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 ، دانشگاه لرستانادبیاتزبان و  در قرآنی هایپژوهش ةدو فصلنام

 1398تان زمسو  یزپای، هشتم ة، شمارمچهار سال

 41-59صفحات 

 ةاوصاف حضرت ابراهیم )ع( در قرآن کریم؛ مطالع خییتارسی معناشنا

 سوةأ ّمة،وردی واژگان حنیف، مسلم، اوّاه، أم
 1عبداهلل میراحمدی

 2یمیابراه یموس

 3هادی اصغرعلی

 چکیده

از  وای خاص داشته در قرآن جلوه )ع(و سلوک حضرت ابراهیم  اوصاف و نحوه سیر

 تار پیشجس های بسیاری بدان پرداخته است؛بوده و پژوهش ای برخوردارجایگاه ویژه

-با به ،)ع(حضرت ابراهیم  رو نیز به نوبۀ خود در تالش است ضمن تبیین اوصاف کلی

ن تبیی هشناسی و با روش توصیفی ـ تحلیلی بعلم معناشناسی و زبانکارگیری ابزار 

-شهویکرد ریدهد رها نشان میبپردازد. بررسی« ، أسوه و أواهحنیف، مسلم، »اوصاف 

سلم، رد مشناسی در مورد حنیف به دلیل تغییر مدلول آن، بدون ثمر بوده است. در مو

ین دو، اتصال ا و «أم و »به تالقی دو واژه  دانسته و در مورد  ریشۀ آن را از أسلم

دو  نیز به« أسوة»گردیده است. پیرامون واژه « مقصود قاصد و»بر محور معنای انتزاعی 

ه رسید« سپایه و اسا»و  «زخم را درمان کردن»ریشه سریانی متحدالشکل با دو معنای 

ه آمعنای  وه بهریشه عبری أاند. در مورد واژه أواه به و معنای دوم را هم محتمل دانسته

، «محنیف و مسل»رسد. رویکرد ساختاری معناشناسی، واژگان کشیدن و نالیدن می

حوزه  را بر محور جانشینی در یک« أواه و حلیم»و « ةو أسو »، «وسط مسلم و»

عنایی، منگاره ، ترسیم ادرنهایتهای معنایی پرداخته و مؤلفه معنایی دانسته و به تحلیل

 ست.انده را در ارائه یک نمونه تحلیل تفسیری از این اوصاف، یاری نموده نویس

 رآن.، أسوة، أواه، قمعناشناسی، ابراهیم )ع(، حنیف، مسلم،  ها:کلیدواژه

                                                 
 نویسنده مسئول )مسئول مکاتبات(استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی، . 1

:Emailmirahmadi_a@khu.ac.ir 
 gmail.com71musa.ebrahimi@می:خوارز دانشگاه ثیحد و قرآن علوم ارشد یکارشناس یانشجود. 2

 il.comaliasqar.hadi@gma: مشهد کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه قرآن تفسیر ارشد کارشناس. 3
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 مقدمه

 درآیات تدبّر و تفکّر به را هاانسان چندی درآیات و است «تدبّر» و «تفکّر» کتاب قرآن

 که است «نپیامبرا داستان» مفاهیم، پرکاربردترین از .است فراخوانده کتاب شریف این

 ضرتح پیامبران، این میان در. است بیان شده قرآن هایدر سوره بسیاری تنوع با

 و است برخوردار ایویژه جایگاه از حسنه اسوة عنوانبه کریم قرآن بیان )ع( به ابراهیم

 در یمهم گام اوصاف، ینا معنای حقیقی درک و فهم و قرآن در ایشان اوصاف شناخت

 است. قرآنی اسوة این از پیروی

 الح،ص مسلم، حنیف، عبد، امام،» ازجمله کریم قرآن )ع( در ابراهیم حضرت اوصاف

 موردتوجه ربازدی از که مفاهیمی هستند ترینمهم از... «و امه اسوه، حلیم، اواه، خلیل،

 تفاوتم هایهرچند برداشتاند. بوده فلسفی و عرفانی کالمی، مختلف فقهی، مکاتب

 این متفاوت آراء سرمنشأ سنتی، های معناشناسیروش اساس بر واژگان این معنایی

 است. بوده مکاتب

 عینی هایشیوه به را معانی به مربوط خواص پیرامون پژوهش نوین، شناسیزبان امروزه

-می نظر در را اهنبیا و هازبان از وسیعی دامنۀ راه، این در و کرده دنبال و سیستماتیک

-راه از کیی آن، واژگان معنایی تحلیل و متن معناشناختی به نگاه میان، این در. گیرد

 نگاه، وعن این. است اصلی گوینده مقصود به بردن پی و معنا دقایق به یابیدست های

 و خن خداوندس عینا   مسلمانان باور به قرآن ـ که مانند دینی متن یک در خاص طوربه

 و یامپ اهمیت دلیل به است ـ برخوردار متعددی معنایی سطوح از و است الهی ةمعجز

 .یابدمی مضاعف اهمیتی بشر جاودانه سعادت تأمین در نقش آن

 وسعهت به نزول، و فضای جامعه مأنوس واژگان کارگیریبه ضمن آسمانی، کتاب این

 صرمتعارف ع انیمع در شگرفی تحوالت و پرداخته خویش زمان معناشناختی دستگاه

 است؛ هپوشاند پیشین واژگان قامت بر نو معنایی مواردی در حتی و کرده ایجاد خود

 و نزول عصر رد هاواژه آن معنای فهم به وابسته متن این هایواژه فهم صحیح روازاین

 از هریک قدقی معنایی جایگاه از سوی دیگر، تعیین .هاستآن با قرآن تعامل نحوة

-زبان هایروش زا با استفاده واژه شناسیریشه بررسی درگرو روش، این با قرآن مفردات

 .ستا قرآن متن در ساختاری رویکرد از استفاده با واژه معنایی تحلیل و شناسی
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 مسئله بیان

