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هاي معنايي  اليه پرداخته تا در عمق) ع( هاي معنايي مؤثّر در داستان ابراهيم بررسي روابط بينامتني و مؤلّفه
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مهمقد  
اعتقاد توحيدي يك انسان . سازد به خداوند مرتبط مي، قرآن كريم انسان را با پيوند محبت

كه سراپا شوق بود براي  درحالي) ع( ابراهيم ،ين داستانآفرين ا نقش. يابد در محبت او تجلّي مي
، اوخواست تنها حب  عال ميدل بيرون نساخت؛ چرا كه خداي مت اي حب محبوب را از لحظه

ش را تبرگزار نمود تا محب آن پيامبرآزمون محبت را براي  ،بنابراين. باشد) ع( در دل ابراهيم
ميزان محبت آن حضرت به ، شد تر مي مون سختهرچه آز. تنها براي خويش خالص گرداند

، تنها خالص و برگزيده براي پروردگار خويش گشته )ع(ابراهيم  خداوند بيشتر و حاصل آنكه
الهي  ترين موجودات به حضرت حق و مظهر اسمي از اسماء رنگ خدايي گرفته و شبيه

در قرآن ) ع( يدگي ابراهيماين پژوهش بر آن است تا با بررسي مفهوم اصطفاء و برگز. گردد مي
   .پرده از راز اين گزينش و برگزيدگي بردارد ،گيري از ابزار معناشناسي با بهره ،كريم

  شناسي مفهوم
 اي علمي به عهده داردوكارهاي معنا را با مطالعهساز كشفكار  :)semantics( معناشناسي

، ترو هرچه متن پيچيده هاي متن ذخيره شده اليه كه در پس يمعناي ،)31ص، 1387، صفوي(
كار معناشناسي ، بيشتر با حجم زباني كمتر باشد صدد انتقال معاني تر و درايتر و چند اليهادبي

 هاي منسجمم و قانونشود و نياز به قواعد منظّتر ميتر و پرهيجاننيز به همان ميزان سخت
  .)3ص، 1381، شعيري( خواهد بود
معناشناسي برش يا تقطيع كالمي  ةوظيف. از طريق زبان استشناسي انتقال معنا  كار معنا

توان  شناختي اين قطعات كه مي پس از بررسي معنا. بردارد است كه قطعه قطعه شدن متن را در
كار اتّصال اين قطعات براي رسيدن به يك معناي كلّي ، يك زنجير دانست ةهر كدام را حلق

كل ـ داراي يك دقّتي ويژه در تجزيه و تحليل متن  ـ حركت از جزء به هاين شيو. شود آغاز مي
شناس بررسي  اي منسجم است و معنا شناسي كالم مجموعه از ديدگاه معنا .)3ص، انهم( است

هاي گوناگون كوچك و  اين كلمات ميان خود گروه زيراعهده دارد؛  اين انسجام را در كالم بر
هاي مختلف با هم ارتباط و پيوند برقرار  راهها نيز بار ديگر از  سازند كه اين گروه بزرگ مي

هاي  پيوستگي  همة بسيار پيچيده و درسازماندار و يك شبك يك كلّ ،كنند و سرانجام مي
  .)5ص، 1361، ايزوتسو( آيد تصويري از آنها فراهم مي
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بايد بتواند در فضاها و  ،پس ؛ابزاري براي شناخت معناست» معناشناسي« ،در واقع
براي  روشي مناسب با كشف معنا و در خور آن متن، هاي گوناگون ع متننوي متها  محيط

 ،گيري خود معناشناسي در روند شكل .)32ص، 1387، مطيع( دبياب فرسيدن به مراد مؤلّ
پردازد؛ از  به كاوش معنا مي، خاذ نموده كه هر كدام با ابزاري خاصهايي را اتّ مكاتب و روش

به شكلي معنادار و آميخته با ، آن ةمتن و واچيني دوبار ةبه تجزي مكتب پاريسآن جمله 
است  گرايانه شناختي با ديدي نقش  گرا گونه مكتب نقش، سكومكتب مپردازد و  مي شناسي نشانه

 گرايي و صورتمعناشناسي ، شناختي زبان معناشناسيِ، هاع آمريكاييهاي متنومكاتب و روشو 
است كه به كشف و تحليل روابط معنايي و سطوح  شناختي  گرا گونه يا نقش بازنمودي، زايشي
ي و زبان ـمعناشناختي يا قومي ي ـ فرهنگ مكتب آلمان است كه مكتب انجامد؛ ديگر متن مي

نگاري دارد و بويژه به روابط  قوم كه ريشه در مطالعات زبانشناسيِاست » نمكتب ب« عروف بهم
بيني  پردازد و در صدد كشف جهانبا متن مي متقابل جهاني بيروني و فرهنگ و بستر زبان

  .)40ص، 1387، مطيع( تحاكم بر متن و از خالل آن دستيابي به معناي مورد نظر اس
از معناشناسي به عنوان ابزاري براي استخراج مفهوم قرآني اصطفاء و  ،در اين پژوهش
استمداد نموده است؛  هاي مختلف معناشناسي استفاده گرديده و از روش) ع( برگزيدگي ابراهيم

بندي  جداكردن واژگان و ترتيب، واچيني دوباره، متن ةاز مكتب پاريس براي تجزي ،براي نمونه
ها براي يافتن روابط بينامتني و از مكتب بن براي  آنها در نظام جديد؛ از مكاتب آمريكايي

  . گردد اده ميدريافت معناي كانوني و مفهوم پيراموني و تشكيل ميدان معناشناختي استف
نگر است كه  نگر و كل روندي كه اين پژوهش دنبال كرده شامل دو نگاه جزء ،در حقيقت
شناسي واژه پرداخته تا به تعريف بافتي يا متني كه در آن  به تبار) micro( نگر در نگاه جزء

، ايزوتسو( ص گرديده نائل گرددمعناي دقيق واژه از روي بافت و از راه توصيف لفظي مشخّ
به كشف روابط بينامتني از راه سياق و روابط همنشيني و در نگاه  ،همچنين ؛)90ص، 1361
هاي معنايي براي يافتن روابط مفهوم كانوني و كليدي  فهبه دريافت مؤلّ) macro( نگر كل

هاي دروني كه شامل مفاهيم مترادف است پرداخته و سعي نموده تا در  فهاصطفاء با ساير مؤلّ
هاي معنايي خاص و فهم معنايي واژه از واژگان متقابل كه منجر به تعيين حدود واژه  هففهم مؤلّ

، مراتب اصطفاء و امامت، اصطفاء ةبا تعيين حوزه و دامن ترتيب،بدين . گردد بهره برد مي
هاي صورت گرفته با اين برگزيدگي و اسماء الهي حاكم بر فضاي اين  انفعاالت و واكنش
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به ترسيم و كشف ميدان معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام  ،نهايت توان در مي ،گزينش
  . نائل گشت) ع( امامت ابراهيم
اصل صفو يعني خلوص شيء از آميختگي به چيز ديگر؛  .است »صفو«آن  ةريش: اصطفاء

كه بر مطاوعه داللت » افتعال« يعني اختيار از باب» اصطفاء«. ضد اين كلمه كدر و كدورت است
 گرفتن »اصطفاء« .)163ص، 7ج، 1414، ابن منظور/ 462ص، 14ج، 1410، فراهيدي( رددا

 جدا آنها از ديگر چيزهاى با آن اختالط از بعد كه به طورى، است چيز هر خالص و چكيده
ة گيرند و اين امر خارج از محدود يد به همراه يكديگر قرار مييأتكوين و ت ،در اصطفاء. شود

