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Abstract 
Comparative study of the Islamic texts particularly verses of the Quran is of special 

importance. Verse 124 in Surah A-Baqarah has significance because of using the terms such 
as “Kalamat” (commands), “Imam” (leader), and “‘Ahd” (covenant), and commentators 
have stated different views on those terms.  

The present study surveys the views of Sunni and Shi’ite commentators in this regard.  
The above terms in this verse have decisive roles in its interpretation. Through this research, 
it is determined that the term “commands”, with regard to the style of the verse and other 
similar verses, indicates doing some practical acts which had to be done by prophet Abraham 
to achieve leadership (Imamah). As for the interpretation of the term “leader”, there are 
some viewpoints such as political leadership, leader, prophecy, …, and some commentators 
attempt to reject the leadership of prophet Abraham by considering their own exegesis. 
However, considering the style of the above-mentioned verse and exegesis of the term 
“covenant” interpreted by most Sunni and Shi’ite commentators as leader, it is evident that 
prophet Abraham and his offspring achieved the honor of leadership. Relying on Sunni and 
Shi’ite exegesis and also similar verses and narratives, this paper seeks to analyze the above 
verse as much as possible. 
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  نیقیبقره از نگاه مفسران فر ةسور ۱۲۴ه یآ یقیتطب یبررس
  ١ادرهفت ييحسن رضا
  ٢ياردكان ييكمال صحرا

  ٣يكند ينب ياهللا محمد باب
  )۱۸/۰۷/۹۶رش: يخ پذي؛ تار۱۶/۰۲/۹۶افت: يخ دري(تار

  دهيچك
سـورة   ١٢٤ة يـ . آاسـت  برخـوردار  يا ژهيگاه ويات قرآن، از جايآدر  ةژيو ، بهيدر متون اسالم يقيمطالعات تطب

از  يت اسـت، چـرا كـه باعـث شـده برخـ      يـ اهم يدارا» عهد«و » امام«، »كلمات«مانند  ييها كار رفتن واژه ل بهيدل بقره، به

  ان كنند.يها ب را دربارة آن واژه يمتفاوت يها دگاهيمفسران د

» عهـد «و » امـام «، »كلمات« يها نه پرداخته است. واژهين زمين در ايقيمفسران فر يآرا يپژوهش حاضر به بررس

باتوجه  »كلمات«شود كه واژه  ين جستار، مشخص مين آن دارند. از رهگذر اييتب يبرا يا كننده نيينقش تع ،هين آيدر ا

دن بـه  يرسـ  يبـرا   ميداللـت دارد كـه حضـرت ابـراه     يعمل ييات مشابه، به انجام دادن كارهايادشده و آية ياق آيبه س

، قـدوه، نبـوت و...   ياسـ يهمچون زعامـت س  ييها دگاهي، د»إِمام« ر كلمهيدربارة تفسامامت، الزم بود آنها را انجام دهد. 

را منكر شوند.   مياند، امامت حضرت ابراه كه در نظر گرفته يدارند با معان ياز مفسران، سع يمطرح شده است كه برخ

انـد،   ان كـرده يـ امـام ب  يمعنـا  ن آن را بـه يقيشـتر مفسـران فـر   يكـه ب » عهد«ر كلمة يگفته و تفس شيه پياق آياما باتوجه به س

ادشـده،  ية يده آيگرد ين نوشتار، سعيل شدند. در ايو فرزندانش به مقام امامت نا  ميشود كه حضرت ابراه يم مشخص

  شود.   يات، تا حد امكان بررسيات مشابه و رواين و آيقير فريبا استفاده از تفاس

 
  ن. يقير فري، امام، عهد، اتم، تفاسيسوره بقره، كلمات، ابتل ١٢٤ه يآ د واژگان:يكل
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  مقدمه. ١
 يا ژهيـ ت ويگاه و اهمي، از جا ات قرآنيآدر ژه يو به يدر متون اسالم يقيمطالعات تطب

ْھـَل  ایـ ُقـْل « ة:يـ برخوردار است. بـا توجـه بـه آ   
َ
 »َنُکْم یـبَ  َو  َننـایبَ  َسـواٍء  َکِلَمـةٍ   یِإلـ َتعـاَلْوا اْلِکتـاِب  أ

. واضـح اسـت كـه    افـت يدرخود قـرآن    از  را يقيت مطالعات تطبيتوان اهم يم، )٦٤: عمران (آل

 يدر وحـدت اعتقـاد   ديـ با  ، ابتـدا  د در جامعـه يـ نسـبت بـه توح   يدن به اتفـاق عملـ  يرس يبرا

، گسـترش مطالعـات   يدتيـ عقاشـتراك   بـه   يابيدست  يها از راه يكي ،رسد يد. به نظر ميكوش

  يحـد   حاضـر، تـا  در زمـان    يقـ يمطالعات تطب. استان و مذاهب ين اديب يا و مقارنه يقيتطب

تـوان   يمان، يم  نيا در .استشده ، مطرح ير موضوعياز انواع تفس يكيعنوان  به وافته يتوسعه 

كـرد. در پـژوهش   مربـوط، مطالعـه     اتيـ آ  يقـ ير تطبيه بـر تفسـ  يتك از قرآن را با يموضوعات

سـوره بقـره پرداختـه خواهـد شـد.       ١٢٤ه ياز موضوعات آ يبرخ يقيتطب يرو، به بررس شيپ

ه، يـ اق آيتوجـه بـه سـ   شـده با  يده كـه سـع  يه مطرح گردين آير ايتفس يبرا ياقوال گوناگون

  درست آن پرداخته شود. يات موجود، به واكاويگر و روايات مشابه ديآ
 يبررسـ «ن آنها عبارتند از: يتر نگاشته شده است كه مهم ة مورد نظريآ ةبار در يمقاالت

ــ ــام در آ ةواژ يمعناشناس ــام ــراه   ةي ــرت اب ــت حض ــان، »  ميامام ــ٧ش، ص١٣٩٠(نجارزادگ و  )٣٠ـ

. )١٧٦ــ ١٥٧ش، ص١٣٩٥(راد، «   ميل داسـتان ابـراه  يـ ا؛ تحليانب يابتال يقرآن يالگو يشناس ختير«

 يانـد. در مقالـه اول، بـه معناشناسـ     عرضه نكرده مورد نظر ةياز آ ير جامعين دو مقاله، تفسيا

كـه اصـل    ميو امامت حضرت ابـراه شده رسد مباحث خلط  ينظر م امام پرداخته شده كه به

آن  يز فقـط بـه ابـتال   يـ مهجـور مانـده اسـت. در مقالـه دوم ن     يبوده، كمـ مورد بحث ه يدر آ

كننـد،   يرا دنبـال مـ   ين ابتالئات چـه هـدف  ينكه ايو ا ،آن پرداخته شده يها حضرت و مؤلفه

  است. مانده گنگ و نامفهوم 

ه، يـ اق آين، سـ يقير فريتوجه به تفاسرا بابقره  ةسور ١٢٤ ةيآ كند يتالش من نوشتار، يا

 يفيه، با روش توصـ ين آير مناسب ايدن به تفسيرس ي. براكند يات بررسيات مشابه و روايآ

  :  ميكن يرا مطرح مل يذ يها ، پرسشيليتحلـ 

  ن سوره چگونه است؟  يگر ايات ديسوره بقره با آ ١٢٤ ةي. تناسب آ١
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 ،واسـطه آنهـا آزمـود    را بـه   ميابراهكه خداوند،  ييها ا آزموني» كلمات«مقصود از . ٢

  ست؟يچ

 يبـه و  يالهـ  يها در آزمون ميابراهت حضرت يكه خداوند پس از موفق، »امامت«. ٣

  ، به چه معناست؟عطا كرد

  كند؟ يامام داللت م عصمتلزوم بر  هيآن يا ايآ. ٤

  ست؟  يادشده چيه يدر آ» عھد«و » اتّمھّن «. مقصود از ٥

  بقره ةسور ١٢٤ ةي. آ٢
هُ  َم یِإْبراھ  یاْبَتل ِإذِ  َو «د: يفرما يم ميقرآن كر بُّ ُھنَّ  ِبَکِلماٍت  َر َتمَّ

َ
اِس  جاِعُلَک  یِإنِّ  قاَل  َفأ  ِإمامـاً  ِللنَّ

ــاِلم یَعْھــدِ  نــاُل ی ال قــاَل   یتــیُذرِّ  ِمــْن  َو  قــاَل  ل يرا بــا وســا ميكــه خداونــد، ابــراه يهنگــام؛ َن یالظَّ

به او فرمـود: مـن تـو را امـام مـردم      )، از عهده آزمون برآمد يخوب و او به(آزمود  يگوناگون

مان من بـه  يپ خداوند فرمود:). قرار بده يامامان(ز يفرزندان من ن از گفت: ميراهاب .قرار دادم

