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ABSTRACT 

Teaching of Imamate is a subject that has been investigated and researched 

from various theological, jurisprudential, mystical and quranic aspects. In 

this regard, understanding the concept of "the Imamate of the prophets" from 

the perspective of the quran can be in some way that it is a basis for the 

teaching of Imamate particularly from the historical look. In spite of the 

abundant efforts of the shi'ite and sunni commentators to explain the position 

of the Imamate of prophet Ibrahim (AS) in verse 124 al - Baqara, we did not 

see a coherent and complete theory in this regard. In addition, the mucus of 

topics such as Imam semantics, necessaries of Imamate, Imam features and 

… has added on the flame of these conflicts. In regard to the importance and 

position of this discussion in Islamic thought, the present study has tried to 

present a new strategy by holistic examining the verses of the Imamate of 

prophets in addition to measure the opinions of the shi'ite and sunni 

commentators briefly in the field of "the semantics of the Imamate of the 

prophets" in critical-analytical method. In the light of the explanation of this 

challenge, other aspects of the subject of the Imamate of the Quran, which 

have generally been crystallized in the leadership of the Household of the 

Prophet (AS) would be appeared. The results of the study show that we will 

be able to analyze the position of the Imamate of the prophets in the quranic 

thought with concentration on the "Book" and "Divine Shari'a" among the 

prophets "and" divine sharia"; then, by releasing this issue, the range of this 

teaching in other dimensions will be easily analyzed. 
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 :نویسنده مسئول

 سید محمد موسوی مقدم
 چکیده

فقهي، عرفاني و قرآني مورد کاوِش و هاي مختلف کالمي، از جنبهآموزه »امامت«، موضوعي است که 

تواند راهگشاي پژوهش قرار گرفته است. در اين ميان، شناخت مفهوم »امامت انبياء« از منظر قرآن کريم، مي

اي تاريخي است. به االخص، از زاويهمعنيطريقي باشد که حاصل آن، شناختي مبنايي از آموزه امامت به

سوره بقره،  124کوشش فراوان مفسران فريقين در جهت تبيين مقام امامت حضرت ابراهيم)ع( در آيه رغم 

باشيم. افزون بر آن، خلط مباحثي همچون هنوز شاهد يک نظريه منسجم و خالي از اشکال در اين زمينه نمي

ن زده است. نظر بر اهميت و هاي امام و... بر شعله اين اختالفات داممعناشناسي امام، لوازم امامت، ويژگي

انتقادي ضمن  -جايگاه اين مبحث در انديشه اسالمي، پژوهش حاضر کوشيده است تا با روش تحليلي

سنجش اجمالي آراء مفسران فريقين در حوزه »معناشناسي امامت انبياء«، راهکار جديدي را با تفحّص 

يين اين چالش، ديگر ابعاد موضوع امامت قرآني جانبه از آيات امامت انبياء، عرضه نمايد. در سايه تبهمه

نيز که عموما در امامت اهل بيت)عليهم السالم( متبلور بوده، رخ خواهد نمود. نتايج پژوهش حاکي از آن 

است که با محورگيري »کتاب« و »شريعت الهي« در ميان سلسله انبياء، قادر خواهيم بود تا مقام امامت 

تحليل نماييم؛ سپس با فارغ شدن از اين موضوع، گستره اين آموزه در ديگر ابعاد  انبياء در انديشه قرآني را

 آن، به آساني قابل واکاوي خواهد بود.

 ایمیل:
sm.mmoqaddam@ut.ac.ir                                   

 16/07/1400تاریخ دریافت: 

 25/09/1400تاریخ پذیرش: 

 15/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

بقره،  124امامت انبیاء، آيه 

معناشناسی مقام امامت، ابعاد 

.امامت  
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 بیان مسأله

مباحث در آثار در حوزه امامت، گرچه آثار مفيد فراواني به رشته تحرير درآمده است؛ اما نخست آنکه عمده اين 

متکلمان قابل رديابي است و دوم اين که در حوزه تبيين مسئله امامت با محوريت قرآن نيز، توجه بيشتر 

جدلي در آن  -مائده و... معطوف بوده که صبغه کالمي 3مائده،  67مائده،  55پژوهشگران به آياتي نظير آيات 

بقره را يکي از آيات غُرَر قرآن در زمينه تبيين مسئله سوره  124توان آيه رسد که ميمشهود است. به نظر مي

امامت دانست که در سايه توجه بيشتر به آن، اميد است که بسياري از اختالفات کالمي ميان شيعه و سني نيز 

رخت بربسته يا کم رنگ شود. اين در حالي است که متأسفانه داللت خود اين آيه شريفه، نه تنها ميان فريقين، 

رو داستان نيستند. نظر بر اين اهميت مغفول مانده، پژوهش پيشآراء بوده، بلکه اماميه نيز در تفسير آن هممعرکه 

انتقادي  -نساء و ... با روش تحليلي 59سجده،  24انبياء،  73با محوريت اين کريمه و آياتي مشابه نظير آيه 

هاي امام، لوازم امامت و اشناسي، اوصاف و ويژگيهاي گوناگون: معنتالش دارد تا ابعاد مختلف امامت در ميدان

 هاي او را تبيين نمايد. مسئوليت

توان در قالب دو نوع پيشينه عام و خاص جستجو نمود. پيشينه عام به حوزه تفاسير پيشينه اين پژوهش را مي

دارد. در زمره اين تک هاي مربوطه نظر نگاريفريقين و ميراث روايي آنها مرتبط است و پيشينه خاص به تک

بقره و حقيقت امامت از ديدگاه  124اي با عنوان »آيه توان به اين موارد اشاره نمود: الف( مقالهها مينگاري

           (؛ 117-137: 1396مجله »نامه جامعه«)حسين زاده باردئي،  122مفسران شيعه«، منتشرشده در شماره 

مجله »کتاب  2معناشناسي واژه امام در آيه امامت حضرت ابراهيم« در شماره اي ديگر با عنوان »بررسي ب( مقاله

(؛ ج( مقاله »مفهوم امامت در پرتو آيه ابتالي حضرت ابراهيم)ع(« منتشرشده 7-30: 1390قيّم« )نجارزادگان، 

مت در تفاسير (؛ د( مقاله »تفسير تطبيقي و تحليلي آيه اما115-139: 1386مجله »سفينه« )غالمي،  17در شماره 

( و ... . وجه فارق پژوهش 7-24: 1395مجله »مطالعات تفسيري« )کردنژاد،  25فريقين«، نشريافته در شماره 

پژوهان در توان در اين نکته دانست که در اينجا کوشش شده تا نخست، رويکرد قرآنحاضر با اين آثار را مي

رار گرفته تا زمينه براي ارائه رويکرد معيار به نحو تفصيل زمينه معناشناسي مقام امامت مورد ارزيابي اجمالي ق

فراهم گردد؛ دوم اين که به کمک روش تفسيري قرآن به قرآن، ابعاد مسئله »امامت انبياء« مورد پژوهش واقع 

شده تا ضمن تفکيک اين ابعاد از يکديگر و همچنين جلوگيري از خلط معناشناسي امامت با ديگر ابعاد اين مقام، 

ين آموزه به درستي تحليل گردد؛ مفهومي که محصور و منحصر در امامت حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب ا

 )عليهم السالم( نخواهد بود.