، مصطفوي( است... لطف و، رحمت، خلق، رتدب، اختيار بعد از تكوينو  اختيار بنده است
دربارة . )452ص، 1ج، 1374، طباطبايي/ 488ص، 1412، راغب/ 259- 257صص، 6ج، 1360

اي به  مرسل و برگزيده ب و نبيهيچ ملك مقرّ ،كه از اين حكم پسنديدگي: اند گفته برگزيدگي
  .)4010ص، 3ج، 1372، دهخدا( واسطه برگزيدگي بيرون نيست

  انواع اصطفاء در قرآن كريم 
  :دو نوع اصطفاء در قرآن كريم قابل تصور است

و ناب است؛  يشخص يا چيزي است كه في نفسه مصطف ـ اصطفاي نفسي كه دربارة1
 خرةآالْ ىفِ وإِنه ىفِ الدنيا اصطَفَيناه نفْسه ولَقَد سفه من إِلَّا ميإِبراه ملَّة عن يرغَب ومن﴿: مانند آية

نني لَمحالآيةو  )130/ البقره( ﴾ الص: ﴿اذْكُرا ونادبع قُوبعيو اقحإِسو يماهرى إِبلی أُودالْأَي 

 )47-45 /ص(﴾ الْأَخيار الْمصطَفَني لَمن عندنا موإِنه الدارِ ذكْری خبَالصة أَخلَصناهم إِنا والْأَبصارِ
سي كه نام برخي از آنان در آيات مزبور آمده است از اصطفاء نفسي برخوردارندذوات مقد .  

شود مانند آنچه در ماجراي  ص ميـ اصطفاي نسبي كه در سنجش رجحان و برتري مشخ2ّ
و  )247 /بقرهال( ﴾الْعلْمِ والْجِسم ىفِ بسطَةً هعلَيكُم وزاد اللَّه اصطَفَاه إِنَّ﴿: طالوت آمده است

تو را بر ديگران ترجيح دادم كه رسول : فرمايد مي) ع(دربارة چنين اصطفايي به حضرت موسي 
 ما فَخذْ وبِكلََامی بِرِسالَتي الناسِ یعلَ اصطَفَيتك   إِىنّ موسیا ي قَالَ﴿؛ و شنونده كالم من باشي

 للَّها﴿: فرمايد مي دربارة برخي فرشتگان نيز). 144/ االعراف( ﴾كرِيناالش من وكُن تكتيآ

تمامي فرشتگان داراي ) 75/ الحج( ﴾ٌبصري سميع اللَّه الناسِ إِنَّ ومن رسالً كَةئاالْملَ من يصطَفی
فرشتگان مخصوصي را ، آن اند؛ ولي خداوند براي وحي و نظاير رسالت و مأموريت

  . آية مورد بحث از همين قبيل است؛ يعني اصطفاء در آن نسبي است. گزيند برمي
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مريم  يا كَةُائالْملَ وإِذْ قَالَت﴿: اصطفاء نفسي و نسبي هر دو آمده است مانند، در برخي آيات

طَفَ إِنَّ اللَّهطَفَااصاصو كرطَهو اكلی كع  اِءنِس نيالَمنفسي ، اصطفاي نخست). 42/ آل عمران( ﴾الْع
بر زنان ) ع( زيرا در اصطفاي دوم سخن از برتري حضرت مريم ؛نسبي است، و اصطفاي دوم

  ).102-101صص، 14ج، 1387، جوادي آملي( ديگر است

  در قرآن ) ع( ممعناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام حضرت ابراهي
 ز مكاتب معناشناسي بهره گرفته شده است تا به چگونگي اصطفاء ابراهيمدر اين پژوهش ا

جدا ، واچيني دوباره، از مكتب پاريس براي تجزيه متن. و پيوند آن با مقام امامت پردازد) ع(
بندي آنها در نظام جديد بهره گرفته است؛ به نحوي كه مفاهيم كليدي در آيات  كردن و ترتيب

ارتباط دارند جدا و در يك نظام جديد معنايي قرار گيرد؛ ) ع( ء ابراهيمقبل و بعد كه با اصطفا
مكتب بن نيز از دو منظر به بررسي معنا ابتالء و امامت و غيره؛ ، عهد، واژگاني چون كلمات

كه در اين پژوهش مطالعات زباني ) شناختي زبان ـ  قومي( يا) معناشناختي ـ  يفرهنگ( پردازد؛ مي
معناشناسي با كشف مفاهيم  ،رو اين ازپردازد؛  كه به يافتن مفهوم كانوني مي كارآمد است؛ چرا

گيري از مكتب بن اين امكان را  هاي معنايي دارد و بهره فهكانوني نقش بسزايي در كشف مؤلّ
ها براي  از مكاتب آمريكايي. به عنوان مفهوم كانوني در نظر گيرد» اصطفاء«سازد تا  فراهم مي

و كشف ) 130/ البقره) (ع( بينامتني كه شامل يافتن سياق آيه اصطفاي ابراهيمبررسي روابط 
، بقره 124 ةعهد در آي، امام، كلمات، همچون همنشيني اصطفاء با ابتالء، روابط همنشين

بقره  132همنشيني اصطفاء با دين در آية ، بقره 132 و 131همنشيني اصطفاء با اسالم در آيات 
  .پرداخته است
 عن يرغَب ومن﴿: اشاره نموده است) ع( بقره به اصطفاي ابراهيم 130متعال در آية  خداوند

؛ در داستان ﴾الصالحني لَمن خرةآالْ ىفِ وإِنه الدنيا في اصطَفَيناهنفْسه ولَقَد  سفه من ملَّة إِبراهيم إِلَّا
حال آنكه با دقّت و تأمل در ؛ با آيات قبل مشاهده نگرددممكن است پيوندي ) ع( ابراهيم
توان بيان نمود كه يكي  ارتباط و همبستگي شايان توجهي را مي) روابط بينامتني( آياتسياق 

و ) ع( كه خود را وارث و ملحق به ابراهيماست مربوط به دو گروه از اهل كتاب و مشركان 
  .دانستند ين او مييآ

هاي آسماني  پيروان كتاب زيرا ،نسبت به عصر خود جهاني بود ابراهيمت شخصي ،از سويي
خود را اعقاب حضرت ، به قداست نبوي و رسالت وي معترف بودند و ملحدان صنمي و وثني
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گذاشتند و نيز از جهت  دانستند و از نظر تكريم نژادي به نياي خود احترام مي اسماعيل ذبيح مي
ت آن را ارج داري و مرم سقايت حاجيان و كليد محترم بود و گذاري كعبه كه نزد آنان بنيان
خداوند در مقابل اين دعوي باطل « .)453ص، 1ج، تا بي، عبده( مورد تجليل آنها بود، نهادند مي

مطيع محض بودن و ، تقوا، ها شكن و فداكاري شروع به بيان مرام و مسلك اين پيامبر بت
ين ابراهيم يت و آكند كه ملّ ربوبي كرده و ثابت ميتسليم او نسبت به ساحت قدس  ةروحي

خداوند متعال . جامعه را به آن فرا خواندند) ص( است كه رسول اكرم  همان توحيد و تسليمي
و ديگر موضوع اصلي  )423ص، 6ج، 1385، جوادي آملي( »داند ادعاي آنها را جز افترايي نمي

