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بررسی معناي إجتباء در قرآن
1الهه عرب زاده

دهچکی
دارد یکی بـه  إجتباء یازده بار در قرآن به کاررفته است اما از دوجنبه اهمیتهاگرچه واژ

چـرا کـه   . گیرد و دیگر به لحاظ شمولیت معناییدلیل آنکه بهترین خوبان عالم را دربرمی
دانـیم، ایـن   طورکه میهمان. دهداز بندگان قرارمی» شاءیمن«را براي خداوند صراحتا آن

اما هر یـک از ایـن   . آوري معنا شده استاي چون برگزیدن و جمعواژه عموماً در معانی
. معانی، اگرچه در برخی مصادیق انطباق دارد، در برخی موارد دیگر دچار اشکال اسـت 

یـابیم إجتبـاء   خـوبی درمـی  بـه  ): ع(و یونس ) ع(مثالً در بررسی ماجراي حضرت آدم
، )ع(غضب یـونس از عصیان وهم پسنتواند منصبی اعطایی ازجانب خداوند باشد آنمی

. ، به کار رفته اسـت »ها بسته استراهبازنمودن مسیري درزمانی که همه«بلکه به معناي 
رود بـا قـدرت بـراي    به این معنا که خداوند همه شرایط را درست آنجا که انتظـار نمـی  

سوي هدایت و گاه صـالحیت  توبه و بهکند و مسیررشد او را گاه بوسیلهمیخص فراهمش
در این نوشتار ابتدا آراء قدما نقل شده و آنگاه بـه تنزیـه معنـاي ایـن واژه     . نمایدباز می

سیر مجتبـوین در  «معناي جدید درآیات مربوطه، شده است، در ادامه بانگاهی بهپرداخته
.  آورده شده است» جدول درجات معناي إجتباء«همراه به» اجتباءراتثم«و نیز » زمان

.شناسی، تنزیه معنا، معنا مشتركإجتباء، مجتبوین، معنا:هاهکلیدواژ

طرح مسئلهـ 1
هاينشینی معنایی با واژههایی است که گاه به دلیل جانشینی و همإجتباء یکی از واژه

.عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورـ1
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در حالی که اگر این دو واژه به یـک معنـا   . مه شده استمجاور مانند اختیار و اصطفی ترج

تـوان ایـن واژه را بـا معنـاي     کرد و اساساً نمـی بودند خداوند متعال از دو واژه استفاده نمی
در هرصـورت تـاکنون معنـاي ایـن واژه بـه طـور       . هاي مجاور و محتمل، معنـا نمـود  واژه

ارد یکـی آن کـه شـامل بهتـرین     این واژه از دو جهت اهمیـت د . دقیق مشخص نشده است
شـده اسـت و از   )  ع(و عیسـی ) ع(، موسی)ع(،  نوح)ع(خوبان از ابتداي خلقت چون؛ آدم

سوي دیگر خداوند راه إجتباء را براي همهی مؤمنین و هر که را کـه بخواهـد بـاز گذاشـته     
، یعنی به لحاظ شـمولیت  )13، شوري(»اللّه یجتَبی إِلَیه منْ یشاء و یهدي إِلَیه منْ ینیب«است؛ 

جالب توجه اینکـه خداونـد در مسـیر سـیر     نکته. تواند بسیاري از انسانها را در برگیردمی
اي بـراي توبـه و هـدایت، اصـطفی     گویا مقدمه. استرشد معنوي أنبیاء از این واژه نام برده

شـود؛ امـا   معنـا مـی  » برگزیـدن «معموال در زبان فارسی به این واژه . و نیز صالحیت است
ها لحـاظ شـده   بدیهی است در زبان عرب، خاصه در لسان قرآن نکاتی که بخاطر آنها واژه

است، یعنـی صـاف و زاللِ چیـزي را گـرفتن، تصـفیه      » صفو«از » اصطفاء«. متفاوت است
است، یعنی چیزي را به عنـوان خیـر   » خیر«هم از ماده » اختیار«کردن است در حالی که، 

. استبرگزیدن
آنچه اهمیت دارد این است که در ترجمه واژه مورد نظر باید به دو نکته اساسی توجـه  

یکی اینکه معناي پیشنهادي، در شأن آیه و کلمه موردنظر باشد و براي تمـام آیـاتی   . داشت
هاي قرآن، به عنوان نمونه إجتباء بـا  در حالیکه در ترجمه. که در آن قرار دارد منطقی باشد

سـوره  203فعلی در همه جاى قرآن در برگزیدن پیامبران به کار رفته است مگر آیه معناي 
گویند چـرا  اى نیاوردى مىنگاه که آیه: یعنی، »...و اذا لم تأتهم آیۀ قالوا لوال اجتبیتها«اعراف 

هـا  منظور کفار این بود که حضرت آیـه :اندآنها را جمع نکردى؛ و براي توجیه این آیه گفته
ها را جمع و جور نکردى و گفتند چرا آیهآورد و مربوط به خدا نیست لذا مىدش مىرا خو

طور که خواهیم دید، علما سعی در پیدا کـردن معنـاي   همان) 87حسینی تهرانی، (نیاوردى؟ 
.این واژه و جمع میان معانی گفته شده دارند
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هدایت قوم عـرب سـخن   اینکه خداوند به زبان عربی و براي برخی معتقدند با توجه به

ابهامی در ذهـن شـنوندگان زمـان    » حنیف«بایست از استعمال کلماتی نظیر گفته است، نمی
کنـد  در مقابل آرتور جفري بیان مـی ) 80زریاب،. (به وجود آمده باشد) ص(حضرت رسول

کرده شنوندگان وي براي دریافت معناي درست برخـی  احساس می) ص(که حضرت محمد
با ایـن وصـف، بررسـی معـانی دقیـق      ) 182جعفري،. (توضیح و تبیین دارندها نیاز بهواژه
.کنداي پیدا میها در اصطالح زبان قرآن اهمیت ویژهواژه

ـ نگاهی به آراء متقدمان در معناي إجتباء 2
یعنـی آب را  » جبیت المـاء فـی الحـوض   و دانسته» جبی«را از ماده » اجتباء«راغب 

نامنـد و  مـی جابیـۀ همین مناسبت حوض را که مجمع آب استدر حوض جمع کردم و به 
و إذا لـم تـأتهم بآیـۀٍ قـالوا لَـو ال      «: اجتباء نوعی جمع است مانند اصـطفاء چنانچـه فرمـود   

اي، و اینهـا  که تو خود این آیـات را جمـع کـرده   : گویندیعنی می) 203االعراف،(» اجتبتَهـا 
تباء کند یعنـی تنهـا او را بـه فـیض الهـی خـاص       و اینکه خداوند عبد را اج. از خدا نیست

شـود و البتّـه ایـن    گرداند و بر او بدون سعی و تالشِ خود بنده، انواع نعمـات جـاري مـی   
اجتباء از آن انبیاء و بعضی از صدیقین و شـهداي همـراه و نزدیـک انبیـاء اسـت، چنانچـه       

و همـین مـاده را   ) 87نعـام، اال(»واجتبیناهم و هدیناهم الی صـراط مسـتقیم  «: خداوند فرمود
نامنـد،  مـى »جبایۀ الخراج«عمل را آورى مالیات استعمال نموده، اینبه طور استعاره در جمع

و ایـن  .آمـده اسـت  » ءإِلَیـه ثَمـرات کُـلِّ شَـی    یجبـى «و به همین معناى استعارى در آیه
. دهـد مـى » صـدیقان و شـهدا  «و مقرّبان درگـاهش : مقامى است که خداوند متعال به انبیاء

)89ـ87راغب،(
المجتبى کانه فى االصل من جمعت فیه المحاسن حتـى اختـاره   «: آلوسى بغدادى گوید

است که به معنى جمع است مجتبـى  »جبى«با توجه به آن که ریشه اجتباء از » غیره و قربه
بـه خـود سـاخته    کسى است که خوبیها در او جمع شده تا دیگرى او را برگزیده و نزدیک
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به همان معناى جمع کردن است، ولیکن نه هر جمع کردنى » إجتباء«: گویدآن گاه مى. است

و اجتباء و برگزیدن » فَاجتَباه ربه«بلکه برگزیدن و انتخاب کردن، و به این معنا است جمله 
ه انـواع  خدا یک بنده را به این است که او را به فیض الهـى خـود اختصـاص داده در نتیجـ    

ها خود به خود و بدون زحمت به سویش سرازیر گـردد، و ایـن موهبـت مخصـوص     نعمت
این کلمه در چند جاى قـرآن  . باشدرتبه انبیااند مىانبیاء و بعضى از صدیقین و شهداء که هم

و ایـن چنـین   :یعنـی ،) 5یوسـف، (»و کَـذلک یجتَبِیـک ربـک   «: آمده از آن جمله فرموده
.گزیندارت ترا برمىپروردگ

در حدیثی از ابوهریره آمده، کیف أنتم اذا لم تجتُبوا دینـاراً و ال  «: نویسدابن منظور می
اي است که به باب افتعال برده شـده و بـه معنـاي اسـتخراج امـوال      درهماً، و إجتباء، جبایه

)1/373همو،. (»است
ء، یعنى جدا کردن چیـزى از بـین   االجتباء من جبیت الشیء، إذا خلّصته لنفسک اجتبا

جا و آن جا و به خود اختصاص دادن آن به طـورى کـه بـه    اشیاء و جمع نمودن آن از این 
خودتان اختصاص بدهید، مال خودتان باشد و شریکى براى شـما نسـبت بـه آن نباشـد در     

، 9/128، قرطبـى،  6/98طوسی، (.باره خیلى عبارت لطیفى آمده استها در اینکلمات آن
) 19/267؛ زبیدي، 14/132منظور، ؛ ابن18/89؛ رازى، 553ابن جوزي، 

گزینـد، اهللا  خداوند هر کسی را که خود بخواهد بر می: نویسداهللا جوادي آملی میآیت
آوري کـردن  یعنـی برچیـدن و جمـع   » جبایـۀ «الیه من ینیـب  یجتبی الیه من یشاء و یهدي 

)6/245جوادي آملی،. (هانخبه
اند که غالبا اقتباس از یکدیگر اسـت، برخـی علمـا    آنچه در کتب لغت نوشتهبا وجود

سعی در جمع کردن میان معناي لغوي و کاربردي دارند که در عین حال با سیاق آیات هـم  
لب اللبـاب پـس از مطالعـه دیـدگاه عالمـه در المیـزان       هصاحب رسال. تناسب داشته باشد

کنم و در بسته و سـر بسـته آن را   میزان را ترویج نمىگفتنى است که من تفسیر ال«:گویدمی
اجتبـاء اللّـه   «اهل فن باید بیان بکنند، اما این تفسیر ظرایف و دقایقى دارد، مثالً در عبارت 
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دو جا با هم تفاوتى دارد، شاید اگر دقّت شود، عبارات ایشان با هم تهافُت داشـته  » سبحانه

)83همو، (.»باشد

إجتباء هالمه طباطبایی براي واژدو معنا از عـ 3
اجتباء به معناي جمع کردن است، ولـیکن نـه هـر    «: عالمه طباطبایی معتقد است) الف

ـ   و بـه . کردنکردنی؛ بلکه برگزیدن و انتخابجمع و » فاجتبـاه ربـه  «هایـن معناسـت جمل
تصـاص داده  این است که او را به فیض الهی خـود اخ اجتباء و برگزیدن خدا یک بنده را به

