذد رابطهای است که بین وسرحرت و یهودحت وجود دارد.

 .4ویژگیهای مقاله
این وقاله وی گیهای بارزی دارد ،از جهله:

_ اشاره جوحسذده به تواف ادحان در زورذه علت اصلی طرح این داسدخان در کتدج وقدد

_ که عجارت است از این که «علت شاحسخگی قابل تقدیر این قهرواجان ،رضاحت وذحصدر بده
فددرد آجددان در اجددرای کاوددل و دقر د فروددان الهددی بددوده اسددت»_ و اخددخالف آجددان در جزخرددات و

حواشی داسخان.

_ جف ددی اتخ دداذ وطال ددج ق ددرآن وجر ددد از کت ددج وق ددد

پیش ددرن ،ب ددر خ ددالف بیش ددخراغلج

خاورشذاسان ،با تعجرر ...« :اوا جهیتوان به طور وطل گفت که بیان قرآن وسخقرها به شکتدجق

قجلی وابسخه است».

_ اشاره به وقالدهای کده جوحسدذده در آن بده تعردین هو حدت قر بداجی پرداخخده ،و اثجدات جهدوده

که حضرت اسهاعرل جاوزد قرباجی شدن بوده است .این اور خواجذده را از قرد تالش بدرای
کشف جظر جوحسذده رها ساخخهّ ،
وخوجه اصل وطلج _ که وقاحسهای بدین جظدر شدرعه در ودورد

داسدخان قر بداجی حضدرت ابددراهرن

است _ ویسازد.

 ،بدا جگدرش یهودحدت ،وسددرحرت ،و احادحدث اهدل سد ّدذت

بدده طددور کلددی ،جوحسددذده در ایددن وقالدده سددعی دارد بددا ووضددع گرریهای صددرح و شددفاف،

وخاطدج را درگردر جزخرددات جسدازد؛ اگرچده ،آن چذددان کده بعددا اشدداره خواهدد شدد ،در وددواردی

سو اسخفادههایی جرز جهوده است.

_ وخن وقاله و در وواردی برداشتهای جوحسذده از وخدون وربوطده ،جشدان از تسدل و دقدت

جظر وی دارد؛ بدین وعذا که در وواردی برداشتهایی از وخن اراخده داده اسدت کده ودخن بدر آن

داللت صرح جدارد؛ ودال :گفخه شده «شجه قرباجی شدن اسحام جهاحشی از تصدلرج بدوده ،و
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ویتدوان گفددت کدده عرسددی بددرای جاجشددرذی اسدحام و تکهرددل جقددش او بدده عذددوان قر بدداجی ،آوددده

بدده احهددان ،ابددراهرن چددون اوخحددان شددد ،اسددحام را گذراجرددد و آن کدده وعدددهها را

پذیرفخه بود ،پسر حگاجه خود را قرباجی وی کرد؛ کده بده او گفخده شدده بدود کده «جسدل
تددو بدده اسددحام خواجددده خواهددد شددد ».چددون کدده حقددرن داجسددت کدده خدددا قددادر بددر
براجگرزاجردن اووات است و هنچذرن ،او را در ودلی از اووات جرز باز حافت».

که فاقد هر گوجه اشاره وسخقرن به درحافت جوحسذده اسدت ،لکدن بدا کهدی ت ودل ویتدوان از

آن ،به این عقرده وسرحرت رسرد.
دارد؛ از جهله:

این س ال که چه کسی قرباجی وذخخج است ،از دوران قدحن وفسران وسدلهان را

با وشکل وواجه کرده ،اوا در عرن حال ،غالجا اسخدالل قداطعی در ایدن بداره ارا خده

با یهودیت ،مسحححت ...

_ جوحسددذده بددا وجددود گددراحشهددا وددذهجی ،در وددواردی قضدداوتهایی بیطرفاجدده و وذصددفاجه

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

است» ،در حالی که آجچه در «عجراجران ،باب  ،44آحه  »49-47آوده عجارت است از:

گردحده است.

 .3جقد مقاله
با وجود وی گیهایی کده بدرای وقالده فایرسدخون ذکدر شدد ،اجخقداداتی بذردادی جردز بدر آن وارد

اسددت کدده در اداودده تحددت دو عذددوان «جقددد وجدداجی فکددری» و «جقددد جظر حددات اراخدده شددده» بررسددی

خواهد شد.

 .1-4جقد مجاجی فکری
 .1-1-4تعصبات آباء و اجدادی

آجچه که بیش از هر چرز دحگر در ایدن وقالده جهدود دارد ،و اکثدر اشدخجاهات جوحسدذده جردز از

آن جش ت گرفخه ،ح

باور غل است ،که خصوصا در وران یهودحدان رحشدهای عهرد دارد ،و

آن باور برتری به سجج آبا و اجداد ،و به عجارتی ،ج ادپرسخی است.
جوحسذده از ههان ابخدای کالم اشاره دارد که در جظر وی:

برخ ددی و ح ددا حخ ددی بیش ددخر قس ددهتهای ای ددن داس ددخان ،ک دده ب ددرای اعخج ددار و آب ددروی

جسلهایی از آن قهرواجان که پیدرو آجهدا وحسدوب ویشدوجد ،کذدار گذاشدخه حدا جگده

داشخه وی گردد ،وورد توجه قرار وی گررد.

و در اداوه بدان ویافزاحد:
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 ...اثجات برتری لزووا وسخلزم ر حاضت جرست .این شاحسخگی ههاجذد کاالیی که

ذخرره ویشود ،به طور ذاتدی در جسدلهای پیدرو جردز اجدوخخده ویشدود ،و لدذا ایدن
پیروان ،با ارزش و اعخجاری وذحصر بده فدرد ،از طر ید وحسدذات وذطجد بدا دحذدی

که شاحسخگی را به عهلکدرد در اولدرن ورحلده جسدجت ویدهدد ،ودورد اعخهداد واقدع

ویشوجد.

و به عجارت بهخدر ،شاحسدخگی آبدا و اجدداد ،عهلکدرد صدحر و بددون رحاضدت را بده دججدال

دارد .هنچذرن ،بر این عقرده است که:

 ...تقددوای ز حدداد و درسددخکاری قدددوا ،ورتجددهای از حهاحددت الهددی را بددرای اوالدشددان

تضددهرن وی کذددد ،و لددذا حکددی از دالیددل شاحسددخگی آجهددا دعددای خر دری اسددت کدده

شاول حال ذرحهشان وی گردد.

سحس وی گوحد:
 ...و اشخراکات برجسخه جسجی _ که یهودیها و اعراب از آن سهن ویبرجد _ وذشد
و علت رقابت تفسرری در این داسخان را برای وا وشخص ویسازد.

در جداول تذظرن شده تعجرر «ذی جفع از شاحسخگی» را وی گذجاجد ،با این عجارت که:
چه کسی از تسلرن قر بداجی وذخخدج بده خواسدت و اراده الهدی بهدره بدرده ،و سدزاوار

پاداش شده استو آحا قرباجی اسحام بود و پاداش جاشدی از شاحسدخگی ،بده اوالد
ّ
او ،حعذی یهودحان (حا فرزجدان وعذویاش ،وسرحران) تعل وی گررد ،حدا شقر بداجیق
اسهاعرل بود که رضاحخش به قرباجی شددن ،فرزجددان عدربش را از اعخجدار و افخخدار

الهی بهرهوذد وی کذدو

و بددر ههددرن اسددا  ،از رواحددت «عهددر بددن عجدددالعزیز» _ کدده در اداودده خواهددد آوددد _ جخرجدده

وی گررد که در باور اسالوی جرز «جسجت دادن شاحسخگی به قددوا بدرای جسدلهای آحذدده وفردد

فاحده است» و تعجردر «حدا ابدن ذبیحدرن» را تلقدی بده برتدری وضداعف بدرای حضدرت رسدول
جهوده ،وی گوحد:

او به توفر و رحهت الهی برگزحده ویشود ،رحهخی که از شاحسخگی فدوم العداده
وی بده خدداطر شدجه قر بدداجی شدددن دو جفدر از اجدددادش ،حعذدی اسددهاعرل و عجددداهلل،
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جاشی وی گردد.

او ههدده جظر حددات خددود را بددر ایددن وجذددا پاحددهریزی کددرده ،اراخدده ویدهددد؛ لکددن ایددن عقرددده

صورت وجدارزه کدرده اسدت تدا وسدلهاجان جهدان را از هدر جد اد و قدوم و قجرلده ز یدر پدرچن واحددی

جهددع کذددد ،جدده پددرچن قوورددت و جد اد ،و جدده پرچهددی غرددر آن _ 8آن چذددان کدده جوحسددذده جرددز بدددان

اشاره جهوده است _ لکن وی این وجارزه را از قرن جهن ورالدی به بعد داجسخه است؛ در حدالی
که اسالم این وجارزه را از ههان ابخدا ،با جزول آحاتی چونّ « :ؤجها ال ُه دو ُذون ؤخوا» 9آغاز جهدود .در
اسالم ،بر خالف جظدر جوحسدذده ،اوخرداز و برتدری تذهدا و تذهدا از طر ید تقدوا بده دسدت ودیآحدد؛ بده
طوری که خداوجد در قرآن وجرد ویفرواحد:

و در رواحات جرز بسرار بر آن ت کرد شده است؛ به عذوان جهوجه:

_ از رسول اکرم

فروودجد:

جقل شده ،در خطجه حجه الدوداع _ کده در احدام تشدری ایدراد جهودجدد _

با یهودیت ،مسحححت ...

َّ َّ ُ
َّ َّ
ُ َّ ْ ُ
َّ َّ
ْ ُ
َّ َّ َّ ْ ُ
أیها ی ّج ُاس ّإنا للل َّجا ر ْو أم ْن ذر ٍر َّذ ی ْن َّثی َّذ َّج َّعل َّجا ر ْو ُش ُع با َّذ ق َّبا أول أ َّت َّع َّاراوی أإ ّن أ ر َّیر َّمك ْو
«ها
ْ َّ ُ ْ َّّ
َّ
َّ َّ ٌ َّ ٌ 10
ْ
یه أ لحكو إن یه ع ألحو ل أبحر».
أعجً أ

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

وخددالف تعلرهددات دیددن وجددرن اسددالم اسددت .اسددالم بددا «عصددجرت جدداهلی» در هددر شددکل و

َّ
َّ َّ
َّ َّ ُ
َّ َّ
َّ ُ
أیها ی ّجاس! أا ّإن َّر ّبك ْو َّذ أیح ًٌ ،أا ّإن َّأبا ر ْو َّذ أیح ًٌ ،أا ا ا ْضل أ َّع َّر أبی َّعلی َّع َّج أمی ذ ا
ها
َّ َّّ
ْح َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ
َّّ ْ
َّّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
ْ
أ َّعج أمییی علییی ع َّر أبییی ذ ا أألسییود علییی أحم َّییر ذ ا أأل مییر علییی أسییود ،إا أبییا تل ی « :أإن
ْ ُ ْ َّ
َّ ْ َّ ُ ْ 11
یه ی لحكو»؛
أ ر َّر َّمك ْو أعجً أ

ای وردم ،آ گاه باشرد که پروردگار شدها حکدی اسدت .آ گداه باشدرد کده پددران شدها
حکدی هسدخذد .آ گداه باشدرد کدده عدرب بدر عجدن و عجدن بددر عدرب و سدراه بدر سددر و

سر بر سراه هرچ فضرلخی جدارد ،وگر به سجج تقدوی کده« :ههاجدا ارجهذددترین

شها جزد خدا پرهرزگارترین شها است».

_ از اوام سجاد

رواحت شده ،که ویفروود:

َّّ َّ
َّ َّ ُ َّ
َّ َّ ُ
َّ َّ َّ ُ
ُ
َّ
یه َّع َّمیم أ ْعح ُمك ْیو أا َّحمیا
یه َّع ّز َّذ َّجل أ ْح َّس ُجك ْو َّع َّممَّ ،ذ أإ ّن أ ْعح َّمك ْو أع ْج ًَّ
أإ ّن أ َّح َّّبك ْو أإ ی
أ
أ
َّ
َّ
َّ ْ َّ َّ َّّ َّ ْ َّن ُ ْ ْ َّ َّ
ْ َّ
یه أ َّشی ُّییً ُر ْو َّل ْشیییح أ َّّهَّ ،ذ إ َّّن أ ْقی َّییر َّب ُك ْو أمی َّ
یه
یب
یه ریبییی  ،ذ أإن أ ییییا رو أمییین عییی
یین أ
أ
َّ أعجیییً أ
أ
أ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ْ ُ َّ َّ
ُ ُ َّ َّ
ُ ُُ
َّ ُ
َّ َّ ُ ْ َّ
یه أ ْ لحك ْو
یه أ ْس َّبغك ْو علی أعحا أ أهَّ ،ذ أإ ّن أ ر َّر َّمك ْو علی أ
أ ْذ َّس ُعك ْو لللاَّ ،ذ أإ ّن أ ْرضا ر ْو أعجً أ

 .8تفسرر جهوجه ،ج ،33ص.303
 .9سوره حجرات ،آحه :40در حقرقت و وذان با هن برادرجد.
ّ
ّ
 .10سدوره حجدرات ،آحده  :43ای ودردم ،ودا شدها را از ودرد و زجدی آفر حدددحن ،و شدها را ولدت ولدت و قجرلده قجرلده گرداجرددحن تدا بددا
ح دحگر شذاسایی وخقابل حاصل کذرد .در حقرقت ،ارجهذدترین شها جدزد خددا پرهرزگدارترین شهاسدت .بدیتردحدد،
خداوجد داجای آ گاه است.
 .11الدر الهذدور ،ج ،5ص.92
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َّ
أ ّه؛
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بده راسددخی وحجددوبترین شددها در جددزد خدددای عدز و جددل کسددی اسددت کدده کددردارش
جرکوتر باشد ،و ههاجا بزر،تدرین شدها در پیشدگاه خددا از جظدر کدردار کسدی اسدت

که رغجخش بدان چه جزد خدا است ،بزر،تر باشد ،و به درسخی که آن کسدی بهخدر

از عددذاب خدددا ججددات حابددد کدده خشددرخش جسددجت بدده خدددا بیشددخر باشددد ،و ههاجددا

جزدحددَترین شددها بدده خدددا کسددی اسددت کدده خلقددش جرکددوتر باشددد ،و بدده راسددخی

پسددذدحدهترین شددها در جددزد خدددا کسددی اسددت کدده بددر عرددال خددود فراخخددر گرددرد ،و

گراویترین شها در پیشگاه خدا پرهرزگارترین شها سجت به خدا است.

_ هنچذرن ،جصر رازی رواحخی را در باره اوام رضا

بیان وی کذد ،به این وضهون که:

َّ َّ
ٌ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ ْ ْ َّ ْ َّ ْ ُ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ
ض أش َّیرف أم ْجی أبیا! الیال :ی ّتلی َّ ی ش َّّیرا ُْ ،و َّذ
یه ما علی ذج أه یألر
قال َّر ُجل أ ّ ألر َّضا َّ :ذ
أ
أ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ ْ
َّ َّ ُ َّ َّ
َّ َّ
َّ
یاس! الیال ُیه :ا ْتح ألیف هیا َّهی ی ،ل ٌحیر
یه أ ْحح ْه ُط ْو ،.الال ُه هل ُر :أ ْن َّ َّذ ی أه ل ُحیر ی ّج
طاع أ
أ
ّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ
ُ
یه َّما ُن أس َّخ ْ َّه أ أه ی ْ ه ُ َّ « :ذ َّج َّع ْل َّجیا ُر ْو ُش ُیع با ذَّ
َّ
أم أجی من ران أ ل َّی أه عا ی ذ أط َّا ه ،ذ أ
َّ َّ
ُ َّ ْ ُ ْ َّ
ْ َّ ُ ْ 13
یه أ لحكو»؛
ق َّبا أول أ َّت َّع َّاراوی أإ ّن أ ر َّر َّمك ْو أعجً أ

وددردی بدده حضددرت رضددا

گفددت :بدده خدددا سددوگذد در روی زوددرن از جهددت پدددر

ش ددرحفتر از ت ددو کس ددی جرس ددت! فروددود :تق ددوی آجددان را شددرحف سدداخت و طاعددت
خداوجددد احشددان را بهددرهوذددد گرداجرددد ،.دحگددری بدده او گفددت :بدده خدددا سددوگذد تددو

بهخرین وردم هسخی! به او فرودود :ای ودرد سدوگذد وخدور ،از ودن بهخدر کسدی اسدت

که باتقواتر و اطاعخش افزوجخر از ون جسجت به خداوجد وخعال باشد ،بده خددا قسدن
ّ
ّ
این آحه وذسو جشده است که« :و شها را ولت ولت و قجرله قجرلده گرداجرددحن تدا

با حَدحگر شذاسایی وخقابل حاصدل کذردد .در حقرقدت ،ارجهذددترین شدها جدزد

خدا پرهرزگارترین شهاست».
ّ
پس با ایدن ههده ،و بدا وجدود تسدل جوحسدذده بدر تعدالرن اسدالم و در دسدخر داشدخن الاقدل
وذددابع اهددل سد ّدذت ،جهیتددوان قضدداوتهای وی در ایددن وقالدده را کدده اکثددرا بددر ههددرن پاحدده بذددا

شدهاجد ،وذصفاجه و بیغرضاجه داجست!
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ُ
 .12الکافی ،ج ،2ص52؛ ون الححضدره الفقرده ،ج ،1ص102؛ بحدار األ جدوار ،ج ،404صُ :73وح ّهدد ب ُدن ححردی ،عدن أحهدد
ب دن ُوح ّه دد ب دن دعرسی ،ع دن الحس دن ب دن وح ُجوب ،عدن دهدال دل ب ددن ع دط ّرد  ،عدن أ دبدی حهدزا ،عدن ع دل د ّدی ب ددن ال ُحسدر دن قدال:
ُ ُ
کان حقول...:
ُ
ّ
ّ
 .13عردون أخجدار الرضدا  ،ج ،3ص :335حددثذا الحددا دک ُن أ ُبدو ع دل ّدی ال ُحسدر ُن ب ُدن أحهددد الجره دق ُّدی قدال :حددث دذی ُوح ّهدد بد ُدن
ُ ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ححری ّ
اهلل ُوح ّهد ب ُن ُووسی ب دن جصر ّالر داز ّی قال :س دهعت أ دبی حقول. ...:
الصو دل ُّی قال :حدث دذی أ ُبو عج دد د

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

حسددرن بعددد از وددر ،دشددهن اصددلی علددی ،وعاو حدده ،ودددعی حد خالفددت گردحددد.

