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مقدم2

چکیده

آموزه «امامت» ،موضوعی است که از جنبههای مختلف کالمی ،فقهی ،عرفانی و قرآنی
مورد کاوش و پژوهش قرار گرفته است .در این ميان ،شناخت مفهوم «امامت انبيا» از
منظر قرآن کریم ،میتواند راهگشای طریقی باشد که حاصل آن ،شناختی مبنایی از
آموزه امامت به معنیاالخص ،از زاویهای تاریخی است .به رغم کوشش فراوان مفسران
فریقين در جهت تبيين مقام امامت حضرت ابراهيم (ع) در آیه  060سوره بقره ،هنوز
شاهد یک نظریه منسجم و خالی از اشکال در این زمينه نيستيم .افزون بر آن ،خلط
مباحثی همچون معناشناسی امام ،لوازم امامت ،ویژگیهای امام و ...بر شعله این اختالفات
دامن زده است .نظر بر اهميت و جایگاه این مبحث در اندیشه اسالمی ،پژوهش حاضر
کوشيده است تا با روش تحليلی -انتقادی ضمن سنجش اجمالی آرای مفسران فریقين
در حوزه «معناشناسی امامت انبيا» ،راهکار جدیدی را با تفحّص همهجانبه از آیات امامت
انبيا ،عرضه نماید .در سایه تبيين این چالش ،دیگر ابعاد موضوع امامت قرآنی نيز که
عموما در امامت اهل بيت (عليهم السالم) متبلور بوده ،رخ خواهد نمود .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که با محورگيری «کتاب» و «شریعت الهی» در ميان سلسله انبيا ،قادر
خواهيم بود تا مقام امامت انبيا در اندیشه قرآنی را تحليل نمایيم ،سپس با فارغ شدن از
این موضوع ،گستره این آموزه در دیگر ابعاد آن ،به آسانی قابل واکاوی خواهد بود.

واژگان کلیدی :امامت انبيا ،آیه  060بقره ،معناشناسی مقام امامت ،ابعاد امامت.
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مقدمه و طرح مسئله
در حوزه امامت ،آثار مفيد فراوانی به رشته تحریر درآمده است ،اما نخست آنکه عمده این
مباحث در آثار متکلمان قابل ردیابی است و دوم این که در حوزه تبيين مسئله امامت با محوریت
قرآن نيز ،توجه بيشتر پژوهشگران به آیاتی نظير آیات  55مائده 26 ،مائده 3 ،مائده و ...معطوف
بوده که صبغه کالمی -جدلی در آن مشهود است .به نظر میرسد که میتوان آیه  060سوره بقره
را یکی از آیات غُرَر قرآن در زمينه تبيين مسئله امامت دانست که در سایه توجه بيشتر به آن،
اميد است که بسياری از اختالفات کالمی ميان شيعه و سنی نيز رخت بربسته یا کم رنگ شود.
این در حالی است که متأسفانه داللت خود این آیه شریفه ،نه تنها ميان فریقين ،معرکه آرا بوده،
بلکه اماميه نيز در تفسير آن همداستان نيستند .نظر بر این اهميت مغفول مانده ،پژوهش پيشرو
با محوریت این کریمه و آیاتی مشابه نظير آیه  63انبياء 60 ،سجده 51 ،نساء و ...با روش تحليلی-
انتقادی تالش دارد تا ابعاد مختلف امامت در ميدانهای گوناگونی نظير معناشناسی ،اوصاف و
ویژگیهای امام ،لوازم امامت و مسئوليتهای او را تبيين نماید.
پيشينه این پژوهش را میتوان در قالب دو نوع پيشينه عام و خاص جستجو نمود .پيشينه
عام به حوزه تفاسير فریقين و ميراث روایی آنها مرتبط است و پيشينه خاص به تکنگاریهای
مربوطه نظر دارد .در زمره این تک نگاریها میتوان به این موارد اشاره نمود :الف) مقالهای با
عنوان «آیه  060بقره و حقيقت امامت از دیدگاه مفسران شيعه» ،منتشرشده در شماره 066
مجله «نامه جامعه»(حسين زاده باردئی ،)006-036 :0312 ،ب) مقالهای دیگر با عنوان «بررسی
معناشناسی واژه امام در آیه امامت حضرت ابراهيم» در شماره  6مجله «کتاب قيّم» (نجارزادگان،
 ،)6-31 :0311ج) مقاله «مفهوم امامت در پرتو آیه ابتالی حضرت ابراهيم(ع)» منتشرشده در
شماره  06مجله «سفينه» (غالمی ،)005-031 :0332 ،د) مقاله «تفسير تطبيقی و تحليلی آیه
امامت در تفاسير فریقين» ،نشریافته در شماره  65مجله «مطالعات تفسيری» (کردنژاد:0315 ،
 )6-60و  . ...وجه فارق پژوهش حاضر با این آثار را میتوان در این نکته دانست که در اینجا
کوشش شده تا نخست ،رویکرد قرآنپژوهان در زمينه معناشناسی مقام امامت مورد ارزیابی
اج مالی قرار گيرد تا زمينه برای ارائه رویکرد معيار به نحو تفصيل فراهم گردد؛ دوم این که به
کمک روش تفسيری قرآن به قرآن ،ابعاد مسئله «امامت انبيا» مورد پژوهش واقع شود تا ضمن
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تفکيک این ابعاد از یکدیگر و همچنين جلوگيری از خلط معناشناسی امامت با دیگر ابعاد این
مقام ،این آموزه به درستی تحليل گردد؛ مفهومی که محصور و منحصر در امامت حضرت ابراهيم
و اسحاق و یعقوب (عليهم السالم) نخواهد بود.
از این رو پژوهش حاضر با روش تحليلی -انتقادی نسبت به آرای ابراز شده تالش خواهد
داشت تا به پرسشهای زیر پاسخ مناسبی دهد:
 -0امامت حضرت ابراهيم (ع) در آیه 060سوره بقره ناظر به کدام مقام معنوی در زندگی
آن حضرت بوده است؟
 -6آیا مقام امامت مذکور در آیه 060سوره بقره منحصر در حضرت ابراهيم (ع) بوده یا دیگر
انبيا را نيز شامل میشود؟
 -3آیا مقام امامت انبيا نيز همانند مقام نبوت آنان ،مفهومی ذومراتب است؟
 -0بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبل ،محور مشترک این منزلت چيست و چه مراتبی
میتوان برای آن متصور بود؟
 -5چه ابعاد دیگری از آموزه «امامت» را میتوان از مجموعه آیات مرتبط با این مبحث ،از
قرآن استخراج نمود؟
بر این اساس ،در ابتدا با تحدید قلمرو بحث ،سعی شده تا با تمرکز بر آیه  060سوره بقره
مشهور به آیه ابتالء یا آیه عهد ،به شناسایی ،ارائه و نقد رویکرد مفسران فریقين در حوزه
معناشناسی مقام امامت انبيا پرداخته شود؛ سپس در ادامه رویکرد معيار را با استمداد از دیگر
آیات به بحث خواهيم نشاند .در قسمت دوم این مقاله تالش شده تا ضمن واکاوی ابعاد مختلف
مقام «امامت انبيا»  ،ضمن رفع چالش خلط این ابعاد با یکدیگر و با معناشناسی مقام امامت،
تبيينی نسبتا جامع از این آموزه ارائه گردد.

