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دوازده امام در تورات

نگاهی نو به بشارت ابراهيم در سفر پيدايش*
هادی علی تقوی / 1محمد قندهاری/ 2محسن فیضبخش
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چکیده
یکی از پرسشهای مربوط به آیات  18 :17و  20 :17از سفر پیدایش تورات ،این است که
آیا این آیات را میتوان اشارت و بشارتی به پیامبر اسالم و دوازده امام شیعیان دانست؟
با تأملی دقیق در دعای ابراهیم برای فرزندش اسماعیل؟امهع؟ (پیدایش  )17 :18و نیز
نحوۀ استجابت الهی (پیدایش  )17 :20میتوان ادعا کرد که خداوند به ابراهیم؟ع؟
بشارت داده که امامت را در پیامبر اسالم و دوازده امام از نسل اسماعیل؟مهع؟ قرار دهد.
از سویی با ّ
توجه به قرائن درونمتنی و برونمتنیای که نشان میدهد مقصود از «مئود

مئود» ،پیامبر اسالم است و از سوی دیگر ،با ریشهشناسی واژه ّ
«ربی» و هماهنگی آن
با مفهوم «امام» ،میتوان نشان داد که دوازده ّربانی در آیه  ،20 :17اشارهای به دوازده
امام شیعیان دارد .همچنین ،هماهنگی ریشهشناختی نامهای برخی از دوازده امام با
اسامی فرزندان اسماعیل در آیات  15 _13 :25ذکر شده
شماری از نامهایی که بهعنوان
ِ
استّ ،ادعای پیشگفته را تقویت میکند.
کلیدواژهها :بشارات سفر پیدایش از عهد عتیق ،بشارت فصل هفدهم سفر تکوین،
مئودمئودّ ،ربانی ،دوازده امام ،امامان از نسل اسماعیل ،امامت در تورات.
* تاریخ دریافت ،93/6/15 :تاریخ پذیرش.93/9/20 :
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان ،دانشگاه تهران .h.taghavi@ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکترای قرآن و حدیث ،دانشگاه تهران .ghandehari@ut.ac.ir
 .3دانشجوی دکترای فلسفه دین ،دانشگاه تهران .feyzbakhsh@ut.ac.ir
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مقدمه
بشارت پیامبران پیشین به پیامبر اسالم و اهلبیت وی؟مهع؟ همواره یکی از موضوعهای
مورد گفتگو بین اسالم و یهود و مسیحیت بوده است .قرآن کریم در پارهای از آیات،
بشارات تورات و انجیل و انبیای پیشین به پیامبر اسالم را گوشزد کرده است؛  1روایات
بشارات
فراوانی نیز از سوی پیامبر و اهلبیت؟مهع؟ مطرحشده که در آنها اشاره به
ِ
2
پیامبران پیشین شده است.
فصل هفدهم سفر پیدایش ،بهویژه آیات  18 :17و  ،20 :17یکی از بخشهای مهم کتاب
ّ
مقدس در این زمینه است که در طول تاریخ ،گفتگوهای زیادی را به وجود آورده است:
ییشماعل (اسماعیل) برای وجه
و ابراهیم به خداوند گفت :ایکاش
ِ
ییشماعل
تو باقی بماند( ...خدا او را پاسخ چنین گفت ):و در مورد
ِ
(اسماعیل) (حرف) تو را اجابت کردم .اینک او را برکت خواهم کرد و
بزرگش خواهم گردانید بهواسطۀ مئودمئود؛ دوازده امام به وجود خواهد
3
آورد و به قوم بزرگی مبدلش خواهم ساخت.
18

شـمار زیـادی از دانشـمندان مسـلمان بـه ایـن آیـات بهمثابـۀ بشـارتی بـه پیامبـر اسلام
و اهلبیـت ایشـان (دوازده امـام) نگریسـتهاند .از ایـن جملـه میتـوان از میـان اهـل
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تسـنن از اسـماعیل بـن عبدالرحمـن سـدی( 4د 127 .ق ) و نیـز مـورخ اهـل سـنت ،ابـن
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کم َر ُسول ُم َص ّ ِدق ِلما معکم لتؤ ِمنن ِبهِ و لتنصرنه>.