با یهودیت ،مسحححت ...

آری ،چه تفاوت دارد ،ذبی اسهاعرل

است:

و وهدن تسدلرن آن بزرگدواران

باشد حا اسدحام

َّّ

َّ
َّ
ین َّهم ُجییییوی َّذ ُ
ین ی َّّ َّب ُعی ُ
یییوه َّذ َّهیییی َّ ی ی َّّجبییییی َّذ ی یییی أ َّ
«إ َّّن أ ْذ َّ ییییی ی َّّجییییاس بییییخ ْب َّر أیه َّحو َّ ّلیییی أ َّ
یه َّذ أ ییییی
أ
أ
أ أ أ
ْ
َّ 14
یل ُم ْؤ أم أجحن».

 .2-1-4سنجش فعل ائمه

با میزان بشری

جوحسذده در وعرفی کوتاهی که از شرعه دارد ،بیان وی کذد که:
 ...حسن تا زوان رحلدخش در سدال  ،559از غوغدا و جدزاع دوری گز حدد ،اودا بدرادرش
شرعه قراوی را آغاز کرد ،اوا به وسرله پسر وعاوحه ،یزحد ،وخوقف شد....

وی بددا ایددن تعددابیر وخددالف تددارحخ ،جددوعی تذدداق

کلی اخهه شرعه

را در عهلکددرد ایددن دو بزرگددوار ،و بدده طددور

به تصویر وی کشد؛ در حالی که اوال ،از جظر شدرعه خالفدت اخهده خالفخدی

الهی است و کسی قادر جرست آن را از احشان بگررد حدا احشدان را از ایدن وقدام خلدع کذدد ،حخدی

اگر به ظاهر خلرفه دحگری باشد و خود را جرز «اورر اله وذرن» بذاود؛ 15ثاجرا ،تدارحخ بده وضدوح

جشان ویدهد که اخهه اطهار بده وقاودات ظداهری عال قدهای جداشدخذد؛ بده طدوری کده اودام
علی خالفت را در شورایی که عهر تشدکرل داده بدود ،بده دلردل عددم قجدول س ّدذت خلفدای
قجل ،رد وی کذد و بعد از عدهان جرز جز به اججار جهیپذیرد؛ چذان که در این باره ویفرواحد:

سوگذد بده خددایی کده داجده را شدکافت و جدان را آفر حدد ،ا گدر حضدور فدراوان بیعدت
کذذددگان ججدود ،و حداران حجدت را بدر ودن تهدام جهدیکردجدد ،و ا گدر خداوجدد از علهددا
عهد و پیهان جگرفخه بدود کده برابدر شدکن بدارگی سدخهگران ،و گرسدذگی وظلوودان،

سکوت جکذذد ،وهار شخر خالفت را بر کوهان آن اجداخخه ،رهاحش ودیسداخخن ،و

 .14سوره آل عهران ،آحه  :52در حقرقدت ،جزدحکتدرین ودردم بده ابدراهرن ،ههدان کسداجی هسدخذد کده او را پیدروی کدردهاجدد ،و
شجرزق این پیاوجر و کساجی که شبه آیین اوق احهان آوردهاجد و خدا سرور و وذان است.
ّ
 .15عرون اخجار الرضا  ،ج ،3ص :410 -439ح ّدثذا ال ُحسر ُن ب ُن ؤبر داهرن بن تاتاج  -ر دضی ُ
اهلل عذ ُه  -قال :حدثذا ع دل ُّی ب ُن
د
د
اشن ،عن أبی ّ
الصل دت الهر دو د ّی قال :ؤ ّن اله ُوون قال دل ّ
اهلل
دول د
اشن ،عن أ دب دیه دؤبر داهرن ب دن ه د
دؤبر داهرن ب دن ه د
لرضا  :حا ابن ر ُس د
د
د
د
ُ
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
ود ّح د دهلل ع ّز و
ج
ع
ال
ب
«
:
ا
ض
الر
ال
ق
ف
ی!
ذ
و
ف
ال
خ
ال
ب
ح
أ
ل
ا
ر
أ
و
ت
اد
ج
ع
و
ع
ر
و
و
ل
د
ه
ز
و
ل
ض
ف
و
قد عرف ُت دعله
د
د د د دد
د
د
د
ُّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ ُ
ُّ
الدجرا أر ُجو ّ
الخواضدع دفدی الددجرا
الذجاا دون ش ّ در الدجرا و دبالورع ع دن الهح دار دم أر ُجو الفوز دبالهغدا دج دن و دب
الزه دد دفی
جل أفخ دخ ُر و دب
د
د ُ
أر ُجو ّالرفع عذد اهلل ع ّز و ج ّل» .فقال ل ُه اله ُو ُ
ون :فدإ ّجی قدد رأح ُ
دت أن أع ددزل جف دسدی ع ددن ال دخالفد د و أجعلهدا لد و أب داحعد !
دد
د
د د
اهلل جعلهدا لد  ،فدال ح ُج ُ
ُ
فقال ل ُه ّالرضدا « :ؤن کاجدت ه ددذ ده ال دخالفد ُ لد و ُ
اهلل و تجعل ُده
دوز لد أن تخلدع دلجاسدا ألجسد
د
د
ُ
دلغر درل ،و دؤن کاج دت ال دخالف لرست ل  ،فال ح ُج ُوز ل أن تجعل دلی وا لرس ل !»
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علوم حدیث ،سال نوزدهن ،شهاره دوم

آخددر خالفددت را بدده کاسدده اول آن سددرراب وددیکددردم ،آن گدداه وددیدحدحددد کدده دجرددای
شها جزد ون از آب بیذی بزغالهای بیارزشتر است.

16

لکن ههواره به طرم گوجاگون و به وقخضای زوان ،وظرفه الهدی خدود را _ کده بر پدایی حد و

ع دددالت ب ددود _ اجج ددام ویدادج ددد؛ چذ ددان ک دده حض ددرت عل ددی

ویفرواحد:

در وق ددام وذاج ددات ب ددا خ دددا

خداحا تو ویداجی که جذگ و درگرری وا برای به دست آوردن قدرت و حکوودت
و دجرددا و ثددروت ججددود ،بلکدده وددیخواسددخرن جشدداجههددای حد و دیددن تددو را بدده جاحگدداه

خددوحش بدداز گددرداجرن ،و در سددرزورنهددای تددو اصددالح را ظدداهر کذددرن ،تددا بذدددگان

سخهدحدهات در أون و أوان زجدگی کذذد ،و قواجرن و وقررات فراووش شده تو بار
دحگر اجرا گردد.

اوام حسرن

17

جرز عالوه بر این که ،از وکه تا کربال ،بارها در خطابههای خود اجگردزه قردام

را بیان ویجهاحد ،در وصرتجاوهای که هذگام حرکدت از ودحذده بده سدوی وکده ویجوحسدد و بدا
وهر خوحش وههور ساخخه به برادرش وحهد حذفره تحویل ویدهد ،ویفرواحد:

َّ ...ذ َّی ّ أنی َّ ْو َّی ْل ُر ْج َّی أشری َّذ ا َّب أطری َّذ ا ُم ْف أسًی َّذ ا َّرا ألماَّ ،ذ إ َّّن َّما َّل َّر ْج ُ أ َّط َّلی ْی ْ
إلصیم أ أایی
أ
َّّ
ْ َّ َّ
َّ
ُ ُ َّ
ْ
ُ َّ َّ
ُ َّ ّ
ذف َّذ ی ْن َّهی َّع أن یل ُم ْجك أر َّذ ی أس َّحر أب أس َّحر أة
ی ّم أ َّج أًی _ َّصلی یه عل أحه َّذ ه أ أه _ ی أر هً ی ْن ُهم َّر أبال َّم ْع ُر أ
َّ
َّ
18
َّج ّ أًی َّذ ی أبی َّع ألی ْب أن ی أبی َّطا أ ...

ثالدا ،بذا بر جقل تارحخ اوام حسن

 ،پس از رسردن به اواوت ،در اداوه کار پددر ،سدحاه را

بددرای جذددگ بددا وعاو حدده آودداده وی کذددد ،لک ددن بدده دلرددل پددارهای خراجتهددا جاچددار بدده ص ددل

وی گردد.

19

 .2-4جقد جظرحات اراخه شده

ّ
 .1-2-4معرفی ذبیح از نظر شیعه و اهل سنت

در این بخدش از وقالده ،جخسدت بده دالیدل علهدای شدرعه و اهدل س ّدذت ،در تعردین هو حدت
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 .16جهم الجالغه ،خطجه( 3شقشقره).
 .17ههان ،خطجه.434
 .18بحددار األ جددوار ،ج ،11ص( 339بدده جقددل از وحهددد بددن ابددی طالددج الهوسددوی)؛ العددوالن ،ج ،47ص479؛ ووسددوعه کلهددات
اؤلوام الحسرن ،7ص.394
 .19تارحخ الرعقوبی ،ج ،3ص341؛ تارحخ الرسل و الهلول ،ج ،6ص469و453؛ ؤعالم الوری ب عالم الهدی ،ص306؛ و....

 .3-3-2-4ذبیح در اسالم

قرآن کرحن در سوره صافات ،به داسخان قرباجی حضرت ابراهرن

ذبی تصرح جدارد:

ویپردازد ،لکن به جدام

اوددا رواحددات اسددالوی ،اعددن از شددرعه و سد ّدذی _ ،کدده در ایددن خصددوص وارد شددده _ وخذدداق

است؛ گروهی حضرت اسحام
ایددن تذدداق

را ذبی ویداجذد و گروه دحگر حضرت اسهاعرل

با یهودیت ،مسحححت ...

َّ
َّ َّّ ل َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ
ُ
حن * ا َّب ّش ْر َّن ُاه أبغم ٍ َّح أل ٍحو
ین * َّر أّب َّه ْ أ ی أمن ی صا أ أ ح
« َّذ قال أإ ّ أنی ذ أیه ٌ أإ ی َّر ّ أبی َّس ْیط أً
أ
َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ
َّ َّ َّ َّ
* ال َّّما َّبلغ َّم َّع ُه ی َّّس ْعی قال ها ُب َّجی أإ ّ أنی أ َّری أای یل َّم َّجا أ أ ّ أنی أذ ُمح ا ْانح ْر َّما ذی َّ َّیری قیال هیا
َّ
َّّ ْ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
یاء ُ
أ َّب أ ْیا َّع ْل َّما ُ ْیؤ َّم ُر َّس َّیتج ًُ أنی إ ْن َّش َّ
یحن * َّذ
ین * ال َّّمیا أ ْسیل َّما َّذ َّ ل ُیه أ ل َّج أب
یابر
یه أم َّین ی ّص
أ
أ
أ
أ
َّ
َّ َّ َّ َّ ْ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
َّ ْ
َّ
ُْ
حن * أإ ّن َّهی ی لهُ َّیو ی َّبل ُیؤی
َّن َّاد َّهج ُاه أ ْن هیا أإ ْب َّیر أیه ُحو * ق ْیً َّص ّیًق َّ ی ُّر ْءهیا أإ ّنیا ری أ ْنی أیزی یل ْمح أس أیج
ْ َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
َّ َّ ٌ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ
َّ َّ َّ
یلْ ُمب ُ
حن * َّذ اًهج ُاه أب أ ْب ٍح ع أح ٍحو * َّذ َّررجا عل أحه أای یأل أل أر ین * سم علیی أإبیر أیهحو * ری أ
أ
َّ ْن لْ ُ
َّ َّّ ُ ْ َّ َّ لْ ُ ْ َّ َّ َّ َّّ ْ َّ ُ ْ َّ َّ
َّّ ل َّ 20
َّ
ْ
َّ
م
ی أزی ی ح أس أجحن * أإنه أمن أعب أادنا ی مؤ أم أجحن * ذ بشرناه أب أخسحاق ن أبحا أمن ی صا أ أ ححن»

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

ذبی پرداخخه ویشود ،و سحس جقد وقاله فایرسخون صورت وی گررد.

را.

در رواحددات اسددالوی ،در آرای وحدددثان ،وفسددران و وورخددان جرددز بدده وضددوح بدده

چشددن ویخددورد؛ اوددا جسددجت بدده ایددن ووضددوع در شددرعه ،از آغدداز تددا کذددون ،دو رویکددرد وجددود
21

داشخه است:

 .4گروهی هر دو دسخه رواحات را بدون هرچ گزحذشی ،تذها جقدل وی کذذدد؛ از جهلده :قهدی

(قرن  22،)3عروسی حویزی (قرن  23،)44بحراجی (قرن .)44

24

 .20سددوره صددافات ،آحدده « :443 -99و شابددراهرنق گفددت« :وددن بدده سددوی پروردگددارم رهسددحارم ،زودا ک ده وددرا راه جهاحددد« * » .ای
پروردگددار وددن! وددرا شفرزجدددیق از شاحسددخگان بخددش * » .پددس او را بدده پسددری بردبددار ود ده دادحددن * .و وقخددی بددا او بدده جاحگدداه
«سدعی» رسددرد ،گفددت« :ای پسددرل وددن! ودن در خددواب شچذددرنق وددیبیددذن کده تددو را سددر وددی ُبددرم ،پدس بجددرن چدده بدده جظددرت
ویآحدو» گفت« :ای پدر ون! آجچه را و ووری بکن .ان شا اهلل ورا از شکرجاحان خدواهی حافدت * » .پدس وقخدی هدر دو تدن
دردادجد شو ههدحگر را بدرود گفخذدق و شپسرق را به پیشاجی بدر خدا ل افکذدد * ،او را جددا دادحدن کده ای ابدراهرن! * رؤحدا شی
خودق را حقرقت بخشردی .وا جرکوکاران را چذرن پاداش ویدهرن * .راسخی که این ههان آزواحش آشکار بود * .و او را
در ازای قرباجی بزرگی باز رهاجردحن * .و در شورانق آحذدگان برای او شآوازه جرد ق بده جدای گذاشدخرن * .درود بدر ابدراهرن* .
جرکوکداران را چذددرن پدداداش ودیدهددرن * .در حقرقددت ،او از بذددگان بددا احهددان ودا بددود * .و او را بدده اسدحام کده پیدداوجری از
شجهلهق شاحسخگان است و ده دادحن».
 .21جظر به این که غالج وحدثان ،اعن از شرعه و ّ
سذی ،بددون شدرح و توضدر  ،تذهدا بده جقدل رواحدات پرداخخهاجدد ،در اداوده
بیشخر به رواحات و ادلهای که در کتج تار حخی و تفسرری آوده است ،اسخذاد ویشود!
 .22تفسرر القهی ،ج ،3ص.335 -331
 .23جور الدقلرن ،ج ،1ص.132 -149
 .24الجرهان ،ج ،1ص.533 -546
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 .3گروه دحگر ،بر ذبی بودن حضرت اسهاعرل