-1معناشناسی لغوی امام
در باب معنای لغوی «امام» اختالفی ميان فریقين مشاهده نشده و همگان آن را از ریشه
«أمم» به معنای «قصد و آهنگ چيزی کردن» دانستهاند(ازهری ،051 /05 :0060 ،مصطفوی،
 .)001 /0 :0031آنگاه واژه «إمام» که مصدر است ،گاه در معنای اسم مفعول «قُدوه» و «مُقتدی»
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و «مَن یُؤتَمُّ به» به کار می رود که همگان او را قصد کرده و به او متوجه میشوند (فراهيدی،
 )063-061 / 3 :0011و گاه در زمره اسم آلت در معنای ابزار مورد استفاده به شمار میرود که
با آن وسيله میتوان به مقصود نائل شد (ابنعاشور ،بیتا .)235 / 0 :نگاهی به موارد کاربرد واژه
«إمام» و مشتقات آن در قرآن کریم نشان میدهد که این واژه  06بار در قرآن به کار رفته است
(نک .حجر ،61/فرقان ،60/هود ،06/احقاف ،06/یس ،06/اسراء ،60/قصص ،5/قصص،00/
توبه ،06/انبياء ،63/سجده ، 60/بقره.)060/
از آنجا که محور پژوهش ما در این مقاله بر اساس آیه  060سوره بقره میباشد ،در این آیه
شریفه اینگونه میخوانيم « :وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ الَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»(بقره .)060/با تأمل در این کریمه ،نخست
روشن خواهد شد که به شکل قدر مُتيقّن ،مراد الهی از واژه «إمام» در آیه  060بقره ،معنای
لغوی نخواهد بود چرا که حضرت ابراهيم (ع) در دوران کهنسالی به این مقام نائل شده و حال
آنکه تا پيش از این ،پيشوا و اسوه و الگوی مردم در همان کسوت نبوت و رسالت بوده است .دوم
این که بنا بر نکته اخير ،حوزه معنایی دیگر آیات دوازدهگانه به غير از آیات  63انبياء و  60سجده،
از فضای آیه 060بقره بيگانه است (نجارزادگان60-00 :0311 ،؛ اسعدی10-13 :0316 ،؛ معارف،
 .) 33-36 :0310در مورد دو آیه سوره انبياء و سجده احتمال قرابت معنایی زیاد است که در
ذیل رویکرد معيار به آن خواهيم پرداخت.

-2آرای تفسیری فریقین در معناشناسی مقام امامت
مفسران فریقين در مورد معناشناسی مقام «امامت انبيا» ،دست کم پنج رویکرد را مدّ نظر
خویش قرار دادهاند .در بخش نخست این مقاله ،نقل و نقد اجمالی این دیدگاهها مورد اهتمام قرار
خواهد گرفت تا زمينه برای ارائه رویکرد معيار فراهم شود:

-1-2زمامداری و تدبیر امور جامعه
این دیدگاه ،کهنترین نظریه در باب تبيين مقام امامت است که تفاوت ميان امامت و نبوت
را در امر زعامت دین و دنيا و تدبير امور جامعه و به خصوص امر جهاد تفسير میکند (طوسی،
بیتا ،006 :طبرسی ،331 /0 :0012 ،بالغی ،063 /0 :0061 ،شریف الهيجی.)011 /0 :0363 ،
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این دیدگاه ناتمام است چرا که مسئوليت زعامت و تدبير امور جامعه بر دوش تمامی سلسله
انبيا بوده و از اختصاصات مقام «امامت» نيست (جوادی آملی.)003-020 / 2 :0331 ،

-2-2پیشوایی بر همگان و پیامبران
طرفداران این نظریه با بسط قلمرو رسالت و نبوت حضرت ابراهيم (ع) به تمامی اعصار پس
از وی ،او را پيشوا و مقتدای همه مردم و تمامی انبيای پس از او میدانند .آنان بر این باورند که
دستور به تبعيت از آیين حنيف ابراهيمی (نحل )063 /برای امت مرحومه و اطالق کلمه «الناس»
در آیه شریفه را میتوان از جمله شواهد بر این رویکرد قلمداد نمود (قرشی،635 / 0 :0366 ،
طيب ،066 /6 :0363 ،فيضی دکنی ،001 /0 :0006 ،کاشانی.)662 /0 :0332 ،
در نقد اجمالی این دیدگاه نخست باید گفت که استشهاد به آیاتی نظير آیه  063سوره
نحل در جهت استحکام این دیدگاه ناتمام است .توضيح این که بنابر موقعيت ممتاز حضرت
ابراهيم (ع) در شبه جزیره عربستان و سعی گروه اهل کتاب أعمّ از یهود و نصاری در انتساب
خود به آیين آن حضرت ،خدای سبحان ضمن ابطال این نگره و پنداره اهل کتاب (بقره،001 /
آل عمران ،)25-26 /پيامبر اکرم (ص) و امت ایشان را به پيروی از حقيقت آیين ابراهيمی امر
نموده (نحل )063 /و آنان را برترین پيروان حضرت ابراهيم(ع) معرفی مینماید (آل عمران.)23 /
نکته دوم این که طرفداران این نظریه در تبيين امامت فرزندان حضرت ابراهيم(ع) ناکام ماندهاند.
مطلب سوم این که در این نظریه حضرت نوح (ع) به عنوان اولين پيامبر اولوالعزم که قبل از
حضرت ابراهيم (ع) میزیسته ،جایگاهی نداشته و نمیتوان او را مأموم ابراهيم(ع) دانست بلکه به
عکس ،چنانکه در قرآن شاهدیم ،حضرت ابراهيم (ع) از شيعيان نوح(ع) محسوب شده است
(صافات .)33 /لذا جای این پرسش از مدّعيان این رویکرد وجود دارد که آیا اصوالً مقام امامت با
امامت حضرت ابراهيم(ع) آغاز شده است؟ در حالی که پاسخ مثبت به این پرسش نيازمند ارائه
ادله کافی در این زمينه است ،پاسخ منفی به آن نيز ،اصل رویکرد را با مناقشه جدی مواجه
خواهد ساخت.
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-3-2هدایت تکوینی
عالمه طباطبایی (ره) به عنوان مبتکر این نظریه و برخی دیگر از مفسران اماميه بر این
باورند که «امام» ،شخصی است که به وسيله «امر» الهی که از کلمه «کُن» نشأت یافته با وجه
ملکوتی عالم ،ارتباط گرفته و هدایت به امر در معنای «ایصال به مطلوب» را برای پيروان خویش
رقم میزند (طباطبایی ،660-663 /0 :0006 ،مکارم شيرازی ،036-006 /0 :0360 ،جوادی
آملی.)020-022 /2 :0331 ،
در نقد این رویکرد ،نخست میتوان اظهار داشت که دليلی مبنی بر انحصار معنای «امر» در
امر تکوینی و وجه ملکوتی عالم در دست نيست .دوم این که پذیرش این معنا برای امامت گرچه
برای درجه أعالی آن یعنی ا مامان از اهل بيت نبی اکرم (ص) مُتصوّر است ،اما نمیتوان بدون
شواهد و قرائن کافی ،آن را به امامت حضرت ابراهيم (ع) تعميم بخشيد؛ مضاف بر اینکه در مورد
امامان از اهل بيت (عليهم السالم) نيز پذیرش این معنا به عنوان وصف تعيين کننده مقام امامت
آنان و نه یکی از شؤون آن ،محل تردید است (نجارزادگان ،005-053 :0311 ،خان صنمی،
.)36-001 :0313