انتقادي نسبت به آراء ابراز شده تالش خواهد داشت تا به  -از اين رو پژوهش حاضر با روش تحليلي

 هاي زير پاسخ مناسبي دهد:پرسش
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سوره بقره ناظر به کدام مقام معنوي در زندگي آن حضرت بوده 124هيم)ع( در آيه امامت حضرت ابرا -1

 است؟

سوره بقره منحصر در حضرت ابراهيم)ع( بوده يا ديگر انبياء را نيز شامل 124آيا مقام امامت مذکور در آيه  -2

 شود؟ مي

 ست؟آيا مقام امامت انبياء نيز همانند مقام نبوت آنان، مفهومي ذومراتب ا -3

توان براي آن بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، محور مشترک اين منزلت چيست و چه مراتبي مي -4

 متصور بود؟

توان از مجموعه آيات مرتبط با اين مبحث، از قرآن استخراج چه ابعاد ديگري از آموزه »امامت« را مي -5

 نمود؟

سوره بقره مشهور به آيه ابتالء  124تا با تمرکز بر آيه بر اين اساس، در ابتدا با تحديد قلمرو بحث، سعي شده 

يا آيه عهد، به شناسايي، ارائه و نقد رويکرد مفسران فريقين در حوزه معناشناسي مقام امامت انبياء پرداخته شود؛ 

الش سپس در ادامه رويکرد معيار را با استمداد از ديگر آيات به بحث خواهيم نشاند. در قسمت دوم اين مقاله ت

شده تا ضمن واکاوي ابعاد مختلف مقام »امامت انبياء«، ضمن رفع چالش خلط اين ابعاد با يکديگر و با معناشناسي 

 مقام امامت، تبييني نسبتا جامع از اين آموزه ارائه گردد.

 معناشناسی لغوی امام .1

را از ريشه »أمم« به معناي »قصد و در باب معناي لغوي »امام« اختالفي ميان فريقين مشاهده نشده و همگان آن 

(. آنگاه واژه »إمام« که 149/ 1: 1430؛ مصطفوي، 459/ 15: 1421آهنگ چيزي کردن« دانسته اند)ازهري، 

رود که همگان او را قصد مصدر است؛ گاه در معناي اسم مفعول »قُدوه« و »مُقتدي« و »مَن يُؤتَمُّ به« به کار مي

( و گاه در زمره اسم آلت در معناي ابزار مورد 428-429/  8: 1409د)فراهيدي، شونکرده و به او متوجه مي

(. نگاهي به موارد 685/ 1تا: عاشور، بيتوان به مقصود نائل شد)ابنرود که با آن وسيله ميشمار مياستفاده به

رآن به کار رفته است: بار در ق 12دهد که اين واژه کاربرد واژه »إمام« و مشتقات آن در قرآن کريم نشان مي

، 73، انبياء/12، توبه/41، قصص/5، قصص/71، اسراء/12، يس/12، احقاف/17، هود/74، فرقان/79)حجر/

 (.124، بقره/ 24سجده/

باشد، در اين آيه شريفه اينگونه سوره بقره مي 124از آنجا که محور پژوهش ما در اين مقاله بر اساس آيه 

يَنَالُ  ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ الَوَإِذِ ابْتَلَ خوانيم: »مي

(؛ با تأمل در اين کريمه، نخست روشن خواهد شد که به شکل قدر مُتيقّن، مراد الهي 124«)بقره/ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

بقره، معناي لغوي نخواهد بود چرا که حضرت ابراهيم)ع( در دوران کهنسالي به اين  124« در آيه از واژه »إمام
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پيشوا و اسوه و الگوي مردم در همان کسوت نبوت و رسالت بوده مقام نائل شده و حال آنکه تا پيش از اين، 

سجده، از  24انبياء و  73غير از آيات  گانه بهاست؛ دوم اين که بنا بر نکته اخير، حوزه معنايي ديگر آيات دوازده

-37: 1391؛ معارف، 91-93: 1392؛ اسعدي، 21-41: 1390بقره بيگانه است)نجارزادگان، 124فضاي آيه 

(. در مورد دو آيه سوره انبياء و سجده احتمال قرابت معنايي زياد است که در ذيل رويکرد معيار به آن پرداخته 33

 . خواهد شد

 فریقین در معناشناسی مقام امامت آراء تفسیری .2

اند. در مفسران فريقين در مورد معناشناسي مقام »امامت انبياء«، دست کم پنج رويکرد را مدّ نظر خويش قرار داده

ها مورد اهتمام قرار خواهد گرفت تا زمينه براي ارائه رويکرد بخش نخست اين مقاله، نقل و نقد اجمالي اين ديدگاه

 ود:معيار فراهم ش

 . زمامداری و تدبیر امور جامعه1-2

ترين نظريه در باب تبيين مقام امامت است که تفاوت ميان امامت و نبوت را در امر زعامت دين اين ديدگاه، کهن

؛ 380/ 1: 1406؛ طبرسي، 112تا: کند)طوسي، بيو دنيا و تدبير امور جامعه و به خصوص امر جهاد تفسير مي

 (.109/ 1: 1373شريف الهيجي،  ؛123/ 1: 1420بالغي، 

اين ديدگاه ناتمام است چرا که مسئوليت زعامت و تدبير امور جامعه بر دوش تمامي سلسله انبياء بوده و از  

 (.448-461/  6: 1389اختصاصات مقام »امامت« نيست)جوادي آملي، 

 . پیشوایی بر همگان و پیامبران2-2

مامي اعصار پس از وي، او را پيشوا و طرفداران اين نظريه با بسط قلمرو رسالت و نبوت حضرت ابراهيم)ع( به ت

دانند. آنان بر اين باورند که دستور به تبعيت از آيين حنيف ابراهيمي مقتداي همه مردم و تمامي انبياي پس از او مي

توان از جمله شواهد بر اين رويکرد ( براي امت مرحومه و اطالق کلمه »الناس« در آيه شريفه را مي123)نحل/ 

/ 1: 1336؛ کاشاني، 140/ 1: 1417؛ فيضي دکني، 177/ 2: 1378؛ طيب، 235/ 1: 1377قرشي، قلمداد نمود)

276.) 