تصرح دارجد؛ از جهله :حهرری (قدرن

 25،)3شدددرخ صددددوم (قدددرن  26،)1شدددرخ وفردددد (قدددرن  ،)1طوسدددی (قدددرن  ،)6ابدددن شدددهر
28

27

آشددوب(قرن  29،)5ابوالفخددوح رازی(قددرن 30،)5؛ طجرسددی(قرن  31،)5عالودده وجلسددی(قرن ،)44

32

عالوه طجاطجایی(قرن  33)41و...
در حالی که در بین اهل ّ
سذت سه رویکرد دحده ویشود:

 .4گروهی هر دو دسخه رواحات را بددون هدرچ گزحذشدی ،تذهدا جقدل وی کذذدد؛ از جهلده :ابدن

ابی حاتن (قرن  34،)1فخر رازی (قرن  35،)5ابن أثرر (قرن  36،)7بغدادی (خازن) (قدرن  37)2و

سروطی (قرن .)40

38

 .3گروهی حضرت اسحام

را بده عذدوان ذبدی پذیرفخهاجدد؛ از جهلده :سدهرقذدی (قدرن

 39،)1طجری (قرن  40،)1ثعلجدی (قدرن  ،)6ابدن جدوزی (قدرن  .)5در وردان علهدای وشدهور و
وخ خر اهل ّ
سذت چذرن قولی حافت جشد.
41

 .3گروه ددی ک دده ب ددر ذب ددی ب ددودن حض ددرت اس ددهاعرل

42

ص ددحه گذاش ددخهاجد؛ از جهل دده:

زوخشددری (قددرن  43،)5ابددو حرددان (قددرن  44،)2ابددن کثرددر (قددرن  ،)2ابدن حجددر عسددقالجی (قددرن
45

035

 .25قرب اؤلسذاد ،ص.329
 .26الخصال ،ج ،4ص67؛ ون الححضره الفقره ،ج ،3ص.330
 .27تفسرر القرآن الهجرد ،ص.134
 .28الخجران ،ج ،2ص.642
 .29وخشابه القرآن و وخخلفه ،ج ،4ص.335
 .30روض الجذان ،ج ،45ص.344
 .31وجهع الجران ،ج ،2ص.707
 .32بحار األجوار ،ج ،43ص.436 -431
 .33الهرزان ،ج ،7ص.334
 .34تفسرر ابن ابی حاتن ،ج ،40ص.3331 -3330
 .35وفاتر الغرج ،ج ،35ص.312 -315
 .36الکاول فی الخارحخ ،ج ،4ص.97
 .37تفسرر الخازن ،ج ،1ص.33
 .38الدر الهذدور ،ج ،6ص.323 -379
 .39تفسرر سهرقذدی ،ج ،3ص.417
 .40جاوع الجران ،ج ،33ص61؛ تارحخ الرسل و الهلول ،ج ،4ص353و .374
 .41تفسرر الدعلجی ،ج ،2ص.419
 .42الهذخظن ،ج ،4ص.379 -377
 .43الکشاف ،ج ،1ص.62

جظددر بدده ایددن کدده رواحددات در ایددن بدداب وخذاق

حضددرت اسددحام

وی کذذد؛ از جهله:

و حددا حضددرت اسددهاعرل

_ رواحخی که در بداره جاوده حضدرت حعقدوب

دروه قدداحلرن بدده ذب د
از دو گد د

اجددد ،هددر ح د

 ،بدده رواحدداتی در اثجددات ادعددای خددود اسددخذاد
بده حضدرت یوسدف

وشدهور شدده اسدت

که :از حعقوب بذده خدا و پیاوجر خدا ،پسر اسحام ذبی اهلل ،پسر ابراهرن خلرل اهلل.

50

از خداوجد در باب علت این که وردم وی گوحذد:

که از آن جهله صجر حضرت اسحام بر قرباجی شدن است.
ُ ّ
رن» 52،و جرز اعرابدی ،پیداوجر را خطداب
_ از پیاوجر رواحت شده که فروودجد« :أجا دابن الذ دبیح د
ّ
53
رن».
جهود به« :حا ابن الذ دبیح د
_ وحهد ابن کعج قرظی از عهر بن عجدد العز یدز _ کده در شدام خلرفده بدوده اسدت _ در بداره
51

با یهودیت ،مسحححت ...

_ رواحخی که به س ال حضرت ووسی
ُ
«ر د ّب دؤبددر داهرن و دؤسددحام و حعقددوب» ،جردز درخواسددت حضددرت داود بددر ایددن کدده چهدداروی احشددان
باشد ،اشاره دارد که در پاسخ ،خداوجد وخعال صجر این حضرات بر ابخال خات را بیان وی کذدد

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

 46،)9آلوسی (قرن  47،)43ابن عاشور (قرن  48،)41و زحرلی(قرن .)46

49

ذبی س ال وی کذد و او جردز چدون جهیداجسدخه ،بده دججدال فدرد یهدودی کده وسدلهان شدده و در

 .44الجحر الهحر  ،ج ،9ص.449
 .45تفسرر ابن کثرر ،ج ،7ص.36
 .46فخ الجاری ،ج ،43ص.379 -372
 .47روح الهعاجی ،ج ،43ص.430
 .48الخحریر و الخذویر ،ج ،33ص.53
 .49الخفسرر الهذرر ،ج ،33ص.441
 .50تفسددرر العراشددی ،ج ،3ص493؛ تددارحخ الرسددل و الهلددول ،ج ،4ص351؛ تفسددرر الجغددوی ،ج ،3ص640؛ الکشدداف ،ج،1
ص67؛ ال دددعوات ،ص63؛ وف دداتر الغر ددج ،ج ،35ص312؛ تفس ددرر الخ ددازن ،ج ،1ص33؛ الجح ددر الهح ددر  ،ج،9
ص430؛ الدددر الهذدددور ،ج ،1ص39؛ الجرهددان ،ج ،3ص497؛ بحددار األ جددوار ،ج ،43ص359و 346؛ الخفسددرر الهذرددر ،ج،33
ص.436
 .51جدداوع الجرددان ،ج ،33ص63؛ تفسددرر ابددن ابددی حدداتن ،ج ،40ص3333؛ تفسددرر الدعلجددی ،ج ،2ص464؛ تفسددرر ابددن کثرددر،
ج ،7ص32؛ الدر الهذدور ،ج ،6ص.324
 .52تفسددرر القهددی ،ج ،3ص335؛ الخصددال ،ج ،4ص62 -66؛ تفسددرر سددهرقذدی ،ج ،3ص417؛ الخجرددان ،ج ،2ص642؛
الکش دداف ،ج ،1ص65؛ وف دداتر الغر ددج ،ج ،35ص317؛ وخش ددابه الق ددرآن و وخخلف دده ،ج ،4ص337؛ روض الجذ ددان،
ج ،45ص344؛ وجهع الجردان ،ج ،2ص707؛ الجحدر الهحدر  ،ج ،9ص449؛ الجرهدان ،ج ،1ص549؛ بحدار األ جدوار ،ج،43
ص.433 -433
 .53جدداوع الجر ددان ،ج ،33ص61؛ الکشدداف ،ج ،1ص65؛ وف دداتر الغرددج ،ج ،35ص317؛ الکاو ددل فددی الخ ددارحخ ،ج،4
ص97؛ الجحر الهحر  ،ج ،9ص449؛ الدر الهذدور ،ج ،6ص324؛ آجچذاجکه در وخن جرز آوده است.

036
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سددورحه بددا وی بددوده ،ویفرسددخد .وقخددی کدده عهددر بددن عجدددالعزیز از او ویپرسددد :ابددراهرن و د وور

قرباجی کردن کدامح از دو پسرش شددو او (عدالن یهدودی) پاسدخ داد :اسدهاعرل! و بده خددا
ّ
قسددن ای خلرفدده یهودیهددا ایددن را ویداجسددخذد ،ولددی بدده ولددت عددرب حسددادت کردجددد ،ز یددرا
پدرشان کسی بود کده اودر شدد شتدا قر بداجی باشددق ،و او کسدی اسدت کده بده خداطر صدجر بدر آجچده
و د وور شددده بددود ،دارای فضددرلت اسددت .پددس آن را اجکددار کردجددد و ّادعددا جهودجددد کدده قر بدداجی
اسحام بوده ،چون اسحام پدرشان بود.
_ از ابن عجا

54

رواحت شده :یهودحان گفخذد و دروم گفخذد که ذبی اسحام بود.

55

_ از أصهعی جقل شده که از ابو عهرو بن عال در باره ذبی پرسردم ،گفدت :ای أصدهعی،

عقلت کجا رفخهو اسحام کی در وکه بودو بلکه اسهاعرل در وکه بود ،و او کسدی اسدت کده

خاجه را با پدرش بذا کرد و وحل ذب هن در وکه است.

56

و  ...که در بین هر دو دسخه ،از جظر سذدی رواحات صحر و ضعرف ووجدود اسدت؛ لدذا

قابددل احخجدداج جرسددت .لکددن ایددن دو گددروه ،دالیددل روایددی خددوحش را بدده دالیددل قرآجددی اسددخوار

سدداخخهاجد کدده در ایددن بددین ،قدداحلرن بددر ذبددی بددودن حضددرت اسددهاعرل

 ،بددا رد دالیددل گددروه

دحگددر ،جظددر خددوحش را بدده اثجددات رسدداجدهاجد .لددذا در ضددهن پددرداخخن بدده دالیددل قرآجددی قر بدداجی

وذخخج بدودن حضدرت اسدهاعرل

عجارتاجد از:

 ،دالیدل گدروه وقابدل جردز وطدرح خواهدد شدد .ایدن دالیدل

 .4خداوجد وخعال حضرت اسدهاعرل
ؤدر حس و ذا ال دکفل ُک ّل دودن ّ
الص دداب در ین» 57،جده حضدرت اسدحام را ،و ایدن در حقرقدت صدجر
د
د
58
وی بددر ذب د اسددت .در ایددن جددا (سددوره صددافات) جرددز خداوجددد ذبددی را بددا «حلددن» توصددرف
وی کذد« :فج ّشرج ُاه دب ُغالم ح دلرن» 59،در حالی که ،چون وال خکه بشارت به حضدرت اسدحام

037

را بده «صدجر» وصدف جهدوده اسدت« :و ؤسده دعرل و

 .54جدداوع الجرددان ،ج ،33ص61؛ تددارحخ الرسددل و الهلددول ،ج ،4ص370؛ ج ،5ص653؛ تفسددرر الدعلجددی ،ج ،2ص463؛
الکشاف ،ج ،1ص65؛ وجهع الجران ،ج ،2ص702 -707؛ تفسرر الجغوی ،ج ،1ص35؛ تفسرر الخازن ،ج ،1ص33؛
الجحر الهحر  ،ج ،9ص449؛ تفسرر ابن کثرر ،ج ،7ص30 -39؛ الدر الهذدور ،ج ،6ص324؛.
 .55جاوع الجران ،ج ،33ص63؛ روض الجذان ،ج ،45ص344؛ و. ...
 .56تفسد ددرر الدعلجد ددی ،ج ،2ص463؛ الکشد دداف ،ج ،1ص65؛ وفد دداتر الغرد ددج ،ج ،35ص317؛ روض الجذد ددان ،ج،45
ص343؛ وجهع الجران ،ج ،2ص702؛ الجحر الهحر  ،ج ،9ص449؛ و. ...
 .57سوره اججرا  ،آحه  :26و اسهاعرل و ادرحس و ذو الکفل را شحاد کنق که ههه از شکرجاحان بودجد.
 .58وفاتر الغرج ،ج ،35ص317؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .59سوره صافات ،آحه  :404پس او را به پسری بردبار و ده دادحن.

ُ
داب
 .3در قرآن حضرت اسهاعرل به صدم وعده وصف شده است« :و اذکر دفی ال دکت د
ؤسه دعرل ّؤج ُه کان ص دادم الوع دد و کدان ر ُسدوال ج دجردا» 62،چدرا کده پددرش را بده صدجر بدر ذبد وعدده
داد و بر آن وفا کرد.

63

ویفرواحدد« :فج ّشدرجاها دبإسدحام

 .3خداوجد در سوره هود ،خطاب بده حضدرت ابدراهرن
ُ
و دون و را د ؤسحام حعقوب» 64،پس اگر ذبی اسحام باشدد ،باحدد اودر بده ذبحدش حدا قجدل از
ظهور حعقوب اتفام افخاده باشد ،حا بعدد آن؛ کده بدا توجده بده آحده ،اولدی اوکانپدذیر جرسدت،
حضددرت ابددراهرن بدده ذبد اسددحام جددایز جرسددت؛ چددرا کدده او ویداجسددت شددرط وقددوعش
وذخفی است 65.دووی جرز وهکن جرسدت؛ چدرا کده خداوجدد ویفرواحدد« :فل ّهدا بلد وع ُده ّ
السدعی
ّ
ُ
دام ّ دأجدی أذب ُحدَ» 66،کده دال لدت دارد بدر ایدن کده ابدراهرن زوداجی
قال حا بذی دؤجی أر ی دفدی الهذ د
و وور به ذب شد که پسرش به حد سعی و قدرت بر فعل رسدرده بدود و ایدن بدا وقدوع داسدخان،
بعددد از والدت حعقددوب

با یهودیت ،مسحححت ...

چون بشارت والدت اسحام

و فرزجدش حعقدوب

ههزودان صدورت گرفخده ،و لدذا ابدخالی

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

دادجد ،گفخذدّ « :ؤجا ُجج ّ دش ُرل دب ُغالم ع دلرن» .

61 60

_ چذددان کدده برخددی ادعددا جهودهاجددد _ 67وذافددات دارد 68.برخددی جرددز

گفخهاجد که خداوجد جفروود حعقدوب از فرزجددان اسدحام اسدت ،کده بدا سدرام عجدارت «و دودن
69

و را د ؤسحام» سازگار جرست .پس جهیتوان حضرت اسحام را به عذوان ذبی پذیرفت.
 .1خداوج ددد تع ددالی از اب ددراهرن حکاح ددت وی کذ ددد ک دده« :و ق ددال ّ دؤج ددی ذ داه ددج دؤل ددی ر ّ دب ددی
ین» 70.سحس از پروردگار درخواست فرزجدی جهود که اجدرس او در غدربخش باشدد« :ر د ّب
سره دد د
 .60سوره حجر ،آحه  :63وا تو را به پسری داجا و ده ویدهرن.
 .61تفسرر ابن کثرر ،ج ،7ص.33
 .62سوره ورحن ،آحه  :61و در این کتاب از اسهاعرل حاد کن ،ز یرا که او درست وعده و فرسخادهای پیاوجر بود.
 .63وفاتر الغرج ،ج ،35ص317؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .64سوره هود ،آحه  :74پس وی را به اسحام و از پی اسحام به حعقوب و ده دادحن.
 .65الخجران ،ج ،2ص642؛ وفاتر الغرج ،ج ،35ص317؛ وجهع الجردان ،ج ،2ص707؛ تفسدرر ابدن کثردر ،ج ،7ص33
(در صفحه  39جرز از ّ
وحهد بن کعج قرظی رواحت ویکذد)؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .66سوره صافات ،آحه  :403و وقخی با او به جاحگاه «سعی» رسرد ،گفت« :ای پسرل ون! ون در خواب شچذرنق ویبیذن کده
تو را سر وی ُبرم».
 .67ر .ل :جاوع الجران ،ج ،33ص66؛ الخجران ،ج ،2ص.642
 .68وفاتر الغرج ،ج ،35ص( 317جوحسذده در وخن وقاله به این وورد اشاره دارد).
 .69الخجران ،ج ،2ص.642
 .70سوره صافات ،آحه  :99و شابراهرنق گفت« :ون به سوی پروردگارم رهسحارم ،زودا که ورا راه جهاحد».

038
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هج دلی دون ّ
الصا دل دحرن» 71و این تقاضا زواجی پسذدحده است که فرزجدی جداشدخه باشدد؛ چدرا
که اگر فرزجدی داشت ،طلدج حد

فرزجدد جهی کدرد؛ ز یدرا درخواسدت آجچده قدجال حاصدل شدده،

وحدال اسددت ،و کددالم او جرددز افداده طلددج بددیش از حد

فرزجدد را جهی کذددد .پددس ایددن درخواسددت

بددرای فرزجددد اول صددورت گرفخدده و بددر ایددن کدده اسددهاعرل

وقدددم بددر اسددحام

بددوده ،اجهدداع

اس ددت؛ بذ ددا ب ددر ای ددن ،وطل ددوب ای ددن دع ددا _ ک دده ب دده دجج ددالش داس ددخان ذب ددی جق ددل ویش ددود _

اسهاعرل

است.