-4-2وجوب پیروی و اطاعت مستقل
مُبدع این رویکرد ،با استمداد از نظریه کالمی تفویض دین و استناد به مجموعهای از روایات
در باب «تشریع احکام دائمی» توسط شخص نبی اکرم (ص)« ،امامت» را مقام «مفترض الطاعه»
شدن میداند که بر طبق آن ،امام در دو حوزه کلی«-0 :حاکميت سياسی ،زمامداری و قضاوت»،
« -6تبيين وحی و تشریع احکام دائمی» ،به شکل مستقل عمل نموده و بر همگان پيروی از وی
واجب است .این وجوب پيروی نيز به شکل وجوب مستقل مطرح بوده و نه وجوب طریقی تا
ر سيدن به خدا و رسول ،بلکه خود اطاعت از امام ،موضوعيت خواهد داشت (نجارزادگان:0311 ،
 .)050-011نقدهایی به قرار زیر بر این رویکرد وارد است:
 -0در آیاتی که مورد استناد واقع شده ،نظير آیات  6حشر و  61توبه ،از پيامبر اکرم (ص)
با عنوان «رسول» تعبير شده و نه «امام» .همچنين در آیه  51نساء معروف به آیه اولی االمر نيز
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اطاعت مستقل از رسول خدا (ص) تحت عنوان «اطيعوا الرسول» مطرح شده که طبق اصاله
الظهور ،در رسالت ایشان جاری خواهد بود.
 -6بر طبق آیه  51نساء ،اطاعت از اولی االمر در ذیل اطاعت از رسول گنجانده شده است،
این مطلب با دو قرینه داخلی در آیه شریفه قابل اثبات است :نخست آنکه کلمه «أطيعوا» در مورد
«اولی االمر» تکرار نشده و دوم آنکه در مواقع نزاع ،ارجاع به اولیاالمر پيش بينی نشده است .از
این رو وجوب پيروی مستقل برای اولیاالمر به عنوان امامان از اهل بيت نبی اکرم (ص) با چالش
جدی مواجه خواهد شد.
 -3در این نظریه ،محور بحث بر امامت رسول اکرم (ص) و اهل بيت ایشان استوار است؛ در
حالی که نظریه پرداز محترم نتوانسته آن را به امامت انبيای الهی از جمله حضرت ابراهيم (ع) و
ذریه ایشان تعميم بخشد .از روایت نقل شده مبنی بر «مفترض الطاعه» بودن حضرت ابراهيم (ع)
نيز بيش از این بر نمیآید که اطاعت از ایشان در دوران کهنسالی بر مردم واجب شد اما نخست
این که روایت شریفه بر مستقل بودن این وجوب داللتی نداشته و دوم این که بر طبق آیاتی نظير
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (نساء ،)20/مُطاع بودن از شؤون «رسول» الهی
دانسته شده که اختصاصی به حضرت ابراهيم (ع) نداشته است .نهایت آنکه بگویيم در مورد ایشان،
قلمرو شمول یا کيفيت آن با دیگر رسوالن الهی متفاوت بوده است ولی در اصل «اطاعت شوندگی»
فرقی ميان رسول و امام مشهود نيست و میتوان آن را از شؤون مشترک «رسول» و «امام»
دانست .بنابراین به نظر میرسد «مُطاع بودن» و «مفترض الطاعه» شدن ،فصل مُقوّم «امامت»
نخواهد بود.
 -0هيچ شاهد تاریخی یا نقلِ معتبری مبنی بر جعل مستقيم احکام توسط حضرت ابراهيم
(ع) یا ذُرّیّه ایشان در دست نيست و اصوالً با توجه به عدم پيچيدگی شرایع در عصر انبيای سلف،
پذیرش این معنا برای «امام» دشوار است.
 -5در آیه محل بحث یعنی آیه  060بقره پس از إعالم الهی مبنی بر به امامت رسيدن
حضرت ابراهيم (ع) ،آن حضرت بالفاصله همان مقام را برای ذُرّیّه خویش طلب میکند .تأمّل در
(ع) تا پيش از این ،مقام
آیه ش ریفه این نکته را به دنبال خواهد داشت که حضرت ابراهيم
امامت را به خوبی درک میکرده که از خصوصيات آن سؤالی به درگاه خدای سبحان مطرح نکرده
و افزون بر آن ،همان مقام را برای ذُرّیّه خویش نيز طلب نموده است .این در حالی است که نه
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تنها در این نظریه ،بلکه در سایر رویکردهای معناشناسی امام ،مقام «امامت» با امامت حضرت
ابراهيم(ع) آغاز می شود و تا پيش از آن حضرت ،این مقام ،مسبوق به سابقه نبوده و طبيعتا
حضرت ابراهيم(ع) تا پيش از این زمان ،تصوّر معناداری از آن نداشته است .دستکم اینکه
میتو ان این رویکردها را در باب تبيين امامتِ پيش از آن حضرت و همچنين منشأ و کيفيت
اطالع آن حضرت از این مقام ،ساکت دانست.