  .»رسد يستمكاران نم

 يو سپس به بررسـ  ،آن يها ن واژهيتر مهم يلغو يبررس ه، نخست بهين آير ايتفس يبرا

  گر پرداخته خواهد شد. يات ديه با آيتناسب آ

  هيآ يلغو ي. بررس٢ـ١

  خواهند شد: يل بررسيبقره در ذ ةسور ١٢٤ ةيآ يها ن واژهيتر مهم يمعنا

. ٢؛ يزيـ كهنـه شـدن چ   يمعنـا  . به١دو معناست:  يو دارا»يبلو«شه ياز ر :يابتلالف) 

 ؛یبلـ« شـه يابتال مصدر باب افتعـال، از ر . )٢٩٢، ص١تا، ج يفارس، ب (ابنش و امتحان يآزما يمعنا به
 يابتلـ  .)٣٥٤، ص١٠تـا، ج  ي(صاحب، ب ش كردي: او را آزما»ابتاله« .شناخت ز راي، آن چ»یالش یابتل

آن جامـه و لبـاس    يعنـ ي؛ و َبـَالءً   یَبلً   الّثوب  یَبلِ «شود:  يگفته م .كهنه شد يعني ؛» یَبلِ «از كلمه 

  .  )١٤٥ق، ص١٤١٢، ياصفهان (راغب »كهنه شد

به دو معنا استفاده شـده اسـت:    »کلم«است.  »کلم«از كلمه و كلمه هم از  كلمات:ب) 

َم . «٢كرد؛  ياو را زخم»: ـ َکْلمًاهُ  َکَلَم . «١ مـًا [کلـم َتَکلَّ مًا و َتِکالَّ آن »: ] الرُجـُل کلمـًة و بکلمـة ـ َتَکلُّ

 ةيـ بوده و در آ» كلمه«شه ياز ر»: كلمات. «)٢٥١ـ٢٥٠ ، ١٣١ ، ص٥تا، ج يفارس، ب (ابنمرد سخن گفت 
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 اسـت؛  را با آنهـا امتحـان كـرده     مياست كه خداوند ابراه ييها زيچ آن يمعنا مورد بحث، به

  .  )٧٢٣ق، ص١٤١٢، ي(راغب اصفهانره يمانند ذبح پسرش، ختنه كردن و غ

، ١تـا، ج  يفارس، ب (ابنرو در امور است  شيكنند و پ ياست كه به او اقتدا م يكس امام:ج) 

، ياصـفهان  (راغـب   شـود  يمـ  ااو در قـول و فعـل اقتـد    ييشـوا ياست كه بـه پ  ي: كس»إِمام. «)٢٨ص

  .  )٨٧ق، ص١٤١٢

و   مراعـات آن الزم اسـت  كـه   آن و مراعات نمودن يزيداشتن چ حفظ و نگه عهد:د) 

ـاِلم یَعْھدِ  ناُل ی ال«خداوند فرمود:    (راغـب  )١٢٤(بقره:  »دهم يستمگر قرار نم يرا برا عهدم ؛َن یالظَّ

مـان را  يء اسـت. پ  يشـ  يپـ  در يو مراعات پـ  يدار نگه»: عھـد. «)٦٦٢ـ٦٦١، ص٢ق، ج١٤١٢، ياصفهان

  .)٥٩، ص٥ش، ج١٣٧١، ي(قرش  ند كه مراعات آن الزم استيجهت عهد گو ازآن

  گر سورة بقرهيات ديه با آي. تناسب آ٢ـ٢

تـا،   ي، بـ يشـابور ي(حاكم ن بود امبريم آن به دستور پيتنظ يچگونگات هر سوره و ينش آيچنحوة 

عبــاس  ابــن. )١٠٦ـــ ١٠٥ق، ص١٤٠٠، يرمحمــدي؛ م٣٦ق، ص١٤٠١؛ دروزه، ٧٠م، ص١٩٧٩صــالح،  ي؛ صــبح٦١١، ص٢ج

كـرد و بـه آنـان     يرا احضـار مـ   يسـندگان وحـ  يشـد، نو  يامبر نـازل مـ  يبر پ يوح يوقت :ديگو يم

  .)٢١٥، ص١ق، ج١٤٢١، يوطي(س» ديه از فالن سوره قرار دهيات را در كنار فالن آين آيا«فرمود:  يم

س يحفـظ و تـدر  ، ن كـرده بـود  يـي كـه حضـرت تع   يبـ يقرآن را به همان ترت ،انيصحاب

 يونـد يسـوره، پ هر ات ين آيب، رو نيازا. )٣٢و  ٢٣ص، ١جق، ١٤٢١، يزركشـ ؛ ٩٩، ص(همان كردند يم

 ١٢٤ ةيـ از مفسران، به ارتبـاط آ  ي. برخصدد كشف آن برآمدد در يخاص وجود دارد كه با

م، ١٩٨٠، ي؛ قرطبـ ٦٨١، ص١ق، ج١٤٢٠عاشـور،   (ابـن اند  ن سوره اشاره كردهيگر ايات ديسوره بقره با آ

  ند از: ا آنان عبارت  . ادله)٩٦، ص٢ج

  ر قبله است؛ييتغ يبرا يا ه مقدمهين آيالف) ا

ات يـ ه و آين آيا .مين او هستييو آ ميوارثان ابراهكردند ما  يادعا م اهود و نصاريب) 

  ؛اند گانهيب مين ابراهييتا چه حد از آ انكه آن كند يمشخص من، يبعد از ا

د به آنـان  يبا. بودند  قائل ميان خود و ابراهيم يناگسستن يونديز پيمشركان عرب نج) 

  . (همان)امبر بزرگ ندارد ين پيبا برنامه ا يچ ارتباطيشما ه ةز فهمانده شود كه برنامين



  ١٦١   |   نيقيسورة بقره از نگاه مفسران فر ١٢٤ هيآ يقيتطب يبررس
 

 

تـوان   ينمـ ، ج نـازل شـده  يتـدر  كه سوره بقـره بـه   ييازآنجا ،ان كردهيب ييعالمه طباطبا

د ياو با ةتوان گفت: بند يفقط م .اتش باشديافت كه مورد نظر همه آيدر آن  يغرض واحد

شـان  يا يول .)٤٣ص، ١، جتـا  يب، يي(طباطبانشان نگذارد يب يمان آورد و فرقيا ايكتب و انب يبه تمام

  ات بعدش بازگو كرده است:يگفته و آ شيه پيچند مطلب را درباره ارتباط آ

 كعبـه  يسـو  بـه  المقـدس  تير قبله از بييتغ يبرا ينيچ نهيزم، مي. داستان حضرت ابراه١

  ؛است

چـون   ،سخن گفته تا نشان دهـد   مياز امامت حضرت ابراه، ادشدهي ةي. خداوند در آ٢

ن يـ بـا ا ن ي. بنـابرا ده اسـت ين مقـام شـامخ رسـ   يعمل كرده و به ااو  يها به فرمان حضرت آن

ف ين حنيد (ديمسائل توح، مانند حج ياز مسائل يات بعديخداوند در آ است كهنه يزم شيپ

  .)٢٦٧(همان، صد يسخن بگوتواند  يم ،ي) و معارف اسالميميابراه

ه مـورد بحـث در مطلـع آن قـرار     يـ كه آ )١٦٧ـ١٢٤(ات ياز آ يا مجموعه يبرارو،  نيازا

در صـدر آن واقـع   » ...لیاسـرائ یبن ای«كه خطاب  )١٢٣ـ٤٠(ات يگر از آيد يا با مجموعه، دارد

ان يرا نمات ياستقامت و عبود خط، ياولصورت كه  نيا به؛ افتيرا در يونديپتوان  يمشده، 

 شـده اسـت.  در راه حـق، در ضـمن آن برجسـته     يد و استواريتوح، تيهدا، و تقواسازد  يم

هـا در   يشـكن  مـان يها و پ ييوفا يب، ها يو كژ دهد يرا نشان مخط انحراف و ضاللت  ،يدوم

  .)٤٢٤ـ٤٢٢، ص٦تا، ج ي، بيآمل ي(جوادافته است يظهور و بروز ، ضمن آن

ن يـي تب يبرا، ازيصورت ن و در گردد يان ميبخش ب صورت بخش ه بهير آيتفس، در ادامه

  .ميبر يبهره م يو قرآن ييشواهد روااز شتر جمله مورد نظر يب

  واژة كلمات ي. بررس٢ـ٣

و ، ش شـد يآزماآنها  با مياست كه ابراه ييايقضا، ه مورد بحثيدر آ» کِلَمات«مراد از 

، آتـش ، هـا  بـت ، ه كواكبيها را از او خواسته بودند؛ مانند قض بدان يكه وفا ياله ييعهدها

ن امتحانـات بـرده   يـ از ا ينـام ، ه مـورد بحـث  ياگر در آ ره.يكردن فرزند و غ يقربان، هجرت

 ميخداونـد بـه حضـرت ابـراه     نكهيانبوده است. آنها  به ذكر يازين بوده كه نيا يبرا، نشده

فهمانـد كـه آن    يمـ ، »م كـرد يتو را امام خواه، يروز درآمديچون از آن امتحانات پ«فرمود: 
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چون امامت است؛  كرده يمقام امامت اثبات م يجناب را برا آن اقتيه لبوده ك يامور، امور