72

لکن قاحلرن به ذبی بودن اسحام این وقدوه را دال بر ادعای خوحش ویداجذدد ،ز یدرا
ّ
ّ
ین» وهدداجرت بدده شددام اسددت ،و
وذظددور حضددرت ابددراهرن از « دؤجددی ذ داهددج دؤلددی ر دبددی سددره دد د
درخواست فرزجد جرز برای زودان حدال اسدت .سدحس خددای تعدالی ویفرواحدد« :فج ّشدرج ُاه دب ُغدالم
ح دلددرن» ،لددذا ایددن غددالم جهیتواجددد کسددی جددز اسددحام باشددد؛ چددرا کدده در ووقددع وهدداجرت بدده
شددام ،سدداره ههددراه ابددراهرن بددود و از هدداجر خجددری ججددود ،و در اداودده آوددده« :فل ّهددا بل د وعد ُده
ّ
السعی» که اقخضا وی کذد این غالوی که به حد سعی رسرده ،ههان غالوی باشد که در شام
وخولد شده است.
ّ
در حدالی کدده آن حضددرت خواسددخه خدوحش را بددا لفددظ «ر د ّب هددج دلدی دوددن الصددا دل دحرن» بیددان
73

جهود .پس تذها از خدا فرزجدد خواسدت ،و تعردین جفرودود کده ایدن فرزجدد از سداره روزی گدردد ،تدا

بشارت بعد از این دعا بشارت بر والدت اسحام

از ساره باشد.

74

 .4س ددرام آح ددات ب دده گوج ددهای اس ددت ک دده جهیت ددوان ج ددز اس ددهاعرل را ب دده عذ ددوان ذب ددی
پذیرفت 75.و اگر چه برخی قایل شدهاجد که «و ب ّشرج ُاه بإسحام ججرا دون ّ
الصدا دل دحرن» ،دال لدت
د
دد
دارد بر این که وجود حضرت اسحام به صدورت پیداوجری از صدالحان خواهدد بدود ،و ایدن
بشارت را از آن جهت به دججال قصه ذب ذکر جهود که او را به ججوت به خداطر تحهدل شدداحد،

بشارت دهدد76 ،و لدذا بشدارت اول بده وجدود اسدت و بشدارت دوم بده ججدوت بعدد از ذبد  ،لکدن
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 .71سوره صافات ،آحه « :400ای پروردگار ون! ورا شفرزجدیق از شاحسخگان بخش.» .
 .72وفاتر الغرج ،ج ،35ص.317
 .73ج دداوع الجر ددان ،ج ،33ص66 -61؛ ت ددارحخ الرس ددل و الهل ددول ،ج ،4ص374 -370؛ الکش دداف ،ج ،1ص67؛ وف دداتر
الغرج ،ج ،35ص312 -317؛ الجحر الهحر  ،ج ،9ص430 -449؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .74الهرزان ،ج ،7ص.333
 .75الخجرددان ،ج ،2ص642؛ روض الجذددان ،ج ،45ص343؛ وجهددع الجرددان ،ج ،2ص707؛ روح الهعدداجی ،ج ،43ص432؛
الهرزان ،ج ،7ص( 333جوحسذده در وخن وقاله به این وورد اشاره دارد).
 .76جاوع الجران ،ج ،33ص66 -61؛ الکشداف ،ج ،1ص67؛ وفداتر الغردج ،ج ،35ص312 -317؛ الجحدر الهحدر ،



بشارت تذها به ججوت اسحام

باشد ،بلکه بشارت به اوری است که وقرد به ججوت اسدت.

اگر «وجود اسحام بعد از ذب » تقدیر گرفخه شود ،داللخدی بدر آن در لفدظ جرسدت و ا گدر «وجدود
ّ
دود ؤسددحام ججرددا دوددن ّ
الصددا دل دحرن» ،ایدن وطلددوب
وطلد » در تقدددیر باشددد ،حعذددی «و بشددرج ُاه دب ُو ُجد د
د
است .پدس ابدخالی ابدراهرن بده ذبد او جدایز جرسدت؛ ز یدرا وی ویداجدد کده شدرط وقدوع ایدن
ذب وذخفی است.

77

 .3هنچذرن ،قاحلرن بر ذبدی بدودن اسدحام

بشارت داده شده ،اسدحام

اسدت ،جخرجده گرفخهاجدد کده در ایدن
اسددت و ذبددی جرددز

جددا جرددز _ کدده جدداوی از فرزجددد جراوددده _ واجذددد سددایر وددوارد ،وددراد اسددحام
فرزجدی است که بشارت بر تولد او در آحه «فج ّشرج ُاه دب ُغالم ح دلرن» آوده است.
ولی این سخن ،قرا بدون دلرل است ،بلکده _ چذدان کده گفخده شدد _ دلردل بدر خالفدش
78

با یهودیت ،مسحححت ...

که به حضرت ابراهرن

از ایدن کده در ههده وواضدع قرآجدی فرزجددی

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

این سخن ضعرفی است؛ چرا که عالوه بر دالیل فوم ،جظن آحات جرز داللت جددارد بدر ایدن کده

جرز هست .و آن ،این که سرام داللت دارد بر این کده بشدارت دوم غردر از بشدارت اول اسدت؛
ز یددرا در ای ددن آحددات ،بع ددد از ذک ددر بشددارت ب دده غددالم حل ددرن و وسد د له ذبدد  ،بش ددارت ب دده والدت

اسحام

_ ههان طور که گذشت _ بیان ویشود ،لذا پیش از اسحام

دحگری به او داده شده است ،که آن کسی جز اسهاعرل

جرست.

بشارت بده فرزجدد

79

لذا با وجود سکوت قرآن از بیان جدام قر بداجی ،و رواحدات فراواجدی کده حضدرت اسدحام

را

به عذوان ذبی وعرفی ویجهاحد ،آحات قرآن وجرد ،در وجهوع ،داللت دارد بر ایدن کده قر بداجی

وذخخج ،حضرت اسهاعرل

بوده است.

 .2-3-2-4انتساب نادرست اقوال

فایرسخون در بیان دالیل قداحلرن بده ذبدی بدودن حضدرت اسدهاعرل

الرسل و الهلول 80جقل وی کذد:

از طجدری در تدارحخ

در جای دحگری از قرآن خداوجدد فرزجدداجی را بده اسدحام وعدده داده اسدت ،و لدذا

اسحام جهیتواجد قرباجی وذخخج باشد.

ج ،9ص430 -449؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .77روح الهعاجی ،ج ،43ص.432
 .78جاوع الجران ،ج ،33ص.61
 .79الهرزان ،ج ،7ص.331
 .80این کتاب ،ههان کتاب «تارحخ األون و الهلول» وشهور به «تارحخ طجری» ،است.
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و به این طری طجری را _ که از وشهورترین وفسران و وورخان وخقدم (قدرن  )1اهدل س ّدذت

است _ در زوره ووافقان این قول وعرفی ویجهاحد؛ در حالی که وی پیش از بیان ایدن وطلدج،
در ههرن کتاب ،تصرح دارد بر این که صدحت رواحدات ذبدی بدودن حضدرت اسدحام

دحگر رواحات واض تر است:

از

رم ی لو حن ،و ران ایطما صححح و ُ
نعًه إ یی یحیره ،یحیر
ذ قً روی عن رس ل یه
أنیه قیال« :هیو إسیحاق»
أن ی ً حل مین ی لیرهن علیی صیح ی رذیهی ی تیی روهی عجیه
أذضح ذ أبین مجه علی صح یأللری؛

از رسددول خدددا هددر دو قددول رواحددت شددده ،کدده ا گددر حکددی از آن دو صددحر بددود ،بدده

دحگددری رجددوع جهی کددردحن .تذهددا دلرلددی کدده صددحت رواحخددی کدده در آن حضددرت

فروودجد« :اسحام اسدت» واضد تر و آشدکارتر از رواحدت دحگدر وی کذدد ،دلرلدی از
قرآن است.

81

و هنچذرن است در دحگر کتابش تفسرر جاوع الجران.

82

الجخدده جوحسددذده جدده تذهددا بدده ایددن ووضددوع اشدداره جدددارد ،بلکدده روجددد کددالم را چذددان پددیش بددرده
است که گدویی اهدل س ّدذت وطلقدا طرفدداران جداوزد بدودن حضدرت اسدهاعرل بدرای قر بداجی

شدن هسخذد؛ اگرچه ضهن پرداخخن به جظرحات اهدل س ّدذت ،تحدت عذدوان «وکتدج وذطجد

بر کتاب وقد » ،از قاحلرن به ذبی بدودن حضدرت اسدحام

حداد وی کذدد ،اودا جده از کسدی

جام ویبرد و جه رواحخی را طرح ویجهاحد ،بلکه رواحات وذقول از صحابه در ایدن بداب را در زودره
اسراخرلرات وحسوب کرده است و به دلرل عدم وجود ذی جفدع از شاحسدخگی ،ایدن وکتدج را

وذخفد ددی ویداجد ددد ،و تذهد ددا پد ددس از بید ددان رواحد ددت شد ددرعه از قر بد دداجی وذخخد ددج بد ددودن حضد ددرت
اسددحام  ،در زیرجددوحس آورده اس ددت« :تددوالی ظه ددور پیروددرد ح ددا شددرطان ب ددر ابددراهرن و و ددادر
پسرش ،بدا کهدی اخدخالف در رواحدات اهدل س ّدذت هدن جقدل ویشدود (طجدری...؛ ثعلجدی...؛ ابدن
اثرر...؛ ابن کثرر»)...؛ بدون این که ووضع احشان را وشخص جهاحد 83.و در خاتهده ،بدا جادحدده
گرفخن تهام ایدن ودوارد ،جددول پاحداجی را بدا حدذف «وکتدج وذطجد بدر کتداب وقدد » ترتردج

داده است.
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 .81تارحخ الرسل و الهلول ،ج ،4ص.353
 .82جاوع الجران ،ج ،33ص.19
 .83وی پیش از این ثعلجی را جز وذابع رواحات ذبی بودن حضرت اسهاعرل
بدین باور سوم ویدهد که از ووافقرن است.

 ،در وخن وقاله ،ذکر جهوده ،و وخاطج را

اسحام

 ،عالوه بر طجری ،هسخذد که گاه ،حخی قول خوحش را عالوه بر رواحدات وخعددد ،بده

دالحلی جرز وسخذد ویسازجد .از جهله ووافقرن ایدن جظر حده ویتدوان بده :سدهرقذدی (قدرن ،)1

84

ثعلجی (قرن  85،)6ابن جوزی (قرن  86)5اشاره جهود که ههگی وخقدماجد.

آری ،ا گددر قددرار بددر بیددان کاوددل سددرر تددارحخی جحددوه طددرح ایددن ودداجرا اسددت ،اجصدداف حکددن
وی کذد که فرقی وران شرعه و س ّدذی گذاشدخه جشدود ،و هنچذدان کده رواحدات ووجدود در وذدابع

اشارهای گذرا و با جشاجیهایی در زیرجوحس ،که به وراتج از اههرت کهخری برخوردار است.

گذشخه از این کده ،در وذدابع تفسدرری و حددحدی و تدارحخی شدرعه ،از گذشدخه تدا حدال ،ا گدر

رواحخی وجذی بر ذبی بودن حضرت اسحام

ذکر شده ،تذها بده وذظدور آ گداهی وخاطدج از

اقوال وخخلف است؛ زیرا در غرر این صورت حا باحد بدر گدزحذش حضدرت اسدحام

با یهودیت ،مسحححت ...

شددرعی را در ایددن بدداره ،اگرچدده قابددل قجددول واقددع جشددده باشددذد ،وطددرح ویجهاحددد ،رواحددات اهددل
ّ
سذت را جرز _ که بدان اسخذاد و اسخدالل جهودهاجد _ در وخن وقاله ذکر وی کرد؛ جده بده صدورت

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

در ح ددالی ک دده در ب ددین اه ددل س د ّدذت جر ددز اف ددرادی ووافد د ب ددا جظر ح دده ذب ددی بد دودن حض ددرت

تصدرح

وی کردجد و حدا باحدد تذهدا بده حد دسدخه از اقدوال اشداره ویداشدخذد؛ در حدالی کده هدر دو قدول را
بدون هرچ گوجه ترجرحی آوردهاجد؛ حال آن که در وران وخقدورن اهل ّ
سذت بسراری بر ایدن

قولاجد.

اوا اگر وراد جوحسذده رواحات رسرده از اهل بیت

باشد ،که وذدابع س ّدذی جردز از رواحدات

وهلو است ،بده طدوری کده

صحابه و تابعرن دال بر قرباجی وذخخج بودن حضرت اسحام
در تفسرر القهی اشاره شده که شدرعه و س ّدذی در ایدن کده ذبدی چده کسدی بدوده ،هدر دو قدول را

جقل کردهاجد 87.لکن این وال ل جرست؛ چرا که رواحات بسرار اسدت ،اودا چده بسدا وجعدول ،حدا
ووضوع و حا ،...وال ل گزحذشی است که پس از بررسیهای الزم صورت وی گررد.
 .1-3-2-4بیان نااستوار سیر نظرات

جوحسددذده ادعددا جهددوده اسددت کدده :از ابخدددای قددرن دهددن بدده بعددد ،بیشددخر وسددلهاجان قر بدداجی

وذخخج را اسهاعرل ،و وحل این روحداد را وکه ،در جظدر گرفخهاجدد؛ حعذدی تقریجدا از اوایدل قدرن
چهارم هجری.

 .84تفسرر سهرقذدی ،ج ،3ص.417
 .85تفسرر الدعلجی ،ج ،2ص.419
 .86الهذخظن ،ج ،4ص.379 -377
 .87تفسرر القهی ،ج ،3ص.335
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بددا ایددن کدده اخددخالف بددین علهددای اهددل سد ّدذت ،بعددد از ایددن تددارحخ جرددز در کتددج احشددان _ آن

چذددان کدده گذشددت _ بدده وضددوح دحددده ویشددود و ایددن علهددا هسددخذد کدده جظددر غالددج را تعرددین

ویجهاحذددد .الجخدده در وذددابع شددرعی قجددل و بعددد از ایددن تددارحخ اخخالفددی حافددت جشددد و چذددان کدده
گذشت ،ووضع احشدان در ایدن بداره حدا سدکوت اسدت ،حعذدی هدر دو دسدخه رواحدات را تذهدا جقدل

وی کذذد ،بدون ایدن کده حکدی را بدر دحگدری تدرجر دهذدد و حدا پدذیرش حضدرت اسدهاعرل
است.

با این وجود ،جوحسذده ،در کهال بیاجصافی ،پس از بیان رواحت شرعه دال بر ذبی بدودن

حضرت اسهاعرل

آورده:

 ...وذش اولره آن در قرن دهن و ابن بابوحه اسدت .بذدا بدر ایدن ،اجخقدال جداوزد قر بداجی شددن از

اسحام به اسهاعرل ،بعد از ایدن رواحدت صدورت گرفخده .ایدن جظر حده از طر ید شدروه ووجدود در

وجهوعههای وخ خر حهاحت ویشود ،ودال بحراجی و وجلسی _ که رواحاتشدان را در ذیدل حد

عذوان وشخص تذظدرن کردهاجدد _ رواحدت شدرعه جخسدخرن را در ایدن ودورد _ کده در آن اسدحام
قرباجی وذخخج است و با حم وکه ورتج _ کاوال حفظ کردهاجدد؛ در حدالی کده حفدظ رواحدت
از سددوی احشددان بدده دلرددل عدددم گددزحذش اسددت (گذشددخه از ایددن کدده هددن در بحددار األ جددوار و هددن در
تفاسرر ،به دلرل عدم بررسی دقر رواحات تفسرری ،رواحدات قابدل خدشده بسدرار اسدت) ،و از

سددوی دحگددران تذهددا بدده وذظددور جقددل قددول بددوده اسددت (کدده برخددی از ایددن گددروه بدده تذدداق

رواحاتی با وخن قرآن ،اشاره دارجد).