ت ی اوصاف شاخص حضررخبا رویکرد سنتی در مورد ب فراوانیهای تاکنون پژوهش

در  این. ستم، أمام، أسوه و... صورت گرفته احنیف، مسل ازجملهدر قرآن  )ع(ابراهیم 

-یاسی معلم معناشن هایحالی است که با بازخوانی مجدد آیات، این بار به کمک روش

وشتار نت. ستوان به تحلیلی از این اوصاف پرداخت که تاکنون کمتر به آن اشاره شده ا

ه و أسو ،سلم، حنیف، م»به واژگان  معنا شناسانهحاضر در پی آن است تا با نگاهی 

ر دماید. نریم ارائه از این واژگان و جایگاه آن در قرآن ک بعدیسه، تصویر معنایی «أواه

فوق و  انواژگ تبیین به مرحله چند در معنایی، هایالیه کشف راستای در پژوهش، این

 پرداخت: خواهد کریم قرآن در هاآن معنایی هایمؤلفه استخراج

. است شده هپرداخت« و أواه ، أسوحنیف، مسلم، »سی واژگان معناشنااول به  گام در

 با و یافته قرآن در را هواژ هایو جانشین هانشینهم ساختاری، رویکرد در این مسیر، با

ر گام دوم است. د بررسی شده را قرآن در واژه معنایی فضای آن، معنایی انگاره ترسیم

 بوده است ینا بر است؛ سعی شده ها پرداختهانزب دیگر در واژه ۀشناسان شهیر بررسی به

نگاره معنایی ابا ترسیم نیز  درنهایت .شود رصد سامی هایزبان دیگر در واژه ریشۀ که

 گردد.واژه، تصویری از معنای واژه را در ذهن مخاطب ترسیم می

 از: اندعبارتهای اصلی پژوهش حاضر بر این اساس پرسش

 ناشناختی،مع نوین هایروش به )ع(، با توجه ابراهیم ضرتح اوصاف به مربوط ـ واژگان

 دارند؟ داللت معانی چه بر

 چه و چیست سامی هایزبان دیگر در «أسو ، أوّاه، مسلم، حنیف،» واژگان ـ ریشه

 دارد؟ هاآن معنای تأثیری بر

 ؟انددمک قرآن رد «، أسو أوّاه، مسلم، حنیف،» واژگان جانشین و نشینهم ـ واژگان

 

 «حنیف» ةواژ. 1

 الف( معناشناسی واژه

ین واژه را کار رفته است. ابار در قرآن کریم به 12 «حنفاء»و جمع آن « حنیف» ةواژ

 :توان بررسی نمودمحتوا در دو گروه می ازنظر

به کار )ع( وصفی برای حضرت ابراهیم  عنوانبه« حنیف»آیاتی که در آن گروه نخست، 

» از: اندعبارت ونه از این آیاتنم رفته است. دو
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به  ،یممستق ةاشار[ تفسیری نظر از آرایصرف]، «حنیف»آیاتی که در آن گروه دوم، 

 .ستدر گروه مذکور این واژه به دو صورت مفرد و جمع آمده ا .شخص خاصی ندارد

»از:  اندعبارت ه؛مفرد آمد صورتبه «حنیف»در آن آیاتی که در آن 

 

»از:  عبارت است اندجمع آمده صورتبه «حنیف»در آن آیاتی که در آن 

 

-نی خطاب مییهودیان و مسیحیا به کار رفته است به هاآندر « حنیف»اکثر آیاتی که 

تحریف  هاآنآیین  تدریجبهرانی یکتاپرست بوده، ولی دارای پیامب قرآن نظر ازکند که 

ته و ر داشچهارم میالدی در سراسر عربستان حضو شده است. این دو قوم حدودا  از قرن

. نمودندمیعالیت فدر شهرهای آن  از ایشان توجهیقابلمقارن با ظهور اسالم نیز شمار 

ین دو ا هایمخالفت وجادالت ؛ در صدر اسالم حضرت محمد در برابر م(84-75 بالشر،)

 .(181، جفری) داندتعلیمات ابراهیم می ۀقوم، تعلیمات خود را دنبال

 ۀندهد که پیشیذکر کردیم، نشان می« حنیف»شناسی ریشه و آنچه در معناشناسی

نفی ار معنایی ماز سوی خاورشناسان دارای ب شدهارائهدر آرا و معانی  غالبا « حنیف»

کجی »به  نوعیبهحنف نیز  ۀریش است. بوده (... فرآمیز، مرتد و)مشرک، ناپاک، ک

ملزم  نویسان را است و فرهنگ اشاره دارد خود دلیلی بر نقص و عیب« قسمتی از پا

و درصدد  دگرایش از شر به خیر و راستی تعبیر کنن نوعیبهرا « حنیف»ساخته تا 

 .توجیه قرآنی آن برآیند

ا  نه آن تقریب رسد که برای ذکر معنای قرآنیهم به نظر میای مبواژه« حنیف»رو، ازاین

یی ا بار معنابرا « حنیف»قرآن  چراکهی کند، یتواند ما را راهنماآن می تاریخیۀ پیشین

ه و فرهنگ نویسان، ب از سوی دانشمندان شدهارائهمعانی  است و نه کاربردهبهمثبت 

 .دلیل تأثیر از آرای تفسیری، چندان راهگشاست
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 کونَنّ تَرِکین؛ وَال َو ما کانَ مِنَ الُمش»مذکور، عباراتی چون ۀ آی 12 آیه از مجموع 12 در

  ؛«المُشرکینَ مِنَ

ه، آمد« نفاءح»و « حنیف»که به همراه  «لَم َیکُ مَِن المُشرِکینَ؛ غَیَر مُشرِکیَن بِهِ»

 سالمااز  آن پیش بامعنایمعنای قرآنی کلمه، کامال  متعارض  حاکی از آن است که

 .نددا)موحد( می ذکر این عبارات، غیر مشرک را با« حنیف»)مشرک( است و قرآن 

، دهدیگونه که شأن نزول اکثر آیات در خطاب به یهودیان و مسیحیان نشان مهمان

ین ه با اکـ  با ذکر موعظه و بیان این آیات در برابر یهود و نصارا ص(محمد ) حضرت

« حنیفی»لکه او را نه یهودی خوانده و نه نصرانی، ب)ع( براهیم اـ  واژه نیز آشنا بودند