  .  )٢٦٩، ص١، جتا يب، يي(طباطبا ه بودآن امور كرد را مترتب بر

 يانـد؛ بعضـ   ر كلمات اختالف نمودهيسد: مفسران در تفسينو يم»كلمات« ةب درباريط

عباس  از ابن ياخبار اند؛ البته دانسته از جنس افعالگر آن را يد ياز جنس اقوال و برخآن را 

  .  )١٧٩، ص٢ش، ج١٣٧٨ب، ي(ط  ستياند كه نزد ما معتبر ن ره ذكر نمودهيو غ

، ش شـده يآزمـا آنها  در انجام دادن ميكه ابراه يدرباره كلمات، يعير شيتفاساز  يبرخ

  :ازجملهعباس است؛  تر از قول ابن شياند كه ب ان كردهيب يمتعدد يها دگاهيداقوال و 

، كـردن موهـا   ماننـد اصـالح و كوتـاه   ؛ نـه نظافـت  يدر زم ييهـا  فرزنـد و فرمـان  . ذبح ١

  ها و ختنه كردن؛ خالل كردن دندان، مسواك زدن

  . انجام دادن مناسك حج؛٢

  ؛ پرستان تا مهاجرت . مواجهه با ستاره٣

  ؛ . انتخاب به امامت و ساختن كعبه٤

ش، ١٣٧٤، يرازيش ؛ مكارم١٨١، ص٢ش، ج١٣٧٨ب، ي؛ ط٣٨٠ـ٣٧٧، ص١، جتا يب، ي(طبرس . نام پنج تن٥

، ١ق، ج١٤٠٧؛ شـبر،  ٦٧، ص١ق، ج ١٤٠٥، ي؛ قطب راونـد ٢٧٩ـ٢٧٧، ص١ش، ج١٣٦٣، يميعبدالعظ ؛ شاه٤٣٧، ص١ج

 .)١٢٢، ص١تا، ج ي، بي؛ بالغ١٤٣ص

  اند: ان كردهيل بيصورت ذ را به يز اقوال گوناگونيسنت ن مفسران اهل

ف و اوامـر اسـت.   يتكـال  يمعنـا  ز بهين »کلمـات«كردن. ش يامتحان و آزما يعني ؛»یابتل«

از سـكنه حجـاز و    يابان برهوت و خـال يترك فرزند دلبندش به همراه مادر در ب ،جمله ازآن

 .)٣٣، ص١ش، ج١٣٨٣دل،  (خرمل يگانه خود اسماعيفرزند كردن  يقربان يه او برافرمان دادن ب

  :نه آورده استيزم نيپنج قول را دراز ين يفخر راز

  انجامد؛ يبه امامت و نبوت مآنها  كه انجام دادن يفي. امر به تكال١

اما خداوند فرمـود كـه   ، ش بوديفرزندان خو يخواستار امامت برا  مي. حضرت ابراه٢

ماننـد تعصـب   ؛ داد ياز كارها را انجام نم يد برخيبا ،نيبنابرا .رسد يان نمستمكارعهدش به 

   بر باطل؛



  ١٦٣   |   نيقين فرسورة بقره از نگاه مفسرا ١٢٤ هيآ يقيتطب يبررس
 

 

  آن؛باره حج و امور  در. ٣

  ر آن؛يينه قبله و تغي. در زم٤

ان يـ نهـا ب يازجمله نظافت بدن و امثال ا ؛يگر در امور مختلفيرا كه مفسران د ي. اقوال٥

  .  )٣١، ص٤ق، ج١٤٢٠، ي(فخر رازداد  ين امور را انجام ميا ميد حضرت ابراهياند كه با كرده

  اند: كرده انين وجه بيرا به چند»كلمات«سنت،  شتر مفسران اهليو ب يزمخشر

سـر و مسـواك    يكه به سر انسان تعلق دارد؛ مانند شانه زدن موآنها  از يژگيپنج و. ١

  زدن؛

  ن؛يها و امثال ا دن ناخنيكه به بدن انسان تعلق دارد؛ مانند چآنها  از يژگي. پنج و٢

 يژگـ يده و آنها در سـوره توبـه،   عت اسالم است كه ده مورد ازياز شر يژگيو ي. س٣

 ،نيگــر در سـوره مؤمنـون و معــارج آمـده اسـت. همچنــ    يد يژگـ يدر سـوره احـزاب و ده و  

انجـام  را آنهـا   انـد او  كه گفته  ليمانند حج و ذبح پسرش اسماع ؛گريد ييزهايش به چيآزما

ــرداد  ــ١٨٣، ص١ق، ج١٤٠٧، ي(زمخش ــ١٨٤ـ ــ٩٦، ص١م، ج١٩٨٠، ي؛ قرطب ــن٩٧ـ ــعط ، اب ؛ ٦٠٠، ص١ق، ج١٤٢٢ه، ي

 .)٢٨٣، ص١ق، ج١٤١٩ر، ي؛ ابن كث٧٦، ص١ق، ج١٤١٥؛ خازن، ٣١٣، ص١ج ق،١٤١٨، يثعالب

  . شاهد واژة كلمه در قرآن  ٢ـ٣ـ١
همـراه بـا انجـام    آنهـا   يكار رفته كـه همگـ   در قرآن به چند معنا به» كلمه«ا ي» كلمات«

سرانجام بـه انجـام   ، است و بر لفظ و الفاظ داللت ندارند و اگر هم داللت كنند يدادن كار

  منجر شده است:   يكار دادن

 اْسـُمهُ  ِمْنـهُ  ِبَکِلَمةٍ «؛ مانند )٢٦٩، ص١، جيي(طباطبا يان خارجيموجودات و اع يمعنا به الف)
  .)٤٥عمران:  (آل»م بوديمر بن يسياز او كه نامش ع يا و كلمه ؛ َم یَمْر  اْبُن  یَس یع ُح یاْلَمس

َل  ال َو «ماننــد ؛ يه الهــيــب) احكــام حتم ــهِ  ِلَکِلمــاِت  ُمَبــدِّ چ يكلمــات خــدا هــ يو بــرا؛ اللَّ

ـهِ  ِلَکِلماِت  َل یَتْبد ال«؛ )٣٤(انعام:  »ستين يا ردهندهييتغ ونس: يـ (»سـت يكلمات خدا ن يبرا يلي؛ تبداللَّ

  .)٧(انفال: » سازد ي؛ خدا با كلمات خود حق را محقق م ِحقَّ اْلَحقَّ ِبَکِلماِتهِ ی«؛ )٦٤

ذ ِإنَّ «مانند ؛ يج) عذاب اله ْت  َن یالَّ ـَک  َکِلَمـُت  ِھْم یَعَلـ َحقَّ بِّ هـا كـه عـذاب     ؛ آنْؤِمُنـوَن ی ال َر

ـْت  َکـذِلَک  َو «؛ )٩٦ونس: ي(»آورند يمان نميا، شده يه آنان حتميپروردگارت عل ـَک  َکِلَمـُة  َحقَّ بِّ  َر
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ذ یَعلَ  ُھْم  َکَفُروا َن یالَّ نَّ
َ
ْصحاُب  أ

َ
ـارِ  أ كه كافر شـدند   ين كلمه پروردگارت بر كسانين چني؛ و االنَّ

  .)٦(غافر:  »كه اصحاب آتش هستند، محقق گشت

، يرازي؛ مكـارم شـ  ٣٢٩، ص٩ق، ج١٤٢٢ه، يـ عط ؛ ابـن ٣٧، ص٩، جتـا  يب، ي(طبرسد) وعده مهلت عذاب 

ـَک ِإلـ«؛ مانند: )٢١٦، ص٤ق، ج١٤٠٧، ي؛ زمخشر٣٨٣، ص٢٠ش، ج١٣٧٤ بِّ َجـٍل   یَو َلْو ال َکِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َر
َ
أ

 ينـه قضـا  يآ، هرن گذشته بوديمع يمدت ي؛ اگر نبود كه كلمه خدا قبالً براَنُھْم یبَ  یَلُقِض ، یُمَسم 

  .)١٤: ي(شور»شد ين آنان رانده ميب

ـِه «؛ مانند )٢٩٠، ص٥ق، ج١٤١٥، ي؛ آلوس٢٨٠، ص٩، جتا يب، يي(طباطباوعده نصرت  )ه َو َکِلَمـُة اللَّ
  .)٤٠(توبه: »؛ و كلمه خدا همواره دست باالستایاْلُعلْ  یِھ 

توانـد   يبـا انجـام دادن كـار همـراه اسـت و لفـظ نمـ       ، اتيـ ن آيـ در همه ا »كلمه« ةواژ

را متضمن عمـل  » یابتلـ«است كه  يگريات دين واژه باشد. آيمصداق ا ةكنند نييتع ييتنها به

ا«: ازجملهداند؛  يم ْصـحاَب  َبَلْونا َکما َبَلْوناُھْم  ِإنَّ
َ
ـةِ  أ ـهَ  ِإنَّ «ه يـ و آ )١٧(قلـم:   »اْلَجنَّ  »ِبَنَھـرٍ  ُکْم یُمْبَتلـ اللَّ

  صورت گرفته است. »عمل« لةيوس هامتحان بامر  دهد، ينشان م كه )٢٤٩(بقره: 