کـه  .گـردد خـود و بـدون زحمـت بـه سـویش سـرازیرمی      و در نتیجه انواع نعمات خودبه
. »باشـد انـد مـی  موهبت مخصوص أنبیاء و بعضی از صدیقین و شهداء، که هم رتبه انبیاءاین

) 7/342طباطبائی، (
ا اى راگـر خداونـد متعـال بنـده    «دانـد  شـدن مـی  را مسیر خدایی» إجتباء«او ثمرات 

شود؛ یعنى تمام حرکات، سیره، سـکون، نطـق، فعـل و    اجتباء کرد، همه شئون او خدایى مى
عرفـا معتقدنـد تمـام    ) 11/79طباطبـائی،  ( .»ترك او به اراده خداونـد متعـال خواهـدبود   

ابعاد وجود این شخص براى خداوند متعال است و در اختیار اوست و در این وجود چیـزى  
لکه تمام حرکاتش حرکات خدایى و همه افعـال و تـروکش االهـى    براى غیر خدا نیست؛ ب

شود که  اگر إجتباء را مقـام بـدانیم و   حال این سؤال مطرح می) 83حسینی تهرانی، . (است
کند چگونـه  آنهم تا این درجه پس جایگاه مراحل دیگري را که خداوند در قرآن معرفی می

خواهد بود؟ 
اجتباء اللّه اإلنسان، هو إخالصه لنفسه «:نویسدمىعالّمه طباطبایى در جاى دیگر) ب

کنـد؛  مـى » اجتبـاء «این که خداى تعالى انسان را .المختلفۀو جمعه من التفرّق فی المذاهب 
هـاى  هـا و راه یعنى وى را براى خود خالص گردانده و او را از تفرّق و پراکندگى در مذهب

آنگاه عبارت ) 12/368طباطبائی،(.»کندمختلف جمع کرده و به یک راه وى را هدایت مى
نویسـد و  اى بـر آن مـى  کنـد و تعلیقـه  راغب اصفهانى را هم در تفسیر سوره انعام نقل مـى 
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و إن کان کذلک على ما یفیده مـوارد وقوعـه   » االجتباء«و الّذي ذکره من معنَى «:گویدمى

و آن : یعنـی علـى صـنعه فـیهم،   فی کالمه تعالى، لکنّه الزم المعنى األصلی، بحسب انطباقـه  
کسى که معناى إجتباء را برگزیدن انتخاب کرده است، اگـر چـه از مـوارد اسـتعمالش ایـن      

شود، ولیکن معناى اصلى لغت نیسـت؛ بلکـه الزم آن معناسـت و معنـاى     چنین استفاده مى
)7/247همو،(.»آورى استاصلى آن همان جمع

عطیه سیاق اآلیات أنّ العنایۀ تعلّقـت بمعنـى الکلمـۀ    والّذي ی«:افزایدآن گاه عالّمه مى
الجمع من مواضـع وأمکنـۀ مختلفـۀ متشـتّتۀ فیکـون تمهیـداً لمـا یـذکر بعـده          األصلی وهو

وجمعنـاهم علـى تفـرّقهم حتّـى إذا اجتمعـوا      : من الهدایۀ إلى صراط مسـتقیم، کأنّـه یقـول   
او سـیاق  ) 247طباطبـائی،  (»کـذا وانضم بعضهم إلى بعض هدیناهم جمیعاً إلى صراط کذا و

هـاى مختلـف   را شاهد گرفته و منظور از جمع کردن را جمع کردن أنبیاء  از مواضع و مکان
مـا تمـامى أنبیـا    «:داند گویى فرموده استو متشتت براى بیان هدایت به صراط مستقیم می

کـردیم و در یـک   اند جمـع  زیستهرا که در طول تاریخ متفرق بوده و هر یک در زمانى مى
.»جا و با ضمیمه کردن یکى به دیگرى و با عنایت خود، به سوى راه راست هدایت کـردیم 

بـراى خـودش   ) ع(چـون أنبیـاء   را هـم ) ع(کوتاه سخن این که خداوند متعال ائمه اطهـار  
هـا را سـاخته کـه    اى ایـن ها را براى خودش اختصاص داده است و بـه گونـه  ساخته و این

هدایت خاصى که خودش براى ایـن مراتـب از عبـادش قـرار داده، آمـاده کـرده       براى آن 
)همانجا. (»است

آوري سـه احتمـال را پـیش روي    اصرار علماي لغت براي معناکردن إجتباء بـه جمـع  
بـر  ) ع(گشاید؛ جمع کردن خوبیها در یک نفر، جمع کردن همـه سلسـله أنبیـاء    مفسران می

که معنـی اخیـر   . ور آنها جمع کردن و نوعی اقبال به سمت آنهاالمستقیم، مردم را به دصراط
امـا کـدام تفـرق و کـدام     . یعنی از تفرق رهانیـدن . از ثمرات آن خلوص نبی براي خداست

تـر  آیا در میان چهار راه معانی، مسیري را که به صواب نزدیک! آوري؟گزیدن و کدام جمع
است خواهیم یافت؟
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الغه و متون فقهیکاربرد جبایه در نهج البـ 4

در ابتداى نامه خویش به مالک، هدف ازگماشتن وى به حکومـت مصـر   ) ع(امام علی
و لئنْ کان ما بلغنی عنک حقـاً، لَجمـلُ أهلـک و    «: کندر چهار وظیفه عمده خالصه مىرا د

فَـذَ بـه امـر، أو    شسع نَعلک، خیرٌ منک و منْ کان بصفتک فلیس بأهلِ أنْ یسد به ثَغـرٌ أو ینْ 
فأقْبِلْ إلى حینَ یصـلُ إلیـک کتـابی    ! انَۀٍ، أو یؤمنَ على جبایِۀٍیعلى له قدر، أو یشْرَك فی أم

همـان فـراهم آوردن خـراج    » جبایـه خراجهـا  «) 26سید رضـی، نامـه   (.»هذا إنْ شاء اهللا
بـه معنـاي   » جبایه«: داندر معناي جبایه گفته. یعنی گردآوردن درآمدها استاست ) مالیات(

ها جبوه آمده است که در بعضی نسخه.(گردآوردن و جمع کردن است و ریشه آن جبی است
و مانند آنهـا  جزیه ، خراج، زکاتاز ، اعممالیاتهبه گردآورند. کنداز لحاظ معنی فرقی نمی

انـد  سخن گفتـه تجارت از این عنوان در باب زکات و . گویند» ساعى«و » عامل«، »جابى«
)424ـ15/417جواهري،. (اندکام جبایه را نیز برشمردهو اح

)ع(استعمال إجتباء در روایات اهل بیت ـ 5
)ع(ائمـه » ممنْ هدینا و اجتَبینا«کند که مراد ازروایتی موجود است که صراحتاً اعالم می

) ع(از علـى بـن الحسـین   » ...و ممنْ هـدینا و اجتَبینـا   «هستند و در مجمع البیان در ذیل آیه
و ) 4/129؛ ابن شهرآشـوب، 6/519طبرسی،(آنان ماییم مقصود از : روایت آورده که فرمود
طباطبائی،،6/431طبرسی،.استهمین منظور آمده» نحن عنینا بها«با عبارات مشابه چون 

، فـیض 147و17/24و11، مجلسـی، 3/351حویزي،،3/273شهرآشوب،ابن،14/80
)3/286کاشانی،

را در وصـف  » اصـطفی و اجتبـی  اختـار، «مفاهیم ) س(اي نیز حضرت زهرا در خطبه
قبل » اختاره«و اشهد انّ ابی محمدا عبده و رسوله ...«:فرماینداهل بیت ع شرح داده و می

قبل آن ابتعثـه اذ الخالئـق بالغیـب مکنونـه     » إصطفاه«و » إجتباه«ان ارسله و سماه قبل ان 
مبارك بعـد از  هخطب؛ حضرت زهرا س در این »بستر االهاویل مصونه و بنهایه العدم مقرونه
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) س(حضـرت زهـرا   . فرمایدشهادت به توحید و صفات الهی، شهادت به رسالت را ذکر می

صاحب رسالۀ لـب  . قبل از ارسال و بعثت است» اصطفاء«و » اختیار«کنند که این تاکید می
یعنـی  » ارسـال «آشـناییم؛  » بعـث «یـا  » ابتعـث «، »ارسـل «ما با تعابیر «الباب معتقد است 

یعنی برانگیختن؛ ولی اوصاف دیگري هم در قرآن کریم براي انبیاء ذکـر  » بعث«ن و فرستاد
که به حسب رتبه بـر ارسـال یـا بعـث     » اجتباء«و » اصطفاء«، »اختیار«شده است، از قبیل 

)83، تهرانیحسینی(.»دارندتقدم 
روایـات  . هم اسـتعمال شـده اسـت   )ص(م إجتباء درباره پیغمبراکرمبینیهمانطور که می

به کار رفته است و بـا الفـاظ   : دهد این واژه براي ائمهدیگري نیز موجود است که نشان می
صاحب مشـارق از قـول جـابر ابـن عبـداهللا      . استعمال شده است» بقدرته«و یا » لکلماته«

أَیها النَّاس إِنَّ هؤُلَاء عتْـرَةُ نَبِـیکُم   «:کندیدر وصف اهل بیت نقل م) ص(انصاري و از پیامبر
هم غَیبـه  و أَهلُ بیته و ذُریتُه و خُلَفَاؤُه شَـرَّفَهم اللَّـه بِکَرَامتـه و اسـتَودعهم سـرَّه و اسـتَحفَظَ      

کْنُونِ أَمرِه و لَقَّنَهم حکْمتَه و ولَّاهم أَمـرَ عبـاده و أَمـرَهم    طْلَعهم علَى مو استَرْعاهم عباده و أَ
    تَضَـاهار و ـهلَکَتمـی مف مـرَفَهص و کَتَهلَائم مهمأَخْد و یِهحتَنْزِیلِ ول مطَفَاهاص و هلَى خَلْقع م

هاتمکَلل ماهتَباج و رِّهسل    ـهیندلَامـاً لأَع ـملَهعج و رِهـأَمل مهاخْتَار ؛ 26/258مجلسـی،  (.»و
)1/50خراسانی، 

و جاهدوا فی اللَّه حـقَّ جِهـاده   «: و یا ذیل آیه تطهیر و حدیث کساء روایت شده است
.»أَبِیکُم إِبراهیم هو سـماکُم الْمسـلمینَ  هو اجتَباکُم و ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرَجٍ ملَّۀَ

)72نعمانی،(
الـدنیا و رفعهـا و أعالهـا و إذا    «: یـابیم نظیر این عبارات را در روایات دیگر نیـز مـی  

ظهر لـک کیـف   ) ع(عرفت أن کل حسینی فی الدنیا من ولد علی بن الحسین زین العابدین
اها و إذ فکرت فی جموع أعـدائهم و انقراضـهم تبینـت أن    بارك اهللا فی ذریته الطاهرة و زک

العنایۀ اإللهیۀ تولت هذه العترة الشریفۀ و أبادت من عاداها و سعدت فی الـدنیا و اآلخـرة و   
سعد من واالها و قد تظاهرت األخبار أن اهللا تعالى اختارها و اصـطفاها و اختـار شـیعتها و    
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فی بعض أسانیدنا لما سـئل الصـادق ع عـن الصـدق     فقد روینا «) 2/22األربلی،(»اجتباها