 -5-2امامت در معنای نبوت
این دیدگاه بيشتر در ميان قرآنپژوهان اهل سنت از دوره متقدم تا دوره متأخر مطرح بوده
است (رازی ،32/0 :0061،آلوسی .)510/0 :0006،هرچند که دو تن از مفسران اماميه (سيد
محمد تقی مدرسی مؤلف «مِن هدی القرآن» و سيد محمد حسين فضل اهلل صاحب تفسير «مِن
وحی القرآن») نيز با تقریری متفاوت متمایل به آن بودهاند (مدرّسی 650/0: 0001،و فضل
اهلل .)00/3: 0001،از آنجا که این نظریه مخالف مضمون آیه  060بقره مبنی بر اعطای مقام امامت
به حضرت ابراهيم (ع) در کهنسالی و همچنين در تضاد با روایات منقول از فریقين است ،مطرود
خواهد بود .گرچه جمعی از مفسران اهل سنت که از طرفداران این نظریه محسوب میشوند ،در
رفع اشکاالت وارد بر آن کوشش زیادی نمودهاند (رازی ،32/0 :0061،آلوسی،510/0 :0006،
ابوحيان اندلسی )213/0: 0061،اما این تالشها ثمربخش واقع نشده است (نجارزادگان:0311 ،
.)11-000

-3رویکرد معیار
در این رویکرد ،با محوریت آیه  060بقره و استمداد از آیاتی دیگر با روش قرآن به قرآن و
در نهایت شواهد و مؤیدات روایی تالش خواهيم نمود تا نخست مفهوم «امامت» به درستی تبيين
گردد ،دوم این که دیگر وجوه مرتبط با این مبحث در قرآن کریم ،جایگاه خویش را باز باید .بدین
منظور در ابتدا مقدمات زیر را در نظر میگيریم:
مقدمه اول :نيل به اصل مقام امامت ،همانند مقام نبوت و رسالت ،اکتسابی نيست.
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مقدمه دوم :گرچه کلمه «إذ» در ابتدای آیه  060بقره میتواند ناظر بر «أُذْکُر» مقدّر باشد
و نه فعل «قال»  ،اما در هر دو صورت ،وابستگی مقام امامت بر ابتالئات حضرت ابراهيم(ع) ،خالی
از این اِشعار نيست که درجاتی از اکتساب و تالش قابل در کنار اعطای فاعل برای رسيدن حضرت
ابراهيم (ع) به این مقام منيع الزم بوده است .به عبارت دیگر «پيوند بين شرط و جزا و سبب و
مسبب اقتضا دارد که بين آن کلمات و بين جعل امامت ،حداقل در خصوص ابراهيم خليل،
پيوندی باشد»(جوادی آملی.)033 /2 :0331 ،
مقدمه سوم :مقام امامت قرآنی در قرآن کریم به شکل قدر مُتيقّن برای دو تن دیگر از انبيای
الهی یعنی حضرت اسحاق و حضرت یعقوب (عليهم السالم) مطرح شده (انبياء )66-63 /و این
در حالی است که در مورد این دو امام الهی ،شاهد گزارههایی در قرآن ،دالّ بر مسبوق بودن این
مقام به ابتالئات و آزمونهای دشوار چونان حضرت ابراهيم(ع) نيستيم .بلکه اصاله الظهور حاکی
از آن است که این دو نبی خدا با زمينة دعا و درخواست حضرت ابراهيم(ع) بدین مقام نائل
گشتهاند (بقره.)060 /
از مجموع این سه مقدمه این نتيجه حاصل میشود که گرچه این سه پيشوای الهی در اصل
نيل به مقام امامت مشترک اند ،اما امامت آنان دارای مراتب و درجاتی است که موجب برتری
بعضی بر بعض دیگر می شود .به عبارت دیگر نيل به مرتبه عالی از این مقام ،مستلزم خروج
موفقيت آميز از ابتالئات الهی خواهد بود .بنابراین همانگونه که انبياء الهی بنا بر کریمه «تِلْكَ
الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( »...بقره )653/دارای درجاتی میباشند که موجب ترفيع
برخی بر بعض دیگر است ،میتوان مفهوم «امامت انبيا» را نيز مفهومی ذو مراتب و مُشکّک
دانست .از سوی دیگر انتخاب اشخاصی که عهدهدار مناصب الهی و از جمله منصب امامت می-
باشند ،بر اساس فرآیند «إصطفاء» انجام خواهد پذیرفت« .إصطفاء» در معنای خالص سازی و
پاکسازی از آلودگیها (زبيدی )210-210 /01 :0000 ،به وسيله آزمونهای مختلف پدید خواهد
آمد .حال هرچه این ابتالئات ،دشوارتر باشد ،درجه این إصطفاء نيز باالتر خواهد یافت .از این رو
میتوان مراتب و درجاتی از «امامت» را متصور بود که در آن ،شخص امام به أعلی درجه خلوص
و صفا رسيده است .از این رو در مقام ثبوت ،در نظر گرفتن درجاتی فوق درجه امامت حضرت
ابراهيم (ع) نيز هيچ منع عقلی نداشته و قابل فرض است .به مقام اثبات این مرتبه و درجه در
اثنای بحث خواهيم پرداخت.
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بنابراین در تحليل مقام امامت انبيا با دو سطح از بحث روبرو خواهيم بود :سطح اول ،محور
مشترک یا همان گوهر اصلی و فصل مُقوّم مقام «امامت» است که در ميان تمامی آنان مشترک
خواهد بود که بر اساس آن اصطالح «امامت» قرآنی معنا میشود و سطح دوم ،محور تفاضل و
ترفيع رتبه امامان از انبيا نسبت به یکدیگر است .اکنون تالش خواهيم نمود تا در ابتدا به تبيين
محور مشترک پرداخته و در ادامه محور تفاضل را بررسی نمایيم.