كـه منظـور   نياله كلمات دانسته، به فرض يوس را به ميبحث، امتحان ابراهه مورد ياگر آ

ن يجناب معـ  آن يبرا يف عملياز كلمات الفاظ بوده باشد، بدان جهت است كه الفاظ، وظا

 و«ه يـ كـه در آ  همچنـان  ؛كـرده اسـت   يت مـ يـ ها حكا العمل ها و دستور مانيساخته، و از پ يم

منظور از گفـتن، معاشـرت كـردن اسـت؛      ،)٨٣(بقره: »دييك بگويحسناً؛ به مردم ن للنَّاسِ قُولُوا

  .)٢٦٩، ص١، جتا يب، يي(طباطباد يمعاشرت كن يكين بامردم به يعني

 يتواند متضمن معنا يم واشاره دارد   ميكه به امتحان حضرت ابراه ياتين آيتر از مهم

ر یِإنِّ  یُبنَ  ای قاَل «: ةيكلمات باشد، آ ةواژ
َ
نِّ  اْلَمناِم  یفِ   یأ

َ
ْذَبُحـَک  یأ

َ
نم كـه  يب ي؛ پسرم در خواب م أ

؛ ُن یاْلُمبـ اْلـَبالءُ  َلُھـَو  ھـذا ِإنَّ «د: يـ فرما ياسـت تـا آنجاكـه مـ    » كـنم  يدست خودم تو را ذبح م به

  .)١٠٦ـ١٠٢(صافات:  »است آشكار يين باليكه ا يدرست به

  واژه كلمات يي. شاهد روا٢ـ٣ـ٢
اسـت كـه   » كلمـات «ر يتفسـ  يكند كه منشـأ اصـل   يان ميعباس ب را از ابن يتيروا يطبر

ابـن عبـاس نقـل كـرده كـه       ن،يهمچنـ  .)٤٠٤، ص١ق، ج١٣٢٩، ي(طبـر تـر گذشـت    شيشرح آن پ
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ان شده يب از امام صادق ياشير عي. در تفس)٤١٦(همان، صمناسك حج است  يمعنا به» كلمات«

. )٥٧، ص١ش، ج١٣٨٠، ياشـ ي(ع اسـت.    و امامـان   يت حضـرت علـ  يـ وال يمعنـا  بـه » كلمـات «كه 

ـهُ  َم یِإْبـراھ  یاْبَتل ِإذِ  َو «ه يدر آ» كلمات« ةواژ دربارة  مفضل از امام صادق بُّ  ،ديپرسـ  »ِبَکِلمـاٍت  َر

رفته شد ياش پذ نمود و توبه ياست كه آدم از خداوند تلق يهمان كلمات آن حضرت فرمود:

  .)١٢٦ق، ص١٤٠٣(صدوق، عبا سوگند خورد  تن آل ن است كه به پنجيها او آن

  يل و بررسي. تحل٢ـ٣ـ٣
را مطالـب  يـ افـت؛ ز يتـوان دسـت    ينمـ » كلمـات «ر واژه يتفسـ  ةدربـار  يبه قول واحـد 

ات يـ ه و آيـ اق آيتوجـه بـه سـ   ن مشـخص اسـت كـه با   يدر اقوال وجود دارد. اما ا يا پراكنده

دن حضـرت  يرسـ  ينسـبت داد كـه بـرا    ييرا به انجـام دادن كارهـا  » كلمات«توان  يمشابه، م

 ایـ قـاَل «ات اسـت:  يـ ن آين آنها مطالب مطرح در ايتر مهم است. به امامت الزم بوده ميابراه
ر یِإنِّ  یُبنَ 

َ
نِّ  اْلَمناِم  یفِ   یأ

َ
ْذَبُحـَک  یأ

َ
دسـت خـودم تـو را ذبـح      ه بـه نم كـ يـ ب ي؛ پسرم در خواب مـ أ

آشـكار   يـي ن باليـ كـه ا  يدرسـت  ؛ بـه ُن یاْلُمبـ اْلـَبالءُ  َلُھَو  ھذا ِإنَّ «د: يفرما يكه مجاتا آن، »كنم يم

ماننــد  ؛، بــه ده ســنت»كلمــات«ر واژه يات، در تفســيــاز روا ي. برخــ)١٠٦ـــ١٠٢(صــافات،  »اســت

انـد   اشاره كرده ختنه كردن و سر، ناخن گرفتن يان مويستنشاق، مسواك زدن، باز كردن ما

هرگـز  ، ساده مزبـور  يها را سنتيزتواند درست باشد؛  يكه نم )٤١٥ــ ٤١٤ ، ص١ق، ج١٣٢٩، ي(طبر

اولـوالعزم را   يايـ از انب يكـ يسبحان بخواهد با آنها  يباشد كه خدا يا تواند كلمات تامه ينم

  . به مقام شامخ امامت باشد ميرساندن حضرت ابراه يژه اگر برايو به د؛يازمايب

 يها در سوره» كلمات« ةر واژيدر تفس كه يا يژگيا چهل وي يدرباره س يآمل يجواد

  د: يگو يمآمده است، ، مؤمنون، احزاب و معارج توبه

امـر  احت، ركوع، سجود، يتوبه، عبادت، حمد، س يعني ؛اتين آياوصاف مذكور در ا

مـان، اسـالم، قنـوت، صـدق، صـبر، خشـوع،       ي، اياز منكر، حفظ حدود اله يبه معروف، نه

ت امانـت،  يـ ت عهد، رعاي، ذكر، اعراض از لغو، زكات، رعايدامن ، پاكيدار تصدق، روزه

تـوان مصـداق    ينمـ ، رارنظـر از تكـ   صـرف  ،محافظت بر نماز، مداومت بر نماز و مانند آن را

اوصاف عامه مؤمنان است كه همگان به  ءمزبور جز يها يژگياوالً ورا يز دانست؛» كلمات«
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در » كلمـات «ست كه مـراد از  ين يا كننده نييل تعيچ دليه ،اًيند. ثانا آنها مأمور و مورد آزمون

سبحان است كه از  ي، دستور خدا»كلمات«آن  ،ادشده باشد. ثالثاًياوصاف  ،ه مورد بحثيآ

  .)٤٣٠، ص٤تا، ج ي، بيآمل ي(جواد شود يامبر ابالغ ميك پيبه  يراه وح

دانسـت كـه بـه    » كلمـات « يتـوان متضـمن معنـا    يرا م ياتين آن روايقيات فريدر روا

ت يـ از روا يماننـد قسـمت  ؛ شـود  يدن به امامـت) خـتم مـ   يمهم (در شأن رس يدادن كار انجام

همـان  ، »كلمـات «انـد واژه   گفتـه  يعباس (ذبـح فرزنـدش) كـه شـرح آن گذشـت. برخـ       ابن

ن اسـت كـه بـه    يـ ا  رفته شـد و آن ياش پذ نمود و توبه ياز خداوند تلق است كه آدم يكلمات

را  ييتـا كارهـا   شدش يآن حضرت آزما ،د توجه كرد كهيبا يعبا قسم خورد. ول تن آل پنج

و  ينـه فعلـ   ،اسـت  يو زبـان  يقـول ، تن پنج و سوگند خوردن به، انجام دهد و به امامت برسد

عبـا   تـن آل  سـبب پـنج   سوگند خورد كه خداوند به حضرت آدم، ات واردهيبر روا . بنايعمل

ه ين قسمت از آيع را قابل حمل بر ايات تشيبتوان روا نكهيا يبرا ،نيبنابرا .ردياش را بپذ توبه

دن حضـرت  يرسـ  يكـه بـرا   ييهـا  از مـالك  يكـ يان شود كه خداونـد  يب نگونهياد يبا، كرد

  زان است.ين عزيو قسم دادن به ا امامانت ياعتقاد به وال، به امامت را شرط دانسته ميابراه

  واژه أتمهنَّ ي. بررس٢ـ٤

بـه  » اتّمھـّن «ر در يا ضـم يـ ن آمده اسـت:  يقير فري، به دو معنا در تفاس»كلمات«تمام كردن 

آن كلمـات   ميشود كه ابـراه  ين ميش ايا به خداوند. در وجه اول، معنايگردد و  يبرم ميابراه

ر در آن يخواست، انجام داد. و در وجه دوم، اگر ضـم  يآنچه را خدا از او م يعنيرا تمام كرد؛ 

 يعنـ يشود كه خدا آن كلمات را تمام كرد؛  يگونه معنا م نيوقت ا برگردد، آن يتعال يبه خدا

ش عمـل كنـد.   يهـا  بـه فرمـان   ق را شامل حـال آن حضـرت كـرد و مسـاعدتش فرمـود تـا       يتوف

؛ ٢٦٩، ص١، جتـا  يبـ ، يي(طباطبـا ، قائل به وجه دوم هستند يو ابوالفتوح راز ييهمانند طباطبا يرانمفس

، آن مينـد كـه: ابـراه   يگو يگر مياز مفسران د يو برخ ي. طبرس)١٣٨، ص٢ق، ج١٤٠٨، يابوالفتوح راز