خطاب  هنگام)ص( که پیامبر  ادیان ابراهیمیۀ هم ترین وجه مشترکاست موحد و مهم

 .استبه اهل کتاب ابراز داشته در همین یکتاپرستی 

 است« پا کژی در قسمتی از» پیش نمونگیهای لغت به معنای در اکثر فرهنگ «حَنَفَ»

 (3/175دی، ؛ فیروزآبا9/57؛ ابن منظور، 1/556؛ ابن درید، 5/75؛ ازهری، 3/248)فراهیدی، 
-وزهأثیر آمها دقیق نبوده است و غالبا  تحت تنیز در اغلب این فرهنگ« حنیف» معنای

از  وجیهی غریبتبه ذکر مصداق خارجی یا ارائه  ،بیان معنا جایبهتفسیری  های دینی و

 قرآنی و در فضای خاص« حنیف»ارتباط آن را با  اند تا بتوانندهمعنای حنف پرداخت

« یفحن»متی از پا( را به )کژی در قس ، معنای حنفدیگرعبارتبه .دینی تبیین نمایند

 را« حنیف»ده و قرآن برآم درصدد ارتباط این دو واژه در بدین گونهاند و نیز سرایت داده

 .اندحق خوانده سویبهگرونده و مایل 

 :ها در معانی کلی ذیل به کار رفته استدر این فرهنگ« حنیف»

، )فراهیدی پذیردب« حنیف»را طبق آیین ابراهیم  الحرامبیتۀ مسلمانی است که قبل. 1

 (.3/175؛ فیروزآبادی، 5/71؛ ازهری، 3/248
 نکه آیی ا( در جاهلیت به کسیاخفش، )اکنون( به معنی مسلمان است؛ )امّ نظر از. 2

 .(5/71زهری، )ا گفتندمی« حنیف»آورد، می جایبهرا  الحرامبیتو حج  ختنه

 .(9/57)ابن منظور،  مخلص. 3

 .(1/260فهانی، ؛ راغب اص5/71)ازهری،  راستی و خیر سویبهگرونده از گمراهی و شر . 4

؛ راغب اصفهانی، 9/57)ابن منظور،  )دین( حق و راستی سویبهگرونده از ادیان دیگر . 5

ای واژه عنوانبهگرفتن حنیف  نظر غلب با درا خاورشناسان. (1/556؛ ابن درید، 1/260

 :اندمعانی و مصادیق ذیل را بیان نموده بیگانه )و اغلب خارج از فضای قرآنی(
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وت با داند. همچنین هرویتس و مارگلیرا معادل مسلمان می« حنیف»ویلهاوزن، . 1

عنای مدر به همین معنا تلقی کرده و در مواردی ناآغاز اسالم، آن را به  بررسی اشعار

 است؛ مشرک گرفته

-اک میو ناپ های عبری و به معنای کفرآمیزهدویچ و هرتسفلد آن را برگرفته از واژ. 2

 دانند؛

 دین و مرتد دانسته است؛را به معنای بی« حنیف» ،مکدونالد. 3

ان ی در میو ةداند. به عقیدمیای سریانی و به معنای مشرک نولدکه آن را از ریشه. 4

سانی معروف، بر ک واصطالحی رایج  عنوانبهپیش از اسالم، مسیحیان این واژه را  اعراب

ند. این کردییهود بودند و نه بر دین خود ایشان، یعنی مسیحیت، اطالق م که نه بر دین

 .(183-182 )جفری، اندجفری، آندرائه، ارنس مینگانا نیز پذیرفته نظر را کسانی چون

 شناسیریشهب( 

سان نوی گ، نظریات مختلفی وجود دارد؛ اغلب فرهن«حنیف»ریشه و اصالت لغوی  ةدربار

قی ی تلعرب ةاین لغت اجتناب نموده و ظاهرا  آن را یک واژ ۀبررسی ریش مسلمان از

 ایه معنب «نَفَحَ»نظریه قائل است و این واژه را برگرفته از  اند. بل نیز به همینکرده

ن و دیبیای نیز با قبول این رأی معن داند. مکدونالدمی «شدن روی برتافتن و منحرف»

 .ستمرتد را برای آن قائل ا

اشته بول ندیک واژه بیگانه حبشی است، ق« حنیف»اینکه  ةوینکلر را دربار ۀجفری نظری

ه ک ستار کامال  متأخ ةای که مدّ نظر وینکلر است، واژحبشی ةاست که واژ و معتقد

م ی باشد. گریتواند منبع و منشأ این واژه در عربمی یسختبهاست و  معنای آن مشرک

 .(183-182)همان،  داندجنوب عربستان مرتبط می هایرا با برخی از آیین« حنفاء»

 استنای کافران است، مشهود که به مع h-n-fدر ادبیات مدراشی یهودی، ریشه عبری 

(Encyclopedia of the Quran). را « حنیف»هرتسفلد، نیز چون دویچ و  دانشمندانی

ته جفری هیچ پندارند که البمی به معنای کفرآمیز و ناپاک hanapعبری  ةمأخوذ از واژ

. (183و  182، پیشین: )جفری بیندبرای پذیرش این نظر نمی یاکنندهقانعۀ دلیل و زمین

 hanaphکلمه آرامی  ۀشیرهما ر« حنیف»نیز چون هالوی در ژورنال آزیاتیک  کسانی

 .(84 یپاورق)بالشر،  داندمعنای ریاکاران می و به anephaیا 

« حنیف»و نیز نولدکه در زمان ما،  ة دوم هجریبنا به نظر کسانی چون مسعودی در سد

ایشان در میان اعراب پیش از ة سریانی و به معنای مشرک است. به عقیدة برگرفته از واژ

را در مورد کسانی که نه بر دین یهود بودند و نه نصرانی به « حنیف» اسالم، مسیحیان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 19

https://koran.lu.ac.ir/article-1-142-fa.html


 47          1398، پاییز و زمستانهشتم ة، شمارمچهار سال ات،یادبزبان و در  یقرآن یهاپژوهش ةدوفصلنام

 