سوره نحل در جهت استحکام  123در نقد اجمالي اين ديدگاه نخست بايد گفت که استشهاد به آياتي نظير آيه  

اين ديدگاه ناتمام است. توضيح اين که بنابر موقعيت ممتاز حضرت ابراهيم)ع( در شبه جزيره عربستان و سعي 

ضرت، خداي سبحان ضمن ابطال اين نگره گروه اهل کتاب أعمّ از يهود و نصاري در انتساب خود به آيين آن ح

(، پيامبر اکرم)ص( و امت ايشان را به پيروي از حقيقت آيين 65-67؛ آل عمران/ 140و پنداره اهل کتاب )بقره/ 

(؛ 68نمايد )آل عمران/ ( و آنان را برترين پيروان حضرت ابراهيم)ع( معرفي مي123ابراهيمي امر نموده )نحل/ 

اند؛ مطلب سوم اين داران اين نظريه در تبيين امامت فرزندان حضرت ابراهيم)ع( ناکام ماندهنکته دوم اين که طرف
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زيسته، جايگاهي که در اين نظريه حضرت نوح)ع( به عنوان اولين پيامبر اولوالعزم که قبل از حضرت ابراهيم)ع( مي

در قرآن شاهديم، حضرت ابراهيم)ع( از  عکس، چنانکهتوان او را مأموم ابراهيم)ع( دانست؛ بلکه بهنداشته و نمي

(. لذا جاي اين پرسش از مدّعيان اين رويکرد وجود دارد که آيا 83شيعيان نوح)ع( محسوب شده است)صافات/ 

اصوالً مقام امامت با امامت حضرت ابراهيم)ع( آغاز شده است؟ در حالي که پاسخ مثبت به اين پرسش نيازمند 

 نه است؛ پاسخ منفي به آن نيز، اصل رويکرد را با مناقشه جدي مواجه خواهد ساخت.ارائه ادله کافي در اين زمي

 . هدایت تکوینی3-2

عالمه طباطبايي)ره( به عنوان مبتکر اين نظريه و برخي ديگر از مفسران اماميه بر اين باورند که »امام«، شخصي 

ه ملکوتي عالم، ارتباط گرفته و هدايت به امر است که به وسيله »امر« الهي که از کلمه »کُن« نشأت يافته با وج

؛ مکارم 271-273/ 1: 1417زند)طباطبايي، در معناي »ايصال به مطلوب« را براي پيروان خويش رقم مي

 (.461-466/ 6: 1389؛ جوادي آملي، 437-442/ 1: 1374شيرازي، 

ر معناي »امر« در امر تکويني و وجه توان اظهار داشت که دليلي مبني بر انحصادر نقد اين رويکرد، نخست مي

ملکوتي عالم در دست نيست؛ دوم اين که پذيرش اين معنا براي امامت گرچه براي درجه أعالي آن يعني امامان 

توان بدون شواهد و قرائن کافي، آن را به امامت حضرت ابراهيم)ع( از اهل بيت نبي اکرم)ص( مُتصوّر است، اما نمي

ر اينکه در مورد امامان از اهل بيت)عليهم السالم( نيز پذيرش اين معنا به عنوان وصف تعميم بخشيد؛ مضاف ب

؛ خان 145-153: 1390تعيين کننده مقام امامت آنان و نه يکي از شؤون آن، محل ترديد است)نجارزادگان، 

 (.87-110: 1393صنمي، 

 . وجوب پیروی و اطاعت مستقل4-2

اي از روايات در باب »تشريع نظريه کالمي تفويض دين و استناد به مجموعه مُبدع اين رويکرد، با استمداد از

داند که بر طبق آن، امام احکام دائمي« توسط شخص نبي اکرم)ص(، »امامت« را مقام »مفترض الطاعه« شدن مي

ه شکل ـ »تبيين وحي و تشريع احکام دائمي«، ب2ـ »حاکميت سياسي، زمامداري و قضاوت«، 1در دو حوزه کلي: 

مستقل عمل نموده و بر همگان پيروي از وي واجب است. اين وجوب پيروي نيز به شکل وجوب مستقل مطرح 

بوده و نه وجوب طريقي تا رسيدن به خدا و رسول، بلکه خود اطاعت از امام، موضوعيت خواهد داشت. 

 (154-190: 1390)نجارزادگان، 

 :نقدهايي به قرار زير بر اين رويکرد وارد است

توبه، از پيامبر اکرم)ص( با عنوان »رسول« تعبير  29حشر و  7در آياتي که مورد استناد واقع شده، نظير آيات  -1

نساء معروف به آيه اولي االمر نيز اطاعت مستقل از رسول خدا)ص( تحت  59شده و نه »امام«. همچنين در آيه 

 در رسالت ايشان جاري خواهد بود.عنوان »اطيعوا الرسول« مطرح شده که طبق اصاله الظهور، 
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نساء، اطاعت از اولي االمر در ذيل اطاعت از رسول گنجانده شده است؛ اين مطلب با دو قرينه  59بر طبق آيه  -2

داخلي در آيه شريفه قابل اثبات است: نخست آنکه کلمه »أطيعوا« در مورد »اولي االمر« تکرار نشده و دوم آنکه 

به اولي االمر پيش بيني نشده است. از اين رو وجوب پيروي مستقل براي اولي االمر به در مواقع نزاع، ارجاع 

 عنوان امامان از اهل بيت نبي اکرم)ص( با چالش جدي مواجه خواهد شد.

پرداز در اين نظريه، محور بحث بر امامت رسول اکرم)ص( و اهل بيت ايشان استوار است؛ در حالي که نظريه -3

آن را به امامت انبياي الهي از جمله حضرت ابراهيم)ع( و ذريه ايشان تعميم بخشد. از روايت نقل  محترم نتوانسته

آيد که اطاعت از ايشان در دوران شده مبني بر »مفترض الطاعه« بودن حضرت ابراهيم)ع( نيز بيش از اين بر نمي

ن اين وجوب داللتي نداشته و دوم اين واجب شد؛ اما نخست اين که روايت شريفه بر مستقل بودکهنسالي بر مردم 

(، مُطاع بودن از شؤون »رسول« الهي 64« )نساء/َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اللَِّهکه بر طبق آياتي نظير »

قلمرو شمول يا دانسته شده که اختصاصي به حضرت ابراهيم)ع( نداشته است؛ نهايت آنکه بگوييم در مورد ايشان، 

کيفيت آن با ديگر رسوالن الهي متفاوت بوده است ولي در اصل »اطاعت شوندگي« فرقي ميان رسول و امام 

رسد »مُطاع بودن« توان آن را از شؤون مشترک »رسول« و »امام« دانست. بنابراين به نظر ميمشهود نيست و مي

 ود.و »مفترض الطاعه« شدن، فصل مُقوّم »امامت« نخواهد ب

هيچ شاهد تاريخي يا نقلِ معتبري مبني بر جعل مستقيم احکام توسط حضرت ابراهيم)ع( يا ذُرّيّه ايشان در  -4

دست نيست و اصوالً با توجه به عدم پيچيدگي شرايع در عصر انبياي سلف، پذيرش اين معنا براي »امام« دشوار 

 است.