تَباکُماج وفإذا کان اجتبـاك  وفقال ما معناه هو أن ال تختار على اهللا غیره فإنه تعالى قال ه
)118ابن طاووس، (.»فاجتبه أنت و ال تختر علیه هواك و ال دنیاك

 یرَانَ النَّخَعمنُ عى بوسامـام  . کنـد صـلب مـی  ) ع(امام رضادر روایتی آمده است که م
ثُم قُلْ السلَام علَیکُم یا أَهلَ «: آموزدفرمایند امام به وي میآداب زیارت قبور مطهر ائمه می

 الَۀِ ونَ الرِّسدعم یِ وحبِطَ الْوهم کَۀِ ولَائالْم خْتَلَفم الَۀِ والرِّس عضوم ةِ ووالنُّب تیلْـمِ  بخُزَّانَ الْع
) ع(در مـورد شـهادت ائمـه   ) ص(و پس از شهات بـه حضـرت رسـول   »...و منْتَهى الْحلْمِ 

و أَشْهد أَنَّکُم الْأَئمۀُ الرَّاشدونَ الْمهدیونَ الْمعصومونَ الْمکَرَّمونَ الْمقَرَّبـونَ الْمتَّقُـونَ  «: میفرماید
صطَفَونَ الْمطیعـونَ للَّـه الْقَوامـونَ بِـأَمرِه الْعـاملُونَ بِإِرادتـه الْفَـائزُونَ بِکَرَامتـه         الْمالصادقُونَ

دبِه زَّکُمأَع و هتربِقُد اکُمتَباج و رِّهسل کُماخْتَار و هیندل تَضَاکُمار و هلْمبِع طَفَاکُمـکُ اصخَص و اه م
)2/273صدوق،. (»...بِبرْهانه و انْتَجبکُم لنُورِه و االخ

ــاء» «واجتبــاکم بقدرتــه«در زیــارت جامعــه آمــده اســت  ــدرا ســببى گرفتــه» ب . ان
اصـطفاکم یعنـی اعمـال قـدرت در ایـن قضـیه الزم       بسبب قدرته تعالى جمعکـم و  «: یعنى

ى آمده به خصـوص بـا بـاء سـببى؛ کاشـف      اى، ذکرى از قدرت االهاگر در آیه.بوده است
بـراى مثـال در سـوره    . جا یک کار باعظمتى صورت گرفته اسـت شود از این که در آنمى

ایـن کـه   )40،القیامـۀ (»لَیس ذلک بِقادر علـى أَنْ یحیِـی الْمـوتى   أَ«:قیامت چنین آمده است
بـه معنـاى   » بـاء «رده، و بنابراین را به جهت مظهر بودن قدرت خود اختیار ک: خداوند ائمه

تفسیر نمود » اجتباکم لتکونوا مظاهر قدرته«: توان این جمله را به عبارتمى. شودمى» الم«
حضـرت  . سـؤال شـد  ) ع(در قضیه قلع باب خیبر از امیر مؤمنان على.هر چند مجاز باشد

بقـوة جسـدیۀ، و   واللّه ما قلعت باب خیبر و رمیت به خلف ظهري أربعـین ذراعـاً  «:فرمود
؛ 127؛ فتّال نیشـابوري،  605ـ 604صدوق، (»...الحرکۀ غذائیۀ، لکنّی أیدت بقوة ملکوتیۀ

) 21/26مجلسی، 
: بیان کرددصفحه بعتوان در جدول طور خالصه آنچه تا کنون گفته شده است را میبه
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]مرتب شده بر حسب معانی[پیشینه معانی إجتباء :1ماره جدول ش

از معانی یادشده » تباءإج«ـ تنزیه معناي 6
حال به بررسی معانی یـاد  . آنچه بیان شد، نظرات محققان در مورد معناي این واژه بود

روشی است کـه  » تنزیه معنا«. پردازیم تا ببینیم کارآیی این معانی تا چه میزان استشده می
مراد آیه به صواب و تعین مسیر درستعالمه طباطبایی در تفسیرالمیزان براي غربال آراء نا

)1389عرب زاده، خداشناس، (2.کار برده است

.6/245: ـ جوادي آملی1
لفظی و معنـوي، چنـد رأي تفسـیري، روایـی، لغـوي را      عالمه با استفاده از ادلّه: ین مقاله آمده استدر بخشی از اـ2

این ویژگی سبب شده تا در . دهدسمت رأي صحیح سوق مینموده و در مواردي خواننده را بهنادرست یا باطل اعالم 
او در بسیاري موارد احتیاط نموده . مشخص شوددر مسیر انحرافی وارد نشده و مسیر صعودي معناي آیه » تمیز معنا«

نماید، بلکه فقط تالش نموده تا از نزول سطح فهم مخاطـب بـه معـانی نادرسـت جلـوگیري      و نظر قطعی را اعالم نمی
عرب زاده ، خداشناس، بررسی روش عالمه در تفسیر المیـزان  (ایمگذاري نمودهنام» تنزیه معنا«این روش را . نمایدمی

)1389رد تنزیه معنا و آثار آن در سوره نجم، با رویک

معانیابعمن
نوعی جمعراغب اصفهانی
یک مقام است* تنها او را به فیض الهی خاص گرداند راغب اصفهانی

استخراج اموالابن منظور
.برگزیدن و انتخاب کردنعالمه طباطبایی
1.هاآوري کردن نخبهبرچیدن و جمعجوادي آملی

إجتباء براي اخالص استعالمه طباطبایی
مختص أنبیاستیعالمه طباطبای

براي غیر انبیاء هم هستآلوسی بغدادي
.اجتباء وقتى در حق انبیاء به کار میرود تفسیرى جز نبوت نداردفخر رازى

خوبیها در او جمع شده تا  دیگرى او را برگزیدهآلوسی بغدادي
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إجتباء در معناي برگزیدن و إعطاي مقام نیست ـ1ـ6

و عصى آدم ربه فَغَوى ثُـم اجتَبـاه ربـه    «: فرمایدمی122و121خداوند در سوره طه آیه 
هـا  الفظی بعضی از قرآنترجمه تحتدر . عصیان کرد و اغوا شد) ع(، آدم»فَتاب علَیه و هدى

عصیان کرد و اغوا شد ) ع(ت آدمبه این معنا که حضر. اجتباء به معناي برگزیدن آمده است
هآیا چنین معنایی منطقی است که خداوند ثمـر ! و سپس خداوند او را به مقام إجتباء رساند

بایـد  ) ع(ن و اغـوا، آدم اغوا و عصیان را رساندن به مقام إجتباء قرار دهد؟ در قبـال عصـیا  
پـس معنـاي   . شد، نه اینکه به ایشان جایزه داده شود و به عنوان نبی برگزیده شـود تنبیه می

صـورت اجتبـاء بـه چـه     در این. تواند معناي مناسبی براي مفهوم اجتباء باشدبرگزیدن نمی
! ؟فتاب علَیه: فرمایدمعناست؟ مفهوم اجتباء چیست که به تبع آن خداوند می

ـ إجتباء به معناي چیزي را از میان چند برگزیدن نیست                               2ـ6
بـاغ را احـداث کـرد و درختهـا را     خداوند «خوانیم که تفسیر ذیل بعضی آیات میدر

خورنـد خـداي   خورند بعضی نمیکاشت که طیب و طاهر بود حاال آبهاي هرز را بعضی می
کند بهترین میوه را این باغ را بچیند مثل آن باغبان ماهري که سعی میهسبحان بخواهد میو

شده نظیر مصطفاست و نـه عـین   انتخاب بکند جِبایه یعنی برچین کردن، مجتبی یعنی برچین
انـد حـاال اگـر کسـی مهمـان      اند، برچینفرمود اینها مجتباي ما هستند، جبایه شده. مصطفی

میوه مقداري انتخاب بکند آن درشتها و سالمها و شادابها را یک طبق داشته باشد بناباشد از
ما هستند ما اینها را برچین کردیم، مجتباي مـا  هشدکند دیگر فرمود اینها برچینانتخاب می

. قرار دهیم) ع(این تعریف را درماجراي اغوا و عصیان عصیان آدم) جوادي آملی(.»هستند
دانسـت  » کسی را از بین دیگران برگزیدن«ا به معناي إجتباء رتوان با این وصف چگونه می

را ) ع(، دیگرانی نبودند تا خداوند از بین آنهـا، آدم ) ع(در حالی که، در زمان عصیان آدم 
حی ما یـو و إِذا لَم تَأْتهِم بِآیۀٍ قالُوا لَو ال اجتَبیتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِع «: همچنین در آیه مبارکه! برگزیند

ه، واژ)203االعـراف، (»إِلَی منْ ربی هـذا بصـائرُ مـنْ ربکُـم و هـدي و رحمـۀٌ لقَـومٍ یؤْمنُـونَ        
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زیرا مگر بحث بر سر انتخـاب آیـات   . ترجمه شود» برگزیدن«تواند به معناي نمی» اجتباء«

!              اي از بین آیات متعدد مطرح بوده است؟و گزینش آیه

إجتباء در معناي جمع کردن نیستـ3ـ6
معناي برگزیدن معناي اصلی ایـن لغـت نیسـت و معتقـد     «:نویسدعالمه طباطبایی می

شود، و لیکن معناي اصلی لغت نیست، است این معنا گر چه از موارد استعمالش استفاده می
. »آوري استعناي اصلی اجتباء همان جمعبلکه الزمِ آن معنا است، و گرنه م

زیـر دقـت   هبه آی. توان به سادگی پذیرفترا هم نمی» کردنجمع«إجتباء به معناي اما 
ما کانَ اللّه لیذَر الْمؤْمنینَ علی ما أَنْتُم علَیه حتّی یمیزَ الْخَبیثَ مـنَ الطَّیـبِ و مـا کـانَ اللّـه      «: کنیم

منْ رسله منْ یشاء فَآمنُوا بِاللّه و رسله و إِنْ تُؤْمنُوا و تَتَّقُـوا  یجتَبیم علَی الْغَیبِ و لکنَّ اللّه لیطْلعکُ
ظیمرٌ عأَج 179عمران،آل(.»فَلَکُم (

که شما بر آن هستید، واگذارد، تـا آنکـه   ] حالی[خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این 
ولـی خـدا از   و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گردانـد، . پلید را از پاك جدا کند

، به خدا و پیامبرانش ایمـان بیاوریـد؛   پس. نمایداجتباءمیان فرستادگانش هر که را بخواهد
طـور کـه   همـان . و اگر بگروید و پرهیزگاري کنید، براي شما پاداشی بـزرگ خواهـد بـود   

. جمع کرده استرا : أنبیاد بگوییم؛ خداونتوانیم در ترجمه نمیشود مالحظه می
انبیـایى  آنهـا «: اسـت صاحب المیزان نیز شرایطی تنگناي امتحان الهی را نیک دریافته

هستند که خصوصیت مشترکى نداشته و لیکن هر کدام امتحان بزرگى مخصـوص بـه خـود    
)7/247طباطبایی،(.»و خداوند داناتر استـاندداشته

گیرد و در جاي دیگر معناي إجتباء را جمـع آوري  اما عالمه سیاق آیات را شاهد می
را کـه  : آید که ما سلسله جلیل أنبیـا از سیاق آیات مورد بحث به دست مى«:کندمعرفی می