-1-3محور مشترک مقام امامت
در آیات  66-63سوره انبيا اینچنين میخوانيم:
«وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَکُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِینَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ
بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ» (انبياء/
)66-63
با بازگشت مرجع ضمير «هُ» در « لَهُ » به حضرت ابراهيم (ع) ،این کریمه به محور مشترک
ميان امامت حضرت ابراهيم (ع) با حضرت اسحاق و یعقوب (عليهم السالم) اشاره دارد.
از طرف دیگر در آیات  63-60سوره سجده نيز این چنين آمده است:
«وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ فَلَا تَکُنْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَ
* وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ» (سجده)63-60 /
از مقایسه این دو دسته از آیات معلوم خواهد شد که توصيف «یهدون بامرنا» برای واژه
«ائمه» (جمع «امام») ،همان قدر مشترک هر دو دسته از این آیات است .اینگونه به نظر میرسد
که این توصيف ،وصف تفسيری «امام» خواهد بود که با تعقيب آن میتوان حقيقت مشترک در
معناشناسی «امام» را واکاوید .از این رو با انتقال به آیات  63-60سجده و تأمل در مفاد آن ،سعی
خواهيم کرد تا حقيقت این وصف و در پی آن ،گوهر ذاتی معناشناسی «امامت» را استخراج
نمایيم .تأمل در این آیات شریفه ( 63-60سجده) با مقدمات زیر دنبال خواهد شد:
مقدمه اول :بنابر نظر بسياری از مفسران ،همسو با سياق آیه ،ضمير «ه» در «جعلناه» به
کتاب «تورات» بازگشت میکند (طباطبایی ،311 /02 :0006 ،مکارم شيرازی،023 /06 :0360 ،
بيضاوی ،666 /0 :0003 ،رازی.)051 /65 :0061 ،
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مقدمه دوم :اطالق کلمه «بنی اسرائيل» حاکی از آن است که هدایت این قوم ،همواره چه
در عصر حضرت موسی (ع) و چه پس از آن ،به کمک کتاب آسمانی «تورات» انجام میشده است.
مقدمه سوم :پس از رحلت حضرت موسی (ع) ،امامانی از ميان قوم بنی اسرائيل بدین مقام
منصوب گشتهاند که وظيفه اصلی آنان ،هدایت به امر بوده است.
از مجموع این مقدمات این چنين نتيجهگيری میشود که این دو جعل الهی (جعل «تورات»
به عنوان سبب هدایت و جعل ائمه به عنوان هادیان به امر) مکمّل یکدیگر بوده و پيشوایان بنی
اسرائيل در مصاحبت یا مالبست کتاب تورات ،نقش خود را به عنوان هادیان الهی ایفا مینمودهاند.
بنابراین وصف تفسيری «یهدون بامرنا» با محوریت کتاب آسمانی و شریعت الهی در هر برهه از
زمان ،حقيقت معنای «امامت» را روشن خواهد نمود.
در جهت دفع اشکال مقدّر بر امامت بنی اسرائيل در آیه  60سجده ،این نکته الزم به ذکر
است که این مقام امامت ،همسان با آیات  060بقره و  63انبيا در معنای مصطلح آن و نه معنای
لغوی میباشد .معنای لغوی امامت بنی اسرائيل را میتوان در آیه  5سوره قصص دنبال نمود:
«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ» (قصص/
 .)5این نکته به چند دليل ،مستند است :نخست این که در آیه  5قصص ،تمامی بنی اسرائيل به
عنوان «ائمه» معرفی شدهاند حال آنکه در آیه  60سجده ،تعبير «منهم» نشانگر آن خواهد بود
که بعضی از بنی اسرائيل به این مقام نائل گشتهاند .دوم این که در آیه  5قصص ،سخن بر سر به
ارث بردن زمين است ولی در آیه  60سجده ،هادیان الهی وارثان کتاب تورات بودهاند که تعبيری
واالتر و اختصاصیتر است .در نهایت اینکه سياق آیه  5قصص به فَرَج قوم بنی اسرائيل در زمان
موسی کليم و پس از نجات از فرعون اشاره دارد که محدود به زمانی مشخص است ،اما در آیه
 60سجده ،مقام بحث تا عصر پس از حضرت موسی (ع) امتداد مییابد که نشانهای از استمرار
یک مقام معنوی در ميان بنی اسرائيل است.

شواهد و قرائن
شواهد و مؤیداتی را میتوان بر این رویکرد به معناشناسی مقام «امامت انبياء» ،اقامه نمود:
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شواهد قرآنی
از آیات  051سوره اعراف و  03سوره مائده میتوان در جهت اثبات مدّعای خود بهره گرفت.
در آیه  051سوره اعراف اینچنين آمده است که« :وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
یَعْدِلُونَ» (اعراف« .)051 /مِن» بعضيه و تعبير «یهدون» در این آیه شریفه ،همسان با آیه 60
سجده در صدد بيان مقام پيشوایی گروهی خاص در ميان بنی اسرائيل است .پس از اثبات این
تشابه ساختاری ،میتوان این نکته را مطرح نمود که واژه «أُمّة» در این آیه ،واژهای است که
جانشين واژه «امام» یا «ائمة» در آیه  60سجده شده است (فتاحی زاده .)23-20 :0313 ،مؤید
این برداشت ،توجه به ریشه لغوی مشترک در هر دو واژه «إمام» و «أئمة» میباشد که از «أ  -م
 م» به معنای «قصد و آهنگ» بوده که پيش از این توضيح داده شد (مصطفوی/0 :0031 ،.)003
همچنين در آیه  03سوره مائده آمده است« :وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَالَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا
جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن
لِّیَبْلُوَکُمْ فِی مَآ آتَاکُم فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ إِلَى اهلل مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ
تَخْتَلِفُونَ» (مائده .)03 /از این آیه استفاده میشود که امتها در ذیل سرفصل شرایع و مناهج
قرار دارند که آن نيز مبتنی بر کتاب الهی است .این کتاب در هر برهه از زمان در دست یکی از
انبيای اولوالعزم قرارمی گيرد ،از این رو هر امت با نبی اولوالعزم خود ارتباطی وثيق مییابد که از
آن با عنوان رابطه «امام» و «امت» یاد میشود.
بنابراین بر طبق آیه  051اعراف و  03مائده ،مقام امامت در ميان بنی اسرائيل یا غير آنان،
با مسئله شریعت و کتاب الهی پيوند مستحکمی مییابد که شاهدی بر معنای تقریر شده برای
«امامت» خواهد بود.