چذددرن

88

 .4-3-2-4اتهام به شیعه در ابداع روایت

فایرسددخون در اداودده ،رواحددت شددرخ صدددوم را ابددداعی وعرفددی جهددوده ،و بدددون توجدده بدده
و

رواحددات فددراوان ووجددود در وذددابع شددرعی دال بددر جدداوزد قر بدداجی شدددن حضددرت اسددهاعرل
رواحددات فددراوان ووجددود در وذددابع سد ّدذی ،در ههددان زوددان ،دال بددر جدداوزد قر بدداجی شدددن حضددرت

اسحام

_ آن چذان که گذشت _ وی گوحد:

زواجی که وسخذدات اسالوی قرباجی شدن اسهاعرل جفوذ حافت و حکهفروا شدد،

رواحت اسحام رو به فراووشی گذاشدت و بداور جادرسدخی کده رواحدت اسدحام را بدا

043

 .88وراد گروهی است که بر ذبی بودن حضرت اسدهاعرل تصدرح جهودهاجدد؛ از جهلده :روض الجذدان ،ج ،45ص343؛
الکشاف ،ج ،1ص69 -62؛ وجهع الجران ،ج ،2ص707؛ تفسرر ابدن کثردر ،ج ،7ص( 33در صدفحه  39از ّ
وحهدد بدن
کعج قرظی دالیل قرآجی را رواحت وی کذد)؛ الجحر الهحر  ،ج ،9ص430؛ روح الهعداجی ،ج ،43ص432؛ الهردزان ،ج،7
ص.333

تفسرری جدحد و ابداعی ،برای پر کدردن خدأل احجداد شدده ،رشدد حافدت؛ تفسدرری

کدده قر بدداجی ابراهرهددی را بددا شددهادت حسددرن _ کدده بدده صددورتی فجرددع و بددا جراحدداتی

شدحد ر داد _ ورتج ویساخت.

او به این ترترج اعخقاد شرعی را بر پاحهای سست جهاحش داده است.
 .5-3-2-4اختصاص روایت اسحاق ـ ـ مکه به شیعه

از دحگر ادعاهای جوحسذده آن است که:

جهوجددههای قدددحهی تفسددرر روایددی شددرعه رواحدداتی را در بددر دارد کدده آودددن اسددحام
ههراه ابراهرن و ساره به وکه برای ادای حم ،حا زحارت را ترسرن ویجهاحذد.

با یهودیت ،مسحححت ...

اودا در تعدابیر شددرعه از ایدن داسددخان ،اخخالفدی جالددج توجده بدده چشدن ویخددورد...

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

شکذجه و آزار شرعه از سوی خالفت اهل ّ
سذت ورتج وی کرد ،از بین رفدت .لدذا

به این ترتردج چذدرن رواحداتی را خداص شدرعه وعرفدی جهدوده اسدت ،لکدن در بررسدی وذدابع
اهل ّ
سذت ،رواحاتی دال بر جظرحه «اسحام _ وکه» جرز حافت شدد کده در اداوده بده برخدی از ایدن
وصادر اشاره خواهرن جهود .هنچذرن ،آورده است:

و تذهددا وذددابع شددرعی هسددخذد کدده پیوسددخه وجذددایی صددرح از تفسددرر روایددی قر بدداجی

ابراهرن در قرآن ،برای این اجخهاع اراخه ویجهاحذد.

و زیرجوحس آن را چذرن بیان وی کذد:
رواحات ّ
سذی هن ابراهرن را با حم ورتج ویسازد ،اودا ا گدر چده آجهدا گداهی اوقدات
آیین ابراهرهدی را در وذاسد وخخلدف حدم بده تفصدرل تشدرح ویجهاحذدد ،لکدن
تددالش او را در قر بدداجی کددردن پسددرش توضددر جهیدهذددد و تذهددا بدده صددورت جزخددی
اشاره وی کذذد که او وراسن قرباجی را به جا آورد ،ولدی جهی گوحذدد ایدن قر بداجی چده
جوع قرباجی بود.
حال آن که جه تذها قاحلرن بر ذبی بودن حضرت اسهاعرل

حضرت اسحام

جرز گاه بر رواحاتی در این زورذه اشاره دارجد.

 ،که قداحلرن بدر ذبدی بدودن

از جهل دده وذ ددابع رواح ددات وج ددرن جظر ح دده اس ددحام _ وک دده ،تفس ددرر اب ددن اب ددی ح دداتن 89،تفس ددرر

 .89تفسرر ابن ابی حاتن ،ج ،40ص 3334و .3331
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الدعلجی 90،تارحخ ودحذه دوش  91،تفسرر الخازن 92،الدر الهذدور 93و  ...است.
از جهله وصادر رواحات دال بر وقوع آن حرن وذاس

حم:

_ تفسرر ابن ابی حاتن 95شدر باره حضرت اسهاعرل

ق،

_ تارحخ الرعقوبی 94شدر بیان وذاس

حم به اخخالف در وورد ذبی ویپردازدق،

_ تارحخ الرسل و الهلول 96شطجری ،باره حضرت اسهاعرل

ق،

_ تفسرر الدعلجی 97شدر این رواحت هوحت ذبی وشخص جشده استق،
_ تفسرر ابن کثرر 98شدر باره حضرت اسهاعرل

ق،

_ الددر الهذدددور 100شدر بداره حضددرت اسدهاعرل

 /در ایددن رواحدت هو حددت ذبدی وشددخص

_ فخ الجاری 99شابن حجر عسقالجی ،در باره حضرت اسهاعرل
جشده استق،

ق

و . ...

 .2-2-4انگیزه شیعه از ارتباط دادن حضرت اسحاق

به عنوان ذبیح با مناسک حج

در بیان اجگرزه شرعه از طدرح رواحخدی کده قر بداجی وذخخدج بدودن حضدرت اسدحام

وذاس

حم اسالوی ورتج ویسازد ،فایرسخون چهار وورد را ذکر وی کذد که عجارتاجد از:

 .3-2-2-4بررسی و نقد انگیزه اول

اجگرددزه ارتجدداط ایددن عهددل (قر بدداجی) شبددا حددم اسددالویق در وکدده حددا جزدح د

وقد

جراحش و وذاس

آن _ کدده وکددان

بود _ روشن است؛ زیرا ابراهرن در وران وسدرحران وشدهور اسدت بده

بذران گدذار ورا کدز دحذدی در اودا کن وقدد
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را بده

بزرشددجا و ،101...و
اججرلدی (تدوراتی) ش ددخن ،حجدرون ،د

 .90تفسرر الدعلجی ،ج ،2ص.460
 .91تارحخ ودحذه دوش  ،ج ،5ص.305
 .92تفسرر الخازن ،ج ،1ص.33
 .93الدر الهذدور ،ج ،6ص320و.321
 .94تارحخ الرعقوبی ،ج ،4ص.37
 .95تفسرر ابن ابی حاتن ،ج ،40ص.3334
 .96تارحخ الرسل و الهلول ،ج ،4ص.375 -376
 .97تفسرر الدعلجی ،ج ،2ص.466
 .98تفسرر ابن کثرر ،ج ،7ص.31
 .99فخ الجاری ،ج ،43ص.372
 .100الدر الهذدور ،ج ،6ص320و.323
 101 .دسفر آفرحذش 34:33 -33 ،43:3 -1 ،43:5 -9 :و .42

ج اد باسخاجی وقد

برای ورکز دحذی وکه _ که پیشتر وشرل بودجد _ تدارل بجرذد.

ایددن سددخن وقجددولی جرسددت؛ چددرا کدده جد اد ووحددد بددا سدداکن شدددن حضددرت اسددهاعرل

و

وادرش هاجر در وکه ،پاحه گذاری شده بود ،و بذای کعجه در آججا بده دسدت حضدرت ابدراهرن

و اسهاعرل

 102،آججا را به ورکزی دحذی وجدل سداخخه بدود .لدذا جده قر بداجی شددن حد

در وکدده ،ش د ن و وذزلخددی بددر آن ویافددزود ،و جدده دصددرف آوردن حضددرت اسددحام

اقدام به قرباجی جهودن او ،ج اد ووحد وقد

فرزجدد

بدددان جددا و

احجاد ویجهدود؛ چده بدر فدرض صدحت رواحدت ،او

جکرد.
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 .2-2-2-4بررسی و نقد انگیزه دوم

ح

وذطقیترین ارتجاط قرباجی باسخاجی در حووه وکده ،بدا آیدین سدذخی حدم اسدت .پدیش کش
حدا بیشدخر از حد

قر بداجی بده عذدوان جزخدی از اعهدال و وذاسد

با یهودیت ،مسحححت ...

پددس از ایددن ودداجرا بدده دحددار خددود بدداز گردحددده ،و در آججددا سددکذا جگز حددد و اهددل و عرددالی اتخدداذ

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

لذا طجرعی است که گسخره فعالرخش را توسعه دهد تا ح

و ووحددی را

حدم ،در وردان عدرب قجدل از

اسالم کاوال شذاخخه شده بود .اودا بدا ت سدرس اسدالم ،آیدین قر بداجی ،بده غردر از عهدل قر بداجی در

وذی (وکاجی در کذار وکه) _ که در رابطه با حم اسهاعرلی است _ وخوقدف شدد .قر بداجی حدم

باسددخاجی در وکدده و حوودده آن _ کدده بدده احخهددال ز حدداد وسددرلهای بددرای پددر کددردن فواصددل زودداجی و
وکاجی بود _ جهت ودرتج سداخخن قر بداجی ابدراهرن بدا عربسدخان ،ضدروری بدود .سد ال جالدجتر
این است که شرعه چگوجه بین قرباجی در وکه و اسحام ارتجاط برقرار ویکذدو

جوحسذده در وقام بیان آن است که اگر پدیش از ظهدور اسدالم عهدل قر بداجی در وراسدن حدم،

در وکه و حووه آن اججام ویشده ،و اسالم جردز آن را بده کلدی جفدی جذهدوده ،بددان سدجج اسدت
که بخوان قرباجی حضرت ابراهرن

را با عربسخان ورتج ساخت.

در حددالی کدده اگرچدده وذطقیتددرین رابطدده قر بدداجی در حوودده وکدده بددا وذاسد

حددم ابراهرهددی

اسددت ،لکددن داللخددی جدددارد بددر ایددن کدده اججددام وراسددن قر بدداجی در حددم ،قجددل و بعددد از اسددالم ،بدده
 .102سوره بقره ،آحه « :437و ؤذ یرف ُع ؤبدر داه ُ
دت و دؤسده دعرل»؛ و هذگداوی کده ابدراهرن و اسدهاعرل پاحدههدای
رن القو داعدد دودن الجر د
د
د
خاجه شکعجهق را باال ویبردجد.
 .103ایدن وطلدج بدر اسدا برخددی شدواهد تدار حخی اسدت؛ از جهلدده ایدن کده :در کتدج تدار حخی تذهددا از ردفقدا دخخدر بخو یدل بدده
عذددوان ههسددر حضددرت اسددحام حدداد شددده ،و از طرفددی وحددل دفددن آن حضددرت در شددام (فلسددطرن) کذددار حضددرت
ابراهرن ذکر شده است (تارحخ الرعقوبی ،ج ،4ص32و33؛ تارحخ الرسل و الهلول ،ج ،4ص)330 -347؛ ههچذرن
جقل است که حضرت اسحام در شام وجعوث شدهاجد (الهذخظن ،ج ،4ص.)307
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خاطر اثجات شجه قرباجی شدن فرزجدد آن حضدرت در عربسدخان بدوده باشدد؛ ز یدرا اودر ،اودر الهدی

است ،جه بشری ،که بخوان آن را با عقل و وذط خود سذجرد .چه بسا اقددام بده ذبد فرزجدد در
حم ویشد!

شام صورت وی گرفت و در عرن حال ،عهل قرباجی کردن جز وذاس
 .1-2-2-4بررسی و نقد انگیزه سوم

تعرددین وحددل شقر بدداجی شدددنق اسددحام در وکدده ،باحددد بددا حکددی از ارکددان اعخقددادی شددرعه در
ارتجاط باشد؛ که ههان احسا اذحت و آزار به وسرله حکووت جاوشروع و غرر ودذهجی س ّدذی

اسددت .بددا وجددود ایددن کدده تددا اواس د سددال  560حددا بعدددتر« ،حددزب علددی» بدده طددور رسددهی وجددود
جداشددت ،شددرعران درد پددای آزار و اذحددت اهددل سد ّدذت را از ههددان اوایددل بحددران اول خالفددت و

جاجش ددرذی _  ،ک دده ب دده دجج ددال رحل ددت وحه ددد رس ددول اهلل در  533ص ددورت پ ددذیرفت _ دجج ددال
کردهاجد .به عذوان پاسخی به این آزار و اذحت ،شرعران از اوایدل قدرن هشدخن حدالخی تددافعی و

حفدداظخی ،تحددت عذددوان سراسددت «تقردده» حددا «عقرددده تقردده دحذددی» ،بدده خددود گرفخذددد کدده بددرای
وحافظت و حهاحت از پیرواجشان در برابدر لشکرکشدیهای بازدارجدده دسدخگاه حکدووخی علرده

آجها ،سودوذد بود..

اگر چه وشابه این وطلج در کتج شرعه حافت ویشود،

104

لکن دلرلی بدرای تقرده وجدود

داز اخخالفددات ،وذخخددج بددودن حضددرت
جداشددخه اسددت؛ چددون عددالوه بددر ایددن کدده از ههددان آغد د
ّ
اسددهاعرل بددرای قر بدداجی شدددن ،از طر ید شددرعه و سددذی جقددل شددده؛ چذددان کدده جوحسددذده در
رواحخی که از وعاوحه _ که به قول وی اصلیترین دشدهن حضدرت علدی

و شدرعه او اسدت _

جقل کرده 105،جاخواسخه بدان اشاره دارد .در قرن هشخن و به عجارتی قدرن دوم هجدری جردز _ کده
وصددادف بددا دوران اواوددت صددادقرن

اسددت و رواحددت اسددحام _ وکدده جرددز بدده جقددل از احشددان

است _ در وران فرحقرن ،قاحلرن بر ذبی بودن حضرت اسهاعرل

بسرار بود؛ ههچذدان کده

رواحت جقل شده از وحهد بن کعج قرظدی از عهدر بدن عجددالعزیز بددان دال لدت دارد .و اینهدا
تذها دو جهوجه از رواحات اهل س ّدذت در آن دوره اسدت کده بدا توجده بده ایدن کده از سدوی خلفدای
وقت بوده ،غلجه ایدن دسدخه رواحدات را بدر سدایرین اثجدات وی کذدد .هنچذدرن ،در اکثدر تفاسدرر
اهددل سد ّدذت تصددرح شددده اسددت بددر ایددن کدده حض درت علددی (الجخدده ح د دسددخه از رواحددات
احشان) ،ابن عهر ،ابو هریره ،ابو الطفرل ،سعرد بن ججرر ،وجاهدد ،شدعجی ،یوسدف بدن وهدران،
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 .104ر .ل :تفسرر القهی ،ج ،4ص( 363ز یرجوحس از سرد جزاخری)؛ بحار األجوار ،ج ،43ص.436
ّ
 .105وذظور رواحت حا ابن الذ دبیحر دن است که از وعاوحه جقل شده است.

بددن أجددس ،کلجددی و ابددو عهددرو بددن عددال و ابددن عجددا

جظرحه ذبی بودن حضدرت اسدهاعرل

هسدخذد.

(الجخدده حد

106

دسددخه از رواحددات وی) ووافقددان

بدا ایدن ههده ،دحگدر جدایی بدرای تقردهای

تلقددی جهددودن ایددن رواحددت جهیواجددد ،و جرددز ایددن کددالم جوحسددذده جقد

وی گددردد کدده :زودداجی کدده

وسخذدات اسالوی قرباجی شدن اسهاعرل جفوذ حافت و حکهفروا شد ،رواحدت اسدحام ،رو بده

فراووشددی گذاشددت و بدداور جادرسددخی کدده رواحددت اسددحام را بددا شددکذجه و آزار شددرعه از سددوی
خالفت اهل ّ
سذت ورتج وی کرد ،از بین رفت.
جوحسددذده بددا اسددخذاد بدده شددکل گرری جذددجش «وخخددار» در ایددن دوره ،کدده بیشددخر حدداران او را

ایراجرددان شددرعه وقددرن کوفدده تشددکرل ویدادجددد ،و جرددز پیش گوییهددای صددورت گرفخدده وجذددی بددر
عجن بودن حاران وذجی ،ههزوان با این جرحاجات ،در اوایل قرن هشخن ،جخرجه گرفخه که:
این وحخهدل اسدت کده حد

با یهودیت ،مسحححت ...

 .4-2-2-4بررسی و نقد انگیزه چهارم

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

حسن بصری ،وحهد بن کعج قرظی ،سدعرد بدن وسدرج ،ابدو جعفدر بداقر

 ،ابوصدال  ،ربیدع

جذدجش ایراجدی شدرعی در حدال رشدد ،بدا آجچده کده در

رواحت اسالوی اولرده ،قدجال ،حعذدی در طدول ایدن دوران ،احجداد شدده بدود ،وجذدی بدر
غرر عرب بودن اسحام ،بیشخر تشدحد شود تا عرب بودن اسهاعرل.