 سریانی به مشرکان اطالق شده در منابع« حنیف»رو، ازاین (183)جفری،  بردندکار می

این معنای اصلی )مشرک(  تدریجبها امّ (Encyclopedia of the Quran) است

نی به کار گرفته شد که به فرهنگ کساة قرار گرفت و دربار معنایی ثانوی الشعاعتحت

بودند. قرآن نیز  پرستگانهیداشتند و همچنین  مآب وابسته بودند و تفکر فلسفی یونانی

 Encyclopedia of the) برد به کار« حنیف»همین معنای ثانوی و ضمنی را برای 

Quran Second Edition).  رند»در عربی مانند کلماتی چون « حنیف» ۀ، کلمدرواقع» 

بار معنایی منفی داشتند و بعد معنایی مثبت را  در ادبیات فارسی که در ابتدا «قلندر»و 

 ت.به خود اختصاص دادند، تغییر معنا داده اس

-یطالق ماین درستی و عدالت یبر آ« حنیف»مارگلیوت نیز با توجه به این احتمال که 

نی ر سریادروزگار شرک  در)ع(  آیین حضرت ابراهیم ةاین معنا دربار شده، معتقد است

 ۀصیغ« فاءحن»ساخته شده است و از « حنفاء»این واژه  که از شدهترجمه Hanpaبه 

بیشترین  جفری(  (Encyclopedia of the Quran.پدید آمده است« حنیف»مفرد 

 ته و درام داشاین واژه در سریانی تداول ع چراکهدهد، احتمال را به دیدگاه نولدکه می

یج برای غیر اصطالحی را عنوانبه)پیش از اسالم( نیز مسیحیان آن را اعراب  میان

 ؛ آذرنوش، ذیل حنیف(.184)جفری،  بردندبه کار می یهودیان و غیر مسیحیان

 

 «مسلم»واژة . 2

 الف( معناشناسی واژه

 هانآکیش  ین ویاز پیروان آ)ع( کردند که حضرت ابراهیم یهودیان و مسیحیان ادعا می

 مُسِْلما  وَ کاَن حَنیفا    لکِنْوَ انِیًّا ما کانَ إِبْراهیُم یَهُودِیًّا َو ال نَصْر»ی مانند آیۀ آیاتدر  .است

را مسلمان  )ع(اهیم رد شده و ابر هاآنادعای  (67)آل عمران/« ما کاَن مَِن اْلمُشْرِکینَ

 م، درلبه مس)ع( نام نهادن ابراهیم  معرفی نموده است. آنچه روشن است آن است که

ن ت قرآو شریع )ص( اسالم است که پیرو دین پیامبر رازآنیغمقابل یهودی و نصرانی 

 بلکه ؛تنیس )ص( در اصطالح قرآن تنها به معنی پیروان پیامبر اسالم «مسلم». باشد

ز لص ااسالم به معنی وسیع، تسلیم مطلق در برابر فرمان خدا و توحید کامل و خا

ر ادعای است. در غیر این صورت همان اشکالی که ب یپرستدوگانهشرک و  هرگونه

ید: ی بگویعنی اگر کس؛ بر مسلمان بودنش نیز وارد است یهودیان و مسیحیان وارد بود

 بعد از وفات هاسال، قرآن نیز اندشدهنازل)ع( تورات و انجیل پس از ابراهیم  همچنان که

 .جاستلم نیز بینازل شده است و نام نهادن ابراهیم به مس)ع( ابراهیم 
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 وعال اسالمی که ابراهیم به آن وصف شده است عبارت از تسلیم شدن برای خدای مت

 داندهن وصف شآبرای مقام ربوبیت و عظمت اوست و بسیاری از انبیاء به  خاضع شدن

رین سلیقه و تآنکه کوچکبی د،قرار دادن خود را دربست در اختیار او (3/278)طباطبایی، 

حضرت  قربانی عظیم (2/252)کاشانی،  رخالف امر خدا اظهار و اعمال شودای بعقیده

اطر خضایت ر .نمونه بارز انقیاد و تسلیم نفس وی برای خداوند متعال است)ع( ابراهیم 

ی رهرو ،انجبرای همراهی با پدر در فدا کردن  نیز فرزند بزرگوار ایشان)ع(  اسماعیل

-مایان مینو گوش سپردن وی به سفارش پدرش را  وی را در انقیاد در مسیر ارادة الهی

 (.4/323)دروزه،  سازد

 ست از:اکند عبارت معرفی می« مسلم»آیۀ دیگری که حضرت ابراهیم )ع( را با تعبیر 

 

 ای مهمدعاه ازجملهکردن  مطیع خداوند بودن و سر تسلیم در برابر امرش خمهمچنین 

»: اش خواستار استاست لذا آن را برای فرزندانش و ذریه )ع( ابراهیم حضرت

بر اساس همین دعا، و  (128)بقره/ 

: به ایشان نسبت داده شده است «مسلم»نامیدن پیروان شریعت قرآن به 

 

ّلم و لذی یسالمسلم یعنی ا»: اندمسلم را چنین تعریف کرده ةبعضی از اندیشمندان واژ

وم این کلمه معنا و مفهبه اگر  (539، 5ج : ق 1421)مکارم شیرازی،« یخضع أمام أمر اللّه

متعال  که مسلم یعنی کسی که در مقابل خداوند میابییدرمبنگریم؛  از این منظر

، به دیگرعبارتبه. محض باشد و در برابر اوامر و نواهی خداوند تسلیم باشد بردارفرمان

 اند:تهرخی گفبکه ؛ چناناجتناب ورزد کند و از نواهی او طاعتاوامر خداوند را ا کسی که

(. 4/172ص، )جصا« و اسم من أسمائهالمسلم هو اسم من اسماء اللّه تعالى و المؤمن ه»

 کسی که به ا کلمه در اصل یکی از اسامی خداوند متعال است و مجاز به این معنا که این

 .شوددستورات او تسلیم باشد، اطالق می در برابر خداوند و

 شدبا تسلیم کامال  تعالیحقکسی است که در برابر  «مسلم» برخی از مفسّران معتقدند

د و در مقابل ملتزم باش کسی که به تمام شرایط اسالم، هاآن ازنظر (.3/198)ابوحیان، 

)همان،  شودمی گفته« مسلم»دستورات آن مطیع و منقاد باشد به چنین شخصی 

8/342.) 
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 ریف قبلیمسلم ارائه نموده است با تعا ۀکه شیخ طوسی از کلم یتعریف حالبااین