زیستند را یک جا جمـع نمـودیم   در طول تاریخ بشریت متفرق بوده و هر یک در زمانى مى
وي همچنـین بـه   . »عنایت همه را به سوى صراط مستقیم هدایت کردیمو یک جا و به یک 
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و : دعوت همه انبیـاء «: گیرداین هم اکتفا نکرده و از این بحث نتیجه یکی بودن شرایع را می

.»است اگر چه در سعه و ضیق و اجمال و تفصیل مختلف باشندتمام شرایع، درحقیقت یکى

نیست اجتباء همیشه دربارة افراد ـ4ـ6
اجتبـاء  که کند درصورتیمیآوري، درمورد افراد صدقهریک از معانی برگزیدن و جمع

و قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهدي معک نُتَخَطَّف منْ أَرضنا أَ و لَـم نُمکِّـنْ لَهـم    «: افراد نیستههمیشه دربار
)57القصـص، (.»رِزقًا منْ لَدنّا و لکنَّ أَکْثَـرَهم ال یعلَمـونَ  ء إِلَیه ثَمرات کُلِّ شَییجبیحرَما آمنًا 

. این آیه در مورد إجتباء ثمرات است

بررسی معناي اجتباء با اصطفی و اختیار ـ5ـ6
انـد و  توان این سه واژه را معادل هم گرفت صرفا به این دلیل که کنـار هـم آمـده   نمی

.یقاً باید نتیجه گرفت که این سه، سه معناي جداگانـه دارنـد  اصوال درست به همین دلیل، دق
» اصطفاء«. ها لحاظ شده مختلف استهایی که آندر زبان عرب خاصه در لسان قرآن نکته

است، یعنی صاف و زالل چیزي را گـرفتن، تصـفیه کـردن اسـت در حـالی کـه       » صفو«از 
» خیر«هم از ماده » اختیار«و یعنی کشیدن، چیزي شبیه عصاره چیزي را کشیدن» اجتباء«

.است؛ یعنی چیزي را به عنوان خیر برگزیدن
توان چنین گفت که معانی فعلـی جانشـین مناسـبی بـراي ایـن      بنابرآنچه گفته شد می

. واژه نیست

معنا مشترك إجتباءـ6ـ6
، معنایی است که در تمام موارد منطقی بـوده و نیـز در شـأن    »معنا مشترك«منظور از 

براي این کار ابتدا مجموعه آیات لفظی را بـه همـراه سـیاق    ) 1378خداشناس،(.ه باشدآی
.کنیمآیات إجتباء در قرآن را إحصاء می
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مختلـف  یـافتن بـه معنـا، آیـات مربـوط بـه إجتبـاء را درمـوارد        حال بـراي دسـت  

: کنیممیمرور
انه، به معبـد رفـت   کودکی بود که به خاطر نذر مادر علیرغم سنّت زم) س(مریم )الف

شد، که خواست خدا بر این باشد که او همانند دیگر می. در حالی که خوشایند دیگران نبود
خانه خـاك چشـم   مردمان قوم زندگی معمولی داشته باشد و چون هزارانِ دیگر در فراموش

د او اما خداون. ها و سنّتهاي براساس تعصب مردم آن زمان، له شودفرو بندد و یا میان طعنه
کنـد و عـالم و آدم بـا قـدرت     به این معنا که شرایطی براي او محیـا مـی  .کندرا مجتبی می

حضـرت  . شوند تا خواست خدا، براي آن شخص جاري شـود خداوند به خدمت گرفته می
بـه معبـد   . کندکند، او را رشد داده و تربیت میاو را به فرزند خواندگی قبول می) ع(زکریا

کند و راهی از رشـد و سـلوك را   شرایط تعالی و قرب را برایش فراهم میرود، خداوند می
اش هم باز نبوده است و چـه بسـا بـراي هـیچ     کند که حتی براي پدر خواندهبرایش باز می

شود و اراده خداوند بر این است کـه  إجتباء می) س(مریم1!بشري تا آن زمان باز نشده بود
هـم تعجـب   ) ع(شـود کـه زکریـا   او آنقدر تربیت مـی .او حامل یکی از کلمات الهی باشد

خداوند راهی از غیب بـراي او  2.بیندهاي آسمانی را بر او حاضر میآنگاه که مائده. کندمی
کرد و نـه خـود   که نه کسی انتظار چنین روزيِ معنوي براي او تصور میکند در حالیباز می

ط و همه چیز را بـراي ایـن بشـر فـراهم     خداوند شرای! او توان انجام چنین کاري را داشت
) س(به بیان دیگـر، مـریم  3.اي از کلمات الهی باشدنماید تا ظرف وجودش حامل کلمهمی

شـود کـه   داشت و همانی مـی شود که؛ ثمراتی آن چنان عظیم در پیبر مسیري قرار داده می
سـان عـادي بـه    شود کـه او را از یـک ان  خواهد و مسیري از زندگی برایش باز میخدا می

ى   فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ و أَنْبتَها نَباتاً حسناً و کَفَّلَها زکَرِیا کُلَّما دخَلَ علَیها زکَرِی«ـ1 رْیم أَنـَّ قاً قالَ یا مـها رِزنْدع دجو رابحا الْم
 وه هذا قالَت سابٍلَکرِ حبِغَی شاءنْ یقُ مرْزی إِنَّ اللَّه اللَّه نْدنْ ع37عمران، آل(.»م(

. همانـ 2
.»و منَ الْمقَـرَّبینَ فی الدنْیا و الْآخرَة إِذْ قالَت الْمالئکَۀ یا مرْیم إِنَّ اللَّه یبشِّرُك بِکَلمۀ منْه اسمه الْمسیح عیسى ابنُ مرْیم وجیهاً«ـ3
)45عمران، آل(
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اي است کـه پـس از آن در مسـیر هـدایت،     و إجتباء به منزله پله. کندتبدیل می) س(مریم

.یعنی دقیقا منطبق با خواست خدا. گیرداصطفی، صالحیت قرار می
زمانی که فرعون ستمگر قصد از بین بردن همـه نـوزادان   . را نگاه کنیم) ع(موسی)ب

افتد او را دلش مینیل، دربه عظمت) ع(دارد، مهر موسیذکور را از ترس براندازي سلطنتش
اش در دامن دشمنش خدا خواست که نبی. کندآورد و چون فرزندش بزرگ میبه بیتش می

مهم گـزینش  براي این) ع(آنگاه که خدا خواست و موسی. و در امنیت کامل پرورانده شود
همه کائنات، مالئک، آدمها و ! برعکسشود چیزي غیر از این واقع شود؟ بلکه شد، مگر می

همانی ! شود) ع(موسی... آمده تا پسرخوانده فرعون، زمانها براي اجراي امرخداوند گردهم
1.که ارسال شده است تا قومش را به سوي یوم اهللا رجعت، قیام قائم و قیامت تذکره بدهد

آن شد و هقرآن متوجهاي بایست از میان واژهمفهومی که می. إجتباء یک مفهوم است
هـاي قـرآن کـه بایـد منظـور      درست مانند دیگر واژه. نباید تنها به معناي لغوي بسنده کرد

. گوینده را داخل خود متن مورد نظر پیدا نمود
سـازد از جملـه   این تعریف، ابتداي راه است و سؤاالتی اساسی را به ذهن متبادر مـی 

تی دارد؟ و به کدام سو اسـت؟ یکـی از محققـین    اینکه؛ إجتباء چگونه راهی است؟ چه ثمرا
معنا بایـد بـه   «:نویسدو می2کندبه روشنی بیان می» معنا مشترك«شرایطی را براي تخمین 

بارٍ شَـکُور  لَقَد أَرسلْنا موسى بِآیاتنا أَنْ أَخْرِج قَومک منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و ذَکِّرْهم بِأَیامِ اللّه إِنَّ«ـ1 کُلِّ صـل َآلیات کفی ذل«
ام  « و . به نور بیرون آرقومت را از ظلمات] و دستور دادیم[فرستادیم؛ ما موسى را با آیات خود:، یعنی)5ٍابراهیم،( ایـ

الغیب یـوم  : قال) ع(االمام امیرالمؤمنین.هایى است براى هر صبر کننده شکرگزاردر این، نشانه. به آنان یاد آوررا »اللّه
ـ  و)... ع(الرجعۀ و یـوم القیامـۀ و یـوم القـائم و هـی ایـام آل محمـد        . »و ذَکِّـرْهم بِأَیـامِ اللَّـه   « : اره بقولـه الیهـا االش

و ... اسـت : است و آن روزهاي آل محمد) عج(روز رجعت و روز قیامت و روز قائم» الغیب«: فرمودد) ع(امیرالمومنین
)  159مشارق انوار الیقین،(.»و ذَکِّرْهم بِأَیامِ اللَّه«کنداشاره به آن آیه می

ــ معنـاي   1:هاي قرآنی، بهتـر اسـت مـوارد زیـر را لحـاظ نمـود      در مورد واژه» معناي مشترك«براي رسیدن بهـ 2
ـ مرز آن با مفـاهیم نزدیـک بـه خـود، قابـل تشـخیص      2. پیشنهادي، متضمن شأن آن مفهوم در نظام خداوندي باشد

بـا مفـاهیم همسـایه واضـح     ـ تأثیر قبول یا عدم قبول آن مفهوم کامالً مشـخص باشـد و ارتبـاط منطقـی آن     3. باشد
.ــ اَقـوم باشـد   6. ـ با سنّتها و نظـام الهـی هماهنـگ باشـد    5.ـ مفهوم پبشنهادي باید مبین و قابل تعقل باشد4. باشد
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یابی شود که حتّی اگر نیاز باشد در قالب یک جملـه نیـز بیـان شـود، چـون      اي معادلگونه

که خود را، در انتهـا  نه این. دتري از مفهوم را پیش رو بگشایاي جوشان، افقهاي تازهچشمه
معناي پیشنهادي، متضمن شأن آن «:و دیگر اینکه ) 1378خداشناس،. (»و بن بست بیابیم

چنـین  » إجتبـاء «توان براي معنـاي  پس می) 1378همو،(»مفهوم در نظام خداوندي باشد
برگزیدن، این تعریف متضمن معناي .»باز کردن] براي کسی یا چیزي[راه خوبی را « : گفت

اندازي نوین و در خور شأن آیـه  عالوه بر این که چشم. جمع آوري، نخبه پروري هم هست
.  در پیش رو خواهیم داشتاز این تعریف 

بـه تبـع   . کنـد ، ناشکیب از حمیت قوم و متضرّع به درگاه خدا شکوه می)ع(یونس)ج
شـد  خدا برایش جاري نمیشود و اگر نعمتی از طرفاین رفتار در بطن حوت قرار داده می

ـ 145الصـافات، (.که مذموم و سقیم بودسرنوشت دیگري در انتظارش بود در حالی ) 147ـ
کنـد و نجـاتش   کند آنگاه مشمول إجتباء شده و خداوند راهی بـرایش بـاز مـی   اما توبه می

یـا  آنگاه خداوند او را براي اصالح صد هزار نفر و. دهد در حالیکه به شدت گرفتار بودمی
! گیـرد صالحین قرار مـی هشود که نام او در زمرکند و تا آنجا رشد داده میبیشتر ارسال می

ال إِله إِلَّا أَنْت سبحانَک إِنِّی کُنْت مـنَ  «! دیدظالمین میهدر حالیکه خود را در زمر) 50القلم،(
)  87أالنبیاء، (.»الظَّالمینَ

در تسـبیح ) ع(اگر مـداومت یـونس  «:دانندیح میرا تسب) ع(یونسعالمه علت نجات
شـد، چـون   خداى عزوجل در طول زندگیش و قبل از ابـتالیش نبـود چنـین و چنـان مـى     