شاهد روائی
شاهد دیگر بر رویکرد معيار در جهت تبيين معناشناسی مقام «امامت انبيا» ،روایتی است
که شيخ کلينی در کتاب کافی آن را ذکر میکند:
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محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن هشام بن سالم و
دُرُسْتَ بن ابی منصور ،عنه قال :قال ابوعبداهلل(ع) :االنبیاء و المرسلون علی اربع طبقات:
فنبی منبا فی نفسه الیعدوا غیرها؛ و نبی یری فی النوم و یسمع الصوت و ال یعاینه فی
الیقظه و لم یبعث الی احد و علیه امام مثل ما کان ابراهیم علی لوط(ع) .و نبی یری فی
منامه و یسمع الصوت و یعاین الملك و قد ارسل الی طائفة قلّوا أو کثروا ،کیونس(ع)،
قال اهلل لیونس« :وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ» (صافات )109 /قال :یزیدون ثالثین
الفا و علیه امام؛ و الذی یری فی نومه و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه و هو امام ،مثل
اولی العزم ،و قد کان ابراهیم نبیاً و لیس بامام حتی قال اهلل« :إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی» فقال اهلل« :لَایَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (بقره ،)120 /من عبد صنماً او وثناً
ال یکون اماماً (کلينی.)060-065 /0 :0016 ،
از تأمل در حدیث شریفه چند نکته برداشت میشود:
 -0امامت مورد نظر در این حدیث شریف ،تنها مختص به امامان از انبيا است و شامل امامان
اهل بيت (عليهم السالم) نخواهد بود تا مشاهده مَلَک در بيداری برای امام با مجموعه روایات
دیگر در این باب ،در تنافی باشد.
 -6مطرح شدن امامت حضرت ابراهيم (ع) به عنوان یکی از انبيای اولوالعزم در دسته چهارم
از این روایت ،حاکی از آن است که امر امامت در ميان انبيا ،اختصاصی به آن حضرت نداشته،
بلکه قدر مُتيقّن این است که تمامی انبيا اولوالعزم را شامل میشود.
 -3اختصاصیافتن مقام امامت ،به انبيا اولوالعزم از ميان گروههای چهارگانه مذکور در این
روایت ،از یکسو و تعلّق داشتن کتاب و شریعت جداگانه به هریک از انبيا اولوالعزم از سوی دیگر،
حاکی از این است که امامت انبياء اولوالعزم ،بر حول محور کتاب و شریعت آنان دور میزند و این
نکته ،همان گوهر ذات و حقيقت معنای امامت خواهد بود که در رویکرد معيار مورد بررسی واقع
شد.
 -0مطابق با این روایت ،قادر خواهيم بود تا حضرت نوح(ع) -اولين نبی اولوالعزم -را به
عنوان اولين امام در ميان امامان از انبيا محسوب نمایيم .این نظر ،مخالف با خوانش مشهور مبنی
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بر آغاز جریان امامت انبيا با حضرت ابراهيم(ع) است که در غالب رویکردها شاهد آن بودیم .در
جهت تبيين نکته اخير نيز میتوان شواهد و قرائنی از آیات شریفه ذکر کرد:
الف) همان گونه که پيش از این ذکر شد ،حضرت ابراهيم (ع) در زمان نيل به مقام امامت،
در موقعيتی قرار داشته که معنای «امامت» را به خوبی درک میکرده است و لذا به جای سؤال
از کيفيت این مقام ،آن را برای ذرّیه خویش نيز طلب نموده و معقول نخواهد بود که امرِ ندانسته
را برای ایشان نيز طلب کند .از سوی دیگر بر طبق کریمه «وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْرَاهِیمَ» (صافات/
 ،) 33حضرت نوح تا پيش از رسيدن به مقام امامت از زمره شيعيان و مأمومين حضرت نوح (ع)
محسوب میشده است .لذا مقام امامت و پيشوایی حضرت نوح (ع) برای حضرت ابراهيم (ع) کامالً
مشخص و هویدا بوده است.
ب) زمينه هایی که برای دستيابی به مقام امامت ،از جمله صبر و یقين در آیه «وَجَعَلْنَا
مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(سجده )60/مطرح شده ،به نحو
مطلوبی در سيره حضرت نوح (ع) مشاهده میشود .مقام صبر ایشان از آیاتی نظير «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَامًا(»...عنکبوت )00/و مقام یقين ایشان
از آیاتی همانند « وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن کَانَ کَبُرَ عَلَیْکُم مَّقَامِی
وَتَذْکِیرِی بِآیَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَکُمْ وَشُرَکَاءکُمْ ثُمَّ الَ یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ
غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَیَّ وَالَ تُنظِرُونِ»(یونس )60/قابل برداشت است.
بنابراین محور مشترک امامت انبيا ،همان وصف هدایتگری همهجانبه آنان در مصاحبت با
کتاب و شریعت الهی خوهد بود که تا برههای از زمان و آمدن شریعت و کتاب آسمانی بعدی
ادامه خواهد یافت .وجه افتراق اینگونه معناشناسی امامت انبيا با هدایتگری سایر انبيا و رسوالن
الهی نيز در قلمرو والیت (تصرّف) آنان و ميزان بهرهمندی آنان از مفاهيم کتاب آسمانیِ هر زمان
نهفته است ،بهگونه ای که هدایت انبيا و رسوالن الهی معطوف به گروه یا منطقه خاص جغرافيایی
بوده که بعضا در سطح یک خانواده یا یک روستا مشاهده میشده است؛ همچنين این هدایتگری
در جهت رفع مشکالت خاص هر قوم ،متناسب با اوضاع اجتماعی -فرهنگی آنان بوده است
(همانند کم فروشی قوم شعيب (ع) یا شيوع عمل شنيع لواط در ميان قوم لوط(ع)) .این در حالی
است که وجود امام در هر برهه از زمان بر سایر انبيا و رسوالن الهی والیت و سيطره داشته و آنان
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موظف به تبعيت از او هستند ،همچنين امام ،واجد تمامی مفاهيم کتاب هر عصر بوده و از این رو
موظف به حفظ شریعت الهی در چارچوب کلی ترسيم شده برای آن است.

-2-3محور تفاضل مقام امامت
اکنون که محور مشترک امامت ،تبيين گردید ،میتوان به کمک آیات  30-36سوره مبارکه
فاطر ،محور تفاضل را بيان کرد .در این آیات میخوانيم« :وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ مِنَ الْکِتَابِ هُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا
مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْکَبِیرُ» (فاطر)30-36 /
گرچه بر طبق سياق آیه که «کتاب» را در مصداق «قرآن» مُتعيّن میکند و همچنين روایات
متواتر ذیل آن که «مصطفين» را عترت طاهره (عليهم السالم) معرفی میکند ،این مقام وراثت،
منحصر در اهل بيت مُطهّر پيامبر اکرم(ص) میباشد (راد ،)601-653 :0311 ،اما میتوان این
الگو را به امامت دیگر وارثان برگزیده از امامان سابق نيز تعميم بخشيد .بر طبق مفاد آیات سوره
فاطر ،سابقان در خيرات با وراثت حقيقت کتاب الهی از مُوَرّثان خود ،به مقام «إصطفاء» و «امامت»
بر مردم نائل آمدهاند .سر سلسله این مُوَرّثان نيز به صاحب کتاب و شریعت الهی در هر دوره ختم
میشود.
بنابراین محور تفاضل امامت انبيا را میتوان در وجه انتساب آنان به کتاب الهی دانست.
گروهی که صاحبان کتاب و شریعت بوده در مرتبه عالی و گروه دیگر که وارثان کتاب الهیاند در
مرتبه متوسط این امامت ،جای خواهند گرفت .لذا بر اساس اصل «الفَضلُ لِمَن سَبَق» ،امامت انبيا
الوالعزم در مرتبه باالتری از امامان پس از ایشان تا ظهور کتاب و شریعت بعدی قرار خواهد داشت.
از سوی دیگر در عين واحد بودن جریان دین نزد خدای سبحان (آل عمران ،)10/شرعهها
و منهاج های گوناگونی بر اساس کتاب آسمانی در هر برهه برای مردم وضع شده است (مائده03/
؛ حج ) 26/و از آنجا که کتاب آسمانی قرآن و شریعت محمدی ،مُهيمن و مسلّط بر دیگر کتب و
شرایع است (مائده ،)03/لذا می توان امامت پيامبر اکرم(ص) را حدّ اعلی و مرتبه نهایی امامت
انبيا دانست که به دليل خاتميت ایشان ،مقامی مافوق آن متصور نمیباشد.
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در خصوص امامت حضرت ابراهيم (ع) و ذرّیه آن حضرت ،چنانچه از فراز «ال ینال عهدی
الظالمین» استشمام میشود ،دعای حضرت ابراهيم (ع) به طور فی الجمله و موجبه جزئيه اجابت
شده است .به عبارت دیگر در مورد برخی از انبيای اولوالعزم پس از وی ،به نحو کامل به اجابت
رسيده و آنان به مقام امامت مرتبه عالی نائل گشتهاند و در مورد برخی دیگر از آنان ،این درخواست
به نحو امامت مرتبه متوسط ،مستجاب شده است .شاید بتوان سرّ بيان این فراز از آیه  060بقره
در قالب یک اسلوب منفی را ضمن حفظ بازگویی اصلِ «عدم سازگاری مقام امامت با ظلم» ،در
بيان همين ذومراتب بودن این مقام دانست.