الهي مبني بر به امامت رسيدن حضرت ابراهيم)ع(، آن بقره پس از إعالم  124در آيه محل بحث يعني آيه  -5

کند. تأمّل در آيه شريفه اين نکته را به دنبال خواهد حضرت بالفاصله همان مقام را براي ذُرّيّه خويش طلب مي

کرده که از خصوصيات آن سؤالي داشت که حضرت ابراهيم)ع( تا پيش از اين، مقام امامت را به خوبي درک مي

خداي سبحان مطرح نکرده و افزون بر آن، همان مقام را براي ذُرّيّه خويش نيز طلب نموده است. اين در به درگاه 

حالي است که نه تنها در اين نظريه، بلکه در ساير رويکردهاي معناشناسي امام، مقام »امامت« با امامت حضرت 

سابقه نبوده و طبيعتا حضرت ابراهيم)ع( تا  شود و تا پيش از آن حضرت، اين مقام، مسبوق بهابراهيم)ع( آغاز مي

توان اين رويکردها را در باب تبيين که ميکم اينپيش از اين زمان، تصوّر معناداري از آن نداشته است. دست

 امامتِ پيش از آن حضرت و همچنين منشأ و کيفيت اطالع آن حضرت از اين مقام، ساکت دانست.

 امامت در معنای نبوت .5-2

: 1420پژوهان اهل سنت از دوره متقدم تا دوره متأخر مطرح بوده است)رازي،دگاه بيشتر در ميان قرآناين دي

(. هرچند که دو تن از مفسران اماميه)سيد محمد تقي مدرسي مؤلف »مِن هدي 1/591: 1417؛ آلوسي،4/36
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ري متفاوت متمايل به آن القرآن« و سيد محمد حسين فضل اهلل صاحب تفسير »مِن وحي القرآن«( نيز با تقري

بقره مبني  124(. از آنجا که اين نظريه مخالف مضمون آيه 3/11: 1419؛ فضل اهلل،1/254: 1419اند)مدرّسي،بوده

بر إعطاي مقام امامت به حضرت ابراهيم)ع( در کهنسالي و همچنين در تضاد با روايات منقول از فريقين است، 

شوند، در رفع ران اهل سنت که از طرفداران اين نظريه محسوب ميمطرود خواهد بود. گرچه جمعي از مفس

 1420؛ ابوحيان اندلسي،1/591: 1417؛ آلوسي،4/36: 1420اند)رازي،اشکاالت وارد بر آن کوشش زيادي نموده

 (.90-114: 1390ها ثمربخش واقع نشده است )نجارزادگان، (؛ اما اين تالش1/603:

 رویکرد معیار. 3

بقره و استمداد از آياتي ديگر با روش قرآن به قرآن و در نهايت شواهد و  124رويکرد، با محوريت آيه در اين 

مؤيدات روايي تالش خواهيم نمود تا نخست مفهوم »امامت« به درستي تبيين گردد؛ دوم اين که ديگر وجوه مرتبط 

 گيريم:در ابتدا مقدمات زير را در نظر ميبا اين مبحث در قرآن کريم، جايگاه خويش را باز بايد. بدين منظور 

 مقدمه اول: نيل به اصل مقام امامت، همانند مقام نبوت و رسالت، اکتسابي نيست.

تواند ناظر بر »أُذْکُر« مقدّر باشد و نه فعل »قال«، اما در بقره مي 124مقدمه دوم: گرچه کلمه »إذ« در ابتداي آيه 

ر ابتالئات حضرت ابراهيم)ع(، خالي از اين اِشعار نيست که درجاتي از هر دو صورت، وابستگي مقام امامت ب

اکتساب و تالش قابل در کنار اعطاي فاعل براي رسيدن حضرت ابراهيم)ع( به اين مقام منيع الزم بوده است. به 

اقل عبارت ديگر »پيوند بين شرط و جزا و سبب و مسبب اقتضا دارد که بين آن کلمات و بين جعل امامت، حد

 (.438/ 6: 1389در خصوص ابراهيم خليل، پيوندي باشد«)جوادي آملي، 

مقدمه سوم: مقام امامت قرآني در قرآن کريم به شکل قدر مُتيقّن براي دو تن ديگر از انبياي الهي يعني حضرت 

مورد اين دو ( و اين در حالي است که در 72-73اسحاق و حضرت يعقوب )عليهم السالم( مطرح شده)انبياء/ 

هاي دشوار چونان حضرت هايي در قرآن، دالّ بر مسبوق بودن اين مقام به ابتالئات و آزمونامام الهي، شاهد گزاره

باشيم. بلکه اصاله الظهور حاکي از آن است که اين دو نبي خدا با زمينة دعا و درخواست حضرت ابراهيم)ع( نمي

 (.124ه/ اند)بقرابراهيم)ع( بدين مقام نائل گشته

شود که گرچه اين سه پيشواي الهي در اصل نيل به مقام امامت از مجموع اين سه مقدمه اين نتيجه حاصل مي

شود. به عبارت اند؛ اما امامت آنان داراي مراتب و درجاتي است که موجب برتري بعضي بر بعض ديگر ميمشترک

گونه يت آميز از ابتالئات الهي خواهد بود. بنابراين همانديگر نيل به مرتبه عالي از اين مقام، مستلزم خروج موفق

باشند که ( داراي درجاتي مي253« )بقره/َبْعٍض ...ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى الهي بنا بر کريمه »که انبياء 

مراتب و مُشکّک دانست. توان مفهوم »امامت انبياء« را نيز مفهومي ذو برخي بر بعض ديگر است؛ مي موجب ترفيع

باشند، بر اساس فرآيند دار مناصب الهي و از جمله منصب امامت مياز سوي ديگر انتخاب اشخاصي که عهده
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: 1414ها)زبيدي، »إصطفاء« انجام خواهد پذيرفت. »إصطفاء« در معناي خالص سازي و پاکسازي از آلودگي

هد آمد. حال هرچه اين ابتالئات، دشوارتر باشد، درجه هاي مختلف پديد خوا( به وسيله آزمون604-601/ 19

توان مراتب و درجاتي از »امامت« را متصور بود که در آن، اين إصطفاء نيز باالتر خواهد يافت. از اين رو مي

شخص امام به أعلي درجه خلوص و صفا رسيده است. از اين رو در مقام ثبوت، در نظر گرفتن درجاتي فوق 

رت ابراهيم)ع( نيز هيچ منع عقلي نداشته و قابل فرض است. به مقام اثبات اين مرتبه و درجه درجه امامت حض

 در اثناي بحث خواهيم پرداخت.

بنابراين در تحليل مقام امامت انبياء با دو سطح از بحث روبرو خواهيم بود: سطح اول، محور مشترک يا همان 

ر ميان تمامي آنان مشترک خواهد بود که بر اساس آن اصطالح گوهر اصلي و فصل مُقوّم مقام »امامت« است که د

شود؛ و سطح دوم، محور تفاضل و ترفيع رتبه امامان از انبياء نسبت به يکديگر است. »امامت« قرآني معنا مي

 اکنون تالش خواهيم نمود تا در ابتدا به تبيين محور مشترک پرداخته و در ادامه محور تفاضل را بررسي نماييم.

 محور مشترک مقام امامت .1-3

 خوانيم:سوره انبياء اينچنين مي 72-73در آيات 

أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ * وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً  وَ»

 (72-73« )انبياء/ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَالْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ 

« به حضرت ابراهيم)ع(، اين کريمه به محور مشترک ميان امامت حضرت  َلُه « در »ُهبا بازگشت مرجع ضمير » 

 ابراهيم)ع( با حضرت اسحاق و يعقوب )عليهم السالم( اشاره دارد.