به عبارت  .ند و گريز از هواي نفساني استت محض نسبت به خداوسورة بقره تسليم و عبودي
 ﴾لِّلْمتقني هدی فيه لَاريب باذَلك الْكت﴿: موضوع اصيل اين سوره با توجه به آية دوم آن ،ديگر

  . دعوت به تقواست قين وهدايت متّ) 2/ البقره(
ن در راه حق به تصوير قامتا عابدين و راست، قيننمودار شفافي را از متّ ،167تا  124از آية 

تقوايي را در  اين سوره است كه نمودار روشني از بي 123تا  40مقابل آيات  ةكشد كه نقط مي
دارد تقوايان بيان مي شكنان و طاغيان و بي اسرائيل براي پيمان  فراز و نشيب بني پر ةضمن قص 

براهيم با ديگر آيات جاست كه پيوند آيات داستان او اين .)425ص، 6ج، 1385، جوادي آملي(
  . گردد روشن مي

  ) ع( روابط همنشيني با مفهوم كانوني اصطفاء ابراهيم
همنشيني مفهوم كانوني با ساير ، هاي بيان معنا يكي از سطوح يا شيوه ،در معناشناسي

نماينده و ، هر واژه يا نظام يا سيستم معنايي ،بنابراين .)170ص، 1366، پالمر( واژگان است
اي  يافته بيني خاصي است كه مادة خام تجربه را به صورت جهان بامعنا و تعبير جهان ةددربردارن
بلكه تعدادي واژگان فرعي  ؛اي نيستند اليه واژگان به اين معنا يك ساختمان تك. دهد تغيير مي

و مرزهاي متداخل با يكديگر دارند اند  كه در عرض يكديگر قرار گرفتهشود  شامل ميرا 
   .)11ص، 1361، ايزوتسو(

به هم پيوستن مفاهيم و تصورات فردي هر واژه  ،هدف اصلي در همنشيني بين واژگان
اند؛ بلكه در ارتباط  كلمات و واژگان در قرآن كريم تنها و جداي از يكديگر به كار نرفته .است

از  ،اند و معناي محسوس و ملموس خود را دقيقاً نزديك با يكديگر مورد استعمال واقع شده
  .)6-5صص، 1361، ايزوتسو( آورند مجموع دستگاه ارتباطي كه با هم دارند به دست مي



  
       

  

  37   در قرآن كريم) ع(بررسي معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام امامت ابراهيم                 

رات كليدي فردي كه در قرآن كريم است هرگز نبايد در تجزيه و تحليل تصو ،در نتيجه
 متن دارد را از نظر دور ساخت روابط متعددي را كه هر يك از آنها با ديگر واژگان در كلّ

سازد تا به  گيري از مكاتب آمريكايي اين امكان را فراهم مي بهره ،اين ميان و در) 6، صانهم(
  . بررسي روابط همنشين دست يافت ةكشف روابط بينامتني به واسط
سازد تا معناي مفهوم  اين امكان را فراهم مي... امامت و، كلمات، همنشيني اصطفاء با ابتالء

ه پويايي و حركت درآيد و بسياري از رازهاي از حالت سكون و ايستايي ب» اصطفاء«كانوني 
 124آية  در» ابتالء«با » اصطفاء«همنشيني  ،به عنوان مثال. مال سازد را بر) ع( اصطفاء ابراهيم

اصطفاي «شروع ﴾ إبراهيِم ربه ابتلی وإذ﴿: دارد برمي) ع( پرده از راز اصطفاء و ابراهيم ،بقره
 :ابتالء«. ورود در زمرة صالحين است، و انتهاي آن» كلمات«وسيله با ابتالء به » )ع( ابراهيم

 ».باشد ميكه هدف از آن خالص نمودن سالك از ناخالصي  است اي مقتضاي حكمت عادالنه
آنان در پرتو . ندا فپيامبران در قلمرو تكليف همچون ديگران مكلّ .)51ص، 1386، عضيمه(

ي رسالت يكسان اگرچه خطوط كلّ ـ آگاه خواهند شدر از راه نيل به مقام برت ،آزمون ويژه
 ﴾علی بعضٍ نيالنبِي بعض فَضلْنا ولَقَد﴿ ؛)285/ البقره( ﴾رسله من أَحد   بني نفَرق لَا﴿: است

 از باطنى صفات كه است اين امتحان اثر« .)426ص، 6ج، 1385، جوادي آملي( ؛)55/ اإلسراء(
ظاهر  را متقابل صفات نيز و وفا مقدار و علم و تعفّ و سخاوت و شجاعت و تاطاع قبيل
 كه است عمل .گيرد نمى صورت عملى اى برنامه با جز، امتحان ،جهت به همين. سازد مي

، باشد راست و درست گفتار ممكن است زيرا ؛گفتار نه، سازد مى ظاهر را انسان درونى صفات
 :است قلم آمدهسورة مباركة  17 آية در كه همچنان ؛باشد واقع خالف و دروغ هست هم ممكن

 امتحان ﴾بِنهرٍ مبتليكُم اللَّه إِنَّ﴿: بقرهسورة  249آية در  و ﴾الْجنة أَصحاب بلَونا كَما بلَوناهم إِنا﴿
  ). 406ص، 1ج، 1374، طباطبايي( »گرفته است صورت عمل با

نشان از موهبتي محض دارد كه خداوند به خليلش عطا » ءاصطفا«با » كلمات«همنشيني 
در  .)124/ البقره( ﴾مات فَأَتمهنلبكَ ربه إِبراهيم یابتلَ وإِذ﴿: كند و آن موهبت امامت است مي
 .)193ص، 1ج، 1422، عربي  ابن( حلقة اتّصال بين ابتالء و جعل امامت است» كلمات« ،واقع

: ات متعددي وجود داردينظر ،با آنها امتحان شد) ع( كه ابراهيم» مصاديق كلماتي«در رابطه با 
 اسماعيل خود فرزند به كشتن آن ضمن در) ع( ابراهيم كه است خوابى »كلمات« از منظور) 1
 ةزمين در دستوراتى )2ساخت؛  عملى راسخ عزم با را مأموريت آن او و گرديد مأمور) ع(

 كه است كلماتى آنها از مراد ،)ع( با توجه به روايتي از امام صادق) ع( نت پنج نام )3نظافت؛ 
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 آن و كرد قبول را او ةتوب آنها به احترام خداوند و فراگرفت متعال پروردگار از را آنها) ع( آدم
 از پس) ع( آدم كه است »السالم عليهم« حسين و حسن، فاطمه، على، محمد نام »كلمات«

 و فاطمه و على و محمد به حقِّ كه نمايم مي مسألت تو از پروردگارا«: فتگ ،آنها گرفتن فرا
 پذير توبه او زيرا ،فرمود قبول را او توبه خداوند ؛بپذير مرا ةتوب) السالم عليهم( حسين و حسن

: انعام 75خداوند در آية  قول به دليل يقين؛  )4 ؛)29ص، 2ج، 1360، طبرسي( است مهربان و
﴿ككَذَلو رِین يماهرإِب لَكُوتم اتاومضِ السالْأَركُونَ ويلو ننِني موق1ج، 1403، بابويه ابن( ﴾الْم ،

 هنگامى ـ تشبيه از او دانستن منزّه و خداوند توحيد ) 5 ؛)30ص، 2ج، 1360، طبرسي/ 127ص
، پرستان خورشيد و پرستان ماه و پرستان ستاره ميان در، خورشيد ماه و و به ستاره )ع(براهيم ا كه

 جذاذاً فَجعلَهم﴿: انبياء 58خداوند در آية  قول به دليل شجاعت؛   )6آورد؛  به خدا رو و كرد نگاه