 لهازجمامامیه شیخ طوسی  ۀفرق میاندر است که  آن . دلیل این امراستمتفاوت 

 «مسلم»و « نمؤم»آن میان کلمه  تبعبهایمان و اسالم و  کسانی است که میان مقوله

 مخلص لعملالمسلم هو ال»گوید: می« مسلم»به کلمه  تمایز قائل نشده است؛ لذا راجع

 .(389)طوسی، « الفرض على ما أمر اللّه به

هو  لمسلما»نویسند: در تعریف واژة مسلم چنین می برخی از مفسّران معاصر شیعه نیز

؛ (4/334یرازی، ش)حسینی  «الذی سّلم الوامر اهلل و الرسول، سواء دخل اإلیمان قلبه أم ال

ا یشد و در مقابل دستورات خداوند و رسولش، منقاد و مطیع با ظاهرا  یعنی کسی که

ناب خدا و رسولش، اجت« واهین»ز را اتیان کند و ا خدا و رسولش« اوامر» دیگرعبارتبه

لمه، در برخی این ک .بدان معتقد نباشد و باطنا   شود، گرچه قلبا  گفته می« مسلم»ورزد 

لی عم امفقط به شهادت ظاهری خداوند و رسولش تعریف شده، گرچه التز هااز دیدگاه

« ممسل» کسی به وجود خداوند و رسولش اعتراف داشته باشد کهنیهمداشته باشد و 

»شود: شود و تمام احکام یک فرد مسلمان بر او جاری میگفته می

 »

 بخشدیمرا تحقق « مسلم»کلمه  در این تعریف آنچه حقیقت مفهوم. (6/205)مغنیه، 

 .استظاهری به وجود خداوند و رسولش،  عبارت از شهادت

 

 شناسیریشهب( 

به معنای  שלם فنیقی ם ל ש عبری ةیک واژه اصیل عربی است که با واژ «سَلِمَ »فعل 

و در  کامل و سالم بودنمعنی  به و سریانی ם'של و نیز با آرامی تندرست بودن کامل و

اما این فعل ؛ کندق میبودن، تطبی ضرریببه معنی کامل بودن و  salamuکدی أ

ا امّ متداول است، کامال « سّلم»باب تفعیل آن، یعنی ۀ ابتدایی در قرآن نیامده است. صیغ

 .(121)جفری، باشد میدخیل ة سالم است و سالم یک واژ از این صورتی برخاسته

ای در جمله مثال  در قرآن به کار رفته، یک اصطالح فنی دینی است. کهچنان« أسلم»

خود یعنی  ةواژه به معنای اصلی و ساد (22)لقمان/« » چون

آیات کار رفته است و حال آنکه در  به« تسلیم کردن»

 ؛(66)غافر/ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 19

https://koran.lu.ac.ir/article-1-142-fa.html


 معناشناسی تاریخی اوصاف حضرت ابراهیم )ع( در قرآن کریم     50

 تحولی به چشم 

 .خوردمی

یعنی  و به مفهوم ابتدایی خود، در سریانی« أسلم»پیش از اسالم فعل  ةدر دور

به دین »ی عنامبعدها عمال  به  (402ش: هـ 1357ر،و)مشک رفتهمیبه کار « کردن تسلیم»

ه خته شداسم فاعلی است که از این ماده سا استعمال شده است. مسلم« اسالم درآمدن

که خود واژه  آیدمینظر  اما به؛ است رفتهمیو در عربستان پیش از اسالم به کار 

 است از روی این ماده ساخته شده بعدا توسط خود حضرت محمد )ص( « االسالم»

 .(122)جفری، 
 

 «أمة» ةواژ. 3

 الف( معناشناسی واژه

»: کندرا یک امت معرفی می)ع( خداوند ابراهیم 

 .(120)نحل/ «

 اوتی راکات متفران ننسبت داده است مفسّ)ع( را به ابراهیم « تامّ»در اینکه خداوند چرا 

در آن  صد و اصلمصدر مّره بر وزن فُعله است از األم به معنای ق «» :اندهنمود بیان

د ا قصواحد ی ةداشتن است و برای همین هر جماعتی که عقید قصد واحد و مقصد واحد

به  بود.  در این صورت )ع( پس ابراهیم  .است را به هم ربط دهد،  هاآنواحد، 

حد بود. ها مواز تمام جنبه به معنای فاعلی یعنی لی. معنای فاعلی و به معنای مفعو

دید. حید گرتو مورد قصد واقع شد پس امام در شریعت کهییازآنجا نیز به معنای مفعولی

 مینو معصو)ص( هرچند که بعضی از کسانی که تبعیتش کردند همچون پیامبر اسالم 

 .(528 /16 )صادقی تهرانی، از عترت ایشان فوق او قرار گرفتند)ع( 

 اندعبارت هاآنترین اند که مهمنحل نکات مهمی را برداشت کرده 120مفسّران از آیۀ 

 از:

را که  جامع کماالت و خصال نیکو بود و تمام اوصافی)ع( شخصیت حضرت ابراهیم . 1

لیس »: ع شده بودباشد در او یکجا جم هاآن درمجموعپراکنده و  صورتبهت امّ در یک

 .(5/234کاشانی،  ؛2/400)واعظ کاشفی،  «ن یجمع العالم فی واحدأ رهلل بمستنک
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قتدا به وی ا که خلق در خیرات است امامی یعنی؛ اماما  یقتدی به)ع( حضرت ابراهیم . 2

ت به معنی اسم مفعولی به امّ  زیرا (124ه/بقر)...« قالَ إِنِّی جاعُِلکَ لِلنَّاسِ إِماما  »: کنندیم

 .را بپذیرند اشیرهبراقتدا کنند و  ه مردم به اوشود ککسی گفته می

-رک غوطهشپرست بودند و در زیسته که همگی بتدر زمان و مکانی می )ع( ابراهیم. 3

ده بود را شکل دا امت توحید ییتنهابهپس او  .موحد و یکتاپرست ایشان بودند ور و تنها

این )ع( ی جعفر بی الجارود از ابروایتی از ا. (3/391)طبرسی،  دیگر بودند و دیگران امتی