 سوره سجده نيز اين چنين آمده است: 23-24از طرف ديگر در آيات 

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ    هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَوَجَعَلْنَاهُهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِ»

 (23-24« )سجده/ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَبِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا 

مام«(، از مقايسه اين دو دسته از آيات معلوم خواهد شد که توصيف »يهدون بامرنا« براي واژه »ائمه« )جمع »ا

رسد که اين توصيف، وصف تفسيري »امام« گونه به نظر ميهمان قدر مشترک هر دو دسته از اين آيات است. اين

توان حقيقت مشترک در معناشناسي »امام« را واکاويد. از اين رو با انتقال به آيات خواهد بود که با تعقيب آن مي

ا حقيقت اين وصف و در پي آن، گوهر ذاتي معناشناسي سجده و تأمل در مفاد آن، سعي خواهيم کرد ت 24-23

 سجده( با مقدمات زير دنبال خواهد شد: 23-24»امامت« را استخراج نماييم. تأمل در اين آيات شريفه )

مقدمه اول: بنابر نظر بسياري از مفسران، همسو با سياق آيه، ضمير »ه« در »جعلناه« به کتاب »تورات« 

؛ 222/ 4: 1418؛ بيضاوي، 163/ 17: 1374؛ مکارم شيرازي، 399/ 16: 1417ي، کند)طباطبايبازگشت مي

 (. 150/ 25: 1420رازي، 
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مقدمه دوم: اطالق کلمه »بني اسرائيل« حاکي از آن است که هدايت اين قوم، همواره چه در عصر حضرت 

 شده است.موسي)ع( و چه پس از آن، به کمک کتاب آسماني »تورات« انجام مي

اند که سوم: پس از رحلت حضرت موسي)ع(، اماماني از ميان قوم بني اسرائيل بدين مقام منصوب گشته مقدمه

 وظيفه اصلي آنان، هدايت به امر بوده است.

شود که اين دو جعل الهي )جعل »تورات« به عنوان سبب گيري مياز مجموع اين مقدمات اين چنين نتيجه

به امر( مکمّل يکديگر بوده و پيشوايان بني اسرائيل در مصاحبت يا مالبست  هاديانهدايت و جعل ائمه به عنوان 

اند. بنابراين وصف تفسيري »يهدون بامرنا« با نمودههاديان الهي ايفا ميکتاب تورات، نقش خود را به عنوان 

 د نمود.محوريت کتاب آسماني و شريعت الهي در هر برهه از زمان، حقيقت معناي »امامت« را روشن خواه

سجده، اين نکته الزم به ذکر است که اين مقام  24در جهت دفع اشکال مقدّر بر امامت بني اسرائيل در آيه 

باشد؛ معناي لغوي امامت انبياء در معناي مصطلح آن و نه معناي لغوي مي 73بقره و  124امامت، همسان با آيات 

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ »ود: سوره قصص دنبال نم 5توان در آيه بني اسرائيل را مي

قصص، تمامي  5(. اين نکته به چند دليل، مستند است: نخست اين که در آيه 5 /)قصص «أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

سجده، تعبير »منهم« نشانگر آن خواهد بود که  24در آيه اند حال آنکه بني اسرائيل به عنوان »ائمه« معرفي شده

قصص، سخن بر سر به ارث بردن زمين است  5اند؛ دوم اين که در آيه بعضي از بني اسرائيل به اين مقام نائل گشته

يت تر است؛ در نهااند که تعبيري واالتر و اختصاصيهاديان الهي وارثان کتاب تورات بودهسجده،  24ولي در آيه 

قصص به فَرَج قوم بني اسرائيل در زمان موساي کليم و پس از نجات از فرعون اشاره دارد که  5که سياق آيه اين

يابد سجده، مقام بحث تا عصر پس از حضرت موسي)ع( امتداد مي 24محدود به زماني مشخص است، اما در آيه 

 است. اي از استمرار يک مقام معنوي در ميان بني اسرائيلکه نشانه

 شواهد و قرائن

 توان بر اين رويکرد به معناشناسي مقام »امامت انبياء«، اقامه نمود:شواهد و مؤيداتي را  مي

 شواهد قرآنی

 توان در جهت اثبات مدّعاي خود بهره گرفت: سوره مائده مي 48سوره اعراف و  159از آيات 

« )اعراف/ ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَنِمْن َقْوِم ُموَسى  َوچنين آمده است که: »سوره اعراف اين 159در آيه  

سجده در صدد بيان مقام پيشوايي  24و تعبير »يهدون« در اين آيه شريفه، همسان با آيه  (. »مِن« بعضيه159

را مطرح نمود که  توان اين نکتهگروهي خاص در ميان بني اسرائيل است. پس از اثبات اين تشابه ساختاري، مي

سجده شده است)فتاحي زاده،  24اي است که جانشين واژه »امام« يا »ائمة« در آيه واژه »أُمّة« در اين آيه، واژه
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باشد که از (. مؤيد اين برداشت، توجه به ريشه لغوي مشترک در هر دو واژه »إمام« و »أئمة« مي64-63: 1393

 (.148/ 1: 1430ده که پيش از اين توضيح داده شد)مصطفوي، »أ ـ م ـ م« به معناي »قصد و آهنگ« بو

َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب سوره مائده آمده است: » 48همچنين در آيه  

َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه 

ُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ُعُكْم َجِميًعا َفَشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكن لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َمآ آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا اخَلْيَراِت ِإَلى اهلل َمْرِج

ها در ذيل سرفصل شرايع و مناهج قرار دارند که شود که امت(. از اين آيه استفاده مي48« )مائده/  ِفيِه َتْخَتِلُفوَن

آن نيز مبتني بر کتاب الهي است. اين کتاب در هر برهه از زمان در دست يکي از انبياي اولوالعزم قرارمي گيرد؛ از 

 شود.يابد که از آن با عنوان رابطه »امام« و »امت« ياد ميمت با نبي اولوالعزم خود ارتباطي وثيق مياين رو هر ا

مائده، مقام امامت در ميان بني اسرائيل يا غير آنان، با مسئله شريعت  48اعراف و  159بنابراين بر طبق ايه  

 شده براي »امامت« خواهد بود.يابد که شاهدي بر معناي تقرير و کتاب الهي پيوند مستحکمي مي

 شاهد روائی

شاهد ديگر بر رويکرد معيار در جهت تبيين معناشناسي مقام »امامت انبياء«، روايتي است که شيخ کليني در کتاب 

 کند:کافي آن را ذکر مي

ه محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابي يحيي الواسطي عن هشام بن سالم و دُرُسْتَ بن ابي منصور، عن

قال: قال ابوعبداهلل)ع(: االنبياء و المرسلون علي اربع طبقات: فنبي منبا في نفسه اليعدوا غيرها؛ و نبي يري في 

النوم و يسمع الصوت و ال يعاينه في اليقظه و لم يبعث الي احد و عليه امام مثل ما كان ابراهيم علي لوط)ع(. و نبي 

 وَو قد ارسل الي طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس)ع(، قال اهلل ليونس: »يري في منامه و يسمع الصوت و يعاين الملک 

( قال: يزيدون ثالثين الفا و عليه امام؛ و الذي يري في نومه و 147« )صافات/ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 

إِنِّي راهيم نبياً و ليس بامام حتي قال اهلل: »يسمع الصوت و يعاين في اليقظه و هو امام، مثل اولي العزم، و قد كان اب

(، من عبد صنماً او وثناً ال 124« )بقره/ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَلَاقَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي« فقال اهلل: »جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 

 (.174-175/ 1: 1407يكون اماماً)كليني، 

 شود:برداشت مياز تأمل در حديث شريفه چند نکته 

امامت مورد نظر در اين حديث شريف، تنها مختص به امامان از انبياء است و شامل امامان اهل بيت )عليهم  -1

 السالم( نخواهد بود تا مشاهده مَلَک در بيداري براي امام با مجموعه روايات ديگر در اين باب، در تنافي باشد.