 .2برای نمونه رجوع کنید به روایات طویل مناظرۀ امام رضا؟ع؟ با اهل ادیان مختلف که در آنها،
بشارات متعددی از سوی امام رضا؟ع؟ مطرح میشود :ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار
الرضا؟ع؟.154/1 ،
 .3ترجمۀ فارسی تورات که از قدیمیترین نسخۀ عبری موجود (نسخۀ لنینگراد  WTTمربوط به قرن
دهم میالدی) توسط نویسنده انجام شده است.
 .4اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابیکریمة السدی از اصحاب امام سجاد و امام باقر؟امهع؟ و مفسر

قتیبـۀ دینـوری( 1د 276 .ق) و از میـان علمـای شـیعه ،از نعمانـی( 2د 360 .ق) و شـیخ
مفیـد( 3د 413 .ق) یـاد کـرد .جالـب آنکـه عالـم بـزرگ اهـل سـنت ،ابـن کثیـر دمشـقی
(د774.ق) نیـز ایـن آیـۀ تـورات را بشـارتی بـه دوازده خلیفـه پـس از پیامبـر اکـرم میدانـد
کـه مهـدی یکـی از آنـان اسـت.
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عالوه بر این ،شماری از دانشمندان اهل کتاب 5نیز این آیات را بشارتی برای پیامبر
اسالم و دوازده امام از نسل او دانستهاند .برخی از این دانشمندان در قرون متقدم
و پیــــش از تکمیــــل دوازده امام از نســـــل پیامبـــــر اکــرم میزیستهاند؛ از جملۀ ایــــن
شیعی معروف که تفسیر او باقی نمانده است؛ اما طبق نقل ابن طاووس (الطرائف )172/1 ،و
تستری (إحقاق الحق )478 /7 ،وی در تفسیر خود ،این بشارت را بهصورت تأویل شده در مورد
نبی اکرم و ذریۀ او آورده است.
خنــگار مســلمان ،ابومحم ـ ـ ــد عبــداهلل بــن مس ـ ـ ــلم دین ـ ـ ــوری مـ ـ ـ ــروزی ،معــروف بــه ابــن قتیبــۀ
 .1تاری 
دین ـ ــوری ( ۲۷۶ _ ۲۱۳هج ـ ـ ــری قم ـ ـ ــری) ،در ابت ـ ـ ـــدای کتــاب أعــام النبــوة (در بــاب بشــارات
نهــا مینویســد:
کتــاب مقــدس) ،ایــن آیــه و آیــات تکویــن  12 _8 :16را آورده و در توضیــح مــراد آ 
ّ
«فتدبــر هــذا القــول فــإن فیــه دلیــا ّبینــا عــى أن املــراد بــه رســولاهَّلل؟ص؟ ،ألن إمساعیــل مل تکــن

)Muslim reception of biblical materials: Ibn Qutayba and his Aʿlām al-nubuwwa, p. 254
طبق برداشت وی از این بشارت ،خالفت پیامبر تا آخر الزمان ،از ِآن «اهل بیت او» خواهد بود.

 .2نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة.108 ،

 .3مفید ،محمد بن محمد ،المسائل السرویة.43 ،
 .4ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،59 ،ذیل آیۀ  12سورۀ مائده ...« :یف التوراة البشارة
بإمساعیل؟ع؟ ،و أن اهّلل یقمی من صلبه اثین عشر عظیما ،و هم هؤالء خ
اللفاء االثنا عشر املذکورون یف
حدیث ابن مسعود و جابر بن مسرة» .هرچند وی بدون ارائه هیچ دلیل نقضی ،دوازده امام شیعه را
مصداق این دوازده خلیفه نمیداند.

 .5مقصــود از دانشــمندان اهــل کتــاب ،اعــم از افــرادی اســت کــه از اهــل کتــاب بــوده و ســپس
مسلمان شدهاند.