-3-3ابعاد مقام امامت
تاکنون رکن اصلی و اساسی آموزه امامت انبيا یعنی همان معناشناسی این امامت در دو
محور نقاط اشتراک و نقاط تفاضل ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت .اکنون با روشن شدن حقيقت
معنای «امامت انبيا» ،میتوان به تبيين دیگر ابعاد این موضوع پرداخت .این ابعاد به نحو اجمال
به قرار زیر خواهد بود:
 -1-3-3لوازم امامت
بر طبق مفاد آیات  63انبياء و  60سجده ،دستيابی به مقام امامت ،منوط به احراز مقام
صبر ،یقين و عبودیت تامّ الهی خواهد بود.
-2-3-3ویژگیهای امام
برترین خصوصيتی که در آیات و روایات برای امام قابل استخراج است ،همان مقام «مفترض
الطاعه» بودن ایشان خواهد بود .توضيح آنکه «مُلک عظيم» در آیه «أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى
مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنَآ آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَیْنَاهُم مُّلْکًا
عَظِیمًا»(نساء )50/بر طبق روایت معصومان (عليهم السالم) ،به مقام «مفترض الطاعه» بودن امام
تفسير شده است (بحرانی ،بیتا .)663-662 /0 :همين مقام برای حضرت ابراهيم (ع) نيز در
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روایتی از حضرت صادق (ع) اثبات شده است (صفار .)511 :0010 ،بنابراین این ویژگی امام سبب
خواهد شد تا همگان از دستورات او به طور مطلق تبعيت نمایند .البته این اطاعت با توجه به
مرتبه امام ،ذو مراتب خواهد بود که در قسمت آینده توضيح بيشتری در مورد آن داده خواهد
شد .ویژگی و خصوصيت «مفترض الطاعه» بودن امام از آن رو در ذیل این مبحث و نه ذیل مبحث
معناشناسی امامت ،مطرح شد که بر طبق آیه شریفه «أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ
أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَى( »...یونس ،)35 /تبعيّت و اطاعت ،فرع بر مقام هدایتگری هادیان در
نظرگرفته شده که هماهنگ با رابطه گوهر ذاتی معنای امامت با مُطاع بودن امام میباشد.
دومين ویژگی امام ،بهرهمندی او از وحی تسدیدی است تا بتواند مسئوليتهای خویش را
در قبال مردم در تمامی شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی به نحو احسن ایفا نماید.
-3-3-3مسئولیتهای امام
مسئوليتهای امام به اموری مربوط میشود که مردم موظف به تبعيت و اطاعت از امام در
آن امور میباشند .به طور کلی با سه دسته از مسئوليتها در این زمينه روبرو هستيم:
 -0مرجعيت دینی از طریق انتساب به کتاب الهی
 -6زمامداری ،قضاوت و اجرای فرامين الهی
 -3تشریع مستقل احکام
مسئوليت بند اول مربوط به امامان مرتبه عالی از طریق صاحب کتاب بودن و امامان مرتبه
متوسط از طریق وراثت کتاب الهی خواهد بود .در مورد بند دوم نيز با فرض مساعدبودن شرایط
اجتماعی و اقبال عمومی جهت تشکيل حکومت ،تکليف حاکميت سياسی بر دوش تمامی امامان
قرار خواهد گرفت .اما در مورد بند سوم باید اظهار داشت که همانگونه که از مجموعه دالیل و
شواهد نقلی و تاریخی برمی آید ،انجام این مسئوليت فقط بر دوش نبی اکرم (ص) در عالیترین
مرتبه امامت از ميان انبياء قرار گرفته است .گرچه شاید بتوان از مجموعه شواهد و قرائن دیگری
استفاده نمود که امامان از اهل بيت (عليهم السالم) نيز در مقام ثبوت (و نه لزوما مقام اثبات) در
این منزلت با آن حضرت شریک اند .طبيعی است که با فرض پذیرش این نظر ،این مسئوليت در
مرحله بالذات و باالصاله مختصّ به آن حضرت و در مرحله بالتّبع و بالنّيابه برای اهل بيت گرامی
آن حضرت به عنوان وصيّان وی قابل طرح است .این معنا از تأمل در سياق آیه  51نساء معروف
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به آیه اولی االمر تا حدودی قابل ردیابی است؛ همردیفی و عطف بالواسطه «رسول» با «اولی
االمر» در این آیه شریفه ،ضمن گواهبودن بر عصمت اولی االمر ،ضرورت اطاعت مطلق از آنان در
جميع شئون رسول اکرم(ص) در مرحله استخالف از آن حضرت را نشان خواهد داد
(اسعدی.)330-332 :0316،

نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تا با محوریت آیه  060سوره بقره در مورد امامت حضرت ابراهيم
(ع) ،معناشناسی مقام امامت انبيا با روشی تحليل -انتقادی به رویکردهای موجود در ميان
فریقين ،مورد بازپژوهی قرار گيرد .اهمّ نتایج مستخرج از این پژوهش را میتوان در رئوس زیر
خالصه نمود:
 گوهر ذات و حقيقت معنای «امامت انبيا» ،همان وصففف هدایتگری همهجانبهی آنان-
وصفف تفسيری «یهدون بامرنا» -در مقارنت با کتاب و شریعت الهی خوهد بود که این
مقام معنوی را در انبيا اولوالعزم به عنوان صفففاحبان شفففرایع و کتب آسفففمانی متعيّن
میکند.
 امامت دیگر انبيا الهی همچون امامت حضففرت اسففحاق و یعقوب (عليهما السففالم) و
برخی از انبيا بنی اسففرائيل -که در نصففوص قرآنی مورد اشففاره واقع شففده اسففت -در
چارچوب همان معناشفناسی از امامت و در سطحی پایينتر از آن قابل تحليل است .از
این رو این امامان به عنوان وارثان کتاب و حافظان شففریعت نبیِ اولی العزم سففابق بر
خود ،هادیان مردم عصر خویش و حجت بر آنان در هر برههای از زمان خواهند بود.
 عدم تفکيک حوزه معناشففناسففی امامت انبيا از دیگر ابعاد آن ،نقيصففهای بوده که در
بيشفتر پژوهشهایی از این دسفت ،رخ داده است .از این رو اهميت ابعادپژوهی موضوع
«امامت انبيا» ،قابل طرح خواهد بود.
 ویژگیهای امام یا مسفففئوليتهای او از جمله ابعادی از آموزه «امامت» اسفففت که در
رویکرد برخی از قرآنپژوهان ،در جایگاه معناشناسی حقيقت مقام «امامت» نهاده شده
اسفففت ،از این رو تبيين و تفکيففک آن از رویکرد معيففار ،یکی از اهففداف مفدّ نظر این
پژوهش واقع شد.
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کتابشناسی
.0
.6
.3
.0
.5
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.6
.3
.1
.01
.00