ابراهيم)ع( به عنوان يکي از انبياي اولي العزم در دسته چهارم از اين روايت، مطرح شدن امامت حضرت  -2

حاکي از آن است که امر امامت در ميان انبياء، اختصاصي به آن حضرت نداشته، بلکه قدر مُتيقّن اين است که 

 شود.تمامي انبياء اولي العزم را شامل مي
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هاي چهارگانه مذکور در اين روايت، از يکسو لعزم از ميان گروهيافتن مقام امامت، به انبياء اولي ااختصاص -3

داشتن کتاب و شريعت جداگانه به هريک از انبياء اولي العزم از سوي ديگر، حاکي از اين است که امامت و تعلّق

عناي زند و اين نکته، همان گوهر ذات و حقيقت مانبياء اولي العزم، بر حول محور کتاب و شريعت آنان دور مي

 امامت خواهد بود که در رويکرد معيار مورد بررسي واقع شد.

را به عنوان اولين امام  -اولين نبي اولي العزم -مطابق با اين روايت، قادر خواهيم بود تا حضرت نوح)ع( -4

بياء با در ميان امامان از انبياء محسوب نماييم. اين نظر، مخالف با خوانش مشهور مبني بر آغاز جريان امامت ان

 حضرت ابراهيم)ع( است که در غالب رويکردها شاهد آن بوديم.

 توان شواهد و قرائني از آيات شريفه ذکر کرد:در جهت تبيين نکته اخير نيز مي

الف( همان گونه که پيش از اين ذکر شد، حضرت ابراهيم)ع( در زمان نيل به مقام امامت، در موقعيتي قرار 

کرده است و لذا به جاي سؤال از کيفيت اين مقام، آن را براي ذرّيه ا به خوبي درک ميداشته که معناي »امامت« ر

طلب نموده و معقول نخواهد بود که امرِ ندانسته را براي ايشان نيز طلب کند. از سوي ديگر بر طبق خويش نيز 

ز رسيدن به مقام امامت از زمره شيعيان و (، حضرت نوح تا پيش ا83« )صافات/ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَکريمه »

شده است. لذا مقام امامت و پيشوايي حضرت نوح)ع( براي حضرت حضرت نوح)ع( محسوب مي مأمومين

 ابراهيم)ع( کامالً مشخص و هويدا بوده است.

 أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْهايي که براي دستيابي به مقام امامت، از جمله صبر و يقين در آيه »ب( زمينه

شود. ( مطرح شده، به نحو مطلوبي در سيره حضرت نوح)ع( مشاهده مي24«)سجده/لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

( 14...«)عنكبوت/إِلَّا خَمْسِينَ عَامًاوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ نظير »مقام صبر ايشان از آياتي 

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي و مقام يقين ايشان از آياتي همانند»

وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ الَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ واَلَ بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ 

 ( قابل برداشت است. 71«)يونس/تُنظِرُونِ

ي آنان در مصاحبت با کتاب و شريعت جانبهبنابراين محور مشترک امامت انبياء، همان وصف هدايتگري همه

زمان و آمدن شريعت و کتاب آسماني بعدي ادامه خواهد يافت. وجه افتراق اي از الهي خوهد بود که تا برهه

گونه معناشناسي امامت انبياء با هدايتگري ساير انبياء و رسوالن الهي نيز در قلمرو واليت)تصرّف( آنان و اين

اء و رسوالن الهي اي که هدايت انبيگونهمندي آنان از مفاهيم کتاب آسمانيِ هر زمان نهفته است؛ بهميزان بهره

شده معطوف به گروه يا منطقه خاص جغرافيايي بوده که بعضا در سطح يک خانواده يا يک روستا مشاهده مي

فرهنگي آنان  -است؛ همچنين اين هدايتگري در جهت رفع مشکالت خاص هر قوم، متناسب با اوضاع اجتماعي

لواط در ميان قوم لوط)ع((؛ اين در حالي است  بوده است)همانند کم فروشي قوم شعيب)ع( يا شيوع عمل شنيع
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که وجود امام در هر برهه از زمان بر ساير انبياء و رسوالن الهي واليت و سيطره داشته و آنان موظف به تبعيت از 

او هستند؛ همچنين امام، واجد تمامي مفاهيم کتاب هر عصر بوده و از اين رو موظف به حفظ شريعت الهي در 

 رسيم شده براي آن است.چارچوب کلي ت

 محور تفاضل مقام امامت. 2-3

سوره مبارکه فاطر، محور تفاضل را  31-32توان به کمک آيات اکنون که محور مشترک امامت، تبيين گرديد؛ مي

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْکَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » خوانيم:آيات ميبيان کرد. در اين 

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا بِيرٌ بَصِيرٌ * لَخَ

 (31-32 /)فاطر بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ«

کند و همچنين روايات متواتر ذيل آن که ه که »کتاب« را در مصداق »قرآن« مُتعيّن ميگرچه بر طبق سياق آي

کند؛ اين مقام وراثت، منحصر در اهل بيت مُطهّر پيامبر »مصطفين« را عترت طاهره )عليهم السالم( معرفي مي

ثان برگزيده از امامان سابق توان اين الگو را به امامت ديگر وار(؛ اما مي210-258: 1390باشد)راد، اکرم)ص( مي

نيز تعميم بخشيد. بر طبق مفاد آيات سوره فاطر، سابقان در خيرات با وراثت حقيقت کتاب الهي از مُوَرّثان خود، 

اند. سر سلسله اين مُوَرّثان نيز به صاحب کتاب و شريعت الهي به مقام »إصطفاء« و »امامت« بر مردم نائل آمده

 شود.در هر دوره ختم مي

توان در وجه انتساب آنان به کتاب الهي دانست. گروهي که صاحبان بنابراين محور تفاضل امامت انبياء را مي

اند در مرتبه متوسط اين امامت، جاي کتاب و شريعت بوده در مرتبه عالي و گروه ديگر که وارثان کتاب الهي

انبياء الوالعزم در مرتبه باالتري از امامان پس از خواهند گرفت. لذا بر اساس اصل »الفَضلُ لِمَن سَبَق«، امامت 

 ايشان تا ظهور کتاب و شريعت بعدي قرار خواهد داشت.