به  حلم؛ )7داد؛  به خرج دشمن نفر هزاران برابر در تنه يك كه مقاومتى به دليل و ﴾كَبِرياً اإِلّ
 گفتار آن سخاوت؛ دليل )8 ؛﴾يبمن أَواه لَحليم براهيمإِ إِنَّ﴿: هود 75خداوند در آية  گفتار دليل

 و اعتزال )9 ﴾؛إِبراهيم الْمكْرمني ضيف حديثُ أَتاك هلْ﴿: است ذاريات 24خداوند در آية 
 وأَعتزِلُكُم﴿: مريم 48خداوند در آية  قول به دليل خود؛ خويشاوندان از خدا راه در جويى كناره

 42خداوند در آية  قول آن دليل منكر؛ از نهى و به معروف امر )10﴾؛ اللَّه دون من تدعونَ اوم
 كردن مكافات به نيكى را بدى )11﴾؛ يبصر ال و يسمع ال ما تعبد لم أَبت يا﴿: است مريم

) ع( ابراهيم ولى ؛)46/ مريم( ﴾اًملي جرنِيواه لَأَرجمنك تنته لَم لَئن﴿: گفت وى پدر كه هنگامى
، بابويه ابن) (47/ مريم( ﴾اًحفي بِي كانَ إِنه ربي لَك سأَستغفر علَيك سالم﴿: گفت جواب در

خداوند  گفتار به دليل خداوند؛ بر مخصوص اعتماد و توكّل )12 ؛)128- 127صص، 1ج، 1403
 فَهو مرِضت وإِذا ويسقنيِ يطْعمنِي هو والَّذي يهدينِ فَهو خلَقَنِي لَّذيا﴿: شعراء 80-78در آيات 

 به آغوش و شد گذارده منجنيق ميان در كه هنگامى خود؛ شخص دربارة امتحان )13 ﴾؛يشفنيِ
 وى بحبه ذ مأمور كه وقتى) ع( اسماعيل خود به فرزند نسبت امتحان )14گرديد؛  پرتاب آتش

 )16بخشيد؛  نجات قبطى از را او خداوند عاقبت كه خود خانواده دربارة امتحان )15گرديد؛ 
نامي  ،آيه در ).34-29صص، 2ج، 1360، طبرسي( ساره همسرش اخالقى بد شكيبايي نسبت به
 لياقت كه هبود امورى امور آن كه فهماند مى ،)َفَأَتمهن(: فرموده كه  همين اما ؛از امتحانات نبرده

 بوده است امور آن بر بمترتّ ،كرده و مقام امامت مي اثبات امامت مقام براى را جناب آن
   ).431ص، 6ج، 1385، جوادي آملي/ 408ص، 1ج، 1374، طباطبايي(



  
       

  

  39   در قرآن كريم) ع(بررسي معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام امامت ابراهيم                 

) ع( دهد كه بعد از ابتالء براي ابراهيم خبر از مقام و منزلتي مي» اصطفاء«با » امام«همنشيني 
خداوند بود بعد از عبور از امتحانات  ةالوه بر اينكه مصطفي و برگزيدايشان ع. حاصل گشت

و  »امامت« ،قرآن در. ﴾إماما للناسِ جاعلُك   إِىنّ قَالَ﴿: نائل گرديد نيز به مقام امامت ،گوناگون
: فرمايد مى ابراهيم هاى در داستان. تفسير آن است اند؛ گويا شده هم همنشين با »هدايت«
﴿عجومةً لْناهمونَ أَئدهرنا يلْنا﴿: و آية) 73-72/ األنبياء( ﴾بأَمعجو مهنةًأَ ممونَ ئدهرِ يا نابأَملَم 

صبر آميخته با  ،دارد و آن پرده از راز هدايت برمي )24 /سجدهال( ﴾يوقنونَ بِآياتنا وكانوا صبروا
به خوبي نمود ) آزمون محبت( هاي بزرگ الهي از آزمون بعد) ع( يقين است كه براي ابراهيم

  .است امامت يقين دو موهبت و صبر. كند پيدا مي
 خدا امر با هدايتى كه يعني است؛ كرده به امر ديمق را هدايت اين جا همه ،ديگر سوى از

» امر«يس از سورة  83 و 82آيات  .)411- 409صص، 1ج، 1374، طباطبايي( گيرد مى صورت
 كُلِّ ملَكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ فَيكُونُ كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئاً أَراد إِذا أَمره إِنما﴿: كند تفسير ميرا 

يآن و، باش بگويد چيز به آن كه است همين تنها كند چيزى اراده وقتى خداوند امر .﴾ٍء ش 
 جز ما امر ؛﴾بِالْبصرِ كَلَمحٍ واحدةٌ إِلَّا أَمرنا وما﴿: فرموده سورة قمراز  50نيز در آية ، شود هست
  .)411ص، انهم( »زدن هم بر چشم چون آن هم ،نيست يكى

 با امر آن با امامان كه است خلقت از وجهي، خوانده ملكوت را آن اول آية كه الهى امر
 از خالى و، مكان و زمان قيود از رمطه و طاهر است خلقتى .شوند مي مواجه سبحان خداى
 عينى وجود از غير ،آن و آن است) كن( كلمه از مراد كه چيزي است همان امر و تبديل و تغيير
 وجه آن خلق، است چيز هر وجه دو از يكى »خلق« مقابل در »امر« و .نيست ديگرى چيز اشياء
 در امر ولى ؛است زمان و حركت قوانين بر انطباق و تدريج و تغيير به محكوم كه است چيز هر

   .)411ص، 1ج، 1374، طباطبايي( نيست احكام به اين محكوم، چيز همان
 والْأَرض السموات ملَكُوت إبراهيم نری وكَذَلك﴿: فرمود) ع( خداوند در مورد ابراهيم

 اين بود كه زمين و آسمان ملكوت دادن نشان از منظور) 75 /األنعام( ﴾الْموقنِني من وليكُونَ
، 7ج، 1374، طباطبايي( اشياء ةمشاهد طريق از منتهى ـ داد نشان ابراهيم به را خود ،خداوند

 افاضه او بر را يقين نعمت اينكه براى بود اي مهمقد به ابراهيم ملكوت دادن نشان .)243ص
 هنداشت رخنه آن در ترديدى و شك وجه هيچ به كه صدى است در صد علم، يقين« .فرمايد
 ،)243ص، 7ج، 1374، طباطبايي( است الهي صفات و اسماء به يقين اش نتيجه كه يقينى ـ باشد
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آيات  ظاهر از همچنانكه، نيست جدا ملكوت ةمشاهد از وقت هيچ يقين شود مي معلوم پس
 يقين علم به شما اگر، نه ﴾الْجحيم لَترونَّ الْيقنيِ علْم تعلَمونَ لَو كَلَّا﴿: آيد برمي سورة تكاثر 6ـ3

 عالم كه انسانى ؛باشد يقين داراى انسانى بايد امام ... .ديديد مي را دوزخ ماًحتّ دانستيد مي
 ،بنابراين. باشد گشته قمحقّ برايش سبحان خداى از كلماتى با و، باشد مكشوف برايش ملكوت
، 1ج، 1374، اطباييطب( »اين عالم باطن ناحية از عبارت است امر و است امر همان ملكوت

   .)413-412صص
آشكارترين دليل ، »اصطفاء«و » امام«با  ﴾الظَّالمني عهدی ينالُ لَا﴿در عبارت » عهد«همنشيني 