کند بـر  رساند، در نتیجه مجموع دو آیه داللت مىمداومت در تسبیح را مى» مسبِحین«هکلم
روز قیامت در شکم ماهى با خشم، اقتضاى این را داشته که تا) ع(اینکه بیرون رفتن یونس

» یلَّتی هدي لهإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یم8. ـ عظیم و زیبا و دل نشـین باشـد  7) 9إالسراء،(.»أَقْو     ــ فطـرت سـلیم آن را درحـد
. ــ ضـدي بـراي آن یافـت نشـود     11. ـ در تمام مصادیق جواب دهد10. ـ  استدالل آن متقن باشد9. یات بپذیردبدیه
ـ معنـاي  14. خوانی داشته و یا الاقل درتعارض نباشدهم) ع(بیت ـ  با تأویالت و روایات اهل13. گشا باشدـ گره12

که خود را، در انتها و نه این. ازمفهوم را پیش رو بگشایدترياي جوشان، افقهاي تازهچون چشمه. پیشنهادي پویا باشد
. بست بیابیمبن
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بماند، و لیکن تسبیح دائمیش قبل از افتـادن در شـکم مـاهى و بعـد از آن، از ایـن اقتضـا       
منع کرده، و باعث شده که مقدرش طورى دیگر شود، و آن ایـن اسـت کـه مـاهى او را در     

زد، و بیابان بیندازد، و نیز مقتضاى عملش این بود که او را به صورتى زشت و مـذموم بینـدا  
لیکن مانعى دیگر از آن جلوگیرى نمود، و آن نعمتى از پروردگارش بود، که او را دریافـت،  

.»و نه تنها مذموم نشـد، بلکـه پروردگـارش او را إجتبـاء کـرد و از صـالحانش قـرار داد       
) 19/388طباطبائی،(

: توان گفتلذا نمی. ها قبل ازاین ماجرا، برگزیده شده و نیز رسول بودمدت) ع(یونس
:بلکه بدین معنا است که. اجتباء دراین ماجرا، به معناي برگزیده شدن یا انتخاب شدن است

خداوند پس از آن شرایط سخت و نا امیدکننده، مسیري از رشد و ترقی مجدد را پیش پاي
او گشود و بیشتر از صد هزار نفر را در معرض ایشان قرار داد و بـه ایـن صـورت، او را از   

فَاجتَبـاه ربـه فَجعلَـه مـنَ     «:هاي فراوان روي بـدن، بـه صـالحیت رسـاند    ماهی و زخمشکم 
)50القلم،(.»الصالحینَ

اي اسـت کـه   ، به گونـه )1:جدول(تعاریفی که پیش از این در مورد این واژه گفته شد 
شود کـه  ا میاي معنیعنی این واژه به گونه. شودمشخصی براي آن در نظرگرفته نمیهمحدود
گیـرد و چـه بسـا    اصطفی و اختیار قرار می: نزدیکی از معنا با مفاهیم مرتبط مانندهدر دایر

گیـرد  معنایی واژه کامال منطبق با اصطفی، اختیار، انتخاب و حتی نبوت قرار میهگاهی دایر
ونـد از  فعـل خدا هاما با این تعریف منظور از إجتبـاء، محـدود  ! یابیمو مرزي میان آنها نمی

نجاتی که نعمت و توفیقی از جانب خـود خداسـت و   . زمان تغییر ریل عذاب به نجات است
شرایط، تحت فرمان و به امر خـدا و در راسـتاي   هاوست طوري که هم» ید قدرت«تنها در 

آیه مطرح شده اسـت  هموهبت بعدي هم که در ادام. افتدهاي خدا به جریان میتحقق برنامه
باز شدن مسیر خیـر بـراي آن   هواسطهاي بعدي تربیت و رشدي است که بهاز ثمرات و پله

تغییر سرنوشت به فرج هبه عبارت دیگر مفهوم اجتباء در مقول. بشرِ خاص تحقق یافته است
هاي بعدي رشد و ترقی در درجات فضـل بـراي   شود و از آن پس پلهو گشایش مطرح می
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مشـاهده  . ت و رسـالت از تبعـات آن اسـت   که اصطفی، صالحیت، نبـو . شودفرد جاري می

. شودکنیم با این تعریف مرزهاي ظریف معنا، میان الفاظ مشابه به راحتی تبیین میمی
به تبع إجتباء اوست و خواست خداوند است که مسـیر رشـد   ) ع(کلّ زندگی یوسف)د

قصـد کنـار   اي است که برادرانش شرایط زندگی مادي او به گونه. سازدرا برایش هموار می
رقابت و حقارت او را دارنـد و آنقـدر حضـور بـرادر کوچـک برایشـان       هزدن او، از عرص

خویشاوندي را زیر پانهاده و شرایط زیسـتن  هغیرقابل تحمل است که با تسویل شیطان علق
) ع(در چنین شرایط ظاهري دنیایی، آنچه یعقوب. کنندرا براي او بسیار سخت و محدود می

:شودکند، سالهاي بعد واقع میفرزندش تأویل میدر مورد رؤیاي
»    ـنْ تَأْویـلِ اْألَحادیـثم ـکلِّمعی و کبر تَبیکجی ککَذل سـان و بـدین )6یوسـف، (»و ،

آمـوزد و راهـی از غیـب    می» تأویل األحادیث«نماید، و به تو پروردگارت تو را إجتباء می
غالم کنعان، عزیز و سپس ملک سرزمین مصر شـده و  کند که باز می) ع(براي رشد یوسف

. کنددر خالل این مسیر، سیر رشد را تا نبوت و رسالت طی می
ـ  او بایـد  . مورد إغواي شیطان قرار گرفت و به تبع عملش هبوط داده شد) ع(آدم)ـه

قـرار  ) ع(إجتبـاء آدم خدا بر ه، اما اراد)23االعراف، (ماند پیوسته جزو خاسرین باقی می
مسیر إجتبـاء  . باز شد)ع(روي آدمسوي خیر و صعود در درجات فضل بهگرفت و راهی به

خداونـد  )37البقره،(»فَتَلَقّى آدم منْ ربه کَلمات فَتاب علَیه«: از جایی بود که فرمود) ع(آدم
إن «: آمـده اسـت  نماید کلماتی منسـوب بـه اهـل بیـت؛ در روایـات      به او القاء کلمات می

و الحسـن و الحسـین إال   هاللّهم بحق محمد و علی و فاطم: الکلمات التی تلقاها آدم من ربه
؛ فرات الکوفی، 42، 1؛ العیاشی 2/393؛ همو، 318/ 1:بحرانی(»تبت علی، فتاب اهللا علیه

؛50، حسینی اسـترآبادي ؛ 333/ 26؛ مجلسی، 379؛ حلّی، 1/304؛ همو، 125؛ صدوق، 58
)226، )ع(نسوب به امام حسن عسگريم

َا یقْبلُ اللَّه منَ الْعباد عملًا إِلَّا بِمعرِفَتنَا و نَحنُ و اللَّه الْکَلمات الَّتـی  ل«: و نیز آمده است 
هلَیع فَتاب  هبنْ رم ما آد27/39و25/4مجلسی، (.»تَلَقَّاه (
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توضـیح  »فَتَلَقّى آدم منْ ربه کَلمـات «با عبارت 37سوره بقره آیهگویا مفهوم اجتباء در 

» فَتَلَقّـى آدم مـنْ ربـه کَلمـات    «، »ثُم اجتَباه ربه«داده شده است و مانند این است که به ازاي 
کلمات را القاء کـرد و بـدین صـورت،    ) ع(خداوند متعال در ظرف وجود آدم. شودمطرح 

. باز نمود و او را در پلکان هدایت  قرار داد) ع(سیري براي آدمم
: فرمایـد آنجـا کـه مـی   . هم قابل تحلیل است13شوري آیههمفهوم إجتباء در سور)و

مایـد  فرأَنْ أَقیموا الدینَ و ال تَتَفَرَّقُوا فیه کَبرَ علَى الْمشْرِکینَ ما تَدعوهم إِلَیه و چند آیه بعـد مـی  «
 تَبیاللّهجیشاءنْ یم هآمده است که87انعام آیههدر سوره مبارک: مطلب دیگر اینکه» إِلَی :» و

بنا بود که شما متفرق شوید اما خداوند مسـیري بـه   » اجتَبیناهم و هدیناهم إِلى صراط مسـتَقیمٍ 
از تفرقـه جلـوگیري نمـود، بلکـه     سوي شما باز نمود و شما را دوباره دورهم جمع کـرد و  

همـین  . المسـتقیم قـرار داد  برعکس، مسیر هدایت را پیش رویتان گشود و شما را بر صراط
شاکرًا ألَنْعمـه اجتَبـاه و هـداه إِلـى     «: هم آمده است که13و شوري121مفهوم در آیات نحل

.»یهدي إِلَیه منْ ینیباللّه یجتَبی إِلَیه منْ یشاء وو صراط مستَقیمٍ
شود هر چند که بـا ایـن واژه   در سراسر قرآن یافت می» إجتباء«گفتنی است مصادیق 

در غار بود و شرایط دنیایی و ظاهري حاکی از ) ص(مثالً آنجا که پیامبر. مطرح نشده باشد
. پایان کار ایشان بود

تفاق ناخوشایندي بیافتـد امـا خـدا راه    همه چیز براین بود که ا» لیلۀ المبیت«و یا در 
رسید همه چیز تمام شده است، خداونـد  کند، درست در شرایطی که به نظر میخوبی باز می

. کندحکیم راه خوبی باز می
دهـد کـه ایـن پیـامبر    نشان مـی ) ع(ایجاد، حمل، تولد و در گهواره حرف زدن عیسی

خـدا بسـیار   » والیـت «تعریف، هم فاعلیت و با این . بوده است»مجتبی«خدا از بدو تولد 
از بنـدگان نیـز جایگـاه    » إجتباي مـن یشـاء  «پررنگ خواهد شد و از سوي دیگر، معناي 

ها به روي انسان بسـته اسـت، ناگهـان    راههبه این معنا که خدا در جایی که هم. کندپیدا می
البتـه، ایـن   . دهـد ت مـی کند و او را از تنگنـا نجـا  غیبش به روي او باز میهراهی از خزان
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دهـد امـا از نـوع درجـات پـایین      براي افراد عادي نیز رخ می» إجتباء«نکته مهم است که 

است نه إجتباء به سوي نبوت و رسالت، بلکه در حـد توفیـق انجـام خیـر و یـا      » إجتباء«
. باشدگشایش امر می

و مشتقاتش بررسی شده اسـت کـه   » إجتباء«هر معانی مطروحه براي واژدر جدول زی
که وضعیت هـر یـک از معـانی    به طوري. دهد یا خیرآیا معناي مدنظر در آن آیه جواب می

. هاي مربوط به آن، نشان داده شده استدر آیه

بررسی معانی احتمالی إجتباء در آیات قرآن: 2ماره جدول ش
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ما کانَ اللّه لیذَر الْمؤْمنینَ علی ما أَنْتُم علَیه ـ )179، عمرانآل(
ما کانَ اللّه بِ ونَ الطَّیمیزَ الْخَبیثَ متّی یـبِ  حلَی الْغَیع کُمعطْلیل

 نَّ اللّهلک تَبیوجإِنْ ی و هلسر و نُوا بِاللّهفَآم شاءنْ یم هلسنْ رم
 ظیمرٌ عأَج تَتَّقُوا فَلَکُم نُوا وتُؤْم

