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تحلیل ساختار عنصر گفتگو در داستان حضرت ابراهیم در قرآن کریم
طاهرینیا5

علیباقر
مریم دریانورد7

چکیده
گفتگو یا حوار یکی از عناص ر داستان است که باعث حرکت و پویایی آن میشود گفتگو به
معنی تبادل کالم بین دوطرف است و مقصود از حوار کشف حقیقت است برخالف جدل ،که
گفتگوی بین دو طرف است و خصومت در آن شرط اساسی است ولی در گفتگو هیچ ضرورتی
ندارد که خصومتی بین آن دو وجود داشته باشد .واژهی حوار سه بار در قرآن کریم ذکر شده
که به معنای تبادل کالم آمده است .در قرآن کریم ،گفتگوهای فراوانی در زمینههای متعدد
آمده است .از جمله این گفتگوها میتوان به داستان حضرت ابراهیم اشاره کرد .گفتگوی
حضرت ابراهیم به حوار شبیه است تا جدل ،زیرا آن حضرت به قصد دشمنی با طرف مقابل به
بحث و گفتگو نپرداخته است ،حتی زمانی که با نمرود و قوم مخالف خود به گفتگو میپردازد،
نرمخویی و مالیمت در آن نمایان است .این جستار بر آن است تا ظرافتهای بیانی گفتگوی
داستان حضرت ابراهیم را با روش توصیفی .تحلیلی و با استفاده از رویکرد نشانهشناسی روشن
نماید.
کلید واژگان :گفتگو ،داستان ،جدل ،حضرت ابراهیم ،حوار.

 -5استاد دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)btaheriniya@ut.ac.ir :
 -7کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدانm.dayanavard65@gmail.com :
تاریخ دریافت3131/2/42 :

تاریخ پذیرش3131/34/2 :
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قرآن کریم به عنوان یک اثر ادبی از انسجاام خاصجی برخجوردار اسجت .شجبکه
ارتباطی آیههای آن با هم و با محور سوره ،شگفتی خیرهکننده را به وججود آورده
است .به طوری که هر واژه جایگاه مشخصی دارد و برای انتقال پیام مشخصجی در
آن جا قرار گرفته است .قرآن حکیم برای ارسال پیام خجود از اباارهجای متفجاوتی
استفاده کرده که داستان از مهمترین آنهاست و مفهجوم را بجه صجورت تصجویر در
مقابل مخاطبان آشجکار مجیسجازد و از ایجن طریجر درخ مخاطبجان را عمیجرتجر
میسازد.
داستان حضرت ابراهیم در قرآن از نمونههای برجستهای است که در سورههای
مختلف به آن اشاره شده و هر قسمت از داستان بجر حسجا ارتبجاط محتجوایی در
سورهای خاص جای گرفته است.
در این میان گفتگو یکی از پررنگترین عناصر داستان به شمار میرود کجه در
داستان حضرت ابراهیم بدان توجه خاصی شده است .حضرت ابراهیم برای انتقجال
وحدانیت خدا به قوم خویش از این اسلوب بهره برده است .اما گفتگو در داسجتان
حضرت ابراهیم چگونه است؟ و حضرت ابراهیم با چه سبک و الگویی با مخاطبجان
سخن گفته است؟ او برای رسیدن به هدفش .نقض عقیده .از چه ابجااری اسجتفاده
کرده است؟ اینهجا سجؤاالتی اسجت کجه مجیتجوان پاسجخش را در حی جهی علجم
نشانهشناسی یافت.
از صدر اسالم قصص قرآنی مورد توجه علما بوده و تاکنون از زوایای مختلفجی
به این آموزههای حکیمانه پرداخته شده که تعدادش از شمار خارج اسجت .امجا در
مورد پیشینهی پژوهشهای قرآنی با رویکرد نشانهشناسی میتوان به رسالههجایی
همچون «العالقات السیمیائیة فی القرآن الکریم دراسة فی داللة الحسی المشجاهد
علی المارد الغالا» به کوشش استاد بن علی سلیمان از دانشگاه االغواط الااائجر
اشاره کرد.
بررسی گفتگو در قرآن نیا چیای نیست که از نظر محققان دور مانده باشد که
برای نمونه میتوان به کتاب «الحوار فی القرآن :قواعجده .أسجالیبه .مع یاتجه» اثجر
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محمدحسین فضلاهلل اشاره کرد که سال 7005م انشارات دارالمالخ بیروت آن را
عرضه کرد .اما تا جایی که بررسی نموده ایم .تجاکنون عنصجر گفتگجو در داسجتان
حضرت ابراهیم به صورت مااا مورد کاوش قرار نگرفته است.

گفتگو باعث حرکت و پویایی داستان میگردد چرا که حوار کالمجی اسجت کجه
بین دو شخص رد و بدل میشود به گونهای که یکی از آن دو کجالم را بجه دسجت
میگیرد( ».دیماس )55 :5111 ،واژهی حوار که معادل گفتگو به حساب میآید سجه
بار در قرآن کریم و به معنای تبادل کالم آمده است:
«.5وَکَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مَالًا وَأَعَاُّ نَفَرًا» (کهف)43 :
 .7قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُ ْفَةٍ ثُمَّ
سَوَّاخَ رَجُلًا» (کهف)42 :
 .4قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُاَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ
تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ» (ماادله)5 :
اص الح گفتگو(حوار) در صورتی اطالق میشود کجه بجین دو شجخص صجورت
پذیرد و این امر بیشتر برای این است که یکی از دو طرف بتواند سخن خود را بجه
کرسی بنشاند.
گفتگو در قرآن کریم بیشتر سنت پیامبران الهی با مخالفان دین است و آنهجا
برای اینکه بتوانند دین خدا را در بین قوم خود انتشار دهند از ایجن اسجلوب بهجره
میبردهاند «حجوار در داسجتانهجای قرآنجی بیشجتر موضجوعات دینجی دارد .یعنجی
موضوعاتی که پیامبر اکرم به خاطر آن در بجین قجومش برخاسجت و بجا آنهجا بجه
ماادله پرداخت و بیشتر از وحدانیت ،رستاخیا ،اینکه پیامبران ازجنس بشرند و از
فرشتگان نیستند ،حوادث خارقالعاده و معاااتی که برای اثبات وججود پیجامبران
است ،سخن میگوید» (احمد خلف اهلل )477 :5111 ،و خداونجد گفتگجو را بجه عنجوان
جریانی زنده در قرآن وارد کرده است تا همجه بنجدگان از حجال گذشجتگان بجاخبر
شوند و عبرت گیرند.
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گفتگو به عنوان عنصری که درحال حرکجت و جریجان اسجت در داسجتانهجای
قرآنی وارد شده است و سیر داسجتان را زنجده نگجه مجیدارد و بجرای رسجیدن بجه
حقیقت نقش خود را به خوبی ایفا میکند« .گفتگو (حوار) در قصص قرآنی دارای
تأثیر بسیاری در بازآفرینی مناظر و وقائع است( ».الخ یجا )540 :5121 ،گفتگجو در
داستانهای قرآنی به گونهای اناام میگیرد کجه مخاطجا تصجویر آن را در ذهجن
خود ماسم میسازد .گویی در آناا حضور داشته و از نادیک ماجرا را نظاره نموده
است و این موضوع به زنده نگه داشتن این اثجر آسجمانی در همجهی دوران کمجک
میکند« .گفتگو در داستانهای قرآنی ویژگجی خاصجی دارد کجه در داسجتانهجای
بشری یافت نمیشود و به گونهای است که در پجرداختن شخصجیتهجای طجرفین
گفتگو ،دخیل میباشد .ما در داستانهای قرآنی فرصتی مییجابیم تجا احساسجی را
که در ازای شخصیتهای واقعی بر ما مستولی میشود ،تاربه کنیم .شخصیتهجا
در داستانهای قرآنی ،عینی و دارای من ر و تفکر خاص هستند و موضجعگیجری
خاصی به جایگاهی دارند که واقعجه در آن جریجان دارد»( .همجان )571 ،خداونجد از
طریر گفتگو بین شخصیتها به داستان گرمی و پویایی میبخشجد .عنصجر حجوار
اشارات و حرکات نهفته در درون شخصیتهای داستان را به نمجایش مجیگجذارد.
«حوار هنگامی که شخصیتها را ترسیم میکنجد بجه بیجان احساسجات و عواطجف
کمک میکند ،چرا که شخصیت همان کسی است که از خودش سخن میگوید و
چهرهاش را به خواننده مینمایاند .به طوریکه هیچ ابهام و غموضی در آن نیسجت
در یک جمله حوار به اندازهای آثار شخصیت و عواطف آن را در بردارد که سجخن
طوالنی و درازگویی نمیتواند آن را اناام دهد(».عبده دبور )772 :5111 ،پیجامبران از
این اسلوب برای دعوت بندگان به سوی حر استفاده کردهاند .هنگجامی کجه دیجن
اسالم پا به عرصهی ظهور گذاشت ،این اسلوب برای دعوت اسالمی و بجرای نقجض
عقائد یهود و نصاری رونر یافت.
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 .4- 3اهداف گفتگو