»کند یید میأمعنا را ت

 .(12/403)طباطبایی،  

 لذا او ،شودیمبه اصالح قوم خود قیام کرد و رهبر هر قوم سبب قوام آن  )ع( ابراهیم. 4

 .(3/391)طبرسی،  .خوانده است را امت

در حقیقت  باشد وآمده است تفسیر آن می «تامّ»ۀ رسد آنچه که بعد از کلمبه نظر می

ک نهایی یترا بیان کند. او به  «تامّ» به )ع( خواهد دلیل نامیدن حضرت ابراهیممی

و ی باطل رهاین( و از دبردار خداوند بود )قانتا  تنها مطیع و فرمان زیرا که ،ت بودامّ

ن و از مشرکان نبود )ولم یکن م( شد )حنیفا  رداند و به سمت دین حق مایلگ

ر متی دیگد و امقابل او قرار داشتن مردم همه در ۀالمشرکین( و این در حالی بود که بقی

  .پدید آورده بودند

 شناسیریشهب( 

 عنییی آن، از یهودیان گرفته شده است. عبر« » ةمشکور و جفری، ظاهرا  واژ ازنظر

، واژهای های ربانیانمندرج در نوشته אזמהصورت  و به معنای قوم یا قبیله است אמה

 .شایع بوده است کامال 

یک واژه بومی سامی نیست، بلکه اکدی است  وجههیچبهین واژه ا

از  انیو سری אזמהא ،אזמא؛ آرامی אמה آید که عبریبه نظر می ( (Ummatu(،)اماتو

عربی « » انکار کرد که ممکن است توانبنابراین نمی؛ ه باشندزبان سومری گرفته شد

خیل قدیمی د ةیک واژ واژه حالاز خیلی قدیم و از همین منبع گرفته شده باشد. به هر 

تیبه ک که در یک« به بهای مردم»به معنای  אזמה בבשاست و اگر بتوان به قرائت 

در  مالیکهن آن در زبان عربی ش صفایی آمده است، اتکاء ورزید، شاهدی بر استعمال

 (129)جفری،  .خواهد بود دست
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ررسی بقسمت به  دانند، لذا در اینمی« امّ»را از « »تمام صاحبان لغت ریشه  تقریبا  

ی به در عرب «أُمّ»واژة  حالبااین. سامی پرداخته خواهد شد هایزبانأم در  لغوی واژه

 :چند معنی آمده است

...«  أَْرضَعْنَُکم لالَّتیاتُکُُم مَّهاأُحُرِّمَتْ عَلَْیکُْم أُمَّهاتُُکْم ... » ب:برابر أمادر حقیقی در . 1
 (23/نساء)

 یزنلمند شود و به همسر ساهمچنین به جده مادری و یا به جده پدری نیز اطالق می 

 .(630 /15)ازهری، . أُمّ گفته شده است

ر با ماد واژه ریم به سبب ارتباط معنایی اینآرامگاه و جایگاه، این واژه در قرآن ک. 2

 (9)قارعه/  :است کاررفتهبه

» اصل و ریشه، امّ الکتاب به معنای لوح محفوظ. 3

 ... و (4/زخرف)« 

و  (1/60، ؛ ابن درید8/426یدی، )فراه هر چیزی که چیزهای دیگر به آن وابسته است. 4

أم  .«س قومرئی =أمّ القوم »باشد: دیگری می یا آنچه باعث نظم و ترتیب و اصالح چیز

 تدریجبهژه این وا .به زیارت آنجا روند القری = مکه بدان جهت که قبله مردمان است و

بیض = اال رالشع دچار گسترش معنایی شده و به معنای صاحب نیز به کار رفته است: أمّ

 (2/253ابن اثیر، ) لقب به کار رفته است: أمّ المؤمنین عنوانبهصاحب موی سپید و یا 

دم از که مر های شگفت و یا نام حیواناتی رامعنایی این واژه سبب شد تا پدیدهۀ توسع

 اگوار،حادثه ن = شعمداشتند با استفاده از ترکیب أمّ بکار برند مانند: )ام ق بیان آن اکراه

 مرگ، جنگ(، 

 .= عقاب(

-هست، ازهری می نظراختالفپیرامون ریشۀ واژة أّم در میان لغت شناسان کهن 

ه ه بودبودن ریشه این واژه صحیح نیست و حرف هاء که جزء ریشه کلم یدوحرفگوید: 

ا أّم ربرخی ریشه آن . (15/630)ازهری،  از خلط حذف شده است = أمه برای پیشگیری

ار ر کلمه آشکر و جمع مکسّساختار اسم مصغّ در نظراختالفاین  ۀاند که نتیجدانسته

 ۀودن ریشاصل ب و بنا به ر آن را مصغّ گروهی بنا بر اصل بودن ریشه أمه، .گرددمی

اّمات و   ّدن أم،صل قرار دانیز بنا بر ا ر آن راو جمع مکسّ اندآورده ر آن را مصغّ  ّأم،

کسر جمع م گفته شده امّات همچنین .اندل قرار دادن أمه، أمهات ذکر کردهبنا بر اص

اغب اصفهانی، ر؛ 15/630)ازهری،  رودبرای غیر عاقل و امّهات برای جمع عاقل به کار می

 .(30-12/29؛ ابن منظور، 1/27

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 19

https://koran.lu.ac.ir/article-1-142-fa.html


 53          1398، پاییز و زمستانهشتم ة، شمارمچهار سال ات،یادبزبان و در  یقرآن یهاپژوهش ةدوفصلنام

 