 و افراط چيه بدون و آنها را برآمد ياله امتحانات عهده از يخوب هب يعنيكلمات را تمام كرد؛ 

، ي؛ كاشـان ٣٧٩، ص١، جتـا  يبـ ، ي(طبرسـ گردد  ير در فعل، به آن حضرت برميو ضم داد انجام يطيتفر

، ١ش، ج١٣٧٣، يجـ يف الهي؛ شـر ٢٨٣، ص١ق، ج١٤١٩ر، يـ كث ؛ ابـن ١٨٤، ص١ق، ج١٤٠٧، ي؛ زمخشر٢٧٤، ص١، جتا يب 
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 َو «ة يـ خـود را آ  ليـ انـد، دل  ن وجـه قائـل  يـ كـه بـه ا   ي. مفسـران )٣٤، ص٤ق، ج١٤٢٠، ي؛ فخرراز١٠٩ص
ذ َم یِإْبراھ را  ييه، مطلق آورده شده تا تمـام كارهـا  ين آيدر ا» یوفّ «دانند.  ي، م)٣٧(نجم: » یَوفَّ  یالَّ

دن يـ غ رسالت، صبر بر سر بريطور كامل انجام داد؛ مانند تبل به ميشامل گردد كه حضرت ابراه

  .)١٦٨، ص٥ق، ج ١٤١٥، يزيحو ي(عروسگر اوامر خداوند يفرزند، و آتش نمرود و د

  يل و بررسي. تحل٢ـ٤ـ١
آن كلمـات را تمـام    ميرسد كه وجـه دوم (حضـرت ابـراه    يبه نظر م، باتوجه به اقوال

ن موضـوع اشـاره دارد؛   يز بـه همـ  يـ نجـم ن  ةسـور  ٣٧ه يـ را آيـ تر باشـد؛ ز  كرده باشد) درست

. )٤٧٢، ص٤ق، ج١٤١٢، ي(راغب اصـفهان ن معنا اشاره كرده است يز به اين يكه راغب اصفهانچنانهم

  د: يفرما يسوره نجم م ٣٧ه ير آيدر تفس ييعالمه طباطبا

آن اسـت كـه خداونـد، حـق را تمـام و       يمعنا است، به» یوفّ «كه مصدر فعل » هیتوف«كلمه 

عهده داشت، تمـام   كه به يجناب، هر حق بندگ ن بود كه آنيا  ميابراه» هیـتوف«كمال پرداخت، و 

سـورة بقـره او را    ١٢٤ه يـ در آ يتعـال  ين وجه هـم ادا نمـود، كـه خـدا    يبهتر و كامل ادا كرد و به

هُ  َم یِإْبراھ  یاْبَتل ِإذِ  َو «ش فرمود: يگونه ستا نيا ُھنَّ  ِبَکِلماٍت  َربُّ َتمَّ
َ
  .)٤٥، ص١٩، جتا يب، يي(طباطبا» َفأ

ر در فعـل  يشـود كـه ضـم    يسوره نجم، مشخص مـ  ٣٧ هياز آ يير عالمه طباطبايبنابر تفس

ُھـن« ر را بـه  يكـه عالمـه در فعـل مـذكور، ضـم      يگـردد، درحـال   يبرمـ  مي، به حضرت ابـراه »اَتمَّ

ن يـ نـدارد. ا  يسوره نجـم سـازگار   ٣٧ه ياز آ ير وين قول با تفسيخداوند ارجاع داده بود كه ا

، ٢٣، جتـا  يبـ ، ي(طبرسـ انـد   آن اشـاره كـرده  ز بـه  يـ شتر مفسـران ن يكنندة هم هستند و ب ليه تكميدو آ

  .)١٢٨، ص٢٧ق، ج١٤١١، يلي؛ زح١٣٧، ص٢٧ق، ج١٤٢٠عاشور،  ؛ ابن١٨٠، ص١٩ق، ج١٤٠٨، ي؛ ابوالفتوح راز٤١٠ص

  واژه امام ي. بررس٢ـ٥

اند كه مقتدا و  در نظر گرفته يكسعنوان  به ه راين آيامام در ا، عهيمفسران و محدثان ش

به  تواند مردم را يكه خدا او را منصوب كرده است و م ي؛ كسديآ يمشمار  به مردم يشوايپ

معصـوم و  ، ابـد كـه امـام   يتوانـد تحقـق    يمـ  ين امور زمانيمقصد و منزلگاه درست برساند. ا

  از گناهان باشد. يمبرا

  تواند بر دو معنا قابل حمل باشد: يم »امام« ةواژ
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  كنند؛ يرويپ يكه مردم از و ي. كس١

متخلفـان از حـق را    ،دينما يرا اجرا م يقانون اله ،كند يت ميكه مردم را هدا ي. كس٢

  .  )٣٨٠، ص١، جتا يب، ي(طبرسدهد  يستگان منصب ميكند و به شا يمجازات م

، امبريـ هـر پ ، اول يدوم قابل حمل است. بنـابر معنـا   يامامت بر معناگفته،  شيپ ةيدر آ

توانـد   ين معنـا مـ  يـ غمبر باشـد. امـام در ا  يست پيالزم نامام ، دوم ياما در معنا .ز هستيامام ن

ز بعـد از  يـ ن ميبرساند. حضرت ابـراه  يمستقل عمل كند و مردم را به سرمنزل و مقصود اصل

امبر بـوده  يـ ز پيدن به امامت نيش از رسيد؛ هرچند آن حضرت پيبه مقام امامت رس يامتحان اله

، ١ش، ج١٣٧٤، يرازي؛ مكـارم شـ  ٢٤٩، ص١ش، ج١٣٦٣، يميعبـدالعظ  شـاه ؛ ٢٧٦، ص١، ج تـا  يبـ ، ي(همان؛ كاشـان است 

ده يـ به مقام امامـت برگز  مين مطلب كه حضرت ابراهيل ايدل. )٢٣٦، ص١ش، ج١٣٧٧، ي؛ قرش٤٤٠ص

كنـد و   يعمـل نمـ   يماضـ  يمعنا است و اسم فاعل به» جاِعُلک«، مفعول »اماماً «ن است كه يشد، ا

حال و اسـتقبال باشـد. از    يمعنا كند كه به ياسم فاعل عمل م يرد. تنها در صورتيگ يمفعول نم

د منظور از امامت، همان منصب و مقـام  يامبر بوده است. پس بايپ يان متماديسال ميابراه يطرف

  .)٣٢٦، ص١ق، ج١٤٠١، يهمدان يني؛ حس٢٧١ـ٢٧٠ ، ص١، جتا يب، يي(طباطباشامخ امامت باشد 

ـاِس  جاِعُلـَک  یِإنِّ  قاَل « ةيآسنت، واژه امام را در  از اهل يبرخ امـام و   يمعنـا  ، بـه »ِإمامـاً  ِللنَّ

بـه مقـام   ، يپـس از امتحـان الهـ    ميسد: حضرت ابـراه ينو ير ميكث اند. ابن در نظر گرفتهمقتدا 

كننـد   ياز او اطاعـت مـ  ، اسـت كـه مقتـدا بـوده     يبود و امام كس يو يكه جزا  ديامامت رس

  .)٢٨٤، ص١ق، ج١٤١٩ر، يكث (ابن

  بر دو وجه قائل هستند: يضاويو ب يزمخشر

 يبـرا  ميشـود: حضـرت ابـراه    ين ميجمله ا يكه معنا؛ ادشده استئناف باشدي ة. جمل١

  مردم خواهد امام بود؛

كنـد و عبارتنـد    ير مـ يآن، واژة كلمات را تفس يگفته معطوف باشد؛ كه معنا شي. جملة پ٢

 .)١٠٤، ص١ق، ج١٤١٨، يضاوي؛ ب١٨٤، ص١ق، ج١٤٠٧، ي(زمخشرنها يت و امثال اير بياز: امامت، تطه

  ؛ ازجمله:اند ان كردهيبواژه امام  يبرارا  يگريد يمفسران معان
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   قُدوه و نمونه. ١
، ي؛ جرجـان ١٠٧، ص٢، ج م١٩٨٠، ي(قرطبـ ت شواسـ يقـدوه، نمونـه و پ   يمعنـا  گفته شده امام بـه 

ن معنـا، امـام   ياساس ا. بر)٨٣، ص١جق، ١٤٢١، ي؛ صابون١٣٨، ص١ق، ج١٤٢٤ب، ي؛ خط٢٣٧، ص١ق، ج ١٤٣٠

ده، خُلق يد، اخالق و اعمال خود را براساس عقيبتواند همه عقا يانسان ةاست كه جامع يكس

امـام اخـالق و    ،د، اخـالق او يـ امـام، امـام عقا   ةديـ گـر، عق يعبارت د م كند. بهيعمل او تنظ و

  .امام اعمال مردم است، اعمال او

    امبرانيمامت بر پ. ا٢
بـه   مين معناسـت كـه حضـرت ابـراه    يخـاص و بـد   يفه، امـامت يه شرين آيدر اامامت 

؛ ١٢٦، ص٢ق، ج١٤٠٦، يتهرانـ  ي(صـادق  اسـت يامـام انب شـان  ياكه براسـاس آن،   اند آمدهفائق  يامامت