[آلعمران( ]13 :محمد الشهرانی)55 :7001 ،

 .4- 4انواع گفتگو در قرآن کریم
گفتگججو در قججرآن کججریم انججواع مختلفججی دارد در بعضججی از آنهججا خداونججد بججا
مخلوقاتش گفتگو می کند و در برخی دیگر مخلوقات با هم به گفتگو نشستهاند و
همچنین نوع دیگری از حوار (گفتگو) در قرآن وججود دارد و آن حجوار انسجان بجا
حیوانات است:
 .3-4-4گفتگو خداوند با برخی مخلوقاتش
گفتگو خداوند با مالئکه« :وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَجةً
قَالُوا أَتَاْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِخَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ
قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (بقره)40 :
حوار خداوند با حضرت ابراهیم (ع) که در زمرهی وحی نیا جای میگیرد:
«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِنْ
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همانطور که قبالً اشاره شد گفتگو در داستانهای پیامبران با هدف ریشهکجن
کردن عقائد باطل و اثبات حقانیت خداوند بر بندگان اناجام شجده اسجت و از ایجن
طریر پیامبران کوشیدهاند تا دیدگاههای آنها را به خود نادیک سازند و شبهاتی
را که در مورد خداوند به کار برده میشد از بین ببرند« .گفتگو همان جهاد با زبان
است و فرصتی است برای مسلمانان که از آن برای تحقر یکی از فرائض دین خود
که همان دعوت به سوی خداوند متعال با حکمت و موعظه حسنه و ماادله نیکجو
است ،استفاده کنند .دعوت به سوی خداوند و بیان فضائل دین از واالترین اهداف
حوار(گفتگو) است و این وظیفه تمامی انبیاء است و بسیاری از آیات قرآنی بجر آن
داللت میکند .همانطور که خداوند متعال به پیامبر اعظمش .صلی اهلل علیه وآله
و سلم .سفارش میکند که اهل کتجاب را دعجوت کنجد و بجا آنهجا محجاوره کنجد.
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لِیَ ْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ال َّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ
مِنْهُنَّ جُاْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَاِیاٌ حَکِیمٌ» (بقره)710 :

 .3-4-4-4گفتگوی پیامبران با اقوام خود

پیامبران الهی برا ی اینکه بتوانند قوم مخالف خود را به سوی خداوند
متعال دعوت کنند با آن ها به گفتگو مینشسته اند و با آن ها ماادله
می کردند تا اینکه عقیده باطلشان را نقض کنند و در بعضی مواقع با آنها
پیرامون قیامت و بعث و نشور بحث می کردند ،مثل گفتگوی حضرت ابراهیم
با قوم خود  « :وَا تْلُ عَ لَی ْهِ مْ نَبَ أَ إِبْ رَاهِی مَ * إِ ذْ ق َالَ لِأ َبِی ه ِ وَ قَ وْ مِ هِ مَا ت َعْ بُ دُو نَ *
قَالُوا نَ عْب ُدُ أَ صْن َام ًا فَ نَظَ لُّ ل َه َا ع َاکِفِین َ* قَا لَ هَ لْ یَسْم َعُون َکُ مْ إِذْ ت َد ْعُو نَ* أَو ْ
یَن فَ عُون َکُ مْ أَ وْ یَضُ رُّو نَ * قَا لُوا بَلْ و َج َدْ نَا آ ب َا ء َن َا کَ ذَ لِ کَ یَ ف ْعَلُو نَ » (شعراء ) 23- 11 :
 .4- 4- 4- 4گفتگوی بهشتیان و جهنمیان
«وَ نَادَى أَصْحَابُ الْاَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ
وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ»
(اعراف)33 :

 .1-4-4-4گفتگوی میان مستضعفین و مستکبرین:
«وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا
لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ»(سبأ)45 :
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 .1- 4- 4گفتگوی انسان با حیوان
«حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ
لَایَحْ ِمَنَّکُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ»( .نمل)52 :