در حدالی کدده اوال ،جذدجش وخخددار در سدال  57هجددری بددا کشدخه شدددن وخخدار و حدداراجش بدده

پاحان رسرد؛ 107حعذی در قرن اول هجری /هفخن ورالدی .لذا هدرچ ارتجداطی جهیتواجسدخه بدین
این دو جرحان وجود داشخه باشد؛ ثاجردا ،پیش گوییهدای صدورت گرفخده وجذدی بدر عجدن بدودن
حاران وذجی ،از زوان پیاوجر و توس آن حضرت وطرح شده بود 108،جده از طر ید پارسدراجی کده

در طی دوران قدرون وسدطی بده آیدین اسدالم شدرعی گروحدجدد؛ چذدان کده جوحسدذده وی گو حدد .از
أحخن ّالراحات ُّ
جهله این که از آن حضرت جقل شده :ؤذا ر ُ
السود قد جدا ت دودن ُخراسدان فا ُتوهدا
د
ّ
اهلل الهه دددی؛ 109ثالددا ،غررعدرب بدودن ذبدی بدا عدرب بدودن او تفداوتی جددارد.
فإن دفرهدا خ دلرفد د
 .106ر .ل :تفسددرر سددهرقذدی ،ج ،3ص417؛ تفسددرر ابددن ابددی حدداتن ،ج ،40ص3333؛ وفدداتر الغرددج ،ج ،35ص317؛
الجحر الهحر  ،ج ،9ص449؛ تفسرر ابن کثرر ،ج ،7ص39؛ روح الهعاجی ،ج ،43ص437؛ و. ...
 .107تارحخ اؤلسالم ،ج ،6ص66؛ لسان الهرزان ،ج ،5ص.7
 .108وس ددذد احه ددد ،ج ،3ص356؛ ج ،6ص /377ج ،6ص367؛ س ددذن ترو ددذی ،ج ،3ص353؛ ؤع ددالم ال ددوری بد د عالم
الهدی ،ص34؛ سذن ابن واجه ،ج ،3ص4355و 4357و .4352
 .109وسذد احهد ،ج ،6ص( 377چون پرچنهای سراه را دحدحد که از خراسان ویآحد به اسخقجال آن بشخابید ،چرا که در
آن جهاعت وهدی خلرف اهلل است).

048

علوم حدیث ،سال نوزدهن ،شهاره دوم

الجخه عجدن ههدواره از سدوی خلفدای عدرب ودورد تحقردر بدوده ،لکدن در جدزد اخهده شدرعه عدرب و

عجن حکسان بودجد و وال ل برتری تقوا _ چذدان کده گذشدت _ و لدذا بدرای ایراجردان شدرعه وقدرن
کوفه عرب حا غررعرب بودن ذبی تفاوتی جداشت؛ زیرا با توجه به ایدن کده از جظدر اسدالم برتدری

در تقوا است ،آجچه ویتواجد باعث تشددحد جذدجش شدود ،بداور تسدلرن حد بدودن و قددم در راه
اججرا و اوصرا جهادن است ،جه افخخار آبا و اجدادی .گذشدخه از ایدن کده ایدن دو بزرگدوار ،هدر دو

وخولد شام بودجد.

گذشددخه از تهددام آجچدده گفخدده شددد ،دصددرف طددرح ح د

رواحددت در ح د

کتدداب ،هددر چذددد هددن

وعخجر ،و حخی با وجدود صدحت سدذد ،دلردل بدر وقجدول بدودن و احخجداج جهدودن بددان جرسدت.
_ آن چذددان کدده تهددام وفسددرین

ایددن رواحددت و سددایر رواحددات ذبددی بددودن حضددرت اسددحام
شددرعه و سد ّدذی (ووافقددان جظر حدده حضددرت اسددهاعرل ) بیددان وی کذذددد _ عددالوه بددر ههدده دالیددل
تارحخی ،عقلی و جقلی ،بدا ودخن قدرآن در تذداق

اسدت 110.و ا گدر چده از جظدر جوحسدذده بدا وجدود

این که اسحام در آحده  443جدام بدرده ویشدود ،اودا ورجعدی فدوم العداده ودجهن اسدت ،اودا از جظدر

احشان جه تذها چذرن جرست ،بلکه حخی گاه افرادی چون شرخ وفردد 111ذبدی بدودن حضدرت

اسهاعرل

را از وحکهات قرآن وعرفی ویجهاحذد.

قابل توجه است که ،ایدن رواحدت (اسدحام _ وکده) در وذدابع شدرعی ،بده دو سدذد و تذهدا از

طری علی بدن ابدراهرن قهدی جقدل شدده ،و دحگدران ههده از وی رواحدت جهودهاجدد .الجخده رواحدت
وشددابهی در وذددابع اهددل سد ّدذت ،اغلددج از قددول کعددج األحجددار هسددت ،لکددن اشدداره وسددخقرن بدده
وکان این واقعه جدارد و تذها در برخی از آجها به عهل «روی جهره» اشاره شده است.
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 .3-2-4روایت شیعه در باره ذبیح بودن حضرت اسماعیل

 .3-1-2-4تلقی نادرست از روایات شیعه

بدده عذددوان رواح ددت وشددهور ش ددرعه از ذبددی ب ددودن حضددرت اس ددهاعرل

وی کذد که در آن بده شدهادت اودام حسدرن
وی گررد:
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 ،رواحخددی را جق ددل

اشداره شدده و از آن ،فددا بدودن احشدان را جخرجده

 .110روض الجذددان ،ج ،45ص343؛ الکشدداف ،ج ،1ص69 -62؛ وجهددع الجرددان ،ج ،2ص707؛ تفسددرر ابددن کثرددر ،ج،7
ص( 33در صددفحه  39از ّ
وحهددد بددن کعددج قرظددی دالیددل قرآجددی را رواحددت وی کذددد)؛ الجحددر الهحددر  ،ج ،9ص430؛ روح
الهعاجی ،ج ،43ص432؛ الهرزان ،ج ،7ص.333
 .111تفسرر القرآن الهجرد ،ص.134
 .112از جهله :تفسرر ابن ابی حاتن ،ج ،40ص3333 -3333؛ الدر الهذدور ،ج ،6ص320؛ و....

شرعی اعهال وی کذد ،و بدا ابدداعی بدیههخدا شدهادت حسدرن را بدا قر بداجی کدردن

قرباجی رهاییبخش ،به جای پسر ابراهرن _ که در قدرآن بدا عذدوان «ذبد عظدرن» حدا

«قرباجی با عظهت» بیان شده _ برابر وی کذدد .اجددوه ابدراهرن از رحلدت حسدرن در
آحذده ،به عذوان شاحسخگی الهی تلقی وی گردد؛ ز یدرا اجددوه ز حداد آن چذدان اعخجدار

و آبرویی را برای او جزد خدا احجاد جهدود کده ا گدر حقرقخدا پسدرش را قربداجی وی کدرد،
جرز جخرجه ویشد.

است.

113

ثاجرا ،با فرض صحت رواحت _ 114که برای اولرن بار از شرخ صدوم ،جقل شده (جوحسدذده

به این وطلج اشاره جهوده) و سایرین ههگی به جقل از او آن را ذکر جهودهاجد _ وطلجدی دال بدر

برابری شهادت اودام حسدرن

ابراهرن

با یهودیت ،مسحححت ...

ّ
حال آن که اوال ،وشهورتر از آن در جزد شرعه ،رواحت «أجا ابن الذبیحرن» از رسول خدا

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

ایددن رواحددت جهوجدده قر بدداجی ابراهرهددی را وی گرددرد ،آن را در رواحددت بذرددادین اسددالم

بدا قر بداجی کدردن قر بداجی رهدایی بخدش بده جدای پسدر حضدرت

 ،وجود جدارد .در این رواحت آوده است:

َّ َّ
َّ َّ
ْ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ
یهحو ،قی ْیً ای َّیًه ُ َّج َّز َّع ی َّعلییی ْإب أج ی إس یماعحل ،ی ْیو ذ ْمح َّتی ُیه أبیی أیً ََّ أ َّمی َّز أع ی َّعلییی
 ...هییا إبییر
ْ
َّ
َّ
َّ َّ َّ ْ ُ
َّ َّ ْ
َّ
َّ
َّ
ّ
ْ
َّ
ُ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
یویب علیی یلمصیا أو أ  ،ای أ قی ل
حن ذ قت أل أه ذ أذج ْب
ی ُلح َّس
أراع در أ
جیات أه أیل ی َّث أ
أ
َّ
ُ َّ َّ ّ
َّ َّ
َّ
115
َّّ َّ َّ َّ
اه.
یه ع ّز َّذ َّجل َّذ اًهج ُاه أب أ ْب ٍح ع أح ٍحو َّذ ا َّح ْ ل َّذ ا ق ّوة إا أب أ
أ

عالوه وجلسی در بحار األجوار 116در توضر این رواحت ویفرواحذد:

 ...ذ لما ران أسفه علی ما اات مجه من مویب یلجیزا علیی یبجیه ،عوضیه یه بمیا هیو أجیل ذ
أشرف ذ أ رثر مویبا ،ذ هو یلجزا علی یلحسحن ...؛

 .113تفسرر قهی ،ج ،3ص335؛ الخصال ،ج ،4ص66؛ عرون اخجار الرضدا  ،ج ،4ص) 340دقرقدا بعدد از ذکدر ایدن رواحدت
به آن دسخه رواحات پرداخخه(؛ تفسرر القرآن الهجرد (شدرخ وفردد) ،ص134؛ الخجردان ،ج ،2ص642؛ جواودع الجداوع،
ج ،3ص147؛ الجرهان ،ج ،1ص542؛ جور الدقلرن ،ج ،1ص149؛ جهوجه ،ج ،49ص449؛ و....
ُ ُ
ُ
ّ
ّ
ُ
ُ ُ ّ
ور ُّی الع ّط ُدار دبذرسدا ُبور دفدی شدعجان سدذ اثذخدر دن و
 .114سذد این رواحت (حدثذا عجد الو داح دد بن وحه دد ب دن عجددو الذرسداب د
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
ُ
خه دسرن و ثال دث دهاخ  ،قال :حدثذا ع دل ّی بن وح ّه دد بن قخرج الذرس ُاب ّ
ّ
الرضدا
د
ور ی ،ع دن الفض دل ب دن شاذان ،قال :س ددهعت د
د
د د
ُ ُ
حقول )...صحر است ،ز یرا راوحان آن ههده اوداوی و ثقهاجدد (بدر اسدا  :رجدال الذجاشدی ،ص( 307 -305الفضدل بدن
شاذان -ثقه) ،ص( 369علی بن وحهد بن قخرجد  -کشدی بدر او اعخهداد کدرده)؛ طراخدف الهقدال ،ج ،4ص( 312الفضدل
بن شاذان) ،ج ،3ص( 550علی بن وحهد بن قخرج ) ،ج ،4ص( 471عجدالواحد بن وحهد)).
 .115عرون اخجار الرضا  ،ج ،4ص.309
 .116بحار األجوار ،ج ،11ص337 -335؛ وشابه این وطلج در کتج دحگر شرعه جرز آودده اسدت؛ از جهلده :عدوالی اللزدالی،
ج ،4ص149؛ رحاض األبرار ،ج ،4ص452؛ و....
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 ...زودداجی کدده او از ایددن کدده ثددواب جددزع بددر پسددرش را از دسددت داده ،وخ سددف شددد،
ّ
خداوجد به او چرزی عذاحت فروود که ثوابش أجل ،أشرف و أ کثر باشدد ،و آن جدزع
بر وصرجت سرد الشهدا

بود...

لذا رواحت تذها در بیان آن اسدت کده خداوجدد وصدرجت آن حضدرت و حدزن او بدر شدهادت

اوام حسرن

را فدحه (حا بدل و عوض) وصرجت او بدر ذبد فرزجدد خدودش قدرار داد .بدا توجده

بدده ایددن کدده جوحسددذده ایددن وذجددع را در اخخرددار داشددخه ،جددای تعجددج اسددت کدده چگوجدده چذددرن

برداشخی را از رواحت ،به عذوان جظر شرعه ،اراخه جهوده استو!
ثالدا ،اجدوه حضرت ابدراهرن

را بده عذدوان شاحسدخگی الهدی تلقدی جهدوده اسدت ،و حدال،

آن که عجارت رواحت به وضوح ویجهاحد ،آجچه سجج باال رفخن ورتجه و قدرب وی شدد ،عشدقی

بود که اجدوه از آن جش ت گرفت ،جه دصرف اجدوه؛ چذان که در رواحت آوده است:

َّ
ُ َّ
َّ َّ
ْ َّ َّ َّ ْ
ْ
َّ
َّ
َّ َّ
یه إ أحه :أ ا َُّ ،و َّأح ُّ إ ح أ ْ َّنف ُسی ذ قیالَّ :بیل ُه َّیو َّأحی ُّ إ یی أم ْین َّنف أسیی .قیال:
 ...ا ْأذ َّحی
َّ ُ ْ َّ َّ
َّ ُ َّ َّ َّ ْ َّ ُ َّ َّ َّ َّ
ُ َّ َّ
َّ َّ ُ
أهیًی ْأع ًَّی أو أیه
ا َّو ً ُه َّأحی ّ إ حی أ ْ َّذ یًَذ قیالَّ :بیل َّذ یً ُه .قیال :ای ْب ُح َّذ أیً أه رلمیا علیی أ
َّ ْ َّ َّ
َّ َّ
یً ََّ أای َّط َّاع أتیذ
ْأذ َّج ُع أ لل أب ْأذ ذ ْب ُح َّذ أًَ أب أ

آری ،قدددر و ارزش از دآن عشد اسددت ،و بددر اسددا

ایددن رواحددت آجچدده ت سددف آن حضددرت را

براجگرخت عدم فرصت برای ابراز عش به وحجوب بود.

بددا توجدده بدده آجچدده گفخدده شددد ،ویتددوان درحافددت کدده وقصددود از ایددن رواحددت ،پددیش از آن کدده

تعرددین هو حددت قر بدداجی باشددد ،بیددان فضددرلت حددج اخهدده

اسددت و ایددن کدده چگوجدده حجددی

ارزشددهذد اسددت .بذددا بددر ایددن ،در اراخدده سددرر تددارحخی داسددخان در شددرعه جددایی جدددارد کدده بدده آن

اسخذاد شود.

 .2-1-2-4نتیجه گیری بر اساس آمارهای نادرست

جوحسددذده بع ددد از ذکددر رواح ددت ش ددرعه در بدداره ذب ددی ب ددودن حضددرت اس ددهاعرل

وی کذد:

 ،بی ددان

در تعجرر وجلسی از این رواحت ،جام اسهاعرل بیشخر به کار رفخه تا تعجرر بحراجدی.

شاحد به این خداطر کده در برخدی رواحدات تفسدرری اولرده ،واجذدد قدرآن ،از بدردن جدام

قر بدداجی وذخخددج بدده کلددی خددودداری شددده بددود ،و ایددن بعدددا بدده وسددرله شددذوجده حددا
خواجذده تکهرل ویشد.
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اوال ،در بررسیهای اججام شده وعلدوم گردحدد کده تفداوتی در تعدداد دفعدات اسدخعهال جدام

حضرت اسهاعرل

وعرفی شده ،باشد ،تعداد این رواحدات در بحدار األ جدوار و تفسدرر الجرهدان

حکسان است .و اگر وذظور وی تعداد دفعاتی که جام آن حضرت در این رواحدت خداص آودده،

باشد ،این جرز _ چذان که وشداهده ویشدود _ در هدر دو برابدر اسدت .رواحخدی کده بحراجدی آورده،

عجارت است از:

با یهودیت ،مسحححت ...