  .)٨٤، ص١ق، ج١٤٠٥؛ جصاص، ١٢٣، ص١تا، ج ي، بيبالغ

  ياجتماع ـ  ياسيزعامت س. ٣
و  يجتمـاع ا - ياسـ يو زعامـت س  يرهبـر  يمعنـا  امامـت بـه   ،ن است كـه يگر ايوجه د

ـ    ٣٣٢، ص١جش، ١٣٦٨، يمشـهد  ي(قمـ  مردم باشد يويو دن ينير امور ديتدب يل حكومت برايتشك

  .)١٠، ص٢جق، ١٤٠٩، يسبزوار يموسو؛ ٣٣٣

  . نبوت ٤
ة يـ آ، امامـت را در  يو مراغـ  ي، طنطـاو يماننـد فخـر راز   ؛سنت از مفسران اهل يبرخ

  اند: خود اقامه نموده ياثبات ادعا يبرا يلينبوت دانسته و دال يمعنا ، بهمورد نظر

اِس «از عبارت  ،اوالً امـام عمـوم مـردم    ، ميابـراه  حضـرت  د كهيآ يدست م به، »ِإماماً  ِللنَّ

 امبريـ پرو يـ او پ، صـورت  نياريغ را دريز ؛است عتيامبران صاحب شريپ يژگين ويكه ا هبود

 ندارد. يسازگار يو امامتت يشد كه با عموم يم يگريد

از آنـان بـر    يرويـ پ نيبنابرا ؛اند بوده امامتمقام  يدارا، عتيشرصاحب  امبرانيپ ،اًيثان

  .مردم واجب بوده است
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 امامـت  ،رو نيـ ازا .مطرح است ميابراهبر  يامتنان الهعنوان  ، بههين آيامامت در ا ،ثالثاً

، ي؛ طنطـاو ٣٦، ص٤، ج ق١٤٢٠، ي(فخـرراز  است تنبو يمعنا نجا بهيدر ا- ين نعمت الهيتر بزرگ -

  .)٢٠٨، ص١تا، ج ي، بي؛ مراغ٢٦٥، ص١م، ج١٩٩٧

  . امامت در نماز٥
، ي(مـاورد كننـد   يمـ  يرويـ در نمـاز پ  يمنظور از امام، امامت در نماز است و مردم از و

  .)١٨٤، ص١تا، ج يب

  . شاهد واژه امام در قرآن٢ـ٥ـ١
سـوره   ٢٤ ةيـ كنـد. آ  يز مطـرح مـ  يـ ت را نيهـدا  ،ديگو يسخن مامامت از هرجا قرآن 

ـًة  ِمـْنُھْم  َجَعْلنـا َو «قت است: ين حقيانگر ايسجده ب ِئمَّ
َ
ْمِرنـا ْھـُدوَن ی أ

َ
ـا ِبأ  اِتنـایِبآ کـاُنوا َو  َصـَبُروا َلمَّ

ن مقـام را بـدان   يو ا، كردند يت ميم كه به امر ما هدايشان قرار دادياز ا ي؛ و ما امامانوِقُنوَن ی

ان يـ ب، ايـ سوره انب ٧٣و  ٧٢ات يآ». داشتند ن يقيات ما يو به آ، كردند يكه صبر م افتنديجهت 

 َو  ِإْسـحاَق  َلـهُ  َوَھْبنـا َو «انـد:   دهيبـه امامـت رسـ    مياز فرزندان حضرت ابـراه  يكند كه برخ يم
ًة  َجَعْلناُھْم  َو  َن یصاِلح َجَعْلنا ُکال  َو  ناِفَلًة  ْعُقوَب ی ِئمَّ

َ
ْمِرنا ْھُدوَن ی أ

َ
، ميـ اسحاق را داد، مي؛ ما به ابراهِبأ

باشـند   يم امامـان يو مقرر كـرد ، ميو همه را صالح قرار داد، ميعقوب هم دادي، و عالوه بر او

 ١٢٤ه يـ كـه در آ  يدگاه كسانياست بر د يخط بطالن، اتين آيا». ت كننديكه به امر ما هدا

خداونـد آشـكارا فرمـوده كـه     كـه   يدرحـال ، داننـد  يمراد از واژه امام را نبوت مـ ، سوره بقره

  ده است.يبه امامت رس حضرت اسحاق

   »إِماماً للنَّاسِ جاعلُك يإِنِّ قالَ« يي. شاهد روا٢ـ٥ـ٢
ـاِس  جاِعُلَک  یِإنِّ  قاَل «ه يدرباره آ از امام صادق يحيث صحيحد ن شـرح  يـ بـه ا  »ِإمامـاً  ِللنَّ

  : است نقل شده

او را  آنكـه ش از يپـ  ،اش كـرد  را بنـده  ميابـراه  حضـرت ، يتعـال  يكه خـدا  يدرست به

و او را رسـول   .رديـ او را رسـول فراگ  آنكـه ش از يپـ ، انتخـاب نمـود   يو او را نبـ  .امبر كنديپ

آنكـه  ش از يپـ ، ل انتخاب نموديو او را خل .نديل برگزياو را خل آنكهش از يپ، انتخاب فرمود
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ـ«فرمـود:   ،جمع شدن صفات در او يا يوقت ،پس .رديگاو را امام فرا ـاِس  جاِعُلـَک  یِإنِّ  »ِإمامـاً  ِللنَّ

  .)٤٢٥، ص١ق، ج١٤٠٧، يني(كل

اِس  جاِعُلَک  یِإنِّ  قاَل «ه يسنت درمورد آ ات اهليدر روا   :  است ان شدهيب »ِإماماً  ِللنَّ

ق، ١٤٢١، يوطي(سـ كنـد   يت مـ يشود و او مردم را هـدا  ياقتدا م يو است كه به يامام كس

 .)١٥٩، ص ق١٤١١، يحسكان؛حاكم ١١٨، ص١ج

  يل و بررسي. تحل٢ـ٥ـ٣

 ١٢٤ه يـ سـنت، واژه امـام در آ   از مفسـران اهـل   يو برخـ  هعيعالمان شـ  شتريببنابر اقوال 

كنـد و   يت مـ يمـردم را هـدا   ،امام يعنيامامت در نظر گرفته شده است؛  يمعنا سوره بقره، به

منصـب  ، سـته يكند و به افـراد شا  يمتخلفان از حق را مجازات م ،دينما يرا اجرا م يقانون اله

  :  ميكن يم يبررسرا ل آنها يان شد كه در ذيواژه امام ب يبرا يگريد يمعاندهد.  يم

  قدوه يمعنا امام بهالف) 
ان يسـال  ميرا حضـرت ابـراه  يـ زسوره بقره نادرسـت اسـت؛    ١٢٤ ةيآن معنا در مورد يا

كـرد   يفا ميرا ا يافت و رسالت الهيرا در يكه وح ياز زمان يعني، واقعه نيش از ايپ يمتماد

  .الگو و قدوه جامعه و مردم بوده است ،زين

  امبرانيب) امامت بر پ
ـ «: فرمـود  ونـد خدا آنكـه نخسـت  ن معنا بنابر دو وجه نادرست اسـت:  يا  جاعلُـك  يإِنِّ

 ميابـراه حضـرت   آنكـه دوم  امبران.يـ پ، نـه امـام   »من تو را امام مردم قـرار دادم  ؛إِماماً للنَّاسِ

، ن خواسـته يـ و خداوند هم بـه ا  »يتيذُر من«ه خود درخواست كرد يذر ين امامت را برايمه

امامـت بـر    يعنـ ي، ينكه چنان وجهـ يپاسخ مثبت داد؛ حال ا ،حضرت معصوم آن ةيذر ةدربار

از  محمـد را حضـرت  يـ سـت؛ ز ين درستحضرت، متصور و  ه آنيامبران، نسبت به ذريهمه پ

  .  ا نبوديكه امام انب ي؛ درحالآمد يمشمار  به ين فرزندان ويبهتر
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  ياجتماع ـ  ياسيزعامت سج) 
م يخود، زعـ  يامبريدر زمان پ ميحضرت ابراه رايزاست؛  يز وجه نادرستير نين تفسيا

  كند:   يان ميب يآمل يو رهبر مردم بود. جواد

تـوان از شـئون امامـت دانسـت،      يل حكومـت را مـ  يو تشـك  يجتماعاـ  ياسيزعامت س

آن است كـه اوالً حضـرت   ، ن معنايه مورد بحث در ايكن الزمه حصر امامت مذكور در آيل

آن  ياً بـر اثـر دعـا   يـ ده باشـد. ثان يبه آن رس يرين مقام را نداشته و در پيدر گذشته ا ميابراه

م يابـراه  يسبحان دعا يرا خدايل شده باشند؛ زين مقام نايز به اين يه معصوم ويذر، حضرت

  .  )٤٥٣، ص٤تا، ج ي، بيآمل ي(جواد ه معصوم او اجابت كرديهمه ذر ةل را درباريخل

  د) نبوت 
  تواند درست باشد:  يل نميل ذين معنا به داليا

 گفتـه را  شيپـ  ةيـ كلمـه امـام در آ  ، سـنت  از عالمان اهل يو برخ هعيمفسران ش شتريب. ١