این جستار با تکیه بر نظریهی « فردینجان دوسوسجور» تهیجه شجده اسجت.
دو سوسور معتقد است که « نشانه ها در اصل به یکجدیگر ارججاع مجی دهنجد و
نشججانه ،پلججی بججرای اتّ صججال دالّ و مججدلول اسججت و بججه داللججت اشججاره دارد».
(دوسوسور )11 :5422 ،نظر به اینکه دوسوسور و نظریات او از مواردی هسجتند
که بسیار به آن پرداختجه شجده و شجناخ ته شجده هسجتند ،لجذا از تکجرار آن
صرفنظر میشود.
اما حضرت ابراهیم یکی از پیامبران معاصر نمرود پادشاه بابل بود .مردم
بابل در عیش و نوش زندگی غرق شده بودند و ظلمت و جهل آنان را
فراگرفته بود .بت پرستی در میان آنان شایع شده بود و فساد و تباهی در
جامعه موج می زد ،در این میان حضرت ابراهیم در پناه الهی پرورده شد و
به سوی حر هدایت شد .
آن حضرت برای اجرای امر الهی ابتدا پدرش و پس از آن نمرود و قومش
را به راه حر دعوت کرد و برای این کار از اسلوب حوار و ماادله کمک
گرفت.
او با آن ها محاوره میکر د تا از این طریر خودشان عقائدشان را باطل
بیابند و در این ماادله قوم مخالف ش سعی داشتند تا عقائد خود را به
کرسی بنشانند ولی با شکست مواجه شدند.
«وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا
لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِی عَنْکَ شَیْئًا * یَا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِخَ صِرَاطًا سَوِیًّا * یَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْ َانَ إِنَّ الشَّیْ َانَ کَانَ
لِلرَّحْمَنِ عَصِیًّا* یَا أَبَتِ إِنِّی أَخَافُ أَنْ یَمَسَّکَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَکُونَ لِلشَّیْ َانِ
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وَلِیًّا* قَالَ أَرَاغِاٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْرَاهِیمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْاُرْنِی مَلِیًّا *
قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا * وَأَعْتَاِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّی عَسَى أَلَّا أَکُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا»(مریم)32 -35 :
گفتگوی حضرت ابراهیم با عمویش در سوره ی مریم ذکر شده است .آن
حضرت به هنگام اقامه ی حات و دلیل بر یکتایی خداوند و با الفاظ نرم،
عمویش را خ اب می کند« :یاأبت » و آن دلیل بر رحمت اله ی بر بندگانش
است و با آیه 7مرتبط است « :ذکر رحمت ربک عبده زکریا».
حضرت ابراهیم مناظره خود با پدرش را با استفهام انکاری شروع می کند
و از همان ابتدا قصد دارد عقل و تفکر عمویش را به چالش بکشد و انکار
خدایان او را اظهار نموده است اگر آن را به صراحت بیان می داشت ،موجا
خشم عمویش میگردی د؛ پس از آن یکی از اوصاف مهم الهی را به او
گوش اد می کند و آن صفت سمیع و بصیر است و سمع را بر بصر مقدم
داشته است «چرا که شنیدن باالتر از دیدن است و کسی که نابینا است
قدرت فهم و درخ بیشتر نسبت به ناشنوا دارد و چون این آیه متعلر به
تبلیغ است سمع را بر بصر مقدم داشته است( » .السامرائی) 11 : 7001 ،
و در ادامه حضرت ابراهیم به عمویش می گوید « :إن ّی قد جائنی من العلم
ما لمیأتک» او علم و آگاهی خودش را نسبت به خدایش بیان می کند و
مقصود وی نسبت دادن جهالت به عمویش است ولی بر ای اینکه به صراحت
آن را بیان نکند ،عبارت را به این صورت ذکر کرده است و این یکی از آداب
مهم در گفتگو است که مخاطا را با صفات مربوط به خود تحقیر نکنیم و
او را به خاطر داشتن صفات بدش سرزنش نکنیم و در جایی دیگر
می فرماید « :التعبد الشی ان» این عبارت بیانگر این است که حضرت
ابراهیم نخواسته است شرخ پدرش را مستقیم بیان کند و دنباله ی آیه
می فرماید « :إ نّ الشی ان کان للرحمن عص یّا» رحمن یکی از اوصاف نرم و
مالیم خداوند را با واژه ی خشن و خشک عصیا همراه داشته است و در
جایی دیگر « :یا أَ بَتِ إِ نِّی أَخافُ أَنْ یَم َسَّ کَ ع َ ذاب ٌ مِنَ ال رَّح ْم نِ فَت َکُو ن َ
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لِلشَّیْ انِ وَلِ یًّا» (مریم )31 :واژه ی عذاب را به همراه واژه ی رحمن ذکر کرده
است و دو واژه ی کامالً متناقض را در کنار هم قرار داده است .ذکر واژه ی
رحمن در مقابل واژه های مخالف آن به محور اصلی سوره برمی گردد .پیام
اصلی سوره ر حمت و ع وفت خداوند نسبت به بندگان است و فضای سوره
از ابتدا « ذکر رحمت ربک عبده زکریا» تا آخر « إ ن ّ الذین آمنوا و عملوا
الصالحات سیاعل لهم الرحمن ودّا » رائحه رحمت در خود می پراکند و این
واژه «رحمن »  51بار در سوره مریم تکرار شده که بیش از دیگر
سوره هاست.
حضرت ابراهیم پس از آن نیا به پدرش می گوید « :سالم علیک سأستغفر
لک ربی »...و شایسته نیست که بگوید « :أستغفر لک الابار بالمنتقم» چرا
که مغفرت با واژه ی رحمن هماهنگی دارد »( .السامرائی)575 :7002 ،
ابراهیم(ع)  ،رحمت خدا را در مقابل پدرش جلوه گر ساخته و این موضوع از
تک رار واژه رحمن پدیدار است  ،زیرا خداوند متعال ابتدا به بندگان
عصیان گر(مثل عموی حضرت ابراهیم) مهلت می دهد و رحمت خود را
شامل حال آن ها می کند .ولی اگر آنها بار دیگر از فرمان الهی سرباز زدند،
عذابش را بر آنها فرو می فرستد « :یا أَ بَتِ إِ نِّی أ َخا ف ُ أَنْ یَ مَسَّ کَ عَذابٌ م ِن َ
الر َّحْمن ِ »...خ اب نرم و سرشار از عاطفه یکی از نشانه های برّ نسبت به
والدین است .او در این عبارت خوف را به خود نسبت می دهد و قصد
نداشته که به عمویش بازگو کند که عذاب شایسته تو است و اما صفتی را
برگایده است که برگرفته از رحمت و ع وفت الهی ا ست و نسبت لفظ مس ّ
با واژه ی عذاب خشم خدا را بر بنده اش کم کرده است و « تقدیم (للشی ان)
بر خبر تکون (ولیا) برای تنفیر و قبح شی انی است که شایسته است هر
کسی از او فرار کند و با او دشمنی کند و به خدا پناه ببرد و خداوند در این
مورد می فرماید« :وَ قُلْ ر َبِّ أ َعُ وذُ ب ِکَ مِ نْ هَ مَا َاتِ الشَّی َاطِینِ *وَأ َعُو ذُ بِ ک َ
رَبِّ أَ نْ یَ حْ ضُرُو نِ » (مؤمنون12- 12 :؛ المسیری) 320 :7001 ،
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 .3- 1نشانه شناسی گفتگوی حضرت ابراهیم با خویش
نوع دیگری از حوار در داستان حضرت ابراهیم دیده می شود که در آن او
با خودش محاوره می کند .الزم به ذکر است که مسجلماً ایجن مجوارد حجدیث
نفس نیسجت بلکجه مخاطجا حقیقجی قجوم آن حضجرت هسجتند .در واقجع او
می خواهد خداوند متعال را به قوم بنمایاند و وحدانیت او را برای آنهجا ثابجت
کند« :وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْجنَامًا آلِهَجةً إِنِّجی أَرَاخَ وَقَوْمَجکَ
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با همه ی براهین حضرت ابراهیم و ادب و احترامی که نسبت به عمویش
رعایت می کند ،پدر با تمام خشونت و بغض و کینه پاسخ میدهد .تندخوئی
او از آن روست که نمی تواند عقیدههای ی را که عمری با او همراه بوده است،
کنار بگذارد و حات ابراهیم(ع) را که برهانی بر حر است بپذیرد لذا به او
می گوید « :قالَ أَراغ ِاٌ أَن ْت َ عَنْ آ لِه َتی( ».. .مریم ) 31 :و در این عبارت خبر
«أراغا» بر مبتدا « أنت» مقدم شده است ،زیرا خبر در ناد عمویش مهمتر
است و نوعی تعاا به همراه انکار با آن همراه است تعاا ،برای دور شدن
از خدایانش است ( ».المسیری ) 320 : 7002 ،هر چند عمو تحمل و طاقت
سخنان آن حضرت را نداشت ،ایشان در ادامه ی دعوت خویش باز هم با
ع وفت و مودت با آزر(عمو) روبرو شده و خ اب به او می گوید:
ای پ در (عمو) چرا بت هایی را عبادت می کنی که نه نفعی می رساند و نه
ضرر ،و از خودشان هیچ چیا را مالک نیستند .ای پدر برای من از سوی
خدا هدایت و علم نافعی آمده است ،پس از من تبعیت کن.
او را پند می دهد و از عبا دت شی ان باز می دارد و ترس خود از آینده
آزر را به او اعالم می کند .سپس گفتگوی آنان پرده از نیت عمو برای
سنگسار نمودن ب رادرزاده برمی دارد( .نک :دبور )27 : 5111 ،اما باز هم حضرت
ابراهیم مهر خود را از عمویش دریغ نمی دارد و سخن پاخ و دلپسند را نثار
وی می کند چ را که خداوند سفارش کرده است ،سخن باید پاخ باشد:
« وهدوا ال ی ال یا من القول » (حج) 73 :
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فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ* وَ کَذَلِکَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلِیَکُجونَ
مِنَ الْمُوقِنِینَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّجی فَلَمَّجا أَفَجلَ
قَالَ لَاأُحِاُّ الْآفِلِینَ* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَجئِنْ
لَمْ یَهْدِنِی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ* فَلَمَّجا رَأَى الشَّجمْسَ بَازِغَجةً قَجالَ