هاي ها و منهاج(، شرعه91از سوي ديگر در عين واحد بودن جريان دين نزد خداي سبحان )آل عمران/

(؛ و از آنجا که 67؛ حج/ 48)مائده/گوناگوني بر اساس کتاب آسماني در هر برهه براي مردم وضع شده است 

توان امامت (؛ لذا مي48کتاب آسماني قرآن و شريعت محمدي، مُهيمن و مسلّط بر ديگر کتب و شرايع است )مائده/

پيامبر اکرم)ص( را حدّ اعلي و مرتبه نهايي امامت انبياء دانست که به دليل خاتميت ايشان، مقامي مافوق آن متصور 

 باشد.نمي

استشمام  «الینال عهدی الظالمین»وص امامت حضرت ابراهيم)ع( و ذرّيه آن حضرت، چنانچه از فراز در خص 

شود، دعاي حضرت ابراهيم)ع( به طور في الجمله و موجبه جزئيه اجابت شده است. به عبارت ديگر در مورد مي

اند مقام امامت مرتبه عالي نائل گشته برخي از انبياي اولوالعزم پس از وي، به نحو کامل به اجابت رسيده و آنان به

و در مورد برخي ديگر از آنان، اين درخواست به نحو امامت مرتبه متوسط، مستجاب شده است. شايد بتوان سرّ 
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بقره در قالب يک اسلوب منفي را ضمن حفظ بازگويي اصلِ »عدم سازگاري مقام امامت  124بيان اين فراز از آيه 

 ذومراتب بودن اين مقام دانست.     با ظلم«، در بيان همين

 . ابعاد مقام امامت3-3

تاکنون رکن اصلي و اساسي آموزه امامت انبياء يعني همان معناشناسي اين امامت در دو محور نقاط اشتراک و 

توان به نقاط تفاضل، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اکنون با روشن شدن حقيقت معناي »امامت انبياء«، مي

 تبيين ديگر ابعاد اين موضوع پرداخت. اين ابعاد به نحو اجمال به قرار زير خواهد بود:

 لوازم امامت .1-3-3

سجده، دستيابي به مقام امامت، منوط به احراز مقام صبر، يقين و عبوديت تامّ  24انبياء و  73بر طبق مفاد آيات 

 الهي خواهد بود.

 های امامویژگی .2-3-3

که در آيات و روايات براي امام قابل استخراج است؛ همان مقام »مفترض الطاعه« بودن ايشان  برترين خصوصيتي

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ »که »مُلک عظيم« در آيه خواهد بود. توضيح آن

( بر طبق روايت معصومان)عليهم السالم(، به مقام 54نساء/«)يْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًاإِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَ

(. همين مقام براي حضرت ابراهيم)ع( 278-276/ 1تا: »مفترض الطاعه« بودن امام تفسير شده است)بحراني، بي

ژگي امام سبب خواهد (. بنابراين اين وي509: 1404نيز در روايتي از حضرت صادق)ع( اثبات شده است)صفار، 

شد تا همگان از دستورات او به طور مطلق تبعيت نمايند. البته اين اطاعت با توجه به مرتبه امام، ذو مراتب خواهد 

بود که در قسمت آينده توضيح بيشتري در مورد آن داده خواهد شد. ويژگي و خصوصيت »مفترض الطاعه« بودن 

أَفَمَنْ يَهْدِي » ق آيه شريفهيل مبحث معناشناسي امامت، مطرح شد که بر طبامام از آن رو در ذيل اين مبحث و نه ذ

هاديان (، تبعيّت و اطاعت، فرع بر مقام هدايتگري 35)يونس/  ...«إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى

 باشد. ذاتي معناي امامت با مُطاع بودن امام ميدر نظرگرفته شده که هماهنگ با رابطه گوهر 

هاي خويش را در قبال مردم در مندي او از وحي تسديدي است تا بتواند مسئوليتدومين ويژگي امام، بهره

 تمامي شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي به نحو احسن ايفا نمايد.

 های امام. مسئولیت3-3-3

باشند. به شود که مردم موظف به تبعيت و اطاعت از امام در آن امور ميمي هاي امام به اموري مربوطمسئوليت

 ها در اين زمينه روبرو هستيم:طور کلي با سه دسته از مسئوليت
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 مرجعيت ديني از طريق انتساب به کتاب الهي -1

 زمامداري، قضاوت و اجراي فرامين الهي  -2

 تشريع مستقل احکام -3

به امامان مرتبه عالي از طريق صاحب کتاب بودن و امامان مرتبه متوسط از طريق  مسئوليت بند اول مربوط

وراثت کتاب الهي خواهد بود. در مورد بند دوم نيز با فرض مساعدبودن شرايط اجتماعي و اقبال عمومي جهت 

وم بايد تشکيل حکومت، تکليف حاکميت سياسي بر دوش تمامي امامان قرار خواهد گرفت. اما در مورد بند س

آيد، انجام اين مسئوليت فقط بر گونه که از مجموعه داليل و شواهد نقلي و تاريخي برمياظهار داشت که همان

ترين مرتبه امامت از ميان انبياء قرار گرفته است؛ گرچه شايد بتوان از مجموعه شواهد دوش نبي اکرم)ص( در عالي

بيت)عليهم السالم( نيز در مقام ثبوت)و نه لزوما مقام اثبات( در اين و قرائن ديگري استفاده نمود که امامان از اهل 

اند. طبيعي است که با فرض پذيرش اين نظر، اين مسئوليت در مرحله بالذات و منزلت با آن حضرت شريک

وصيّان وي باالصاله مختصّ به آن حضرت و در مرحله بالتّبع و بالنّيابه براي اهل بيت گرامي آن حضرت به عنوان 

نساء معروف به آيه اولي االمر تا حدودي قابل رديابي است؛  59قابل طرح است. اين معنا از تأمل در سياق آيه 

بودن بر عصمت اولي االمر، رديفي و عطف بالواسطه »رسول« با »اولي االمر« در اين آيه شريفه، ضمن گواههم

م)ص( در مرحله استخالف از آن حضرت را نشان خواهد ضرورت اطاعت مطلق از آنان در جميع شئون رسول اکر

 (.336-334: 1392داد)اسعدي،

 گیرینتیجه

سوره بقره در مورد امامت حضرت ابراهيم)ع(، معناشناسي مقام  124در اين مقاله تالش شد تا با محوريت آيه 

فريقين، مورد بازپژوهي قرار گيرد. اهمّ انتقادي به رويکردهاي موجود در ميان  -امامت انبياء با روشي تحليل

 توان در رئوس زير خالصه نمود:نتايج مستخرج از اين پژوهش را مي

وصف تفسيري  -ي آنانجانبهگوهر ذات و حقيقت معناي »امامت انبياء«، همان وصف هدايتگري همه -

عنوي را در انبياء اولي العزم به در مقارنت با کتاب و شريعت الهي خوهد بود که اين مقام م -»يهدون بامرنا«

 کند.عنوان صاحبان شرايع و کتب آسماني متعيّن مي

 -امامت ديگر انبياء الهي همچون امامت حضرت اسحاق و يعقوب)عليهما السالم( و برخي از انبياء بني اسرائيل -

سطحي پايينتر از آن  در چارچوب همان معناشناسي از امامت و در -که در نصوص قرآني مورد اشاره واقع شده

قابل تحليل است. از اين رو اين امامان به عنوان وارثان کتاب و حافظان شريعت نبيِ اولي العزم سابق بر خود، 

 اي از زمان خواهند بود.هاديان مردم عصر خويش و حجت بر آنان در هر برهه

هايي از اين اي بوده که در بيشتر پژوهشنقيصهعدم تفکيک حوزه معناشناسي امامت انبياء از ديگر ابعاد آن،  -
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 دست، رخ داده است. از اين رو اهميت ابعادپژوهي موضوع »امامت انبياء«، قابل طرح خواهد بود.