  اند؛ امامت در نظر گرفته يمعنا به

 ،نيبنـابرا  .ده بـود يرسـ  يامبريـ نكه امام شـود، بـه مقـام پ   يش از ايپ  مي. حضرت ابراه٢

  را امتحان كند كه دوباره به او مقام نبوت بدهد؛ ينداشته است كه خداوند بخواهد و يليدل

را در يـ ز ؛ندارند يگر سازگاريكديبا مفسران مذكور، دو وجه اول و دوم در كالم . ٣

 يمعنـا  بـه  ،و در وجـه دوم اسـت   عتيشـر صـاحب   نبـوت  يمعنا به ميابراهامامت ، وجه اول

  ؛در كاربرد گسترده آن نبوت

ــ با. ٤ ــه س ــاق آيتوجــه ب ــراه ي ــرا ميه كــه حضــرت اب ــدان خــو يامامــت را ب ش يفرزن

نبـوت باشـد؛    يمعنا ه بهين آيتواند در ا يشود واژه امام، نم يدرخواست كرده است، معلوم م

را درخواسـت   ين منصـب يز چنيش نيفرزندان خو يد، براين مقام رسيبه ا يكه و يرا زمانيز

  فرزندان خود درخواست نبوت نكرده بود؛ يبراشان ي. اكرد

) كـه واژه امـام در جملـه مـذكور را     يو مراغ يسنت (طنطاو از مفسران اهل ي. برخ٥

ـاِلم یَعْھـدِ  نـاُل ی ال قـاَل «ه يدر آ ،اند نبوت گرفته يمعنا به (كـه بحـث آن خواهـد آمـد)،      »َن یالظَّ

  گر تناقض دارد؛ير باهم دين دو تفسياند كه ا ان كردهيرا امامت ب» یَعْھدِ «كلمه  يمعنا



  ١٧٣   |   نيقيسورة بقره از نگاه مفسران فر ١٢٤ هيآ يقيتطب يبررس
 

 

بـه امامـت    ان كرده كـه حضـرت اسـحاق   ي، بايسوره انب ٧٣و  ٧٢ات يح آينص صر. ٦

  ده است.يرس

  و) امامت در نماز
اسـت كـه فقـط     يبـ يشـاذ و غر  يندارد: نخست، معنا يل وجه درستين معنا به دو دليا

ع يتشر يصورت كنون نماز به ميدوم، در زمان حضرت ابراه .استان كرده يبآن را  يماورد

   یَو َجَعَلنـ(م يسوره مر ٣١ه ينشده بود. با توجه به آ
َ
ْوصـانیـُمباَرکـًا أ

َ
ـالة...  یَن مـا ُکْنـُت َو أ ) ِبالصَّ

 ،تـوان گفـت   ين ميمطلق عبادت و دعا كردن بوده است. بنابرا يمعن به صلوة ،توان گفت يم

تـوان   يز نمـ يصورت ن نيادر يمردم بوده است. ول ي، راهنماكردندر دعا و عبادت  ميابراه

ز يـ ش نيخـو  يامبريـ در زمـان پ  ميرا ابـراه يـ رفت، زيامامت حضـرت پـذ   يبرا يين معنايچن

  گر بوده است. يد ييمردم در عبادت و امور اجرا يراهنما

  واژه عهد  ي. بررس٢ـ٦

تـوان بـه    يمـ ، هيـ از نگـاه مفسـران امام  » عهـد «واژه توجه بـه  ه مورد نظر و بايآ يبابررس

  افت: يل دست يمطالب مهم ذ

  امامت است؛ يمعنا به» یَعْھدِ «. واژه ١

را اگر خداوند يرسند؛ ز يبه امامت م، نباشند ستمكاراگر   مياز فرزندان ابراه ي. برخ٢

 َنـاُل ی َال «فرمـود:   يدر جـواب مـ  ، بـه امامـت برسـند    يك از فرزندان وي چيخواست كه ه ينم
 نـاُل ی ال«  فرمـود:  آنكـه حـال  ، »رسـند  يه تو به امامـت نمـ  يك از ذري چيه يعني؛ ِتکیُذر یَعْھدِ 
اِلم یَعْھدِ    ؛»َن یالظَّ

كـه   يكسنكه، يا يعني؛ رسد ينم ستمكارن معنا كه امامت به فرد يبه ا؛  . عصمت امام٣

هرگز  ستمكارشود كه  ين ميجه اينت .گران ستم كرده استيا به ديا به خود ي، ستيمعصوم ن

  تواند امام باشد؛ ينم

توبه  ياگر كس ،نيبنابرا .داللت ندارد ي. جمله مذكور مطلق است و به زمان مشخص٤

  تواند به امامت برسد؛ يل ظلمش نميدل ، بهديهم نما
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آنكـه   را بـا  ميابـراه ، يتعـال  يرا خـدا يـ جداسـت؛ ز  يامبري. درجه امامت از درجه پ٥

  امام نشد؛ يوو  مقام امامت نداد، امبر بوديپ

توانسـت   يمـ  ميحضـرت ابـراه  ، ن بـود يـ ه خداوند است و اگر جـز ا ي. امامت از ناح٦

  ش را امام قرار دهد؛يفرزندان خو

، ١تـا، ج  ي، بـ ي(طوسـ  رهيـ ره و كبيامبران در طول مدت عمـر از گناهـان صـغ   ي. عصمت پ٧

، يي؛ طباطبـا ٢٧٦، ص١، جتا يب ، ي؛ كاشان١٤٣، ص٢، ج ق١٤٠٨، يراز ؛ ابوالفتوح٣٨١، ص١، جتا يب، ي؛ طبرس٤٤٩ص

اِلم یَعْھدِ  ناُل ی ال«منظور از ظلم در  .)٢٧٥ـ٢٧٤، ص١، جتا يب است كه انسان  يمطلق هر ظلم »َن یالظَّ

شـرك باشـد و    ،ن ظلميچه ا ،است يچند آن ظلم كوچك باشد. گفتن؛ هرآن را انجام دهد

در ابتدا باشد و بعد توبه كرده و صـالح   نكهيادر همه عمر باشد و چه  نكهياچه ، تيچه معص

اسـت كـه در    يفقـط كسـ  ، امـام  ،پس .توانند امام باشند ين افراد نميك از اي چيه، شده باشد

ه، يـ ؛ مغن٢٧٤، ص١، جتـا  يبـ ، يي(طباطبارا مرتكب نشده باشد  ين ظلميتر كوچك يتمام عمرش حت

تنهـا سـتم كـردن بـه     ، ه مـورد بحـث  يـ ظلـم در آ ، يرازيارم شبه نظر مك. )١٩٨، ص١ش، ج١٣٧٨

كار رفتـه و نقطـه    لمه بهگسترده ك يمعنا به نجايدر ا (در برابر عدل)بلكه ظلم ؛ ستيگران نيد

ظلـم آن اسـت    ،نيبنـابرا  .ش اسـت يخـو  يجا ز بهيگذاردن هر چ يمعنا به عدالت، مقابل آن

، يرازي(مكـارم شـ  د قـرار دهـ  ، سـت يسـته آن ن يكـه شا  يتيرا در موقع يزيا چيا كار يكه شخص 

ـهِ  ُحـُدودَ  َتَعـدَّ ی َمـن َو «ه يبراساس آ يآمل ي. جواد)٤٤٢، ص١ش، ج١٣٧٤ ْوَلئـَک  اللَّ
ُ
ـاِلُمون ُھـُم  َفأ  »الظَّ

  .)٤٧٠، ص٤تا، ج ي، بيآمل ي(جوادداند  يرا ظلم م يتيهر معص، )٢٢٩(بقره، 

ــاِلم یَعْھـدِ  نـاُل ی ال قــاَل «ر يســنت در تفسـ  از مفسـران اهـل   را چنـد نكتــه  تــوان  يمـ  »َن یالظَّ

  :افتيدر

از مفسـران   ينبـوت. برخـ   .٢امامـت؛   .١رفتـه اسـت:   كار  به به دو معنا» یَعْھـدِ «. واژه ١

فرزنـدان   يبـرا   ميحضـرت ابـراه   يعنـ ياند؛  ان كردهيامامت ب يمعنا به ن واژه رايا، سنت اهل

ه، يـ عط ؛ ابـن ٢٨٨، ص١ق، ج١٤١٩ر، يـ كث ؛ ابـن ٤١٨، ص١جق، ١٣٢٩، ي(طبـر خود امامت را درخواست نمود 

آنـان  انـد و   ان كـرده ينبوت ب يمعنا به را» یَعْھدِ «واژه ، يو فخر راز ي. سد)٦٠٤، ص١، ج ق١٤٢٢
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؛ ٤١٨، ص١ق، ج١٣٢٩، ي(طبـر ستند ين واژه متصور نيا يبرارا  يگريد يمعنا، نبوت يمعنار از يغ

  ؛)٣٧، ص٤ق، ج١٤٢٠، يفخر راز

، ١ق، ج١٤١٩ر، يـ كث ؛ ابـن ٢٦٦، ص١م، ج١٩٩٧، ي(طنطـاو شـود   يل نمـ يـ ظالم بـه امامـت نا  . فرد ٢