+++_+_

و تَبیناهماجو منْ آبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْوانهِم و ـ)87، انعام(
_+_+++هدیناهم إِلی صراط مستَقیمٍ

قُـلْ  اجتَبیتَهـا و إِذا لَم تَأْتهِم بِآیۀٍ قـالُوا لَـو ال   ـ)203، اعراف(
  ي وـده و کُمبنْ ررُ مصائی هذا ببنْ رم وحی إِلَیما ی إِنَّما أَتَّبِع

ؤْممٍ یقَوۀٌ لمحنُونَ ر
+_____

ربک و یعلِّمـک مـنْ تَأْویـلِ    یجتَبیکو کَذلک ـ)6، یوسف(
اْألَحادیث و یتم نعمتَه علَیک و علی آلِ یعقُوب کَما أَتَمها علـی  

 کیمح لیمع کبحاقَ إِنَّ رإِس و راهیملُ إِبنْ قَبم کیوأَب
+++

+
در صورتی که 

اجتباء را به 
معناي محور 
سجده یازده 

ستاره و خورشید 
و ماه بگیریم

__

___+++و هداه إِلی صراط مستَقیمٍ  اجتَباهـ شاکرًا ألَنْعمه )121، نحل(

mailto:@�3
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نْ ذُریۀِ ـ أُولئک الَّذینَ أَنْعم اللّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ م)58،مریم(
آدم و ممنْ حملْنا مع نُوحٍ و منْ ذُریۀِ إِبراهیم و إِسرائیلَ و ممنْ 
هدینا و اجتَبینا إِذا تُتْلی علَیهِم آیات الرَّحمنِ خَرُّوا سجدا و بکیا 

+++___

__+لَیه و هدي ـ ثُم اجتَباه ربه فَتاب ع)122،طه(

+
اگر منظور را 

براي ظرفی«
» کلمات بودن

درنظر گیریم

__

)لَ )78،حجعما ج و تَباکُماج وه هقَّ جِهادح ی اللّهوا فدجاه ـ و
         اکُمـمس ـوه ـراهیمإِب لَّـۀَ أَبـیکُمـرَجٍ مـنْ حینِ می الـدف کُملَیع

قَبلُ و فی هذا لیکُـونَ الرَّسـولُ شَـهیدا علَـیکُم و     الْمسلمینَ منْ 
       آتُـوا الزَّکـاةَ و ـالةَ ووا الصلَـی النّـاسِ فَـأَقیمع داءتَکُونُوا شُه

اعتَصموا بِاللّه هو موالکُم فَنعم الْمولی و نعم النَّصیرُ 

+++_+_

بِعِ الْهدي معک نُتَخَطَّف منْ أَرضنا ـ و قالُوا إِنْ نَتَّ)57،قصص(
  کُـلِّ شَـی راتثَم هبی إِلَیجنًا یا آمرَمح مکِّنْ لَهنُم لَم قًـا  أَ ورِز ء

منْ لَدنّا و لکنَّ أَکْثَرَهم ال یعلَمونَ 
+__+_+

نُوحـا و الَّـذي   ـ شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصی بِه)13،شوري(
أَوحینا إِلَیک و ما وصـینا بِـه إِبـراهیم و موسـی و عیسـی أَنْ      
    موهعشْـرِکینَ مـا تَـدلَی الْمرَ عکَب ال تَتَفَرَّقُوا فیه ینَ ووا الدأَقیم

 نیبنْ یم هدي إِلَیهی و شاءنْ یم هتَبی إِلَیجی اللّه هإِلَی

+++

+
البته در صورتی 

که اجتباء را 
براي دین در نظر 

أَنْ (بگیریم 
أَقیموا الدینَ و ال 

تَتَفَرَّقُوا فیه[

__

__+ـ فَاجتَباه ربه فَجعلَه منَ الصالحینَ )50،قلم(

_

اینکه باتوجه به
اجتباء باید به 

ربط صالحیت
باشد، این داشته

معنا صحیح 
تنیس

+_

1177441)آیه11در (نتایج 

در همـه  » راه خوبی براي کسی یا چیزي باز نمـودن «شود معناي چنانکه مالحظه می
در حالی که معـانی دیگـر بـه میـزان کمتـري قابـل       . یازده مورد استعمال لفظ مناسب است

.استفاده است
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با معناي جدید» اجتباء«ـ نگاهی مجدد به آیات 7

کنیم؛جه به معناي اخیر آیات را ترجمه میاینک با تو
ما کانَ اللّه لیذَر الْمؤْمنینَ علی ما أَنْتُم علَیه حتّی یمیزَ الْخَبیثَ منَ الطَّیبِ و ما کانَ اللّـه  «ـ1

ا بِاللّه و رسله و إِنْ تُؤْمنُوا و تَتَّقُـوا  لیطْلعکُم علَی الْغَیبِ و لکنَّ اللّه یجتَبی منْ رسله منْ یشاء فَآمنُو
ظیمرٌ عأَج کـه  ] حالی[خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این : ، یعنی)179عمران،آل(.»فَلَکُم

و خدا بر آن نیست که شـما را  . شما بر آن هستید، واگذارد، تا آنکه پلید را از پاك جدا کند
ی خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد راه اطالع از غیـب را  از غیب آگاه گرداند، ول

، به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید؛ و اگر بگروید و پرهیزگاري پس. کندبه سوي او باز می
.  خواهد بودکنید، براي شما پاداشی بزرگ 

ذلـک  *اهم و هدیناهم إِلی صراط مسـتَقیمٍ  و منْ آبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْوانهِم و اجتَبین«ـ2
، )87االنعـام، (.»هدى اللّه یهدي بِه منْ یشاء منْ عباده و لَو أَشْرَکُوا لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُونَ

هـاي  ما راه، و]بر جهانیان برتري دادیم[و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را : یعنی
خوبی براي رشد و ترقّی در کماالت را به سوي آنان باز کـرده و بـه راه راسـت راهنمـایی     

و اگـر  . کنـد ، هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت میاین.کردیم
.رفتدادند از دستشان میآنان شرك ورزیده بودند، قطعاً آن چه انجام می

تَأْتهِم بِآیۀٍ قالُوا لَو ال اجتَبیتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِع ما یوحی إِلَی منْ ربی هذا بصائرُ منْ و إِذا لَم«ـ3
و هـر گـاه بـراي آنـان آیـاتی      : ، یعنـی )203االعراف،(.»ربکُم و هدي و رحمۀٌ لقَومٍ یؤْمنُونَ

من فقط آنچـه را کـه از   «: بگو« ؟ آورياي نمیآیهخود از جایی چرا «: گویند، مینیاوري
رهنمـودي اسـت از جانـب    ] قـرآن [ایـن  . کـنم شود پیروي مـی پروردگارم به من وحی می

. آورند هدایت و رحمتی استپروردگار شما و براي گروهی که ایمان می
ادیث و یتم نعمتَه علَیـک و علـی آلِ   و کَذلک یجتَبیک ربک و یعلِّمک منْ تَأْویلِ اْألَح«ـ4

    کـیمح لـیمع ـکبـحاقَ إِنَّ رإِس و راهیملُ إِبنْ قَبم کیولی أَبها عکَما أَتَم قُوبع5یوسـف، (.»ی( ،
هاي خوبی براي رشد و ترقّی در کماالت را به روي تـو  ، پروردگارت راهو این چنین: یعنی
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کند، و نعمتش را بـر تـو و بـر خانـدان     ند، و علم تأویل االحادیث را به تو عطا میکباز می

در . ، تمـام کـرد  کند، همان گونه که قبالً بـر پـدران تـو، ابـراهیم و اسـحاق     یعقوب تمام می
. ، پروردگار تو داناي حکیم استحقیقت
و آتَینـاه فـی الـدنْیا حسـنَۀً و إِنَّـه      *قیمٍ شاکرًا ألَنْعمه اجتَباه و هداه إِلـی صـراط مسـتَ   «ـ5

] خـدا . [نعمتهـاي او را شـکرگزار بـود   ] و[: ، یعنـی )121النحل،(.»فی اْآلخرَةِ لَمنَ الصالحینَ
و بـه راهـی راسـت    هاي خوبی براي رشد و ترقّی در کماالت را به روي او باز نمـود راه

از شایسـتگان  ] نیـز [دادیـم و در آخـرت   ] نعمـت [کـویی و  و در دنیا به او نی. هدایتش کرد
.خواهد بود

ریـۀِ  أُولئک الَّذینَ أَنْعم اللّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ منْ ذُریۀِ آدم و ممنْ حملْنا مع نُوحٍ و منْ ذُ«ـ6
.»ا إِذا تُتْلـی علَـیهِم آیـات الـرَّحمنِ خَـرُّوا سـجدا و بکیـا       إِبراهیم و إِسرائیلَ و ممنْ هدینا و اجتَبین

: آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانـی داشـت  : ، یعنی)58مریم،(
؛ و از فرزنـدان  سـوار کـردیم  ] بـر کشـتی  [از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح 

هـاي خـوبی بـراي رشـد و     هدایت نمودیم و راه] آنان را[ل و از کسانی که ابراهیم و اسرائی
رحمـان بـر ایشـان    ] خداي[هر گاه آیات ] و[؛ ترقّی در کماالت را به روي آنها باز نمودیم

.افتادندکنان و گریان به خاك میشد، سجدهخوانده می
فَـأَکَال  *دلُّک على شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یبلـى فَوسوس إِلَیه الشَّیطانُ قالَ یا آدم هلْ أَ«-7

ثُم اجتَباه *منْها فَبدت لَهما سوآتُهما و طَفقا یخْصفانِ علَیهِما منْ ورقِ الْجنَّۀِ و عصى آدم ربه فَغَوى
، اي آدم«: ن او را وسوسه کـرد، گفـت  پس شیطا: ، یعنی)122طه،(.»ربه فَتاب علَیه و هـدي 

درخـت  [آنگـاه از آن  » ؟شود، راه نمایمآیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی
خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند بـه چسـبانیدن برگهـاي    ] ممنوع

سـپس  .و بیراهـه رفـت  آدم به پروردگار خود عصیان ورزیـد  ] این گونه[و . بهشت بر خود
و بـر او ببخشـود و   هاي خوبی براي رشد و ترقّی را به روي او باز نمـود راهپروردگارش 

. هدایت کرد] وي را[
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و * یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکُم و افْعلُوا الْخَیرَ لَعلَّکُم تُفْلحـونَ «ـ8
إِبـراهیم هـو   ا فی اللّه حقَّ جِهاده هو اجتَباکُم و ما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرَجٍ ملَّۀَ أَبیکُمجاهدو

سماکُم الْمسلمینَ منْ قَبلُ و فی هذا لیکُونَ الرَّسولُ شَـهیدا علَـیکُم و تَکُونُـوا شُـهداء علَـی النّـاسِ      
النَّصیرُفَأَقیم معن لی ووالْم معفَن الکُموم وه وا بِاللّهمتَصاع آتُوا الزَّکاةَ و الةَ ووا الص«.)،78الحج( ،
اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرسـتید و کـار  اي کسانی که ایمان آورده:یعنی

اوسـت  ] در راه[جهاد خدا چنانکه حقو در راه . خوب انجام دهید، باشد که رستگار شوید
را بـه روي شـما بـاز    هاي خوبی براي رشد و ترقّـی در کمـاالت  جهاد کنید، اوست که راه