پژوهان، هاي او از جمله ابعادي از آموزه »امامت« است که در رويکرد برخي از قرآنهاي امام يا مسئوليتويژگي -

حقيقت مقام »امامت« نهاده شده است؛ از اين رو تبيين و تفکيک آن از رويکرد معيار، يکي در جايگاه معناشناسي 

    نظر اين پژوهش واقع شد.از اهداف مدّ

 منابع
 .قرآن کريم

 ، بيروت، دارالفکر. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثانيق، 1417آلوسي، محمود، 

 ، بيروت، موسسه التاريخ.، التحرير و التنويرتاطاهر، بيمحمد بن  ابن عاشور،

 ، بيروت، دارالفکر. البحر المحيط في التفسيرق، 1420ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف، 

 ، بيروت، دار احياء التراث العربي. تهذيب اللغهق، 1421محمد بن احمد،  ازهري،

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. پژوهشي از منظر قرآنواليت و امامت؛ ش، 1392محمد،  اسعدي،

 ، قم، موسسه اسماعيليان. البرهان في تفسير القرآن تا،سيد هاشم، بي بحراني،

 ، قم، بنياد بعثت. آالء الرحمن في تفسير القرآنق، 1420محمد جواد،  بالغي،

 تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشي، بيروت، داراحياء التراث العربي. ل،أنوار التنزيل و أسرار التأويق، 1418بيضاوي، عبداهلل بن عمر، 

 ، تنظيم واعظي محمدي، قم، مرکز نشر اسراء.تسنيم تفسير قرآن کريمش، 1389جوادي آملي، عبداهلل، 

گاه بقره و حقيقت امامت از ديد 124ش، »آيه 1396زاده باردئي، خديجه و سيد احمد موسوي باردئي و حسن صادقي، حسين

 .117-137، ص122ش  نامه جامعه،،  مفسران شيعه«

مطالعات ،  ش، »تحليل مفهوم امامت در آيه »ابتلي« از ديدگاه عالمه طباطبايي«1393صنمي، صنمي، شبانعلي و فاطمه خانخان

 .87-110، ص19، ش تفسيري

 تهران، انتشارات سخن. مباني کالمي اماميه در تفسير قرآن،ش، 1390علي،  راد،

 ، بيروت، دار إحيائ التراث العربي.  (التفسير الکبير)مفاتيح الغيبق، 1420محمد بن عمر، رازي،

 ، بيروت، دارالفکر. تاج العروس من جواهر القاموسق، 1414محمد، زبيدي،

 ، تهران، دفتر نشر داد. تفسير شريف الهيجي ش،1373محمد بن علي،  شريف الهيجي،

 نا.، تصحيح محمد کوچه باغي، قم، بيبصائر الدرجات في فضائل آل محمدق، 1404محمد بن حسن، ار قمي،صف

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.الميزان في تفسير القرآنق، 1417طباطبايي، محمدحسين، 
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 و طباطبايي، بيروت، دارالمعرفه.  ، تحقيق محالتيمجمع البيان لعلوم القرآنق، 1406فضل،  طبرسي،

 قم، موسسه النشر االسالمي.  رساله في الفرق بين النبي و االمام ضمن الرسائل العشر،تا، محمد، بي طوسي،

 تهران، انتشارات اسالم. اطيب البيان في تفسير القرآن،  ش،1378سيد عبدالحسين،  طيّب، 

 .115-139، ص17، ش سفينه،  پرتو آيه ابتالي حضرت ابراهيم عليه السالم«ش، »مفهوم امامت در 1386غالمي، اصغر، 

 .51-72، ص20، ش مطالعات تفسيري،  ش، »معناشناسي »امام حق« در آيات قرآن«1393زاده، فتحيه و فريده اميني، فتاحي

 ، قم، نشر هجرت.، کتاب العينق1409خليل بن احمد،  فراهيدي،

 بيروت، دارالمالک للطباعه و النشر. ،  تفسير مِن وحي القرآن،ق1419فضل اهلل، سيد محمد حسين، 

 ، قم، دارالمنار. سواطع االلهام في تفسير القرآنق، 1417ابوالفضل، فيضي دکني،

 تهران، بنياد بعثت.  تفسير أحسن الحديث،ش، 1377سيد علي اکبر، قرشي،

 ، تهران، کتابفروشي علمي. في الزام المخالفينتفسير منهج الصادقين ش، 1336مولي فتح اهلل،  کاشاني،

 تهران، کتابفروشي محمد حسن علمي. تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين،ش،1336کاشاني، مالفتح اهلل، 

،  ش، »تفسير تطبيقي و تحليلي آيه امامت در تفاسير فريقين«1395کردنژاد، نسرين و زهره شريعت ناصري و محمد هادي مفتح، 

 .7-24، ص25، ش طالعات تفسيريم

، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري و محمد آخوندي، تهران، دارالکتب (، الکافي )ط ـ االسالميهق1407کليني، محمدبن يعقوب، 

 االسالميه.

 تهران، دار محبي الحسن مِن هدي القرآن،ق، 1419مدرّسي، سيد محمد تقي، 

 بيروت، دار الکتب العلميه.  التحقيق في کلمات القرآن الکريم،ق، 1430حسن،  مصطفوي،

ش، »مفهوم امامت در قرآن با تأکيد بر بررسي تطبيقي مراتب امامت و نسبت آن با نبوت در اهم 1391معارف، مجيد و جليل پروين، 

 .29-58 ،10، ش نامه قرآن و حديثپژوهش،  تفاسير اشاعره و شيعه اماميه«

 ، تهران، دارالکتب االسالميه.تفسير نمونهش، 1374مکارم شيرازي، ناصر، 

 .7-30، ص2، ش کتاب قيم،  ش، »بررسي معناشناسي واژه امام در آيه امامت حضرت ابراهيم«1390نجارزادگان، فتح اهلل، 

، قم، پژوهشگاه حوزه مقام امامت از ديدگاه مفسران فريقينبررسي تطبيقي معناشناسي امام و ش،  1390                                 

 و دانشگاه. 

 