هَذَا رَبِّی هَذَا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّجی بَجرِیءٌ مِمَّجا تُشْجرِکُونَ* إِنِّجی
وَجَّهْججتُ وَجْهِججیَ لِلَّججذِی فَ َججرَ السَّججمَوَاتِ وَالْججأَرْضَ حَ نِیفًججا وَمَججا أَنَججا مِججنَ
ا لْمُشْرِ کِینَ »( انعام)21 - 23 :
حوار حضرت ابراهیم با خودش در سوره انعام ذکر شده است ،خداوند متعال
در این سوره پس از بیان قدرت خود و وجود حقائر هستی بر پایهی بینش
توحیدی و اینکه انسان و همهی حقائر هستی بر پایهی تدبیر الهی مستقر
شدهاند ،به داستان ماادله حضرت ابراهیم با پدرش میپردازد و نمونهی کامل
جهالت یک انسان را بیان میکند که غیر از خدای واحد ،خدای دیگری برگایده و
از سر جهل خویش حقانیت خدا را انکار میکند؛ در نتیاه در مرتبه چارپایان قرار
میگیرد .خداوند آنها را به ضالل مبین وصف کرده است« ،چرا که فساد عقول
آنها به منتهایش رسیده به طوری که نمیفهمند که عبادت بتها ،با وجود
برهانهای آشکار ،امری حقارتبار است( ».طن اوی)570 :7005 ،
آنگاه خداوند ،حضرت ابرهیم را به ناد مشرکان میفرستد تا از این طریر
عقیدهی شرکشان را باطل سازد .ابراهیم(ع) که خود برگایدهی خداوند است به
صورت نمادین و برای هدایت قومش ،به جستاوی خدای یکتا میرود و خدای
واقعی را مییابد .این اب ال عقاید شرخآمیا با محور اصلی سوره انعام که قائم بر
نقض عقائد باطل مشرکین است ،هماهنگی دارد .با این برهانها تصویر روشنی را
از خدای متعال به ما نشان میدهد« .حضرت ابراهیم در گفتگو با خودش،
استدالل را به تدریج پشت سر میگذارد و از کوچک به بارگ .از ستاره تا
خورشید میرسد به گونهای که مخاطا این سیر را ناد خویش متصور شده و در
تأملش با حضرت همراه میشود تا اینکه به نتیاه نهایی میرسد(».ل یف الشهروزی،
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کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِاُّ الْآفِلِینَ» درعبارت «جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ» جن
به معنی غشاء و پوشش است و هر چیا پنهانی که با که با چشم سر دیده نشود
جن نامیده میشود(.المغامسی ،بیتا )1 :خداوند در این آیه واژه «جنّ» را برای شا
به کار برده است چرا که زمانی از شا را به تصویر میکشد که تاریکی همه جا را
فرا گرفته و هیچ چیا جا ستاره در آسمان دیده نمیشود و حضرت ابراهیم .به
اسلوب جدل .در برابر مشرکان آن را خدای خود فرض کرده اما هنگامی که ستاره
از دیدهها محو شد ،فرمود« :الاحا اآلفلین» من خدایی را که از جایی به جایی
دیگر در حرکت است دوست ندارم و شأن و مقام خدایی این است که ثابت باشد و
همیشه مراقا تدبیر امر بندگان باشد( .طن اوی )570:7005 ،حضرت ابراهیم به
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خداوند متعال در این گفتگو ابتدا نتیاه را بیان داشته و سپس به شرح آن
پرداخته است« :وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ
الْمُوقِنینَ» (انعام )21 :و این بدلیل ارتباط موضوع با آیهی قبل است ،خداوند در
آیهی قبل به نقض عقائد پدر حضرت ابراهیم و قومش میپردازد و آنها را در
گمراهی آشکار میبیند و پس از آن حقانیت خدا را اثبات میکند و اینکه مالکیت
آسمان و زمین از آن خداست .حضرت ابراهیم از این طریر به یقین میرسد.
دیگر اینکه قوم حضرت ابراهیم در آسمان (ستاره ،ماه و خورشید) و در زمین
(بتها) را به عنوان خدایی برای خود برگایدند و ما خدای حقیقی را که مالک
همهی آنهاست ،به او نشان دادیم.
سفر ایمانی حضرت ابراهیم در حقیقت همقافله شدن با مشرکان است تا آنان
را از نق هی آغازین تردید و از خدایان دروغین تا ملکوت آسمان و زمین راه
بنماید .ابراهیم (ع) قافلهساالر راهی است که مقصدش از موقنین شدن است.
آیهی «ولیکون من المؤقنین» مع وف به آیهای متغایر بوده و پیامش آن است که
خداوند میخواهد آیات دیگری به حضرت ابراهیم نشان دهد و این سفر حقیقت
همچنان ادامه دارد» (السامرائی ،بیتا.)24 :
حضرت حر از ستاره آغاز میکند و میفرماید« :فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى
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دلیل متحرخ و متغیر بودن خدایان دروغین صفت آفل را برایشان برگایده و این
که آنها نمیتوانند مراقا و نظارهگر بندگان باشند.
کوکا سیارهای است که در آسمان حرکت میکند و از مکانی به مکان دیگر
انتقال مییابد ،واژهی آفل تعبیرکنندهی این انتقال است .سیارات پس از مدتی،
پنهان میشوند و در نیمههای سوم ماه قمری از طلوع تا غروبشان  7ساعت طول
میکشد و پس از آن ماه در صفحهی آسمان ظهور میکند .اگر کسی حرکات
اجرام آسمانی را پیگیری کند از ظهور ستاره تا ماه و پس از آن خورشید یک
شبانهروز به طول میاناامد .اما بعضی چون سعد عبدالملک العدل در این مورد
معتقدند :تأمل و تفکر حضرت ابراهیم در مورد عبادت ستاره ،ماه و خورشید مدت
زیادی طول کشیده است با توجه به تعبیر «هذا ربی» آن حضرت در برابر آنها
خاضع شده است و حر ربوبیت را به آنها بخشیده و این در حد ذات خودش مدت
زمانی طول میکشد تا حر را آشکار کند( .العدل )31 :7002 ،واضح است که تمامی
رفتار و گفتار آن حضرت برای قدم به قدم راه بردن قوم خویش بوده و این مهم،
در زمانی بیش از یک روز تحقر مییابد.
این گفتگوی با خویش که در حقیقت مناظرهای جدلی با مشرکان است با بیان
استدالل وحدانیت خدا ،مردم بابل را به یکتاپرستی راه نموده؛ نه این که خود
حضرت برای لحظهای غیرخدا را پرستیده باشد.
پس از این که ستاره محو میشود ماه آشکار میشود و حضرت ابراهیم در
ظاهر آن را خدای خود میپندارد ولی پس از چندی ،ماه نیا از صفحهی آسمان
پنهان میشود آنگاه حضرت ناامیدی خود را از خدایان دروغین با گفتن «لئن»
نشان داده است و پس از آن ،جمالت از تایید مشرکان به تهدید تغییر مییابند.
در واقع حضرت میخواهد چهره مشرکینی را که از عبادت خدا بازماندهاند ترسیم
کند .پس از غروب و پنهان شدن ماه ،روز بعد خورشید را میبیند و آن را با لفظ
مذکر خ اب میکند و میگوید «هذا ربی» مقصود «هذا الشخص» است چرا که
خورشید را در جایگاه شخصی قرار داده و به ظاهر او را میپرستد( .السامرائی،
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حضرت ابراهیم در این مناظره ستاره را بر ماه و خورشید مقدم میدارد و این
به دلیل استداللی است که آن حضرت برای قوم خود بیان نموده است و برای
اقناع آنها از کوچک به بارگ حرکت میکند و «تقدم ماه بر خورشید شاید به
خاطر سبقت ماهپرستان بر خورشید پرستان است برخالف ظاهر که گمان میرفت
خورشید بارگتر است که استحقاق تقدم در عبادت دارد ...امروزه نیا رباالرباب
ستارهی مشتری است که به نام «جوبیتر» شناخته میشود که از دو کلمه
«ژوپیتر» گرفته شده است( ».زرزور)412/5 :5125 ،
در این مناظره ایرادی بر پیامبر خدا وارد شده است که آیا او در مورد خدای
حقیقی شک داشته است و قبل از آن به یقین نرسیده است؟ با توجه به عبارت
«الکونن من القوم الضالین» و «انی بریء مما تشرکون» این گونه برداشت میشود
که حضرت ابراهیم در موقعیتی زندگی میکرده است که اقوام آن نه فقط بت،
بلکه ستاره ،ماه و خورشید را میپرستیدند و این پیامبر بارگوار برای اقناع حال
مخاطبان خود که در ورطهی گمراهی غرق بودند خود را به جای آنها فرض کرده
و بر حسا تفکر و تعقل خودشان ،آنها را به سوی خداوند یکتا دعوت میکرده
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خورشید از خدایان پیشین بارگتر است لذا آن حضرت از این م لا به ظاهر
اظهار شادمانی مینماید اما پس از مدتی خورشید بارگ نیا ناپدید میشود.
ایشان نشان میدهند که همه آنچه قوم او از ستاره و ماه و خورشید میپرستند،
خدای حقیقی نیست چون ثابت نبوده و پس از مدتی ظهور ،افول میکنند.
با ذکر جملهی «إنّی بریء مما تشرکون» دیگر تظاهر به بتپرستی تمام
میشود و وقت آن میرسد مردم بابل همراه حقیقتی شوند که ابراهیم به آنان
نموده است .ایشان به جای «إنّی بریء مما تشرکون» نگفته« :ابریء مما
تشرکون» چرا که انسان چیای را از سوی مخاطا قبول میکند که همسنگ
عقیدهی خود بیابد و مردم علمی را میپذیرند که با معیارهای علمی ،نظیر علم
خودشان باشد در این صورت نیاز به حات برای مردم نیست و مقصود «إنّی بریء
مما تشرکون» برائت از چیای است که قوم به آن مشرخ بودهاند( .المغامسی ،بیتا:
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است و این یکی از اسلوبهای حوار است که با مخاطبان طبر عقیدهشان گفتگو
کنیم و به طرف مقابل فرصت شنیدن و تأمل دهیم .خداوند در این مورد
میفرماید« :وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَاَارَخَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ

 .4-1نشانهشناسی گفتگوی حضرت ابراهیم با عمو و قومش
خداوند در سورهی شعراء میفرماید« :وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِیمَ* إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ
وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ *قالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاکِفِینَ* قَالَ هَلْ یَسْمَعُونَکُمْ إِذْ
تَدْعُونَ* أَوْ یَنْفَعُونَکُمْ أَوْ یَضُرُّونَ* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا کَذَلِکَ یَفْعَلُونَ* قَالَ أَفَرَأَیْتُمْ
مَا کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ* أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمُ الْأَقْدَمُونَ* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ* الَّذِی
خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ* وَالَّذِی هُوَ یُ ْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ*
وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ* وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَلِی خَ ِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ* رَبِّ هَاْ
لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ»(شعراء)24 -11 :
حضرت ابراهیم علیهالسالم نه تنها پدرش (عمویش) ج در منابع تفسیری ذکر
شده که شخص مذکور عموی او بوده و پدرش به نام تارخ یکتاپرست بوده است ج
بلکه تمامی قومش را به ایمان دعوت میکند او همچنان به اسلوب حوار پایبند
است و از این طریر میخواهد زشتی عمل آنها را نشان دهد و حقانیت خدا را در
مرتبهی اعلی قرار دهد .سورهی شعراء از سورههایی است که با هدف اصالح
جامعه توسط پیامبران نازل شده است و قبل از داستان حضرت ابراهیم به داستان
پیامبر اکرم(ص) و داستان حضرت موسی (ع) و دعوت فرعون به سوی خدا
پرداخته است .حضرت ابراهیم دعوتش را با برانگیختن احساسات و عواطف ضد
عقائد و عبادات قومش شروع کرد و مردم را از آن متنفر ساخت .اسلوب حضرت
ابراهیم برای رسیدن به هدف ،برانگیختن شک و تردید بین قوم مشرخ بود و
تصویری از خدایان را در مقابلشان ترسیم میکرد که حاکی از عاا و ناتوانی بتها
بود و این که نمیتوانند نفع یا ضرری برسانند و این که بتها چیای جا این که
اشیائی که آنها با دستهای خود آن را تراشیدهاند نیستند.
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داستان مناظرهی حضرت ابراهیم با عمو و قومش در سورهی شعراء یکی از
بهترین این نمونههاست که با عبارت «واتل علیهم» آغاز میشود و خداوند متعال
آن را به عنوان خبر مهم و عظیم بیان میکند و عظمت آن را با اسلوب حوار
عینی میکند .حضرت ابراهیم حوار و گفتگوی خود را در حد تفکر و تعقل آن
مردم و با استفهام «ماتعبدون» آغاز میکند .ادات استفهام «ما» برای اشیاء به کار
میرود و آن حضرت مقام و منالت خدایان آنها را در حد یک «شیء معمولی»
پائین آورده است آنها را با ذلت و پستی تحقیر کرده است« .و از این طریر اراده
کرده است که چشمان قوم را با بصیرتشان و حواسشان شریک سازد( ».مسلم،
 )411 :7050و قوم پاسخ میدهند« :قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین» ما
بتهایی را میپرستیم و به آن پایبندیم ،واژه «اصناما» نکره ذکر شده است و نکره
از ارزش و احترام میکاهد و این خود داللت بر آن دارد که مشرکان خود نیا در
اعماق وجودشان حقارت خدایان خود را باور دارند .آنان نتوانستند در برابر عبارت
قاطعانه حضرت ابراهیم پاسخ عقلپسندی بیاورند و لحن آنها داللت دارد بر
عااشان در مقابل پیامبر خدا ولی با وجود این نتوانستند از عقیده دیرینشان
سرباز زنند .پس گفتند« :فنظل لها عاکفین» ما پیوسته بر این عبادت میمانیم.
آن حضرت وقتی میبیند که قومش با این برهان قانع نمیشود محکمتر در جواب
آنها میگوید« :هل یسمعونکم اذ تدعون ،او ینفعونکم او یضرون» و صفاتی را که
مختص خدای متعال است برای خدایان آنها به کار میبرد و تنها خداوند متعال
است که خواستههای بندگان خود را میشنود و نفع و ضرر آنها از آن اوست .در
این عبارت نفع را بر ضرر مقدم میدارد چرا که در این گفتگو حضرت ابراهیم در
پی این است که حقانیت خدا را اثبات کند و قدرت الهی را بر بندگان جلوهگر
سازد و این با تقدم واژهی نفع هماهنگی دارد .همچنین «مفعول نفع را ذکر کرده
است در حالی که مفعول ضرر محذوف است و گمان میرود که به دلیل رعایت
فواصل آیات است و اگر مفعول آن ذکر میشد فاصلهی آیات با هم منسام
نمیشد ولی حذف با وجود مقتضای معنی آن نیا صورت گرفته است و مفعول
نفع ذکر شده است چرا که آنها نفع را برای خود میخواهند و ضرر را م لر آورده
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است به دو دلیل :یکی اینکه انسان ضرر را برای خودش نمیخواهد و آن را برای
دشمنش میطلبد و دیگر اینکه انسان از کسی که میتواند ضرر را به او وارد کند،
میترسد(».السامرائی )751 :7001 ،با وجود این استدالل درست و قاطع ،ولی باز هم
آنان کالم حضرت را نمیپذیرند و جوابی ندارند جا اینکه ما از پدران خود آن را
به ارث بردیم .حضرت ابراهیم در پاسخ به آنها میگوید« :أفرأیتم» ( )22 -21آیا
میدانید که این خدایان شما و پدرانتان دشمن مناند؟ چگونه امکان دارد
خدایانی که حضرت ابراهیم به آنها ارتباطی نداشته دشمنش باشند؟ استفهام در
معنی امر است ،آیا میدانید یعنی بدانید و پیام اصلی عبارت این است که بدانید
دشمن شمایند و چون طرف مقابل ضرر را برای خود نمیپذیرند حضرت آن را به
خود نسبت داده است.
اما حضرت ابراهیم ،پروردگار جهانیان را از این صفات مستثنی داشته و صفاتی
مختص به خودش را برایش برشمرده است .خداوند ،حضرت ابراهیم راه را برای او
روشن ساخت و به راه راست هدایت کرد .پس از آفرینش الزمهی خلقت ،هدایت
است و برای ادامه حیات او را اطعام میدهد و سیرابش میگرداند و در جریان
زندگی هرگاه مریض میشود شفایش میدهد و پس از اتمام زندگی و به اتمام
رسیدن عمر ،او را میمیراند و در روز قیامت دوباره زنده میگرداند .در این آیات
سیر تناوبی خلقت تا زندگی دوباره به تصویر کشیده شده است .خداوند به محض
خلقت ،هدایت میکند و ارتباط آن با حرف «فاء» نشان داده شده است و به دنبال
هدایت ،انسان به طعام وآب نیاز دارد و هر دوی اینها با هم مورد نیاز انسان
میشود و آن را با حرف ربط «واو» بیان کرده است اما زندگی دوباره چون مدتی
پس از مرگ اتفاق میافتد و این فاصله طوالنی است ،آن را با حرف ربط «ثم»
ذکر کرده است .در ادامه زندگی انسان مریض میشود و خداوند او را شفا
میبخشد و مریض شدن از خود انسان است ولی شفا از سوی خداست و آن را با
فعل «مرضت» و «یشفین» ذکر کرده است چرا که هر چیا خوب از خداوند و هر
چیا شر از خود انسان است و آیهی «ما أَصابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَکَ
مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِکَ وَ أَرْسَلْناخَ لِلنَّاسِ رَسُوالً وَ کَفى بِاللَّهِ شَهیدا» (نساء )21 :بر
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 .1-1نشانهشناسی گفتگوی حضرت ابراهیم با پادشاه زمانهاش
گفتگوی حضرت ابراهیم با پادشاه در سوره بقره واقع شده است« :أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی َو
یُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِی وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ» (بقره)712 :
هدف از بیان داستان در این سوره ،بیان قدرت خدا (زنده کردن مردهها)
است .حضرت ابراهیم به ناد پادشاه زمانهاش میرود تا حقانیت خدا را به او ثابت
کند و مهمترین صفتی را که به غیر از خدا تعلر نمیگیرد ،برایش آشکار کند.
(قدرت مرگ و زندگی) ولی او با جهالت تمام آن را به خود نسبت میدهد و این
داستان با هدف اصلی سوره هماهنگی دارد .خداوند در آیه قبل نیا بیان میدارد
که مؤمنان از تاریکی به نور و کافران از نور به سوی تاریکی سوق مییابند و این با
سرنوشت ابراهیم و نمرود که از دعوت او سرپیچی میکند ،تناسا دارد .در آیه
بعد از آن ،خداوند نمونهی زنده کردن دوباره را ذکر میکند و آن داستان عایر
است که پس از صد سال خواب ،بیدار میشود و زندگی را از سر شروع میکند.
خداوند متعال در مورد ماادلهی حضرت ابراهیم با نمرود چنین میفرماید:
«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ»؛ داستان با عبارت تند
«أَلَمْ تَرَ» آغاز میشود و با استفهام و نفی ،کوبندگی آن دو چندان میگردد و این
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این نکته تأکید دارد که هدایت ،اطعام و شفا به هو تأکید شده و «یمیتنی ثم
یحیین» را بدون تأکید آورده است« .اگر «ی عمنی و یسقین» و «اذا مرضت
یشفین» بیان میشد مشخص نبود که مراد خداوند است و ذکر «هو» تأکید بر
معنای کالم است و برای تخصیص فعل به خداوند ،بدون اینکه به غیر او اختصاص
یابد .اطعام و شفا به این تأکید نیاز دارند چرا که آن دو را میتوان به خلر نیا
نسبت داد و نسبت این دو به خداوند نیاز به لفظ تأکید دارد .برای اینکه نسبت
آن به مخلوق ممکن است در حالی که مرگ و زندگی به این تأکید نیاز ندارند
چون کسی نمیتواند آن را ادعا کند( ».الخ یا االسکافی :7005 ،ج)112 /7
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خود تلنگری است برای مخاطبان تا آیهی قبل را درخ کنند و بفهمند که خداوند
عاقبت کافران را از نور به تاریکی انتقال میدهد و نمرود پادشاه زمانه یکی از این
کافران است که خداود متعال ابتدا به او فرصتی میدهد تا ایمان حقیقی خود را
بیابد ولی او سرباز میزند و تاریکی را میپذیرد و از نور دنیا به تاریکی آخرت
انتقال مییابد.
نمرود پادشاهی است که با ابراهیم(ع) دربارهی پروردگارش راه ماادله و ستیا
در پیش گرفته بود .او منکر خدا نبود ،بلکه منکر وحدانیت خدا در الوهیت و
ربوبیت بود و نمیپذیرفت که خداوند یگانهای تدبیر کون و مکان را به دست گیرد
و تنها و تنها فرمان او ،امور جهان را بچرخاند و گردونهی کائنات را بگرداند».
(سیدق ا :5427 ،ج )14/7در این آیه اسم پادشاه زمانه حضرت ابراهیم به صراحت
بیان نشده است و فرموده« :الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ» (کسی
که خداوند پادشاهی را به او تقدیم کرد) خداوند متعال اگر نام او را صراحتاً ذکر
میکرد سنگینی سخن بیشتر آشکار میشد ،نمرود به مانند فرعون پادشاه روزگار
حضرت موسی ،منکر خدا نبوده و تنها وحدانیت خدا را زیر سؤال برده است و
عدم ذکر نام او از شدت وضع موجود کاسته است .حضرت ابراهیم پس از این
مهمترین صفت الهی را برای نمرود بیان میکند« .ربی الذی یحیی و یمیت» و
مرگ و زندگی دو صفت متضاد است که هرگاه برای خداوند به کار میرود در
کنار هم قرار میگیرد .و غیر خدا نمیتواند این دو صفت را با هم داشته باشد ولی
با این همه نمرود ادعا داشته« :أنا أحی و أمیت» و این دو صفت را به خود نسبت
میدهد و با این حرف جهالت خود را برای همگان ثبت کرد چرا که این دو صفت
منحصر به خداوند است .آن حضرت برای اینکه بتواند سخن پادشاه را نقض کند و
عمل باطل او را ناپسند جلوه دهد خدایش را با دو صفت متضاد دیگری وصف
میکند که در جهان هر روز تکرار میشود .با این کار ضعف او را بیشتر آشکار
میسازد «فإنّ اهلل یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب»« .خورشید
عالمتاب از بارگترین نشانههای الهی است که ف رت را مخاطا قرار می دهد و
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 .2-1نشانهشناسی گفتگوی حضرت ابراهیم با خداوند متعال
حضرت ابراهیم برای اینکه بتواند در مورد خداوند به اطمینان قلا برسد از
خداوند میخواهد که زنده کردن مردهها را به من نشان بده« :وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ
رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَکِنْ لِیَ ْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ
أَرْبَعَةً مِنَ ال َّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُاْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَاِیاٌ حَکِیمٌ» (بقره)710 :
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حتی اگر انسان چیای از حقائر و نظریههای جهان نداند ،باز هم وجود خویش را
به او مینمایاند و خدای جهان را بدو میشناساند( ».همان)12 ،
حضرت ابراهیم میتوانست به مانند موسی (ع) در همان مرحله اول معااهی
خود را به نمرود بنمایاند ولی او با این کار توانست نمرود را با تفکر و تعقل
خودش به حیرت و سرگردانی بکشاند تا ب الن سخنان خود را درخ کند .به
همین خاطر یکی دیگر از قدرتهای خداوند را بیان نمود تا پاسخ او را بشنود .این
جاست که نمرود از سخن ابراهیم شگفت زده میشود« ،فَبُهِتَ الَّذی کَفَرَ».
حوار حضرت ابراهیم بر پایهی تضاد استوار است و تضاد طرفین را به نمایش
میگذارد .تضادی که دو س ح دارد «س ح اول تضاد طبیعی بین مرگ و زندگی،
مشرق و مغرب و س ح دوم تضاد بر مقام و جایگاه است .جایگاه حضرت ابراهیم
در سخنش (رَبِّیَ الَّذی یُحْیی وَ یُمیتُ) بر پایهی آگاهی و دلیل استوار است و
جایگاه دیگر ،مخالف سخن حضرت ابراهیم است (أَنَا أُحْیی وَ أُمیتُ) جایگاهی
است که بر پایهی جهالت وسرگردانی استوار است( ».ل یفالشهروزی )543 :7050 ،و
حضرت ابراهیم از طریر این تضاد ،ضعف و ناتوانی نمرود را به او نشان میدهد.
پس از آن فرمود« :وَ اللَّهُ الیَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین» .برای بیان عاقبتش ،عموم
ظالمان را خ اب قرار داده است .غرض تنها بازگویی قصه نیست بلکه پیغامی
است برای تمامی انسانهایی که در هر زمانی ،زندگیای چون زندگی نمرود
داشته و دارند و وحدانیت خدا را نمیپذیرند.
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االسکافی)751 :5121 ،