 یآرام هایزبانآن در  دوحرفیهای ترین واژگان سامی است و نمونهأمّ جزء کهن ةواژ

در  آمده است، ،('m) نبطی و فنیقی و هزوارش=أم هایزباندر  و (em)=إم  

إما سریان مانندمصوت بلند تبدیل شده  صورتبهها صوت آخر برخی زبان

(ema) در زبان مندایی أما (ama)  أُم صورتبهو در زبان حبشی (umm) رآمده د

است  درآمده حرفیسهاسم  صورتبه(mh)  أمه صورتبهاست، در آرامی شاهنشاهی 

 رد .بودن واژگان است حرفیسهسامی به  هایزبانکه این امر بیانگر گرایش برخی از 

بان اکدی و در ز (Imma)مصوت بلند إمّا  صورتبهزبان آرامی تورات حرف آخر را 

 .(129)جفری،  انددرآورده (umma) اومّا صورتبه

ت به نظر درس بودن ریشه این کلمه یحرفسهبرای اثبات  انیلغودر این صورت کوشش 

است  بوده راگیرسامی امری ف هایزبانرسد، چون وجود واژگان ُثنایی )دوحرفی( در نمی

-یم م= قصدأدر امهات حرف زائد است و اصل آن  «هاء»گوید و این با نظر مبرّد که می

 .(15/630)ازهری،  نمایدباشد سازگار می

نی دمت طوالقطبق گفته جفری « »باالخره، آیا واژه  آید کهدر اینجا سؤالی پیش می

عنای مم به أو مستقل از واژه أمّ وجود داشته است و یا در زبان عربی از ریشه  داشته

 صورتهب« أمّ»و « »رسد واژه به نظر می ساخته شده است؟ قصد و بر وزن

مادر  «أم»ژه دید معنای حسی واگر طور که بیاناند. همانمستقل از دیرباز وجود داشته

اژه وا که شده است و از آنج و جایگاه است و بر همین اساس از آن معنای قصد انتزاع

 ول یکحیک قبیله  به معنای قبیله نیز در این معنای انتزاعی مشترک بوده و« »

ن یاز ا نایلغو اند وشود، این دو واژه در یک نقطه تالقی کردهقصد واحد تشکیل می

یست که ن ه نیازیاند. به نظر نویسنددانسته« أم»را هم از ریشه « »نقطه به بعد واژه 

 صور شدگونه متتوان اینبلکه می ،باشد« أم»از ریشه  به معنای قبیله لزوما « »واژه 

کی ی ؛ندکه ما دو أمۀ با دو کارکرد مختلف داریم که در معنای انتزاعی مشترک هست

 ی کها«هام»ی قبیله و دیگری به معنای قاصد و مقصود. بر این اساس معنا به« »

 .ابراهیم آمده است همان أمۀ دوم است وصف برای عنوانبه

 «أسوة»واژة . 4
 الف( معناشناسی واژه

در عربی کاربرد اندکی داشته و در قرآن نیز بیش از سه بار به کار نرفته  «أ» ۀکلم

بار در رابطه با حضرت رسول و یارانش یک )ع( دربارة ابراهیم دو بار مذکور رازیغبهاست، 
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»از:  اندعبارت. این آیات است آمده )ص( اکرم

 .(21)احزاب/ 

ر معنای ددر زبان فارسی نزدیک است. در حقیقت « الگو»به معنی  «»ة واژ مفهوم

عنای م «قدوه»مانند  «اسوه» اختالف وجود دارد. گروهی معتقدند که« اسوه بودن»

ای ه معنکردن و پیروی نمودن و سرمشق گرفتن است، ن مصدری دارد و به معنای اقتدا

ماید فرمیقرآن ن ،است. به تعبیر دیگر که در تعبیرات امروز متداول شدهوصفی. چنان

 شق نیکوو سرم گوید در وجود او اقتدای شایستهبلکه می ،مقتدای شماست)ص( پیامبر 

شق و به معنی الگو، سرم «اسوه» در مقابل توصیف گفته شده. (15/378)رازی، است 

 .(16/305)طباطبایی،  اندوصف شده «حسنه»خوب و بد لذا با وصف  اعم از ؛مقتداست

از  ر پیرویداُسوه و إسوه، آن حالتی است که انسان : دیگومین راغب اصفهانی نیز چنی

 .(1/18انی، )راغب اصفه آورانیزه چ غیر دارد، چه نیکو باشد و چه بد؛ چه سودمند،

 وص کسانیو پیروانش( مخص ع حسنه را )رسول اکرم ص، ابراهیم یهااسوهقرآن کریم 

ر قرآن دخداوند . باشند« ثواب آخرت»و  «امید به خدا»که حداقل دو ویژگی  داندمی

 عنوانبها او ر ، ملت و آئین(ع)و اقتدا به حضرت ابراهیم  تیبه تبعکریم عالوه بر دستور 

ش سفار )ص(نماید و بارها تبعیت از آن را حتی به رسول اکرم ین برتر معرفی مییآ

کند: می
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 شناسیریشهب( 

 :کندسامی دو ریشه توجه را جلب می هایزباندر فرهنگ 

  آرامی، SH' ה ܩ א ناَسَا : به معنای زخم را درمان کردن؛ عبری آ ،ااَسا، اَسو . 1

asâ و سریانی آن esâ (18)مشکور، باشد می. 

 اُس:ّ به معنای اساس، بنیاد و پایه؛ عبری جدید آن ،سّ. ا2ِ

 کلمه این سریانی

 .)همان( است

شود ییده ماسوه، اسم ثالثی مجرّد است که معنای مصدری نیز از آن فهم انیلغو ازنظر

منظور، پیشین:  ؛ ابن1/105)ابن فارس،  معانی مداوا، اصالح،به  «اسا»و « اسو» ۀریش و از

در ساخته شده است.  ان()ابن منظور، هماندوه، داوای جراحت و صبر  (1/146-147

 .همان مورد اولی است که از فرهنگ مشکور طرح شد این حقیقت

 (1/105س، ؛ ابن فار1/150)ابن منظور،  در لغت به معنای سرمشق، پیشوا، «اسوه» ۀکلم

مقتدایی شود، آنچه بدان شخص  پیشوا در مهّمات، خصلتی که شخص بدان الیق

 است حالت و روشی که شایسته پیروی (2/1654)فیروزآبادی،  ی یابد،اندوهگین تسلّ

یک و نپیروی انسان از دیگران آمده است؛ خواه پیروی،  و حالت (1/9091)مصطفوی، 

 .(76 /1فهانی، )راغب اص سودمند یا بد و زیانبار باشد

 توسط ، همان حالت معالجه و مداوای جراحت«أسا و اآلسی»در این نظر معنای حسی 

 ه پیرویحالت و روشی است که شایست معنای انتزاعی آن در واژه  و طبیب است

 .شوداصالح حاصل می پیروی جهیدرنتاست و 

 ۀی مطرح شد و دقت در ریشسام هایزبانبه نظر نویسنده با تأمل در دو موردی که از 

پایه و »و هم « زخم را درمان کردن»که هم به معنای  esâ  سریانی مشترک

به  esâ سریانی ۀاین احتمال را داد که أسوة از ریش توانآمده است، می« اساس

صورت أسوه نیز به معنای پایه، اساس  این ساخته شده باشد. در« پایه و اساس»معنای 

 ةاست که از عهد گونه موارد نیاز به بررسی تخصصیود. البته در اینو بنیاد خواهد ب

 .نگارنده خارج است

 «اهأوّ»واژة . 5

 الف( معناشناسی واژه
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باشد و به ل میو آن آه گفتن از درد د( 10/59)رازی، باشد از تاوه می «اوّاه»ة اصل واژ