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

یده فوق ید إسحاق ...،فلما بعث رسولاهَّلل انتقلت النبوة إىل ولد إمساعیل ،فدانت له امللوک وخضعت
النبیی ،وجعل خ
ن
الالفة وامللک یف أهل بیته إىل آخرالزمان،
له األمم ،ونسخاهَّلل به کل شرعة ،وخمت به
خ
المیــع مبســوطة بالضــوعSchmidtke, The( »...
المیــع ،وأیــدی ج
فصــارت أیدهیــم فــوق أیــدی ج
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اشخاص میتوان به کعب االحبار ،1سرج الیرموکی ،2عثوا ابن أوسوا ،3عمران بن
خاقان 4و الحسین بن سلیمان 5اشاره کرد .همچنین در روایات شیعه ،از حداقل یک
 .1ابو اسحاق کعب بن ماتع الحمیری االحبار ،پسر یک خاخام یهودی در یمن بود که مسلمان شده
و در روزگار عمر بن خطاب میزیست .در منابع اسالمی ،روایات متعددی به نقل از کعب االحبار
وجود دارد که طبق آنها نام پیامبر در متون مقدس «ماذماذ» (یا کلماتی شبیه آن) بوده است.
(بهعنوان نمونه ر.ک :قاضی عیاض ،عیاض بن موسی ،الشفا بتعریف حقوق المصطفی،
 234 /1و ابن طاووس ،علی بن موسی ،التشریف بالمنن )81 ،همچنین نعیم بن حماد مروزی
(د 228 .ق) به سند خود از کعب نقل کرده است که در پاسخ سؤالی در مورد تعداد ملوک این
امت ،گفته است« :أجد یف التوراة اثین عشر ّربیا» (الفتن ،55 ،ح  )225طبق نقل ابن عیاش ،وی
اسامی ذکر شده در تورات برای فرزندان اسماعیل را (ر.ک :بخش دوم همین مقاله) در حقیقت
اسامی امامان میدانسته است که اولینشان حضرت علی؟ع؟ بوده است (مقتضب األثر.)26 ،
آگاهی کعب از این بشارت ،مورد سوءاستفاده راویان بعدی قرارگرفته و هرکدام بهدلخواه خود،
اسامی برخی از خلفا را نیز در این مجموعه وارد کردهاند( .الفتن ،55 ،ح )224
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 .2نعیم بن حماد از سرج الیرموکی ،صحابی پیامبر که قبل از اسالم از یهودیان منطقۀ یرموک (نام
رودخانهای در اردن) بوده ،نقل میکند که در تورات اینگونه یافته است« :أن هذه األمة إثنا
عشر ربیا أحدهم نبهیم فإذا وفت العدة طغوا وبغوا ووقع بأسهم بیهنم» (الفتن ،55 ،ح .)223
همین روایت را با اندکی تفاوت ،محمد بن أحمد الدوالبی (د 310 .هـ) در الکنی واألسماء،
 883 /2و ابن بابویه در الخصال 474/2 ،با اسانیدی متفاوت نقل کردهاند؛ ولی حلقۀ مشترک
هر سه سند ،حماد بن سلمة ،محدث بصری (د 167.ق) است .الزم به ذکر است که قسمت
زیرخطدار در نقل ابن بابویه بهصورت صحیح ضبط شده است« :و جدهم نبهیم» .بخش پایانی
روایت نیز مطابق نقل سنی احادیث اثناعشر به آخر نقل سرج افزوده شده است.
 .3طبق نقل ابن عیاش جوهری ،وی از اوالد هارون و «حبر الیهود» در منطقۀ حیرة در اطراف کوفه
بوده و در قرن دوم میزیسته است .ابن عیاش از محدث بصری ،ابوبکر هشام بن أبیعبداهلل
الدستوائی (د 154.ق) نقل میکند که از این عالم یهودی شنیده است که اسامی ذکر شده
در تورات برای فرزندان اسماعیل (ر.ک :بخش دوم همین مقاله) در حقیقت صفات اوصیای
حضرت محمد؟مهع؟ است( .مقتضب االثر)28 ،
 .4حاکم یهودیان جزیره که در زمان منصور مسلمان شده بود و اسامی حضرت محمد و دوازده وصی
او را در تورات یافته بود( .همان)39 ،
 .5عالم یهودی قرن سوم در شهر ارگان (شهری تاریخی در شمال بهبهان که ساکنین آن یهودی
بودهاند) .نعمانی به یک واسطه از او نقل میکند که تعداد و اسامی عبرانی ائمه؟مهع؟ را در تورات
دیده است؛ سپس وی به بشارت موردبحث اشاره میکند( .الغیبة)108 ،