ــ، ز)٦٠٤، ص١، ج ق١٤٢٢ه، يــعط ؛ ابــن٢٨٨ص ــر را فرمــاني ســت يو شــهادت فــرد ظــالم، مقبــول ن يب

  ؛)١٨٤، ص١ق، ج١٤٠٧، ي(زمخشر

ره يـ گنـاه كب  گونـه  چي، هـ ش از مبعـوث شـدن  يامبران پيپ نكهيا يعني؛ امبري. عصمت پ٣

ه مورد بحث، كفر اسـت  ي. منظور از واژه ظلم در آ)١٠٤، ص١ق، ج١٤١٨، يضاوي(باند  انجام نداده

گر ظلم را به انجام دادن گنـاه  يد ي. برخ)٣٤٧، ص١ش، ج١٣٧١، يبـد ي؛ م٢٠٧، ص١، ج ق١٤٢٢ه، يعط (ابن

  .)٢٠٧، ص١ق، ج١٤٢٢ه، يعط (ابناند  ر كردهيتعب

   »نَيالظَّالم يعهد نالُي ال قالَ«جمله  يي. شاهد روا٢ـ٦ـ١
  د: يفرما يه مين آير ايدر تفس  امام رضا

ن منصـب را بـه   يه تو نرسد. ايان و فاسقان) از ذريان (عاصستمكارعهد من (امامت) به 

  شان كرامت كنم.يا يايبلكه به صالحان و اتق؛ آنان ندهم

امت باطل كرد و امام يرا تا روز ق يستمكارامامت هر ، هين آيسبب ا به يتعال حق ،پس

ل را مكرم فرمود بـه  يحضرت خل، يتعال پس از آن حق. دگان خود قرار داديبرگز ةرا از زمر

  .)١٥٨ ، ص١ش، ج١٣٧٣(صدوق، ه او اهل عصمت و طهارت را قرار داد يدر ذر نكهيا

گفتـه،   شيمـان اسـت. پـس، جملـه پـ     يپ يمعنـا  بـه » یَعْھـدِ «اند كـه   عباس و قتاده نقل كرده ابن

  .  )٤١٩ـ٤١٨، ص١ق، ج١٣٢٩، ي(طبررسد  يمان خدا، به ستمكاران نميشود كه عهد و پ يگونه معنا م نيبد

   يل و بررسي. تحل٢ـ٦ـ٢
شـتر  يب انكهچن؛ امامت است يمعنا به» یَعْھدِ «واژه ، سوره بقره ١٢٤ ةياق آيبا توجه به س

) كـه واژه  يو مراغـ  ي(طنطـاو سـنت   از مفسران اهل يز بدان معتقدند. برخين نيقيمفسران فر

ان يـ امامـت ب  يمعنـا  بـه  نجـا يرا در ا» يعهـد «واژه ، انـد  نبـوت در نظـر گرفتـه    يمعنا به امام را

دهـد كـه اقـوال آنـان متنـاقض اسـت.        يسـت و نشـان مـ   يگـار ن  هم سازن دو باياند كه ا كرده

القـول   ه متفـق يـ امامات يـ سـتند. امـا روا  يمتفـق ن » یَعْھـدِ «ر واژه يسنت درباره تفسـ  ات اهليروا
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 یَعْھـدِ  نـاُل ی ال قـاَل «ه يـ آ، نيـ ا بـر  افـزون  اند. دانستهامام  يمعنا به يروشن بهن واژه را يهستند و ا
اِلم ، رسـند  يبـه امامـت نمـ    ميك از فرزندان حضرت ابـراه ي چيست كه هين نيانگر ايب »َن یالظَّ

بـه امامـت    عقـوب يو  دهـد كـه حضـرت اسـحاق     ينشان مـ ا، يسوره انب ٧٣و  ٧٢ات يرا آيز

  اند. دهيرس

  يريگ جهينت .٣
  :ان كرديقرار ب نيبدتوان  يرا مپژوهش ن يا يها افتهي

، خـدا  يبنـدگ  الزمـه  ن است كهياسوره بقره، از مباحث  برداشت دف واحد قابل. ه١

از  يز جـدا يـ سـوره بقـره ن   ١٢٤ ةيـ و آ است آنان يآسمان يها امبران و كتابيمان به همه پيا

، دانســتند و مشــركان ين او مــيــيو آ ميكتــاب خـود را وارث ابــراه  ســت. اهــلين ن ســورهيـ ا

هر دو  يگانگياثبات ب يبرا. بودند يمدع مين خود و ابراهيرا ب يو ارتباط محكم يبستگ هم

، مين ابـراه يـي آ الزم است ثابت كرد كـه ملـت و  ، آنان ين او و ابطال دعوييو آ مياز ابراه

ه، يـ ن آيادرواقع  .خواند يجامعه را به آن فرام ت كه رسول مكرماس يميد و تسليهمان توح

، در راه حـق  يد و اسـتوار يتوح، تيهدا، تقوا كهت است يخط استقامت و عبود دهنده شانن

  .  شود يبرجسته م در ضمن آن

ر يتـوان تفسـ   يم ،ات مشابهيگفته و آ شيه پياق آيبا توجه به س، مشخص استآنچه  .٢

بـه   ميدن حضـرت ابـراه  يرسـ  ينسبت داد كـه بـرا   ييبه انجام دادن كارهارا » كلمات«واژه 

بـا انجـام دادن كـار    ، »كلمـات «دهـد كـه واژه    يم  نشان، ات مشابهيامامت الزم بوده است. آ

 يگريات ديباشد و آ» كلمه«كننده مصداق واژه  نييتع ييتنها تواند به يهمراه است و لفظ نم

  داند. يعمل مرا متضمن   »یاْبَتل«است كه 

ُھن«واژه. ٣ َتمَّ
َ
ن آمده اسـت:  يقير فريبه دو معنا در تفاس» كلمات«تمام كردن  يمعنا ، به»أ

ُھن«ر در يا ضمي َتمَّ
َ
ـذ َم یِإْبـراھ َو «ه يـ ا به خداوند. بـا توجـه بـه آ   يگردد و  يبرم ميبه ابراه» أ  یالَّ

آن كلمـات را تمـام    ميابراه يعنيرسد كه وجه اول درست باشد؛  يبه نظر م، )٣٧(نجـم:   »یَوفَّ 

 انجـام  راآنهـا   يطـ يتفر و افراط چيه بدون د وبرآم ياله امتحانات عهده از يخوب هب كرد و

  .داد
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در » ِإَمـام«سـنت، واژه   از مفسـران اهـل   يو برخـ  يعيعالمان ش شتريببا توجه به اقوال . ٤

 يكند و قـانون الهـ   يت ميهدامردم را ، امام يعنيامامت است؛  يمعنا سوره بقره، به ١٢٤ه يآ

دهـد.   يمنصـب مـ   ،سـتگان يكنـد و بـه شا   يمتخلفان از حـق را مجـازات مـ    ،دينما يرا اجرا م

ماننـد زعامـت    ؛انـد  ان كـرده يـ ادشـده ب يه يـ امامـت در آ  ياز مفسران بـرا  يكه برخ يا يمعان

م يخـود زعـ  ، در زمـان نبـوت   ميحضرت ابـراه  رايز ،تواند درست باشد ينم، و قدوه ياسيس

نبـوت   يمعنـا  بـه  را» ِإَمـام«واژه  يز ماننـد فخـر راز  يـ ن يجامعه و رهبر آنان بـوده اسـت. برخـ   

كـه در دوران   يرا كسـ يـ ه كـرد؛ ز يـ تـوان توج  ينم يو نقل يق عقلياند كه آن را به طر گرفته

دارد كــه خداونــد بعــد از  يلــيچــه دلاســت،  دهيخــود بــه مقــام شــامخ نبــوت رســ  يزنــدگ

  عطا كند.  يدوباره مقام نبوت را به و، دشوار ييها امتحان

بـاره   سـنت در  ات اهـل يامام است. روا يمعنا ، بهسوره بقره ١٢٤ه يدر آ» یَعْھدِ «. واژه ٥

امـام   يمعنـا  بـه  آن را يروشن بهو  اند القول ه متفقيات اماميستند. اما رواين واژه متفق نير ايتفس

بـه امامـت    ميك از فرزندان حضـرت ابـراه  ي چيهنكه يا بر يمبن يليدل، هين آي. در ااند دانسته

و  دهـد كـه حضـرت اسـحاق     ينشـان مـ  ا، يسوره انب ٧٣و  ٧٢ات يوجود ندارد. آرسند،  ينم

ـاِلم یَعْھدِ  ناُل ی ال«ه ياند. از آ دهيبه امامت رس عقوبي شـود؛   يثابـت مـ   عصـمت امـام  ، »َن یالظَّ

ا بـه  يـ ا بـه خـود و   ي، ستيكه معصوم ن يكس يعنيرسد؛  ينم ستمكاركه امامت به  يمعن نيا به

  تواند امام باشد. يهرگز نم ستمكارشود كه  ين ميجه اينت .گران ستم كرده استيد
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