 و ضاللت هر از معصوم و پاك و سعيد ذاتاً بايد امام. عصمت امام و اصفياي الهي است بر
بود و از  خواهد غير به هدايت تاجمح بلكه ؛بود نخواهد به نفس مهتدى وگرنه باشد گناهى

، 1ج، 1374، طباطبايي( است معصوم امام پس، نيست احدى به هدايت محتاج او آنجا كه
ه نيست؛ بلكه يه و جبلّعصمت امري است برخالف اختيار و از قبيل امور طبيعي« .)414ص

يقين كامل . شودحالتي است نفساني و نوري است باطني كه از نور يقين و اطمينان تام حاصل 
اگر انسان به . ايمان است ةعصمت زاييد. و اطمينان تام آنها را معصوم از خطيئات نموده است

حق تعالي ايمان داشته باشد و با چشم قلب خداوند را ببيند امكان ندارد مرتكب گناه و 
  .)124 و 122صص، 1380، خمينيامام ( ».معصيت گردد

 خداى ؛بده نيز من ةبه ذري را درخواست كرد كه امامت ابراهيم از خداوند«دانيم كه  مي
اين عهد همان امامت است و  .رسد نمى به ظالمين من عهد اين :فرمود ،پاسخ به او در تعالى

ظالمين به آن  ؛عهد من امامت است :بلكه فرمود ،دارم ة تو برمينفرمود امامت را از ذري
حسن ( ».ة غير ظالم استد و امامت مختص به ذريشون ة ظالم تو امام نميرسند يعني ذري نمي

كوچك  بسيار ظلم يك هرچند، شود صادر او از ظلمى كه كسى) 23ص، 1378، زاده آملي
، وا هم( شود از اين دايره خارج مي شرك يا معصيت باشد كه ظلم چه رسد كه آن، باشد
ي است و هدايت به هدايت باطني و ملكوت ،توان گفت امامت در اين آيه پس مي.  )415ص

 »اهللا امر«است و  »اهللا امر«هاي امام هدايت به  از ويژگي زيرا ؛معناي ايصال به مطلوب است
و ارواح ) ونُكُيفَ نْكُ( امام براساس پيوند با مقام. چهرة ثابت و ملكوتي جهان طبيعت است

ف در قلب وت آن و با تصرّهر چيز را براساس ملك، وبلُقُالْ  بلِّقَها و به عنوان مظهر م انسان
 اين هدايت فيضي دروني است كه از ناحية .ات بودنبالذّ  كند با ويژگي مهتدي هدايت مي ،آن

امامت به اين معنا مقامي ملكوتي و فراتر از شئون ظاهري « .رسد خداي سبحان به قلب امام مي



  
       

  

  41   در قرآن كريم) ع(بررسي معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام امامت ابراهيم                 

، ت و بندگيبرين عبودي ارتقاء به درجات، مندي از وحي تسديدي دنياست و راه نيل به آن بهره
 413صص، 6ج، 1385، جوادي آملي( ».صبر و بردباري و يقين و مشاهده اسرار عالم است

 الهى به عصمت امام شده از سوي خداوند و است جعل امامت مقام و عهدي الهي« .)414ـ
 وجود از نيست ممكن، هست آن روى بر انسان به نام موجودى كه مادام ،شده و زمين معصوم

 امام نظر از هرگز خدا بندگان اعمال ،است پروردگار طرف از دمؤي امام. باشد خالى امام
 علم ها انسان يحتاج به تمامى ما بايد امام .است آگاه كنند مي مردم به آنچه امام و نيست پوشيده
 وجود با است محال. دينشان و معاد امر در چه و، دنيايشان و معاش امر در چه، باشد داشته
 كه كسانى وظيفة ما در مقابل. باشد امام مافوق نفسانى فضائل نظر از كه شود پيدا كسى ،امام
  .)415ص، 1ج، 1374، طباطبايي( »به هدايت آنهاست اقتداء، كرده هدايتشان خدا

 آخر در و رسالت آنگاه مقام نبوت داراى سپس و عبوديت در خالص آنكه از بعد ابراهيم
) 51/ األنبياء( ﴾قَبلُ من رشده إِبراهيم آتينا ولَقَد﴿: نمود امام را او خداوند تازه، بود شده تخُلّ

، رشد و كرد رشد داراى امر ابتداي همان در، كند خود نبى را او آنكه از قبل تعالى خداى«
  .)287ص، 1ج، 1362، طالقاني( »است تعبودي همان

، باشد خدا بندة خودش كسى كه است اين از يرغ، بگيرد خود بندة را اگر كسىوند خدا
 كسى چنين حقيقى بندة و باشد بنده هم عمالً، ذاتيش تعبودي بر عالوه، معنا به اين بندگى
 ﴾هوناً الْأَرضِ علَی يمشونَ الَّذين الرحمنِ وعباد﴿: فرمايد مى او دربارة هم خدا كه است

  .دارند برمي قدم تذلّ و تواضع با زمين در كه هستند انىكس رحمان بندگان ؛)63/ الفرقان(
 كرده خاذاتّ خود ةبند را او هم خدا، شا عملي و ذاتى بندگى بر عالوه كسى اگر« ،بنابراين

 مالك يك كه آنطور، شود مى او امور دار عهده ،نتيجه در خدا قرار گرفته تحت واليت ،باشد
  .)419ص، 1ج، 1374، باييطباط( »دارد عهده به را خود بندة امور

 الَّذي اللَّه وليي إنَّ﴿: گفت هم) ع( ابراهيم كه همچنان، است خدايى واليت كليد، عبوديت

 كه است خدايى من سرپرست به درستى .)196/ األعراف( ﴾الصالحني يتولَّی الْكتاب وهو نزلَ
 به عهده، دارند را او واليت شايستگى كه آنان يعنى ،را صالحان سرپرستى كرده و نازل كتاب
، 1374، طباطبايي( است عبد كردن سرپرستى و واليت همان تعبودي خاذاتّ. گرفته است خود
شود و رمز ورود آن اين است كه از طرف عبد  واليت از قرب حاصل مي« .)420ص، 1ج

لِّ بِكُ إِنه﴿: است چرا كه از طرف خداي سبحان خواه ناخواه اين قرب حاصل ؛شروع شود
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یٍءش حيطٌم﴾ )و  ،به آغاز واليت ،خود را نزديك ساخت ةو اگر بند) 54/ لتفص يعني حب
   .)57ص، 1367، جوادي آملي( »راه يافته است ،محبت

يگر قرار اين دو در پي يكد زيراب اين دو اشاره دارد؛ به ترتّ» اسالم«با » اصطفاء«همنشيني 
 اصطفاء )132/ البقره( ﴾الدين لَكُم اللَّه اصطَفَی إِنَّ﴿: ب بر اسالم استفاء مترتّاند و اصط گرفته
 تمام در بايد بنده .شود مي تعبودي خلوص بر منطبق، شود همراه واليت مقامات با وقتى

آل ورة س( ﴾الْإسالم اللَّه عند الدين إنَّ﴿: آية در كه همچنان، باشد خدا رضاى تسليم ،امورش
، 1ج، 1374، طباطبايي( است كرده فىمعرّ شدن خدا تسليم همان را دين ،)19 /عمران
 لَه قالَ إِذْ﴿: بقره است 131آية  آن شاهد است و اسالم مقام عيناً اصطفاء مقام« ،پس .)453ص

هبر ملأَس تلَمقالَ أَس برني لگفت او به پروردگارش كه بود زمانى در ابراهيم اصطفاء، ﴾الْعالَم ،
  ) جا انهم( ».آورد اسالم العالمين رب خداى براى هم او و، آور اسالم