.06
.03
.00
.05

قرآن کریم.
آلوسی ،محمود0006 ،ق ،روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی،
بيروت ،دارالفکر.
ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،بیتا ،التحریر و التنویر ،بيروت ،موسسه التاریخ.
ابوحيان اندلسی ،محمد بن یوسف0061 ،ق ،البحر المحيط فی التفسير ،بيروت،
دارالفکر.
ازهری ،محمد بن احمد0060 ،ق ،تهذیب اللغه ،بيروت ،دار احياء التراث العربی.
اسعدی ،محمد0316 ،ش ،والیت و امامت؛ پژوهشی از منظر قرآن ،قم ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه.
بحرانی ،سيد هاشم ،بیتا ،البرهان فی تفسير القرآن ،قم ،موسسه اسماعيليان.
بالغی ،محمد جواد0061 ،ق ،آالء الرحمن فی تفسير القرآن ،قم ،بنياد بعثت.
بيضاوی ،عبداهلل بن عمر0003 ،ق ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقيق محمد
عبدالرحمن المرعشی ،بيروت ،داراحياء التراث العربی.
جوادی آملی ،عبداهلل 0331 ،ش ،تسنيم تفسير قرآن کریم ،تنظيم واعظی محمدی،
قم ،مرکز نشر اسراء.
حسين زاده باردئی ،خدیجه و سيد احمد موسوی باردئی و حسن صادقی0312 ،ش،
«آیه  060بقره و حقيقت امامت از دیدگاه مفسران شيعه»  ،نامه جامعه ،ش ،066
ص.006-036
خانصنمی ،شبانعلی و فاطمه خانصنمی0313 ،ش« ،تحليل مفهوم امامت در آیه
«ابتلی» از دیدگاه عالمه طباطبایی»  ،مطالعات تفسيری ،ش  ،01ص.36-001
راد ،علی0311 ،ش ،مبانی کالمی اماميه در تفسير قرآن ،تهران ،انتشارات سخن.
رازی ،محمد بن عمر0061،ق ،التفسير الکبير(مفاتيح الغيب) ،بيروت ،دار إحيائ التراث
العربی.
زبيدی ،محمد0000،ق ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بيروت ،دارالفکر.
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شریف الهيجی ،محمد بن علی0363 ،ش ،تفسير شریف الهيجی ،تهران ،دفتر نشر
داد.
صفار قمی ،محمد بن حسن0010،ق ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ،تصحيح
محمد کوچه باغی ،قم ،بینا.
طباطبایی(عالمه) ،محمدحسين0006 ،ق ،الميزان فی تفسير القرآن ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
طبرسی ،فضل0012 ،ق ،مجمع البيان لعلوم القرآن ،تحقيق محالتی و طباطبایی،
بيروت ،دارالمعرفه.
طوسی(شيخ) ،محمد ،بیتا ،رساله فی الفرق بين النبی و االمام ضمن الرسائل العشر،
قم ،موسسه النشر االسالمی.
طيّب ،سيد عبدالحسين0363 ،ش ،اطيب البيان فی تفسير القرآن ،تهران ،انتشارات
اسالم.
غالمی ،اصغر0332 ،ش« ،مفهوم امامت در پرتو آیه ابتالی حضرت ابراهيم عليه السالم»
 ،سفينه ،ش  ،06ص.005-031
فتاحیزاده ،فتحيه و فریده امينی0313 ،ش« ،معناشناسی «امام حق» در آیات قرآن»
 ،مطالعات تفسيری ،ش  ،61ص.50-66
فراهيدی ،خليل بن احمد0011 ،ق ،کتاب العين ،قم ،نشر هجرت.
فضل اهلل ،سيد محمد حسين0001 ،ق ،تفسير مِن وحی القرآن ،بيروت ،دارالمالک
للطباعه و النشر.
فيضی دکنی ،ابوالفضل0006،ق ،سواطع االلهام فی تفسير القرآن ،قم ،دارالمنار.
قرشی ،سيد علی اکبر0366،ش ،تفسير أحسن الحدیث ،تهران ،بنياد بعثت.
کاشانی ،مولی فتح اهلل 0332 ،ش ،تفسير منهج الصادقين فی الزام المخالفين ،تهران،
کتابفروشی علمی.
کاشانی ،مالفتح اهلل 0332 ،ش،تفسير منهج الصادقين فی الزام المخالفين ،تهران،
کتابفروشی محمد حسن علمی.
کردنژاد ،نسرین و زهره شریعت ناصری و محمد هادی مفتح0315 ،ش« ،تفسير
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تطبيقی و تحليلی آیه امامت در تفاسير فریقين»  ،مطالعات تفسيری ،ش  ،65ص-60
.6
کلينی ،محمدبن یعقوب0016 ،ق ،الکافی (ط ف االسالميه) ،تحقيق و تصحيح علی اکبر
غفاری و محمد آخوندی ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
مدرّسی ،سيد محمد تقی0001 ،ق ،مِن هدی القرآن ،تهران ،دار محبی الحسن
مصطفوی ،حسن0031 ،ق ،التحقيق فی کلمات القرآن الکریم ،بيروت ،دار الکتب
العلميه.
معارف ،مجيد و جليل پروین0310 ،ش« ،مفهوم امامت در قرآن با تأکيد بر بررسی
تطبيقی مراتب امامت و نسبت آن با نبوت در اهم تفاسير اشاعره و شيعه اماميه» ،
پژوهشنامه قرآن و حدیث ،ش .61-53 ،01
مکارم شيرازی ،ناصر0360 ،ش ،تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
نجارزادگان ،فتح اهلل0311 ،ش« ،بررسی معناشناسی واژه امام در آیه امامت حضرت
ابراهيم »  ،کتاب قيم ،ش  ،6ص.6-31
فففففففففففففففففف 0311 ،ش ،بررسی تطبيقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه
مفسران فریقين ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