لما أمر یه عا ی إبریهحو أن ه بح مكان یبجه إسماعحل ی كیبش ی ی ی أنز یه علحیه ،مجیی
إبریهحو أن هك ن قً ذبح یبجه إسماعحل بییًه ،ذ أنیه یو ییؤمر بی بح ی كیبش مكانیه،
حرجع إ ی قلبه ما یرجع إ ی قل ی وی یً ی ی ی هی بح زأعیزد ذ یًه بییًه ،احسیتحق بی
أراع درجات أهل ی ثویب علی یلمصاو  .اأذحی یه عز ذ جل إ حه :هیا إبیریهحو ،مین أحی
لللی إ ح ذ الال :ها رب ،ما للل لللا أح إ ی مین حبحبی م ّحمیً .ایأذحی یه عیز ذ
جل إ حه :ها إبریهحو ،ا،و أح إ ح  ،أذ نفس ذ الال :بل هیو أحی إ یی مین نفسیی .قیال:
او ًه أح إ حی  ،أذ ذ یًَذ قیال :بیل ذ یًه .قیال :ای بح ذ یًه رلمیا علیی أهیًی أعًیویه
أذجع للب  ،أذ ذبح ذ ًَ بیًَ ای طاعتیذ قال :ها رب ،بیل ذمحیه علیی أهیًی أعًیویه
أذجع للبی .قال :ها إبریهحو ،إن طاوف زعو أنها من یم م ّحمً ،سیتلتل یلحسیحن یبجیه مین
یضیبی .اجیزا إبیریهحو
بعًه رلما ذ عیًذینا ،رمیا هی بح ی كیبش ،احسیتوجب ن بی
ی  ،ذ وجییع قلبییه ،ذ أقبییل یبكییی ،اییأذحی یه عییز ذ جییل إ حییه :هییا إبییریهحو ،قییً اییًه
جزع علی یبج إسماعحل و ذمحته بییًَ میزعی علیی یلحسیحن ذ قتلیه ،ذ أذجبی ی
ق ی ل یه عییز ذ جییلَّ « :ذ َّای َّیً ُ
هجاه أب ی أ ْب ٍح
أراییع درجییات أهییل ی ثییویب علییی یلمصییاو  .ا ی
117
َّع أح ٍحو».

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

آن حضددرت وجددود جدددارد؛ چددرا کدده ،ا گددر وددراد فایرسددخون تعددداد کددل رواحدداتی کدده در آجهددا ذبددی ،

و رواحخی که عالوه وجلسی بیان جهوده ،عجارت است از:

َّّ
ْ َّ ُ َّ َّ
یه َّع َّّز َّذ َّج َّّل ْإب َّریه َّحو _ ْأن ه ْ َّب َّح َّم َّك َّان ْیبجه إ ْ َّسم َّ ْ َّ َّ
لَّ َّّما َّأم َّر ُ
حیه
اعحل ی ك ْبش _ ی أ ی أن َّز یه عل أ
أ
أأ
أ
َّ َّ َّّ ْ َّ ُ ْ ُ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ ُ ْ َّ َّ
َّ
یً أه _ َّذ َّّأن ُه َّ ْیو ْ َّ ْ َّ ْ ْ َّ ْ
ش َّمك َّان ُیه _
اعحل َّ أب أ
مجی إبر أیهحو أن هك ن _قً ذبح یبجه إسم أ
ییؤمر أبی َّ ب أح ی كیب أ
ْ َّ ُ َّ َّّ ُ ْ
ّ
َّ َّ ْ ْ
َّ َّ ْ
َّ ْ َّ َّّ
َّ
ییً أه _ احسیت أحق
حیه أب أ
أ ْحر أج َّع إ ی قل أب أه َّما ْیر أج ُع أإ ی قل أ ی َّوی أ أیً _ ی ی أ ی هی بح أعیز ذ أیً أه عل أ
َّ
ّ َّ
َّ
َّ ْ
َّ
ُ َّ
َّ َّ َّ َّ
یه َّع ّز َّذ َّجل إ أحه :ها ْإب َّر أیه ُحو! َّم ْن
یب َّعلی یل َّم َّصا أو أ  .ا ْأذ َّحی
ات ْأه أل ی ّث َّو
أب أ ْأرا َّع د َّر َّج أ
أ
َّأح ُّ َّل ْل ألی إ َّ ح َّ ذ َّا َّل َّال :ها َّر ّب! َّما َّل َّل ْل َّ َّل ْللا ُه َّو َّأح ُّ إ َّ ی أم ْین َّحبحبی َّ ُ َّمح َّّم ٍیًَّ .ا ْ
یأذ َّحی
أ أ
أ
أ
یه إ َّ حه :أ َّا َُّ ،و َّأح ُّ إ َّ ح َّ أ ْ َّن ْف ُس َّ ذ َّق َّالَّ :ب ْل ُه َّو َّأح ُّ إ َّ ی م ْین َّن ْفسییَّ .ق َّیالَّ :ا َّو َّ ُیً ُه َّأحی ُّ
ُ
أ
أ
أ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
ْ
َّ
َّ
ْ
َّ
ُ َّ َّ
ُ
ُ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ
أهیًی ْأع ًَّی أو أیه ْأذ َّج ُیع أ لل أبی ْ ،أذ
إ ح أ ْ َّذ ًَذ قال َّبل َّذ ً ُه .قال :ا ْب ُح َّذ أً أه رلمیا علیی أ
َّ َّ
َّ ْ
ْ َّ ْ ُ ُ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّذ ْب ُح َّذ َّ ً ََّ ب َّ
أهًی ْأع ًَّی أو أه ْأذ َّج ُع أ لل أبی .قال:
یًَ أای طاع أتی! قال :ها َّر أّب! َّبل ذمحه علی أ
أ أ أ
ْ َّ ُ َّ َّّ
یحن ْیب َّجی ُیه أمی ْین َّب ْعی أیً أه ُر ْلمییا ذَّ
یخن َّطا أو َّفی َّ ی ْیز ُع ُو َّّأن َّهییا أمی ْین َّّأمی أ ُ َّمح َّّمی ٍیً َّسی َّیت ْل ُت ُل ی ْ ُلح َّسی َّ
هیا إبییر أیهحو! ای
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َّ ْ ْ َّ
َّ
َّ
َّ َّ َّ
َّ َّ
ُع ًْ َّذینا ،ر َّما ه َّب ُح ی ك ْیب ُش _ َّذ ْهس َّیت ْو أج ُب َّن أبی أ َّسیخ أطی _ ا َّج أیز َّا ْإب َّیر أیه ُحو أ ی أ َّذ َّ َّو ّج َّیع
َّّ
ُ َّ
ْ َّ ُ َّ ْ َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ
َّق ْل ُبی ُیه َّذ ْأق َّبی َّیل ْیب أك ییَّ .ای ْ
یه َّعی ّیز َّذ َّجییل :هییا إبییر أیهحو! قییً اییًه جزع ی علییی یب أج ی
یأذ َّحی
َّ
َّ َّ َّ َّ
ْ َّ
اع َّحلْ َّ ،و َّذ َّ ْمح َّت ُه ب أ َّ َّم َّ َّ َّ َّ ْ ُل َّ
یات ْأه أیل
حن َّذ ق ْت أل أیهَّ ،ذ ْأذ َّج ْبی ُ ی ْأرا َّیع د َّر َّج أ
إسم أ
أ
یًَ أ یز أع ُعلی ی حس ّأ
َّ
118
ی َّّث َّویب َّع َّلی یلْ َّم َّصا أو َّ ،ذ َّذ أ َّ َّق ْ ل ی أه َّع َّّز َّذ َّجلَّ « :ذ َّا ًَّ ُ
هجاه أب أ ْب ٍح َّع أح ٍحو».
أ
أ

که از لحدا لفدظ کدالم ،تقریجدا حکسداناجد و تعدداد دفعدات اسدخعهال جدام آن حضدرت جردز

برابددر اسددت ،و ایددن کدداوال بدددیهی اسددت؛ چددرا کدده هددر دو ،بددا ح د

وی کذذد.

سددذد ،از شددرخ صدددوم جقددل

ثاجرا ،جوحسذده با لفظ «شاحد» ،وذکر وجود جام ذبی در رواحات اولره شده است:
شاحد به این خداطر کده در برخدی رواحدات تفسدرری اولرده ،واجذدد قدرآن ،از بدردن جدام

قر بدداجی وذخخددج بدده کلددی خددودداری شددده بددود ،و ایددن بعدددا بدده وسددرله شددذوجده حددا
خواجذده تکهرل ویشد.

در حددالی کدده رواحددات ووجددود در وصددادر حدددحدی خددالف آن را بدده اثجددات ویرسدداجد ،ز یددرا

برخی رواحات ووجود در این کتج ،به جام ذبی تصرح دارد.

119

ّ
 .4-2-4تشبیه شیعه به مسیحیت و اهل سنت به یهودیت

حکی از جکاتی که فایرسخون به آن اشاره جهوده ،عجارت است از این که:

زیروخنهددای ووجددود در دیددن وسددر  ،وجاحددده و وجادلدده شددرعه بددا اهددل سد ّدذت را
تقو حددت وی کذددد ،چددون شددرعران را بدده عذددوان ورثدده روحدداجی شهردشددان ،حسددرن،

وعرفی وی کذد؛ درست به ههدان شدکل کده وسدرحران را بده عذدوان ورثده روحداجی
وسددر شددهرد وطددرح وی کذددد .لددذا آجهددا بدده بدداور برتددری وعذوحشددان بددر رقجددای سد ّدذی
د
ویتواجذد آرام حابذد .درست آن چذان کده وسدرحران بده بداور برتدری وعذوحشدان بدر
یهددود آراوددش ویحافخذددد .و ههددان طددور کدده یهودحددان حکتاپرسددخی و توحرددد را بذددا

کردجد ،اوا پیشدوایی عرسدی و جقدش رهداییبخش /وذجدی بدودن او را جحذیرفخذدد،
اهددل سد ّدذت جرددز چذددرن کردجددد؛ حعذددی سددرهای کاوددل توحرددد در اسددالم را احجدداد
کردجددد ،اوددا از پددذیرش پیشددوایی از خاجدددان علددی و جقددش رهدداییبخش /وذجددی
ب ددودن حس ددرن و اواو دداجی ک دده پی ددرو او بودج ددد ،خ ددودداری جهودج ددد ،ک دده در آن ،دو
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در پاسخ به این ادعا باحد گفت که چذدرن قراسدی کدال باطدل اسدت؛ ز یدرا ،اوال ،یهودحدت و

وسددرحرت دو آیددین کدداوال وخفدداوت را تشددکرل ویدهذددد؛ بدده ایددن وعذددا کدده شددرحعت حضددرت
جاسخ شرحعت حضرت ووسی بوده ،در حالی که شدرعه و س ّدذی دو فرقده از حد
وسر
آییناجد! لذا جه تذها جهیتوان گفت که پاحه گدذاری توحردد بدا یهودحدان بدوده و اداوده راه توسد
وسرحران صورت گرفخه ،بلکه حخی در بذران گذار ی توحرد در اسالم جهیتوان شرعه و س ّدذی
را از هددن جدددا جهددود؛ ز یددرا احجدداد ایددن دفددرم بعددد از رحلددت پیدداوجر اسددالم

بر پاحده توحردد اسدخوار بدوده

است ،لکدن بده لحدا پیدروان ،یهودحدان و وسدرحران هدر دو از توحردد جداب فاصدله گرفخذدد جده

فقد یهددود ،کدده از جهوجددههای بددارز آن عقرددده بدده تجسددرن در بددین آجهددا اسددت ،چذددان کدده کتدداب
وقد

وهلو است از عجاراتی که جهاحاجذده این باورجد؛ 120از جهله:

با یهودیت ،مسحححت ...

ثاجرا ،اصل آیین حضرت ووسی

و عرسی

و رسول اکرم

بدده وقددوع پیوسددت؛

نقد مقاله«مقایسه نگرش شحعه به داستان قربانی ابراهحن

وذهج تشرع و ّ
تسذن را به دو آیین وسرحرت و یهودحت تشجره کرده است.

و ووسددی بددا هددارون و جدداداب و ابیهددو و هفخدداد جفددر از وشدداحخ اسددراخرل بدداال رفددت .و

خددای اسددراخرل را دحدجددد ،و ز یددر پاهدداحش ودددل صددذعخی از حدداقوت کجددود شددفاف و

واجذد ذات آسهان در صفا .و بر سروران بذی اسراخرل دست خود را جگذارد ،پدس

خدا را دحدجد و خوردجد و آشاوردجد.

121

و حا:
در ابخدا کلهه بود و کلهه جزد خدا بود و کلهه خدا بود.

122

هنچذددرن ،بددا جگدداهی گددذرا بدده وذددابع حدددحدی و کالوددی اهددل س د ّذت ،روشددن ویشددود کدده
وخ سددفاجه اهددل سد ّدذت جرددز از توحرددد جدداب فاصددله گرفخذددد ،از جهلدده قایددل بدده تجسددرن و تشددجره

شدددجد؛ احددادحدی کدده بددرای خداوجددد وخعددال جسددن قایددل اسددت و او را شددجره بدده اجسددان وعرفددی
وی کذد ،در وذابع حدحدی وعخجرشان ههاجذد صحاح ّ
سخه حافت ویشود؛ بده عذدوان جهوجده در
صحر الجخاری در «کتاب الخفسرر» 123و «کتاب الخوحرد» ،124و حا صحر وسدلن در «کتداب

 .120ر .ل :عهد عخر  :سفر پیداحش 42:4 ،47:4 ،3:33 -33؛ سفر خروج 43:34؛ کتداب اول سدهوخرل 46:40 -44؛...و عهدد
جدحد :اججرل یوحذا؛ رساله اول و دوم یوحذا و....
 .121سفر خروج.31:9 -44 ،
 .122اججرل یوحذا.4:4 ،
 .123صحر الجخاری ،ج ،5ص 12 -17 ،33و.73
 .124ههان ،ج ،2ص.476
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الجر و الصله و اآلداب» ،باب «الذهدی عدن ضدرب الوجده» 125و «کتداب الجذده و صدفه جعرههدا و

أهلهددا» بدداب «الذددار حدددخلها الججددارون و 126»...و ،...هنچذددرن ،عقرددده بدده تجسددرن در برخددی
کتابهددای کالوددی اهددل سد ّدذت وشدداهده ویشددود؛ ههچددون کتدداب السد ّدذه احهددد بددن حذجددل

(م390م) که فرزجدش ،عجداهلل آن را از پدرش رواحت کرده است .جرز کتاب الخوحردد و ؤثجدات

صددفات الددرب ،از وحهددد بددن اسددحام بددن خزحهدده (م344م) کدده فخددر رازی از آن چذددرن حدداد

وی کذد« :این کتاب در حقرقت کتاب شرل است ،جده توحردد» 127.و ایدن اجحدراف از توحردد
وخددخص بعددد از رحلددت رسددول ا کددرم

عقاحدی در زوان حرات احشان ویدهد:

ججددوده اسددت ،بلکدده رواحددات خجددر از وجددود چذددرن

َّ
َّأبیی َّذیقییً ی َّّلحثیی َّقی َّیالَّ :ل َّر َّج َّجیا َّمی َّیع َّر ُسی ل یه َّصی َّّیلی ُ
یه َّع َّل َّ َّ َّّ َّ َّ َّ ُ َّ
یحن ،ا َّم َّر ْر َّنییا
أ
أ أ
أ ٍ أ
أ
حیه ْذ ُ َّسییلو أقبیل َّحجی ٍ
ْ َّ َّ ُ ْ
َّ
یت َّأ ْنی َّیو ٍیُ َّر َّمییا أ لك ّفییار َّذ ُ
یهْ ،یج َّعی ْیل َّ َّجییا َّهی أ أه َّذ َّ
ُ
یت أ ْنی َّیو ٍیَُّ ،ذ َّرییانَّ
أب أسییًر ٍة ،اللی  :هییا ن أبییی أ
أ
یه َّع َّلحیه َّذ َّس َّّیل َّو :یهُ
ی ْ ُك َّّف ُار ُهج ُوط َّن س َّم َّح ُْ ،و بس ًْ َّرةَّ ،ذ ْهع ُك ُف َّن َّح ْولَّهَّاَّ ،ا َّل َّال ی َّّجبی َّص َّّلی ُ
أ
أأ ٍ
أ
ْ َّ ْ َّ َّ لَّ أ َّ َّ لَّ
َّ ْ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ُ ْ َّ َّ
َّ
ُ
ُ
ل
َّ
ْ
أ ربر ،هی ی رمیا قا ی بجیو أإسیری أوحل ألموسیی :یجعیل جیا أإ هیا رمیا هیو ه أ هی (أعیریف)8:1:7 ،
َّ
ْ َّ ْ ُ ْ 128
إ َّّن ُك ْو َّ ْر َّر ُب َّن ُس َّج َّن ی ّ أ َّ
ین أمن قب ألكو.
أ

وشابه این رواحت را تروذی با سذد دحگر 129جقل وی کذد که بذا بر جظدر ابدن حجدر ،سدذد هدر

دو رواحددت ،صددحر اسددت .لددذا چگوجدده ویتددوان ایددن تشددجره را پددذیرفت؛ در حددالی کدده عقاحددد
شددرعه بددر پاحدده توحرددد جدداب اسددخوار اسددتو! و بددا ایددن اوصدداف چگوجدده ویتددوان اهددل سد ّدذت را

بذران گذاران توحرد جاب جاوردو!