حضرت ابراهیم از خداوند میخواهد چگونه زنده شدن مرده را از طریر شهود
به او نشان دهد «و کیف در این عبارت داللت میکند بر حالت شیء موجود و
مقرر بین سؤالکننده و کسی که مورد سوال واقع شده است ،همانطور که
میگویی :کیف علم فالن؟ پس کیف در آیه سؤال از هیئت و چگونگی زنده کردن
مردههاست ،نه از نفس آن( ».ابنکثیر :5111 ،ج )121 /5آن حضرت «بر پیشرفت از
مرتبهی علم الیقین به مرتبهی عینالیقین حرص داشت و سخن «أرنی کیف
تحیی؟» بر طلا مشاهده کیفیت داللت دارد و امتحان قدرت الهی بر زنده کردن
مردهها نیست( ».عثمان ضمرة )35 :7001 ،هنگامی که اض راب و تشویش در وجود
او نفوذ کرد برای سکون و آرامش قلا از خداوند خواست که قدرت خود را به او
نشان دهد و به این منظور خداوند موضوع پرنده را برایش برگاید.
شاید انتخاب پرنده که نماد اض راب و حرکت و جریان است با اض راب درونی
حضرت ابراهیم .علیه السالم .هماهنگی دارد «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ال َّیْر» و پس از
ق عه ق عه کردن ،آنها را بر روی کوه قرار میدهد .مکانی که نماد سکون و ثبات
است و با سکون آن حضرت و به عینالیقین رسیدن او تناسا دارد« .ثُمَّ اجْعَلْ
عَلى کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُاْءا» .شاید بتوان گفت خداوند نمادی را انتخاب کرده که با
حالت درونی حضرت ابراهیم قبل از مشاهده متناسا است و نتیاهای که پس از
مشاهده به دست میآید با کوه که نماد سکون است تناسا دارد.
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یکی از نشانههای قدرت الهی در بعث و نشور ،داستان گفت و گوی حضرت
ابراهیم با خداوند پیرامون کیفیت زنده کردن مردهها بعد از مرگ آنهاست.
حضرت ابراهیم برای اینکه اطمینان قلبی و درونی بیابد و به سکون و آرامش
م لر برسد از خداوند میخواهد «رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى» .خداوند در پاسخ
میفرماید« :أَوَلَمْ تُؤْمِنْ» .این سؤال حضرت ابراهیم را در اوج گرفتاری قرار
میدهد و تشویش و اض راب در وجودش به جریان میافتد و در پاسخ به خداوند
میفرماید« :لِیَ ْمَئِنَّ قَلْبِی» .او ایمان واقعی را در وجود خود داشت ولی این
ایمان ،به او اطمینانی را که از حضور و شهود به دست میآید ،نمیدهد( .الخ یا
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)711 :7001