 مقام برند از آن به اسالم اعظم نام مي ،مقام تسليم كه عرفاً آن جناب به مقام تسليم رسيد؛
 سه باشد به رضاى خداوند عملش كه كسى پس ؛اند رسيده رضا به مقام كه است كسانى
 پديد در او نسيان كه ذكرى و نيست آن در نادانى و جهل كه شكرى :آموزد مي اوبه  خصلت

خويش  خدايِ دوست وقتى ،پس .خدا برنگزيند تمحب بر را غير تمحب كه تىمحب و گردد نمي
 به سوى گرداند مي باز را او قلب چشم و دارد مي دوست را وى خداوند نيز ،را دوست داشت

   .)93ص، 2ج، 1361، امين( خويش جالل
معيار ، نشان از آن دارد كه اسالم» اصطفاي دين ابراهيم«با » اصطفاء ابراهيم«همنشيني 

  اصطَفَی اللَّه إِنَّ... الدنيا في ولَقَد اصطَفَيناه﴿: اهللا شدن است ةاصطفاي الهي و مصطفي و صفو

لَكُم يندة خداوند است دين او هم برگزيده و صفوه و برگزي) ع( همانگونه كه ابراهيم  ﴾الد
 ميإِبراه ابِه  یووص﴿: كند در آية بعد بيان مي ،صفوه از سوي خداست و اين مطلب را بالفاصله

نِيهب قُوبعينِ وا بيإِنَّ    ى طَفَی اللَّهاص  لَكُم ينفَلَا الد نوتمإِلَّا ت مأَنتون وملسسي ديني را اگر ك ﴾م
، همان( شود خود نيز مصطفاي خداوند مي ،ن شدديصفوة الهي است پذيرفت و به آن متكه 
  .)126ص ،2ج

حضرت خداوند متعال اين برگزيدگي و شايستگي را روحية تسليم و فرمانبرداري محض 
آيه  در اين» توصي« .ت كردكند كه آن را به فرزندان خويش نيز وصي في ميمعرّ) ع( ابراهيم

كه دين  كرده با دين اسالم موردبه فرزندان خود در ) ع( كه ابراهيم دهد ميخبر از سفارشي 



  
       

  

  43   در قرآن كريم) ع(بررسي معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام امامت ابراهيم                 

به عقل و دعوت به دين مبرهن و تشويق به  ةتوصي، اين توصيه ،در واقع. مصطفاي الهي است
ة خويش را با گوشزد كردن مرگ كه امري است اضطراري و يايشان توص. تحقيق است نه تقليد

كه مبادا انسان در حال غفلت  بيان نموده جهت فراهم آوردن ايمان مستقر، مجهول دارد زماني
زبان جذب و كشش و كمال لطف ، تزبان وصي .)153، ص2ج، انهم( و بدون اسالم بميرد

شكل رقيق شدة امر به معروف و نهي از منكر است در واقع لسان امر به ، وصيت. است
است كه  ﴾الْإِسالم اللَّه عند الدين إِنَّ﴿: آل عمران 19آن آية  معروف و تبليغ الهي كه شاهد
  .)155ص، همان( جامة توصيه را بر تن كرده است

  ) ع( مراتب اصطفاء و امامت ابراهيم
اي از  به مقامات عاليه، بعد از عبور از امتحانات گوناگون و طاقت فرسا )ع(ابراهيم  حضرت

ملحق شدن به زمرة صالحين اشاره  ،ت و در نهايتوان به مقام خُلّت سوي خداوند رسيد كه مي
  :نمود

   تمقام خُلّ )1
ابراهيم ، هاي مختلف بعد از پشت سر گذاشتن آزمون، ابراهيم نبي كرد كهخداوند اراده 

به معناي محبت و دوستى است از آن جهت كه آن حالت در جان » ةخلّ«خليل از . دشوخليل 
ماند و يا اينكه همچون تيرى است كه به  آدمي باقى مى وجودنحوي كه در  كند به نفوذ مى
اثر نياز شديدى  برگذارد و يا اينكه  رسد و در آن اثر مى دوستى هم به جان مى، رسد هدف مى

است   اسم آن خَليل .»مخالَّةً و خلَالًا  خالَلْته«: گويند مى است ناميده شده ةخلّ ،آن هست هكه ب
  ) 125/ النساء( ؛﴾اتخذَ اللَّه إبراهيم خليلًاو﴿: خداى تعالى گويد ).621، ص1، ج1374غب، را(

توجه  ،براى اين است كه در تمام حاالت»  خَليل«به ) ع( شده ناميدن حضرت ابراهيم  گفته
ا إِني لم﴿ :فرمايد مي) ع(كه از زبان موسي  و نيازش به خداوند بود و مصداق بارز اين آيه است

ريرٍ فَقيخ نم إِلَي لْتزبه هر چه از خير بر من دهى و نازل كنى يا فرو ( ؛)24/ قصصال( ﴾أَن
قطع به  .)142ص، 1378، حسن زاده آملي/ 621ص، 1ج، 1374، راغب) (نيازمندم ،فرستى
اهم هاي الهي زمينه را براي سالمت قلب و عبوديت محض آن حضرت فر آزمون«يقين 

به قلب  ،ي غيبيبا تجلّ .ي شهادتيي غيبي و تجلّتجلّ :ي داردگونه تجلّ  خداوند دو .ساخت مي
ي تجلّ ،شود و خداوند برحسب آن استعداد بخشد كه در نتيجة آن قلب گشاده مي مي استعداد
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قلب حضرتش را ، ات حقرخ داد و اختالف تجلّي) ع( گشاده شدن قلب در ابراهيم. فرمايد مي
   إِىنّ﴿: حضرت فرمود ،اش نمود و لذا سع و قابل دريافت تجلّي خداوند به اسم اطالقيمتّ

تهجهِی وجی ولَّذل فَطَر اتومالس و ضالْأَر نِيفًا وا حا مأَن نرِ مشنيالْمروي ) 79/ األنعام( ﴾ك
). 327ص، 1380، خمينيام ام( »ها و زمين را آفريد گرداندم خود را به سوي آنكه آسمان

، تقطيع، تمزيق، تواند احساسي از تحريق تنها قلب آميخته با حب الهي است كه مي«رو،  اين از
  .)423ص، 6ج، 1385، جوادي آملي( »تمثيل و تأريب نداشته باشد

ت است چرا كه نور حق تعالي در وي ظاهر گشته و از سر تجلّي عشق و محب) ع( ابراهيم
، 1379، خوارزمي( ؛)77/ نعامألا( ﴾الضالِّني الْقَومِ من لَأَكُونن ربی دىنِيه لَّم لَئنِ﴿ :شوق فرموده

 اللَّه من أَحسن اللَّه ومن صبغةَ﴿از شدت نور الهي فاني گشته و مصداق ) ع( ابراهيم .)236ص

 .)236-235صص ،1379 ،خوارزمي( بود خواهد) 138/ البقره( ﴾بِدوناع لَه نحون صبغةً
و  شدهكسي است كه خداي سبحان بر وي تجلّي كرد و فاني در حق و باقي به او ) ع( ابراهيم

پس ابراهيم چون به مرتبه عرفان و  .)235ص، همان( ه پوشيدحقيقي ةخلعت صفات ثبوتي
ت او گرديد از سنّ شهود حق و متخلّل به نور رب در اسماء و مظاهرش حاصل بود مهمانداري