 .3جتیجه
بررس ددی جظر ح ددات ر ی د ددون فایرس ددخون در وقال دده «وقاحس دده جگ ددرش ش ددرعه ب دده داس ددخان قر ب دداجی
ابراهرن با یهودحت ،وسرحرت ،و احادحث اهدل س ّدذت» بیداجگر آن اسدت کده وی علدیرغن
دسخرسی به وذابع جسجخا وعخجر از شرعه و اهل ّ
سذت ،و جردز تدالش در جهداحش رعاحدت اجصداف

055

 .125جاوع الصحر  ،ج ،2ص.33
 .126ههان ،ج ،2ص.464
 .127وفاتر الغرج ،ج ،37ص.623
ّ
ّ
ُ
ُ ّ
الدد دحل د ّی ،عدن
 .128وسذد احهد ،ج ،35ص :333حدثذا عجد ّالر ز دام ،أخجرجا وعهر ،ع ددن ّالزه ددر د ّی ،عدن دسدذ دان ب ددن أ دبدی دسدذان د
ّ
أ دبی و داقد اللر دد د ّی ،قال. ...:
ُ
الدرحهن الهخ ُزوو ُّدی ،أخجرجدا ُسدفر ُ
 .129سذن تروذی ،ج ،3ص :333ح ّدثذا س دع ُرد ب ُن عج دد ّ
ان ،عدن ّالزه ددر د ّی ،عدن دسدذ دان ب ددن
د
د
ّ
أ دبی دسذان ،عن أ دبی و داقد اللر دد د ّی.

که:

 .4عهلکددرد اخهدده اطهددار

ویدهد.

 ،بدده عذددوان پیشددواحان شددرعه ،را وخذدداق

و جدداه طلجاجدده جشددان

 .3از طری اجخساب جادرست اقوال و بیان جااسخوار سرر جظرات بین عقرده شرعه وخد خر و
وخقدم در بداب ذبدی اهلل اخخالفدی را بده جهداحش وی گدذارد ،کده از جظدر وی در بدین اهدل س ّدذت

وجدود جددارد ،در حدالی کدده ثابدت شدد _ بدا وجددود برخدی رواحدات وجذدی بددر ذبدی بدودن حضددرت
جه تذها هرچ تصرححی دال بر صحت این گوجه رواحات از سوی علها صورت جگرفخده ،بلکده حدا

بدده هددر دو جددوع رواحددات ووجددود اشدداره جهودهاجددد و حددا قر بدداجی بددودن حضددرت اسددهاعرل

برگزحدهاجد.

 .3با اتهام برگزحدن رواحت اسحام _ وکده و ابدداع رواحدت ذبدی بدودن اسدهاعرل

را

با یهودیت ،مسحححت ...

اسحام

_ در تهام ادوار تارحخ اسالم ،چذرن باوری در بین شرعه رواج جداشخه اسدت؛ ز یدرا
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و عدالت ،به طدرم گوجداگون سدعی در سسدت و بدی اعخجدار جهاحاجددن عقاحدد شدرعی دارد؛ چدرا

بدرای

تش دددحد و تقو ح ددت تحرک ددات ش ددرعی ،و جر ددز اخخص دداص رواح ددت اس ددحام _ وک دده ب دده ش ددرعه و

اجگرزهتراشی برای ارتجاط دادن حضرت اسحام

به عذدوان ذبدی بدا وذاسد

حدم ،وجذدای

گزحذش رواحات از سوی شرعه را در طول ادوار وخخلف ،اجگرزههدای حز بدی وعرفدی ویجهاحدد؛

و به روشهای گوجاگون از جهله دادن آوارهای جادرسدت ،سدعی در قجوال جددن ایدن وطلدج در
ذهن وخاطج دارد.

لذا رد جظرحات اراخه شده در وقالده فایرسدخون از طر ید دالیدل قرآجدی و روایدی و وسدخذدات

تددارحخی ،عددالوه بددر ایددن کدده وجددرن غددرضورزی جوحسددذده در جگددارش وقالدده وددذکور اسددت ،و

تالشهای وی را در رسردن به وقصود خذدی وی کذد ،خدود دلرلدی اسدت روشدن بدر اسدخواری
عقاحد شرعه ،که جاشی از تهس

به اهل بیت عصهت و طهارت

است.

کتابنامه
_ ؤعالم الوری ب عالم الهدی ،فضل بن حسن طجرسی ،تهران :ؤسالوره ،سوم4390 ،م.

_ بحار األجوار الجاوعه لدرر أخجار األ خهه األطهار ،وحهد باقر وجلسدی ،بیدروت :و سسده الوفدا ،
دوم4103 ،م.

_ بحر العلوم (تفسرر سهرقذدی) ،جصر بن وحهد سهرقذدی ،تحقر  :عهر بن غراوده عهدروی،
بیروت :در الفکر ,اول4145 ،م.
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_ الجحر الهحر فدی الخفسدرر ،وحهدد بدن یوسدف ابدو حردان أجدلسدی ،تحقرد  :وحهدد جهردل
صدقی ،بیروت :دار الفکر4139 ،م.

_ الجرهددان فددی تفسددرر القددرآن ،سددرد هاشددن بحراجددی ،تحقرد  :گددروه پددژوهشهددای اسددالوی بذردداد
بعدت قن ،تهران :بذراد بعدت ،اول4145 ،م.

_ تارحخ اؤلسالم ،شهس الدین ذهجی ،تحقر  :عهر عجد السالم تدوری ،بیروت :دار الکتداب
العربی ،دوم4143 ،م.

_ تارحخ الرسل و الهلول ،وحهد بن جریر طجری ،بیروت :دار الخراث ،دوم4327 ،م.
_ تارحخ الرعقوبی ،أحهد بن أبی حعقوب (حعقوبی) ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ تارحخ ودحذه دوشد  ،علدی بدن حسدن شدافعی (ابدن عسداکر) ،تحقرد  :علدی شدرری ،بیدروت:
دار الهعرفه ،اول4149 ،م.

_ الخجران فی تفسرر القدرآن ،وحهدد بدن حسدن طوسدی ،تحقرد  :احهدد قصدرر عداولی ،بیدروت:
دار ؤحرا الخراث العربی ،بیتا.

_ الخحریر و الخذویر ،وحهد بن طاهر بن عاشور ،بیجا ،بیتا.

_ ترجهه قرآن ،وحهدد وهددی فوالدوجدد ،تحقرد  :هرد ت علهدی دار القدرآن الکدرحن ،تهدران :دار
القرآن الکرحن ،اول4146 ،م.

_ تفسرر القرآن العظدرن (تفسدرر ابدن ابدی حداتن) ،عجددالرحهن بدن وحهدد تهرهدی حذظلدی (ابدن
ابی حاتن) ،تحقر  :اسدعد وحهدد الطردج ،عربسدخان سدعودی :وکتجده جدزار وصدطفی الجداز،

سوم4149 ،م.

_ تفسددرر القددرآن العظددرن (تفسددرر ابددن کثرددر) ،اسددهاعرل بددن عهددر دوشددقی (ابددن کثرددر) ،تحقر د :
وحهد حسرن شهس الدین ،بیروت :دار الکتج العلهره ،اول4149 ،م.

_ تفسددرر القددرآن الهجرددد ،وحهددد بددن وحهددد بددن جعهددان (شددرخ وفرددد) ،تحقرد  :سددرد وحهددد
علی احازی ،قن :ورکز اجخشارات دفخر تجلرغات اسالوی حوزه علهره قن ،اول4131 ،م.

_ الخفسرر الهذرر فی العقردا و الشرحع و الهذهم ،وهج بن وصطفی زحرلدی ،بیدروت _ دوشد :
دار الفکر الهعاصر ،دوم4142 ،م.

_ تفسرر القهی ،علی بن ابراهرن قهی ،تحقر  :سرد طرج ووسوی جزاخری ،قن :دار الکتداب،
چهارم4357 ،ش.
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_ تفسرر جهوجه ،جاصر وکارم شررازی ،تهران :دار الکتج اؤلسالوره ،اول4371 ،ش.

_ تفسددرر جددور الدقلددرن ،عج دد علددی بددن جهعدده عروسددی حددویزی ،تحقر د  :سددرد هاشددن رسددولی

_ الخوحرددد و ؤثجددات صددفات الددرب عددز و جددل ،ابددوبکر وحهددد بددن اسددحام بددن خزحهدده سددلهی
جرشابوری (ابن خزحهه) ،تحقر  :عجدالعزیز بن ابراهرن بن الشهوان ،رحاض :وکتجه الرشدد،

ششن4142 ،م.

_ تهذحج الخهذحج ،ابن حجر عسقالجی ،بیروت :دار الفکر ،اول4101 ،م.

_ جاوع الجران فی تفسرر القرآن ،وحهد بن جریر طجری ،بیروت :دار الهعرفه4143 ،م.
_ الجاوع الصحر  ،أبی الحسرن وسلن بن حجاج ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
داجشگاه تهران و ودیرحت حوزه علهره قن ،اول4377 ،ش.

_ الخصال ،وحهد بن علی بن حسدرن بدن بابو حده قهدی (شدرخ صددوم) ،قدن :دفخدر اجخشدارات
اسالوی جاوعه ودرسرن حوزه علهره قن ،اول4353 ،ش.
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_ جواوع الجاوع ،فضل بن حسن طجرسی ،تحقر  :دکتدر ابوالقاسدن گرجدی ،تهدران :اجخشدارات
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وحال تی ،قن :اجخشارات اسهاعرلران ،چهارم4146 ،م.

_ الدر الهذدور فی تفسرر اله ثور ،جالل الددین سدروطی ،قدن :کتابخاجده آحده اهلل ورعشدی ججفدی،
4101م.

_ الدعوات ،قطج الدین سعرد بن هج اهلل راوجدی ،قدن :اجخشدارات ودرسده اودام وهددی
اول4107 ،م.

،

_ روح الهعدداجی فددی تفسددرر القددرآن العظددرن ،سددرد وحهددود آلوسددی ،تحقر د  :علددی عجدددالجاری
عطره ،بیروت :دار الکتج العلهره ،اول4146 ،م.

_ روض الجذان و روح الجذان فی تفسرر القرآن ،حسرن بن علدی خزاعدی جرشدابوری (ابوالفخدوح
رازی) ،تحقر د  :دکتددر وحهددد جعفددر حدداحقی و دکتددر وحهددد وهدددی جاص د  ،وشددهد :بذردداد

پژوهشهای اسالوی آسخان قد

رضوی4102 ،م.

_ ر حدداض األبددرار فددی وذاقددج األ خه د األطهددار ،جعهددت اهلل بددن عجددداهلل جزاخددری ،بی دروت :و سس د
الخار حخ العربی ،اول4137 ،م.

_ سددذن ابددن واجدده ،وحهددد بددن یز حددد قزوحذددی (ابددن واجدده) ،تحقرد  :وحهددد فد اد عجددد الجدداقی،
بیروت :دار الفکر ،بی تا.

_ سذن الخروذی ،وحهد بن عرسی تروذی ،تحقر  :عجدالرحهن وحهد بدن عدهدان ،بیدروت:

دار الفکر ،دوم4103 ،م.
_ السد ّدذه ،عجددداهلل بددن أحهددد بددن حذجددل ،تحقر د  :وحهددد سددعرد سددالن قحطدداجی ،عربسددخان
(دوام) :دار ابن القرن ،اول4105 ،م.
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_ صحر الجخاری ،وحهد بن اسهاعرل بخاری ،بیروت :دار الفکر4104 ،م.

_ طرا خددف الهقددال فددی وعرفدده طجقددات الرجددال ،علددی اصددغر بددن وحهددد جددابلقی بروجددردی ،قددن:
وکتجه آحت اهلل العظهی الهرعشی الذجفی ،اول4140 ،م.

_ العددوالن :اؤلوددام الحسددرن
وهدی

 ،عجددداهلل بددن جددوراهلل بحراجددی اصددفهاجی ،تحقر د  :وکتددج اوددام

حوزه علهره قن ،قن :اجخشارات اورر ،اول4107 ،م.

_ عوالی اللزالی العزیزح فی األحادحث الدحذر  ،ابن أبی جههدور ،تحقرد  :وجخجدی عراقدی ،قدن:
دار سرد الشهدا للذشر ،اول4106 ،م.

_ عرون أخجار الرضا

 ،وحهد بدن علدی بدن حسدرن بدن بابو حده قهدی (شدرخ صددوم) ،تهدران:

جشر جهان ،اول4372 ،ش.

_ فددخ الجدداری شددرح صددحر الجخدداری ،أحهددد بددن علددی بددن حجددر عسددقالجی ،تحقرد  :وحددج
الدین خطرج _ وحهد ف اد عجد الجاقی ،بیروت :دار الهعرف 4379 ،م.

_ فهرست أسها وصذفی الشدرع (رجدال الذجاشدی) ،احهدد بدن علدی ججاشدی ،تحقرد  :سدرد
ووسوی شجرری زججاجی ،قن :و سسه الذشر االسالوی ،پذجن4145 ،م.

_ قددرب اؤلسددذاد ،عجددداهلل بددن جعفددر حهرددری ،تحقرد  :و سسدده آل الجرددت
وهر ،اول4143 ،م.

 ،قددن :اجخشددارات

_ الک ددافی ،وحه ددد ب ددن حعق ددوب کلرذ ددی ،تحقرد د  :عل ددی اکج ددر غف دداری ،ته ددران :دار الکت ددج
اؤلسالوره ،سوم4322 ،م.

_ کتاب وقد

(ترجهه قدحن) ،گروه وخرجهان ،بیجا ،سوم ،بیتا.

_ الکشدداف ،وحهددود بددن عهددر خددوارزوی (زوخشددری) ،تحقر د  :وحهددد عجدالسددالم شدداهرن،
بیروت :دار الکتج العلهره ،سوم4107 ،م.

_ الکشف و الجران (تفسرر الدعلجی) ،احهد بن ابدراهرن ثعلجدی جرشدابوری ،تحقرد  :ابدو وحهدد
بن عاشور _ جظرر ساعدی ،بیروت :دار ؤحرا الخراث العربی ،اول4133 ،م.

_ الکاوددل فددی الخددارحخ ،عددز الدددین ابددن أثرددر ،تحقر د  :عهددر عجدالسددالم تدددوری ،بی دروت :دار
الکتاب العربی ،اول4147 ،م.

_ کتاب الخفسرر (تفسدرر العراشدی) ،وحهدد بدن وسدعود عراشدی ،تحقرد  :سدرد هاشدن رسدولی
وحال تی ،تهران :چاپخاجه علهره4320 ،م.
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_ لجدداب الخ و یددل فددی وعدداجی الخذز یددل (تفسددرر الخددازن) ،علددی بددن وحهددد بغدددادی (خددازن)،
تحقر  :عجدالسالم وحهد علی شاهرن ،بیروت :دار الکتج العلهره ،اول4146 ،م.

_ وخشابه القرآن و وخخلفه ،وحهدد بدن علدی بدن شدهر آشدوب وازجددراجی ،قدن :اجخشدارات بیددار،
اول4140 ،م.

_ وجهددع الجرددان فددی تفسددرر القددرآن ،فضددل بددن حسددن طجرسددی ،تهددران :اجخشددارات جاصددر خسددرو،
سوم4373 ،ش.

_ وسذد احهد ،أحهد ابن حذجل ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ وع ددالن الخذز ی ددل ف ددی تفس ددرر الق ددرآن (تفس ددرر الجغ ددوی) ،حس ددرن ب ددن وس ددعود بغ ددوی ،تحقرد د :
_ وفاتر الغرج ،وحهد بن عهر ترهی رازی (فخر رازی) ،بیروت :دار ؤحردا الخدراث العر بدی،
سوم4130 ،م.

_ ون الححضره الفقره ،وحهدد بدن علدی بدن حسدرن بدن بابو حده قهدی (شدرخ صددوم) ،تحقرد :

با یهودیت ،مسحححت ...

عجدالرزام الههدی ،بیروت :داراحرا الخراث العربی ،اول4130 ،م.
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_ لسان الهرزان ،ابن حجر عسقالجی ،بیروت :و سسه األعلهی ،دوم4390 ،م.

علی اکجر غفاری ،قن :اجخشارات جاوعه ودرسرن حوزه علهره قن ،دوم4101 ،م.

_ الهذددخظن فددی تددارحخ األوددن و الهلددول ،عجددد الددرحهن بددن علددی جددوزی (ابددن جددوزی) ،تحقر د :
وحهددد عجدددالقادر عطددا _ وصددطفی عجدددالقادر عطددا ،بیددروت :دار الکتددج العلهر دده ،اول،

4143م.

_ ووسددوعه کلهددات االوددام الحس درن
سوم4145 ،م.

 ،گددروه تحقرقددات بدداقر العلددوم

 ،قددن :دار الهعددروف،
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