 .2نتیجه
 .5حوار و گفتگو در قرآن کریم انواعی دارد و با اهدافی متفاوت به کار گرفته
شده است .گفتگوی حضرت ابراهیم با عمو و قومش با هدف دعوت آنان به سوی
حر و اثبات یکتایی خداوند م رح شده است و آن حضرت با بهرهگیری از هدایت
خداوند متعال ،قدرت خدا را به بندگان اثبات مینماید .همچنین حرکت او از
علمالیقین به عینالیقین بیانگر این امر است.
 .7حضرت ابراهیم برای این که بتواند خدای حقیقی را برای قومش به اثبات
برساند ابتدا خود را تا س ح درخ قومش پایین آورده و گفتگویی با خودش
پیرامون اثبات حقانیت خداوند متعال اناام میدهد اما در حقیقت قوم خویش و
افکار آنان را از درون به چالش کشده است .او برای این کار از خدایانی شروع
میکند که قومش به آن اعتقاد داشتند (ستاره ،ماه و خورشید).
 .4اگرحضرت ابراهیم ستاره ،ماه و خورشید را خدای خود معرفی کرد نه به
این خاطر بود که او خدایی ندارد و یا اینکه حقانیت خدا برایش ثابت نشده است،
بلکه آن حضرت برای ایااد فضای همزبانی و همپنداری با قوم خود همراهی نمود
و ستاره و ماه را خدای خود خواند.
 .3حضرت ابراهیم بنابر عقل و تفکر قوم و حتی پادشاه (نمرود) با آنها ماادله
کرده است.
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در پایان خداوند به حضرت ابراهیم .علیهالسالم .میفرماید« :وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَایاٌ حَکیم» .عایا است یعنی «هیچ چیا بر او غلبه نمیکند و هر چیای اراده
کند ،میشود چرا که بارگ است و قاهر بر هر چیای و حکیم است در سخنان و
افعال و قضا و قدرش( ».ابنکثیر :5111 ،ج )110/5و خداوند عایا را بر حکیم مقدم
داشته است چون که عایا بر تسلط و ارادهی خداوند بر همه چیا ،داللت دارد و
این با واژه پیشین که نشاندهندهی قدرت الهی است هماهنگی دارد و حکمت،
همان «حسن تدبیر در قرار دادن هر چیای در جایگاه خودش است( ».البیضاوی،
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منابع
قرآن کریم
 .5ابنکثیر ،ابوالفداء ( ،)5111تفسیر القرآن الکریم ،ال بعة الثانیة ،دارطیبة.
 .7احمد خلف اهلل ،محمد ( ،)5111الفن القصصی فی القرآن الکریم ،ال بعة الرابعة ،موسسة
اإلنتشار العربی.
 .4البیضاوی ،عبداهلل بن عمر ( ،)7001شرح اسماء اهلل الحسنی ،ال بعةاألولی ،بیروت :دار
المعرفة لل باعة والنشر.
 .3الخ یا ،عبدالکریم ( ،)5121القصص القرآنی فی منطوقة و مفهومة ،ال بعة الثانیة،
بیروت :دارالمعرفة لل باعة و النشر.
 .1الخ یا االسکافی ،محمد بن عبداهلل ( ،)7005درة التنزیل و غرة التأویل ،ال بعة األولی،
لبنان :معهد البحث العلمیة.
 .1چندلر ،دانیل ( ،)5422مبانی نشانهشناسی ،ترجمه مهدی پارسا ،چاپ سوم ،تهران:
شرکت انتشارات سورهی مهر.
 .2دبور ،محمد عبداهلل عبده ( ،)5111أسس بناء القصة فی القرآن الکریم ،رسالة لنیل درجة
العلمیة (الدکتوراه) ،جامعة األزهر ،کلیة اللغة العربیة بالمنوفیة ،قسم األدب و النقد.
 .2دوسوسور ،فردینان ( ،)5421دورهی زبانشناسی عمومی ،ترجمهی کورش صفوی ،چاپ
سوم ،تهران :هرمس.
 .1زرزور ،عدنان محمد ( ،)5125علوم القرآن مدخل الی التفسیر القرآن و بیان اعجازه
ال بعة األولی ،المکتا اإلسالمی.
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 .1گفتگوی حضرت ابراهیم با عمویش در پی بیان رحمت الهی بر بندگان
عصیانگر است .حوار حضرت ابراهیم با پادشاه بیانگر این است که همهی ظالمان
مانند نمرود از نور سل نت به ظلمت آتش وارد میشوند.
 .1هدف از بیان داستان حضرت ابراهیم در هر سوره انتقال پیام الاله اال اهلل و
توحید و وحدانیت است.
 .2سازگاری واژگان با محتوا و فضای کلی داستان از عوامل فااینده زیبایی
است ،به عنوان مثال پرنده با قلا مض رب و کوه با قلا ساکن هماهنگ است.
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 .50السامرائی ،فاضل صالح ( ،)7001التعبیر القرآنی ،ال بعة الرابعة ،عمان :دار عمار.
 ،)7002( ____________ .55أسئلة البیانیة فی القرآن الکریم ،ال بعة األولی ،االمارات:
مکتبة الصحابة.
( ____________ .57بیتا) ،أسرار البیان فی التعبیر القرآنی .بیجا :جامعة الشارقة.
 .53الشرقاوی ،احمد محمد ( ،)5372التفسیر الموضوعی لسورة األنعام ،جامعة الشارقة،
کلیة الشریعة و الدراسات اإلسالمیة.
 .51الشهرانی ،سعد بن علی بن محمد (« ،)7001اهداف الحوار مع الغرب و معاذیرة»،
المؤتمر العالم السالمی و الغرب الحواجر و الاسور و االمنعقد بالاامعة اإلسالمیة العالمیة.
مالیایا.
 .51طاهرینیا ،علیباقر (« ،)7001سیمیائیة الخوف فی القرآن الکریم» .مؤتمر ثقافة الخوف
فیالدلفیا ،العدد21
 .52طن اوی ،محمدسید ( ،)7005القصة فی القرآن الکریم ،الااء األول ،مصر :نهضة مصر.
 .52عبداهلل ،کامل عمر (بیتا)« ،آداب الحوار و قواعد اإلختالف» ،المؤتمر العالمی حول
موقف السالم من اإلرهاب ،جامع اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.
 .51العدل ،سعد عبدالم لا ( ،)7002الخلیل اخناتون فی القرآن الکریم ،ال بعة األولی،
مکتبة مدبولی :قاهرة.
 .70عیاشی ،منذر ( ،)5371العالماتیة و علم النص ،دمشر :دارالمحبة.
 .75الغذامی ،عبداهلل ( ،)7001تشریح النص مقاربات تشریحیة لنصوص شریعة معاصرة،
المرکا الصحافی العربی ،دارالبیضاء ،الغرب.
 .77فضل ،صالح ( ،)5111شفرات النص دراسة سیمیولوجیة فی شعریة القصص و القصید،
ال بعة الثانیة ،عین للدراسات و البحوث اإلنسانیة و اإلجتماعیة،
 .74قائمینیا ،علیرضا ( ،)5421بیولوژی نص نشانهشناسی و تفسیر قرآن ،چاپ اول ،تهران:
سازمان انتشارات پژوهشگاه اسالمی.
 .73سید ق ا( ،)5427فی ظالل قرآن ،ترجمهی خرم دلف مص فی ،جلد  ،7چاپ دوم،
تهران :نشر احسان.
 .71گیرو ،پی یر ( ،)5420نشانهشناسی ،ترجمه محمد نبوی ،چاپ اول ،تهران :آگاه.
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 ،)7000( ____________ .54الجملة العربیة و المعنی ،ال بعة األولی ،بیروت :دار بن حام.
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 .71ل یف الشهروزی ،یادکار ( ،)7050جمالیات التلقی فی السرد القرآنی ،ال بعة األولی،
دارازمان ،دمشر.
 .72المسیری ،منیر محمد ( ،)7001دالالت التقدیم و التأخیر فی القرآن الکریم ،ال بعة
األولی ،مکتبة وهبة :القاهرة.
العنکبوت) ،کلیة الدراسات اعلیا و البحث العلمی ،جامعة الشارقة.
 .71المغامسی ،صالح (بیتا) ،تأمالت فی سورة أنعام ،جاء دوم ،بیجا.

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 12:43 IRDT on Sunday April 10th 2016

 .72مسلم ،مص فی ( ،)7050التفسیر الموضوعی لسور القرآن ،المالد الخامس (األنبیاء.
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