   ).258 و 238صص ،همان(

  ورود به زمرة صالحين )2
 خرةآالْ ىف وإنه﴿: در زمرة صالحين است ،آخرتدر در دنيا مصطفي و امام و ) ع( ابراهيم 

نني لَمحالصفي ابراهيم. است ذات صالح و نفس صالح ،صالح در اين آيه) 130/ بقرهال( ﴾ الص 
 مرسلين و انبياء از اى عده مقتداى و، امامت مقام داراى، اولوالعزم، مرسل رىپيامببه عنوان 

 .شود ملحق خود از قبل صالحان به كه خواهد مي خدا از ،با اين حال ؛بود صالحان از، خود
 و كند مى درخواست را ايشان به پيوستن او كه اند بوده صالحانى او از قبل كه شود مى معلوم
 اوست خود صالح از باالتر اى مرتبه در صالحشان كه نمايد مي اجابت را درخواستش خدا

صالحان محض و كامالن اهل صالح كه گوهر ذاتشان « آري؛. )461ص، 1ج، 1374، طباطبايي(
حضرت ) هحقيقت محمدي( منظور ايشان شود كه صالح است و جز صالح از ايشان ظاهر نمي

درخواست تمام  ،اين ،به طور قطع .)112ص ،7ج، 1385، جوادي آملي( »است) ص( دمحم



  
       

  

  45   در قرآن كريم) ع(بررسي معناشناختي اصطفاء و پيوند آن با مقام امامت ابراهيم                 

 حقْنِىأَلْو ﴿: كرددر اواخر عمر از خدا ) ع( مشابه اين درخواست را يوسف. اولياي الهي است

 ) 101/ يوسف( ﴾بِالصالحني

  واكنش برگزيدة الهي با اين گزينش
ند شد و تنها برگزيدة الهي بعد از اينكه خالص و برگزيده براي خداو ،)ع( واكنش ابراهيم

 وإِذْ﴿: سازي خانة خدا از مظاهر كفر به دستور پروردگار بود  حب او را در دل جاي داد خالص

 أَنْ وإِسمعيلَ ميإِبراه يإِلَ وعهِدنا یمصل ميإِبراه قَامِم من ذُوااتخو وأَمنا لِّلناسِ مثَابةً الْبيت جعلْنا

و مكان خالص شده مكان امن و ) 125/ البقره( ﴾السجود والركَّعِ والْعاكفني للطَّائفني   يبيت طَهرا
امنيت است و اين امنيت ظاهري نيز به دنبال ت باطني خانة كعبه را خداوند جعل فرمود و امني

 الثَّمرات من أَهلَه وارزق َءامنا بلَدا هذَا اجعلْ   رب ميإِبراه قَالَ وإِذْ﴿: ايجاد شد) ع( دعاي ابراهيم

نم نَءام هنمم بِاللَّه مِ وورالْآ الْي126/ البقره( ؛﴾خ(.   
» عزيز«، »عليم«، »سميع« هاي نام، اسماء الهي كه توسط آنها اين اصطفاء و امنيت ايجاد شد

هايي كه ابراهيم و اسماعيل از خدا  ز جمله درخواستا .)129-127/ البقره( است» حكيم«و 
 تسليم و عبوديت مراد از اسالم تمام .دهبت ما را نيز مسلم قرار كه ملّ، ند اين بود نه تنها ماكرد
   مسلمني واجعلْنا ربنا﴿: است» مقام قرب«كه همان  است پروردگار خويش براى دارد بنده آنچه

لَك نمو اذُرنتةً يةً أُمملسم ا لَّكأَرِنا وكَناسنم بتا ونلَي128/ البقره( ؛﴾ع(.   
 إِنك﴿: صورت پذيرفت» رحيم«و » ابتو«استجابت اين دعا توسط دو اسم از اسماء الهي 

أَنت ابويم التحخواست نيز از خداوند در) 431 و 428صص، 1ج، 1374، طباطبايي( ﴾الر
 و بخواند آنان بر را او آيات تا، دبرانگيز خودشان از اى فرستاده، ايشانذرية  ميان در نمودند كه

/ البقره(  ﴾ممنه رسوالً فيهِم وابعثْ ربنا﴿ ؛كند شان  پاكيزه و بياموزد آنان به حكمت و كتاب
) ص( خدا رسول كه همچنان ؛بود) ص( االنبياء  خاتم بعثتابراهيم  حضرت منظور .)129
  ). 432ص، 1ج، 1374، طباطبايي( هستم ابراهيم دعاى من :فرمود مى

  ) ع( لوازم اصطفاء و امامت ابراهيم
 هاي دروني و آيات ناظر به امامت بررسي رابطة مفهوم كانوني اصطفاء با ساير مؤلّفه

حب و ) ع( امامت ابراهيمترين لوازم اصطفاء و  دهد يكي از مهم نشان مي) ع( ابراهيم حضرت
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ت زيرات است؛ محبت با مالزم ربوبيبين است و ارتباط محبوبي »ارتباطى »مربوب«و  »رب 
 را آن ،تكويناً شود و مى خود رب به نسبت مربوب محبت باعث كه است  واقعى و حقيقى

 در ،)76 /األنعام( ؛﴾نيالْآفل أُحب ال﴿: فرمود) ع( ابراهيم سازد و زماني كه مى تابع و مجذوب
و  »بودن معبود«بين  يا و »كردن بندگى«و » داشتن دوست«بين  ةمالزم به ،خود كالم اين

»ت خداي « ـ به اين دليل كه )249ص، 7ج، 1374، طباطبايي( كرده است اشاره ،»تمحبوبيمحب
خداي تعالي  محبت از معرفتمقام واال و نهايت مقامات و غايت كمال بنده است و ، تعالي

از سوي ديگر خداوند ابراهيم را خليل خويش ) 334ص، 1383، نسفي( ».گردد حاصل مي
 سويه اشاره دارد؛ به حبي دو آيه اين) 125/ النساء( ﴾خليالً إِبراهيم اللَّه واختََّذَ﴿: خوانده است

، طبرسي( »است دهبرگزي را او، بيشتر هرچه تىمحب با و هداشت دوست را او خداوند زيرا«
  . گرفت اصطفاء آن حضرت صورت نمي ،سويه نبود و اگر اين حب دو) 68ص، 6ج، 1360

حق تعالي در مقام «اينكه  ،هدف غايي و نهايي داشت و آن) ع( برگزيدگي و اصطفاء ابراهيم
در حجاب ذات پوشيده بود و حقيقت او هيچ تجلّي و ظهوري نداشت و از آنجا  ،ذات خويش

ت داشت عين خود و كماالت ذاتيش را كه غيب مطلق بود در عالم خارج در كه دوس
و او را جامع ) برگزيد( انسان كامل را بر صورت خويش آفريد ،لذا ،موجودي جامع بنگرد

 فرعاُ نْاَ تببحاَفَ اًيفخزاً منکَ تنکُ« ؛)7، ص1425عربي،  ابن( »و صفات خود قرار داد اسماء

 ،پس آغاز و سرمنشأ خلقت عالم .)119ص، 84ج، 1403، مجلسي( »فرعی اُکَل قلْخالْ تقْلَخفَ
. آمد درنمي وجود عين به عالم ،حب نبود اين اگر .)7ص، 1425، عربي ابن( حب الهي گشت

در حق ظهور حب و وجود رصو بنماياند را خود ،ممكنات آينة در اينكه به خداوند حب :
﴿مهبحه يونبحيبوده و تنها  وجودي مراتب دربردارندة خود ،انسان برگزيده) 54/ المائده( ﴾و