 دو بارا این کلمه تنه .(3/76)طبرسی،  و حزن نیز آمده است زدگیمعنای دردناک و غم

 :شده است نسبت داده)ع( رفته و هر دو بار به ابراهیم  به کاردر قرآن 

)ع(  همراه است و بیان دلیلی است که حضرت ابراهیم« حلیم»با صفت  دو آیۀ فوق

را  درخواست غفران و بخشش کرد و همچنین عقب افتادن عذاب قوم لوط برای پدرش

)ع(  ابراهیم»گوید: ندین نظر وجود دارد: ابن عباس میچ« اواه»خواستار شد. در معنای 

. ده است(نیز روایت شع امام صادق  )همین معنا از« دعاکنندة پر گریه و پر دعا بود

ن همچنی. داندانسته را به معنای مهربان نسبت به بندگان خدا« اوّاه»حسن و قتاده 

. نداگفته «اوّاه» ،شدآه میت ایرخکسی را که از ترس خدا و به طمع بهشت و امید به 

 .(3/76)طبرسی، 

توبه  را مکروه دانسته هاآنمعاصی که خداوند  ازجملهاز دیگر معانی آنکه به کسی که 

لب و ز رقت قرا کنایه ا)ع( اه بودن حضرت ابراهیم و گروهی أوّ گوینداه مینماید، أوّ

 .(4/323)کاشانی،  انددلسوزی او دانسته کثرت رحم و زیادی شفقت و مهربانی و

لغه مبا ۀکه صیغ «اواه»زیرا  ،با توجه به مضمون آیات، نظر اخیر به صحت مقرون است

زر و آتأسف خورنده است همان تأسف و اندوهی که حضرت برای کفر عمویش  به معنای

برد حلیم و رنج می همهآنکه از کفر آنان  حالنیدرعباشد و می، خوردمیدیگر کفار 

د که کرجاب میبودن از سوی دیگر ای و رحیم سوکی ز بود. حلم و بردباری ازبردبار نی

ر و ستغفاااگرچه از طریق وعدة  ؛دهد حداکثر تالش و کوشش را برای هدایت آزر انجام

و  لسوزیاست. د شده همین معنا در داستان لوط تکرار .طلب آمرزش از گذشته او باشد

 .دبنمای از فرشتگان الهی آن درخواست راشفقت و مهربانی آن حضرت سبب شد که 

 شناسیریشهب( 

 وافسوسآهمعنای  به WH' ؛صورتبهدر عبری « أَوّه»سامی واژه  هایزباندر  

بر  و( 47)مشکور، ژه دارد نیز ریشه در همین وا «أوّاه»واژه  ادیزاحتمالبهو  آمده است

منظور،  )ابن ز حزن و اندوه زیادمعنایی ج نظر نویسنده أواه به تنهایی به همین اساس،

ده کنن یگری همچون فقیه، مؤمن، انسان رحیم، تسبیحدندارد و معناهای ( 13/473

 د.شویمفقط در جمله حاصل ( 3/125)بحرانی، و دعا  )همان(
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 نتیجه

« هو أوا حنیف، مسلم، أمۀ، أسوه»های معناشناختی این جستار در مورد اوصاف بررسی

و با  اشناسیشناسی و ساختاری در علم معنستفاده از رویکردهای ریشهکه با ا نشان داد

 د:شوهای معنایی نتایج زیر حاصل میاستفاده از ترسیم شبکه

، «لولتغییر مد»به دلیل تحول معنایی « حنیف» ةشناسی در مورد واژهرویکرد ریش

 «یم کردنتسل»آن را از أسلم یعنی  ۀ، ریش«مسلم»واژة در مورد  است.ثمر بوده  بدون

« أم»یشه از ر زوما ل)قبیله( « أمۀ»که واژه  اند، نیازی ندانسته«أمۀ»پیرامون  اند.دانسته

که در  ف داریممتصور شد که ما دو أمۀ با دو کارکرد مختل گونهتوان اینبلکه می ،باشد

 قاصد و به معنای قبیله و دیگری به معنای« أمۀ»یکی  معنای انتزاعی مشترک هستند

مۀ ه است همان أآمد)ع( وصف برای ابراهیم  عنوانبه ی کها«هام»مقصود. بر این اساس 

ان م را درمزخ»سریانی متحدالشکل با دو معنای  ۀریش به دو« أسوه»دوم است. در واژه 

 «هأوا» ةاژو. پیرامون معنای دوم را هم محتمل گردید رسیده و« پایه و اساس»و « کردن

 یم.رسو نالیدن می عنای آه کشیدنبه ریشه عبری أوه به م

ه و أوا»و  «أمۀ و أسوة»، «مسلم و وسط»، «حنیف و مسلم»با رویکرد ساختاری، واژگان 

 هایفهدر مورد مؤل است.ر یک حوزه معنایی قرار گرفته د بر محور جانشینی «حلیم

» معنایی حنیف و مسلم به واژگان

 زلحاظاکه نیز   در واژگان است.رسیده « 

ی نشده و در خاص های خود هستند قائل به مؤلفه معنایینشینمعنایی امال وابسته به هم

با  آن، مرتبطدر قر« حلیم»اربرد واژه جانشین آن یعنی کچون بیشتر موارد « أواه»مورد 

 .اه باشدوّاتوانست مؤلفه معنایی « منیب» ةلذا فقط واژ ت،اس خداوند بوده
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