] نیز چنین بـوده اسـت  [آیین پدرتان ابراهیم. نموده و در دین بر شما سختی قرار نداده است
تـا ایـن   ] اسـت مطلب آمـده  قرآن نیز همین[او بود که قبالً شما را مسلمان نامید، و در این 

پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و . پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید
. ؛ چه نیکو موالیی و چه نیکو یاورياو موالي شماست. به پناه خدا روید

ینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ ع بعد الْخَیرِ فَهو طَاعۀُ الْإِمامِ أَمیرِ الْمؤْمن«: در روایات آمده است
محمد و ما جعلَ علَیکُم یا شیعۀَ آلِ.جِهاده هو اجتَباکُماللَّه حقَّرسولِ اللَّه ص و جاهدوا فی

هذالیکُونَ قَبلُ وفیمسلمینَ منْضیقٍ ملَّۀَ أَبِیکُم إِبراهیم هوسماکُم الْحرَجٍ قَالَ منْالدینِ منْفی
لَیع تَکُمطَاع افْتَرَض ینَ وملسالْم کُمعدتَواس نْ قَدا می دمحا آلَ می کُملَیولُ شَهِیداً عالرَّس و هِم

حقِّکُم و مزَّقُوا منْ کتَابِ اللَّـه  یعوا منْرحمکُم و ضَقَطَعوا منْالنَّاسِ بِماتَکُونُوا أَنْتُم شُهداء علَى
حکْم غَیرِکُم بِکُم فَالْزَموا الْأَرض فَأَقیمواالصـالةَ وآتُـوا الزَّکـاةَ واعتَصـموا بِاللَّـه یـا       . وعدلُوا

)24/363مجلسی،. (»النَّصیرَُنعموفَنعم الْمولىبیته هو موالکُم أَنْتُم و شیعتُکُممحمد و أَهلَآلَ
و قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهدي معک نُتَخَطَّف منْ أَرضنا أَ و لَم نُمکِّنْ لَهم حرَما آمنًا یجبـی إِلَیـه   «ـ9

کُلِّ شَی راتالثَم منَّ أَکْثَرَهلک نّا ونْ لَدقًا مرِز ـون ءلَمعاگـر  «: و گفتند: ، یعنی)57القصص،(. »ی
آیـا آنـان را در   » .، از سرزمین خود ربـوده خـواهیم شـد   هدایت پیروي کنیم] نورِ[با تو از 

بـه سـوي   ـ که رزقی از جانب ماستـ حرمی امن جاي ندادیم که محصوالت هر چیزي  
. دانندشود؟ ولی بیشترشان نمیآن سرازیر می
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ع لَکُم منَ الدینِ ما وصی بِه نُوحا و الَّذي أَوحینا إِلَیک و ما وصینا بِـه إِبـراهیم و   شَرَ«ـ10

بـی  موسی و عیسی أَنْ أَقیموا الدینَ و ال تَتَفَرَّقُوا فیه کَبرَ علَی الْمشْرِکینَ ما تَدعوهم إِلَیـه اللّـه یجتَ  
، آنچه را کـه بـه   دین] احکام[از : ، یعنی)13الشوري،(.»اء و یهدي إِلَیه منْ ینیبإِلَیه منْ یش

د و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچـه را  نوح در باره آن سفارش کرد، براي شما تشریع کر
دین را برپا داریـد و در آن  «: که در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که

. آیـد ، گران میخوانیبر مشرکان آنچه که ایشان را به سوي آن فرا می» اندازي مکنیدفرقهت
هاي خوبی از رشـد و ترقّـی بـه سـوي خـودش را بـاز       خدا براي هر کس که بخواهد، راه

. نمایدکند، و هر که را که از در توبه درآید، به سوي خود راه میمی
لَـو ال أَنْ  *ال تَکُـنْ کَصـاحبِ الْحـوت إِذْ نـادى و هـو مکْظُـوم      فَاصبِرْ لحکْمِ ربک و«ـ11

ومذْمم وه و راءلَنُبِذَ بِالْع هبنْ رۀٌ ممعن کَهحینَ  * تَدارـالـنَ الصم لَهعفَج هبر تَباه50القلـم، (. »فَاج( ،
] یـونس [=، و ماننـد همـدم مـاهی    وردگارت شـکیبایی ورز حکم پر] امتثال[پس در :یعنی

او ] حـال [اگر لطفـی از جانـب پروردگـارش تـدارك     . ، آنگاه که اندوه زده ندا دردادمباش
هـاي  پـس پروردگـارش راه  .شـد کرد، قطعاً نکوهش شده بر زمین خشک انداخته مـی نمی

. دخوبی براي رشد و ترقّی در کماالت را به روي او باز نموده و از صالحینش گردانی

سیر مجتبوین در طول زمان ـ 8
اینک میتوان هریک از آیات را بنا به اینکه بر کدام رسول فـرود آمـده اسـت را روي    

: و به این ترتیب خواهیم داشت. محور زمان مرتب کنیم

قیامتنفخ صورظهوربعثت رسول صعیسی عموسی عابراهیم عنوح عهبوط آدم ع 

آدم، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسى، هارون، داوود، سلیمان، 
زکریا، یحیی، عیسى، محمدصایوب، یونس، الیاس، یسع، 

. توان سیر مجتبوین را در محور زمان نشان دهدبا این چینش می
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» إجتباء«درجات معناي 

براي پیدا کردن مراتب این واژه در درجات شأن ابتدا براي هریـک از آیـات إجتبـاء    
ـ    » شمولیت و شأن«آنگاه آیات را بر اساس . دهیمقرار می» عنوان« ب بـه ترتیـب زیـر مرت

به ایـن  . توان معانی کاربردي در آیات را از افضل به اسفل نشان دادنمائیم با این کار میمی
بنـدي  ترتیب که، در هر طبقه از جدول، مراتب براساس ارزش عنوان مربوط به آیـه، درجـه  

. شده است
مثال مرتبه إجتباء اولوالعزم من الرسل از سایر إنبیاء باالتر است براي همـین در صـدر  

همین منازل و مقاماتى که بـه برکـت ایـن    «: راغب معتقد است. جدول قرار داده شده است
ـ  ) ع(فیض االهى به انبیاى مقرّبین درگاه االهى داده شده، بـه ائمـه اطهـار    بـا حفـظ   نیـز 

) 79: همو. (»استـ اعطا شدهمراتب
گـاه غیـب از   باالتر است چـرا کـه جای  » إجتباء«به لحاظ موضع 9به نسبت 10رتبه 

تر االحادیث به نسبت هدایت به صراط، جزئیالمستقیم باالتر است و تأویلهدایت به صراط
این کار مانند این است که اعداد از یک تا بیسـت را  . گیردتر قرار میاست و در مرتبه پایین

هـاي  که به صورت درهم است، مرتب نمایم و یا ماننـد ایـن اسـت کـه مـثالً اسـامی شـهر       
چه بسا نیاز باشد گاهی بـر اسـاس میـزان زائـرین     . ارتی را بر اساس شأن مرتب نماییمزی

. مرتبشان کنیم
یکـی از  . هاي قرآنی بسیار کارآمـد اسـت  بندي براي فهم برخی از واژهاین روش رتبه

، براي فهـم  »درجات معناي واژه«بحث . فواید این کار اشراف نسبت به واژه مورد نظر است
شـود دیـد بهتـري    بسیار کارآمد است و باعـث مـی  1»وحی«ها از جمله وم واژهمعنا و مفه

. نسبت به کاربرد لغت در قرآن کریم داشته باشیم

» وجوه معنـا «نقدي بر نظریه [اي با عنوان ـ در همین زمینه تحقیقی مفصلی انجام شده است که محصول آن در مقاله1
الهـه؛ خداشـناس   عـرب زاده، . (در دست چاپ است] در قرآن» درجات معنا«و طرح روش » زبان شناسی«از منظر 

)1389فیروزآبادي، ندا، 
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درجات معناي إجتباء در قرآن: 3ماره جدول ش

هــآیعنوانرتبه

الرسل براي اجتباء اولواالعزم من 11
شریعت و منهاج

ینِ ما ونَ الدم لَکُم شَرَع   نا بِـهی صـما و و کنا إِلَییحالَّذي أَو ا ونُوح ی بِهص
رَ علَـی         کَبـ ال تَتَفَرَّقُـوا فیـه ینَ ووا الـد عیسـی أَنْ أَقیمـ وسی وم و راهیمإِب

ینیـب الْمشْرِکینَ ما تَدعوهم إِلَیه اللّه یجتَبی إِلَیه منْ یشاء و یهدي إِلَیه منْ 
)13،شوري(

اجتباء رسوالن ع براي اطالع10
از غیب

 بِ ونَ الطَّیمیزَ الْخَبیثَ متّی یح هلَیع لی ما أَنْتُمنینَ عؤْمالْم ذَریل ما کانَ اللّه
     نْ ی مـ هل سـنْ ر تَبـی مـجی نَّ اللّـهلک بِ ولَی الْغَیع کُمعطْلیل ما کانَ اللّه  شـاء

 ظیمرٌ عأَج تَتَّقُوا فَلَکُم نُوا وإِنْ تُؤْم و هلسر و نُوا بِاللّه179،عمرانآل(فَآم(

9
اجتباء رسوالن ع براي هدایت به 

المستقیمصراط

       راط إِلـی صـ مناهید هـ و منـاهیتَباج و هِمإِخْـوان و هِمات یـذُر و هِمنْ آبائم و
تَقیمٍ مأَشْرَکُوا ]88انعام(س لَو و هبادنْ عم شاءنْ یم دي بِههی ى اللّهده کذل

)87،انعام(لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُونَ
)121،نحل(شاکرًا ألَنْعمه اجتَباه و هداه إِلی صراط مستَقیمٍ

ــیمِ  8 ــراي تعل ــف ع ب ــاء یوس اجتب
االحادیثیلتأو

  ک لَیـع تَهمعن متی و نْ تَأْویلِ اْألَحادیثم کلِّمعی و کبر تَبیکجی ککَذل و
حاقَ إِنَّ      إِسـ و راهیم لُ إِبـ نْ قَبـ مـ کیولی أَبها عکَما أَتَم قُوبعلی آلِ یع و

کیمح لیمع کب6،یوسف(ر(
ثُم اجتَباه ربه فَتاب علَیه و هديبراي توبه و هدایتاجتباء آدم ع 7
)50،قلم(فَاجتَباه ربه فَجعلَه منَ الصالحینَاجتباء یونس ع براي صالح شدن6

ابتدا هدایت و بعد اجتباء5
نْ ذُرینَ منَ النَّبِیم هِملَیع اللّه مالَّذینَ أَنْع کأُولئ     ع لْنـا مـمنْ ح مـم و مۀِ آد یـ

    هِملَـینـا إِذا تُتْلـی عیتَباج نا ویدنْ همم رائیلَ وإِس و راهیمۀِ إِبینْ ذُرم نُوحٍ و
)58،مریم(آیات الرَّحمنِ خَرُّوا سجدا و بکیا

اجتباء بسوي اهللا، براي هر کسی 4
که خداوند بخواهد

شَرَع   نا بِـهی صـما و و کنا إِلَییحالَّذي أَو ا ونُوح ی بِهصینِ ما ونَ الدم لَکُم
رَ علَـی         کَبـ ال تَتَفَرَّقُـوا فیـه ینَ ووا الـد عیسـی أَنْ أَقیمـ وسی وم و راهیمإِب