 ،رو اين از ؛پذير است نهايت گسترش و تا بي يستموجودي است كه در هيچ حدي محدود ن
ست كه هر قالبي را هشود كه تنها در وجود انسان اين امكان  براي مظهريت اهللا برگزيده مي

 ،رو اين از .ي يابدآيد ترقّ مقامي كه در وهم كسي نميو به  فرا رسدهر تعيني شكسته و از 
 ،هانسان بالقو ،بنابراين .)70/ األسراء( ﴾آدم نا بنیملَقَدکَرو﴿: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

  . است اهللا براي ظهور اسماء و صفات حق ةبرگزيده و صفو
متعال اراده  وندخداحب الهي به خويشتن است  ،عالماز آنجا كه آغاز و سرمنشأ خلقت 

هاي متعدد را  آزمون ،رو اين در دل ابراهيم باشد براي مرآت حق گشتن؛ از اوتنها حب  كرد
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به » كلمات«در واقع ). 124/ البقره( ﴾فَأَتمهن ماتلكَبِ ربه إبراهيم ابتلی وإذ﴿: جاري ساخت
، 1422، عربي ابن( هاي معنايي حلقة اتّصال بين ابتالء و جعل امامت است لّفهعنوان يكي از مؤ

حب و محبت از لوازم اصطفاء و امامت آن حضرت گرديد و آن  ،بنابراين .)193ص، 1ج
حب خداوند را از دل خارج نساخت و خالص و برگزيده براي  ،اي حضرت براي لحظه

ترين موجودات به حضرت حق و مظهر  شبيهو رنگ خدايي گرفت و شد پروردگار خويش 
  .الهي گشت اسمي از اسماء

  ) ع( مترادفات و تقابالت با اصطفاء ابراهي
 و» ارتضاء«، »اختيار«، »اجتباء«ترادف معنايي دارند شامل ) ع( واژگاني كه با اصطفاء ابراهيم

» اختيار«يدن؛ به معناي جمع كردن است از روي انتخاب و برگز» اجتباء«. شود مي» اخالص«
، طبري( اختيار از روي رضاست» ارتضاء«نوعي برگزيدن است كه دلپسند برگزيننده باشد و 

، مصطفوي /128ص، 1ج، 1414، منظور  ابن /148ص، 1ج، 1407، شُبر /440ص، 1ج، 1412
  .)317ص، 2ج، 1371، قرشي /154ص، 4ج، 1360

خداوند و منتخب و مورد رضاي و دين او خالص براي ) ع( شايان ذكر است كه ابراهيم
بعد از بيان اين . در تقابل معنايي با اصطفاء قرار دارد» سفيه«واژة  ،از سوي ديگر. اوست

. درستي كه سفيه استروي گرداند ب) ع( اوصاف و مقامات كسي كه از دين ابراهيم خليل
خرد  بى و سفيه ،خود سبه نف نسبت كه كسي است ،)130/ البقره( ﴾نفْسه سفه من﴿ از مقصود
 نخواهد نيز را حق دين و را خود خداى ،ماًكسى مسلّ چنين :شناسد نمي را خود است و
به  را خود كه كسى ؛)32ص، 2ج، 1403، مجلسي( »هبر فرع دقَفَ هسفْن فرع نم«: شناخت
 و به نيازمندى را خود كه كسى و شناخت خواهد به الوهيت را خود معبود، شناخت عبوديت
 .)90ص، 2ج، 1361، امين( شناسد مي استغناء و نيازى بى به را خود مبدأ، شناخت احتياج

 و وجود از آنچه است خود هيچ ذات حد در كه فهميد و برد امكانى به حقيقت پى كه كسى«
 ارتباط آن و ازلى متناهى غير رحمت فيض از است اشراقى يك همه است وجودى كماالت
ت و تمعلوليو نمود معاينه سرمدى موجود آن و حقيقى علّت به آن نسبت را خود مخلوقي 
 دل به چشم شنوند مي به گوش مردم آنچه و رسيد كمال و» اليقين عين« به حد وى معارف
به  نفهمى از و به علم جهل از و كاوتذبه  خردى بى و سفاهت از كسى چنين ،نمود مشاهده

 فرمانبردارى و اطاعت سر و نمايد نمى اعراض حق دين از ،نتيجه در گرديده و لينا خردمندى
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 كيش از گرداندن روي ،بعالطّبپس،  ؛)همان( »گردد مي تعالى حق اوامر تسليم و انداخته به زير
  . است نفس سفاهت و حماقت از) ع( ابراهيم

  ) ع( مبررسي انفعاالت و برخوردها با اصطفاء و امامت ابراهي
 انجام شد» اصطفاء ابراهيم و اصطفاء دين او«ردهايي كه با اين دو اصطفاء نفعاالت و برخوا

 وقَالُواْ﴿: كساني بودند كه گفنتد ،دستة اول: موجب گرديد تا افراد به دو دسته تقسيم شوند

 ،ديگر اى دسته و يهودى را خود اى دستهو ) 135/ البقره( ﴾تدواته  نصاری أَو هودا كُونواْ
 وجود اين كه پديدار گشت و با دين در هايى انشعاب و اختالف ،رو خواندند؛ ازاين حىمسي
آنان به جاي تمسك ، است نيز يكى شود مى عبادت دين وسيلة به كه معبودى و است يكى دين

 بلْ﴿: كساني بودند كه نمونة بارز عبارت ،به اين اختالف دامن زدند؛ دستة دوم ،به دين ابراهيم

 بر آنها. بودند) 136/ البقره( ﴾إِلَينا أُنزِلَ وما بِاللَّه آمنا قُولُوا﴿ و) 135/ البقره( ﴾حنِيفًا ميإِبراه ملَّةَ
 بدون ،دين نزد آنها اسالم بود دادند وشهادت است  انبياء نزد آنچه به ايمان و خدا به ايمان
  .)468ص، 1ج، 1374، طباطبايي( بگذارند و سبب اختالف شوند انبياء بين فرقى اينكه

   گيري  نتيجه
با نوع متن  تا ختسا اين امكان را فراهم ) ع( استفاده از دانش معناشناسي در داستان ابراهيم

و پرده از راز اصطفاء و  يمپردازب سازوكارهاي معنا  كار كشف به ،معناي نهفته شده در آننوع و 
همچون ، ها در كنار ديگر مؤلّفه» اصطفاء«كانوني  بررسي مفهوم. ريمبردا) ع( امامت ابراهيم

ها، مراتب اصطفاء، واكنش برگزيدة الهي، لوازم اصطفاء و امامت، ترادفات و تقابالت،  همنشين
هاي معنايي قرآن به مفهوم  در عمق اليه) ع(انفعاالت و برخوردها با اصطفاء و امامت ابراهيم 

از بين عوامل متعدد كه براي اصطفاء و . رسد مي» يحب اله«تري از اين داستان يعني  وسيع
) ع( ابراهيم. است عبوديت و بندگي محض آن حضرت، سازي نمود امامت آن حضرت زمينه
اي حب  حتّي براي لحظه، هاي طاقت فرسا اي است كه در گذر از آزمون نمونة بارز و عيني بنده

آن . بود شدهمجذوب حق ت الهي لبريز و الهي را از دل بيرون نساخت و تمام وجودش از محب
و  ه شدبرگزيد او بندگي براي خداوند از سوي ،شا عملي و ذاتى بندگى بر عالوه حضرت

   .آن حضرت گشت امور دار عهدهخداوند  و گرفتقرار  او تحت واليت
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