ء و یهدي إِلَیه منْ ینیـب الْمشْرِکینَ ما تَدعوهم إِلَیه اللّه یجتَبی إِلَیه منْ یشا
)13،شوري(

دارياجتباء مسلمانان براي دین3
نْ     ینِ مـی الـد فـ کُملَیلَ ععما ج و تَباکُماج وه هقَّ جِهادح ی اللّهوا فدجاه و

)78،حج(... حرَجٍ ملَّۀَ أَبیکُم إِبراهیم هو سماکُم الْمسلمینَ منْ قَبلُ 

اجتباء انواع محصوالت به سوي 2
مکه

ا     رَمـح م نْ لَهـ و قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهدي معک نُتَخَطَّف منْ أَرضنا أَ و لَـم نُمکـِّ
کُلِّ شَی راتثَم هبی إِلَیجنًا یونَ     آم لَمـعال ی منَّ أَکْثَـرَه لکـ نّا ونْ لَـدقًا مرِز ء

)57،قصص(

مــردم درخواســت اجتبــاء آیــات 1
اهللا ص را دارندتوسط رسول

ی   بـنْ رم وحی إِلَیما ی تَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعیتَبال اج ۀٍ قالُوا لَوبِآی هِمتَأْت إِذا لَم و
)203،رافاع(هذا بصائرُ منْ ربکُم و هدي و رحمۀٌ لقَومٍ یؤْمنُونَ
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دیگر مجتبوین ـ1ـ8

و دیگر پیامبران و اولوالعزم من الرسل که در آیات معرفـی  ) 122طه،() ع(به جز آدم
هـر  : فرمایـد چنانکه مـی . توانند مشمول إجتباء شونداند، برخی دیگر از انسانها نیز میشده

. کندکسی را که خدا بخواهد مجتبی می
)13الشوري، (.»یشاء و یهدي إِلَیه منْ ینیبإِلَیه اللّه یجتَبی إِلَیه منْ«
»شاءنْ یم هلسنْ رتَبی مجی نَّ اللّهلک بِ ولَی الْغَیع کُمعطْلیل 179عمـران،  آل(.»ما کانَ اللّه (

را] و پدران و ذریـه و بـرادران ایشـان   [به جز برخی از انبیاء خداوند کثیري از رسوالن ع 
نام رسوالن و پدران و 88ـ83کند، در سوره مبارك انعام آیات جزو مجتبوین معرفی می

.بردرا نام می: و برادرانشانذریه
)87االنعام، (.»صراط مستَقیمٍآبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْوانهِم و اجتَبیناهم و هدیناهم إِلیو منْ«

هـاي  ، و مـا راه ]بر جهانیان برتري دادیم[و فرزندان و برادرانشان برخی را و از پدران
. کردیمراست راهنماییسوي آنان بازکرده و به راهخوبی براي رشد و ترقّی درکماالت را به

گان که خداوند در آیات قبل ذکر کرده عبارتنـد  برخی از مصادیق هدایت و مجتبی شد
عیسـی، ابـراهیم، اسـحاق، یعقـوب، موسـی، هـارون، اسـماعیل        زکریا، یحیـی، مـریم،   : از

شـوند و راه  ، دیگران نیز مجتبی می:توان گفت عالوه بر انبیاءپس می:. الوعد، ادریسصادق
. إجتباء به رویشان باز است

اجتباء در این کریمه اختصـاص بـه افـرادى معـین نـدارد      «: نویسدحسینی تهرانی می
و پس از ذکر پـدران و  : نوح و إبراهیم و شانزده تن دیگر از انبیاءگرچه خداوند بعد از ذکر

فرماید که ما آنها را اجتباء نمودیم، لکن معلومست کـه مـراد از   ذریه آنها و برادران آنها مى
برادران همان برادران روحى و اخالقى است که در معارف الهیه بـا آنهـا هـم ردیـف و هـم      

)87، همو. (»شوده، اطالق بلکه عموم استفاده مىبنابراین از آی. سلک هستند
علی بنُ إِبرَاهیم عـنْ  «:نیز در زمرة مجتبوین بلکه در رأس ایشان قرار دارند7بیتاهل

رٍ ع قَـولَ اللَّـه   أَبِیه عنْ محمد بنِ أَبِی عمیرٍ عنِ ابنِ أُذَینَۀَ عنْ برَید الْعجلی قَالَ قُلْت لأَبِی جعفَ
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تَبارك و تَعالَى و کَذلک جعلْناکُم أُمۀً وسطاً لتَکُونُوا شُـهداء علَـى النَّـاسِ و یکُـونَ الرَّسـولُ      

ـ  لَى خَلْقالَى عتَع و كارتَب اللَّه اءدنُ شُهنَح طُ وسۀُ الْونُ الْأُمشَهِیداً قَالَ نَح کُملَیع  ـهججح و ه
ا الْخَیـرَ  فی أَرضه قُلْت قَولَه تَعالَى یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکُم و افْعلُو

نَى وانَا عقَالَ إِی تَباکُماج وه هقَّ جِهادح ی اللَّهوا فدجاه ونَ وحتُفْل لَّکُمن لَعـوتَبجنُ الْمنَح...« .
)1/191اکلینی، (

:چنـین آمـده اسـت   58گفتنی است شاخص رفتاري مجتبوین در سوره مـریم آیـه   
یم و ریۀِ إِبراهأُولئک الَّذینَ أَنْعم اللّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ منْ ذُریۀِ آدم و ممنْ حملْنا مع نُوحٍ و منْ ذُ«

،)58مـریم، (» إِسرائیلَ و ممنْ هدینا و اجتَبینا إِذا تُتْلی علَـیهِم آیـات الـرَّحمنِ خَرُّواسـجداوبکیا    
از فرزنـدان  : آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانـی داشـت  :یعنی

؛ و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل سوار کردیم] شتیبر ک[آدم بودند و از کسانی که همراه نوح 
هاي خوبی براي رشد و ترقّـی در کمـاالت را   هدایت نمودیم و راه] آنان را[و از کسانی که 

شـد،  رحمـان بـر ایشـان خوانـده مـی     ] خـداي [هر گاه آیات ] و[؛ به روي آنها باز نمودیم
.افتادندکنان و گریان به خاك میسجده

:نماید اگربخواهدتواند تمام مسلمانان رامشمول إجتباءذکرآنکه، خداوند مینکته قابل
)77الحج،(.»یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ارکَعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکُم و افْعلُوا الْخَیرَ لَعلَّکُم تُفْلحونَ«

پروردگارتان رابپرستید و کارخوب اید، رکوع و سجودکنید و آوردهاي کسانی که ایمان
:فرمایـد خطاب این آیه الذین آمنوا است و در ادامه می.انجام دهید، باشد که رستگار شوید

ـ  « إِب لَّۀَ أَبـیکُمرَجٍ منْ حینِ می الدف کُملَیلَ ععما ج و تَباکُماج وه هقَّ جِهادح ی اللّهوا فدجاه و راهیم
مس ولَـی النّـاسِ    هع داءتَکُونُوا شُـه و کُملَیا عولُ شَهیدکُونَ الرَّسیفی هذا ل لُ ونْ قَبمینَ ملسالْم اکُم

)78الحج، (.»فَأَقیموا الصالةَ و آتُوا الزَّکاةَ و اعتَصموا بِاللّه هو موالکُم فَنعم الْمولی و نعم النَّصیرُ
و ...«:دانـد اند را بر ما الزم مـی اوند ایمان به رسوالنی ع که مشمول إجتباء شدهو خد

ـ      أَج تَتَّقُـوا فَلَکُـم نُـوا وإِنْ تُؤْم و هـلسر و نُوا بِاللّهفَآم شاءنْ یم هلسنْ رتَبی مجی نَّ اللّهلکظیمرٌع«.
)179عمران، آل(
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ـ ثمرات إجتباء9

ندي است که خداوند در طی آن، راهی از غیب به سوي شخص باز کند تـا  مجتبی فرای
.توفیق راهیابی در مسیر خواست خداوند و سیر در درجات فضل برایش حاصل شود

توبـه و : اسـت شـده سـوي محورهـاي زیـر توصـیف    در لسان قرآن این توفیقات بـه 
، )50القلـم، (شـدن ، صالح )179عمران،آل(از غیب، اطالع )87االنعام،،122طه،(هدایت
. در یکی از آیات نیز هدایت مقدمه إجتباء معرفی شـده اسـت  ). 6یوسف،(االحادیثتأویل

)58مریم،(
و «:شـود از دیگر ثمرات إجتباء این است که رزقی از جانب خدا برایشان سرازیر مـی 

إِلَیـه ثَمـرات کُـلِّ    یجبیأَ و لَم نُمکِّنْ لَهم حرَما آمنًا قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهدي معک نُتَخَطَّف منْ أَرضنا
ونَشَیلَمعال ی منَّ أَکْثَرَهلک نّا ونْ لَدقًا مرِز 57القصص، (. »ء (

» .، از سرزمین خود ربوده خواهیم شدهدایت پیروي کنیم] نورِ[اگر با تو از «: و گفتند
ـکه رزقی از جانب ماستـامن جاي ندادیم که محصوالت هرچیزي  یآیا آنان را در حرم

. دانندشود؟ ولی بیشترشان نمیبه سوي آن سرازیر می

نتایج مقاله  ـ 10
در قرآن به منزله قرار داده شدن بر مسیري است که خوبان عالم در آن قرار » إجتباء«

از طرفـی درجـات   . اندرسالت رسیدهاند و به مراتب هدایت و صالحیت و نبوت وداده شده
بـا ایـن تعریـف ترجمـه فعلـی      . شوداز بندگان جاري می» من یشاء«براي » إجتباء«پایین 

نشـان داده  » إجتبـاء «در تنزیه معناي . ، رسا نیست»آوريبرگزیدن و جمع«یعنی » إجتباء«
سـبی بـراي آن   توانـد ترجمـه منا  شد که هر یک از معانی یادشده با توجه به سیاق آیه نمی

بلکـه  . هـاي دیگـر حمـل نمـود    توان معناي یـک واژه را بـر گُـرده واژه   باشد و اساساً نمی
بایست معناي واژه را با توجه به آیات قرآن و بررسـی احتمـاالت معنـایی در هـر آیـه      می

که اوالً درخور شأن آیه باشد و ثانیا در تمام آیـات جـوابی منطقـی    به طوري . ترجمه نمود
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هاي خوبی را به روي کسی راه«در اصطالح قرآن یعنی » إجتباء«معنا مشترك . باشدداشته 

براي انسانها به این معناست که خداوند همه شرایط را درسـت آنجـا   . »یا چیزي باز نمودن
نمایـد و مسـیر   که به ظاهر همه چیز بن بست رسیده است، با قدرت براي شخص فراهم می

المستقیم و به سـمت هـدایت، صـالحیت و    ه ـ در شاهراه صراط رشد او را ـ گاه بوسیله توب 
از ویژگیهـاي ایـن روشِ   . کنـد براي برخی از گذشتگان بسوي نبـوت و رسـالت بـاز مـی    

توان تمام آیات را با آن معنا یابی براي معناي یک واژه در قرآن این است که اوالً میمعادل
د شد، ثالثاً درجات استعمال آن از افضل به نمود ثانیاً سیر حرکت واژه در زمان معلوم خواه

.  شوداسفل به خوبی تبیین می
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