عالم یهودی 1و نیز یک راهب نصرانی 2نقل شده است که بشارت به  12امام پس از
پیامبر اکرم را در کتابهای پدرانشان دیدهاند .جالبتر از تمامی این موارد که همگی
در سنت اسالمی نقل شده بودند ،نقل مسیحی ماجرای بحیرا است که در کتابی به
نام مکاشفات بحیرا 3آمده است .در این نقل چنین آمده که بحیرا به طور سینا میرود
و از سوی خدا ،الهاماتی بر قلبش میشود 4.او سپس با پیامبر اسالم روبهرو میشود و
ایشان را از روی قرائن میشناسد و بشاراتی که راجع به ایشان شنیده را بازگو میکند.
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در بخشی از مکالمه ،بحیرا به پیامبر میگوید:
و در آن سال ،وحی خداوند که با اسماعیل با آن چنین سخن گفته است
برآورده خواهد شد« :دوازده َم ِلک برای تو متولد خواهند شد» و نیز «دوازده
َم ِلک از دودمان تو پدید خواهد آمد».6

 .1خبر پرسش و پاسخ عالم یهودی از نسل هارون از امیرالمؤمنین و اخبار ایشان به دوازده امام ،از
معروفترین احادیث این باب است که در کتابهای متعدد با اسانید مختلف نقل شده است.
در چند نقل این حدیث ،عالم یهودی اظهار میدارد که عدد ائمۀ عدل پس از پیامبر را در کتابی
به خط هارون و امالء موسی دیده است( .ر.ک :کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی)530/1 ،

 .3مکاشفات بحیرا را شخصی به نام اشوعیب در قرن  11و  12میالدی ضبط کرده است .با
ً
پژوهشهایی که اخیرا بر روی این منبع صورت گرفته ،به نظر میرسد که چهار منبع مسیحی از
قدیمیترین منابعی هستند که داستان بحیرا را نقل کردهاند؛ دو منبع به زبان سریانی ،دو منبع
به زبان عربی .نسخههای سریانی ،یکی حدود سال  810میالدی و دیگری حدود  850میالدی
شکلگرفته است .منابع عربی از این دو نسخه متأخرترند:
krisztina Szilagyi, Muhammad and the monk: the making of the christian Bahira
legend, pp. 185-192.
4. Barbara Roggema, The Legend of Sergius Bahira, p378,379.

 .5همان.394 ،
 .6همان.411 ،
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 .2در کتاب سلیم بن قیس (متعلق به قرن اول هجری) ،ماجرای نصرانیای آمده است که پس از
جنگ صفین نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده و به نقل از کتابهای مقدس نزد خود ،خبر از  13بزرگ
از نسل اسماعیل میدهد که عیسی بن مریم پشت آخرینشان نزول کرده و نماز میگزارد( .هاللی،
سلیم بن قیس ،کتاب سلیم 705 /2 ،و )706
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این گزارش نشان میدهد که در فضای مسیحیت در قرون ابتدایی اسالم ،دوازده امام
از نسل اسماعیل بر دوازده امام از نسل پیامبر منطبق میشده است.
الزم بــه ذکـــــر اســـــت اکثــــــر علمــــــای یهــــــودی و مسیـــــحی کــه بــه اســــــام گرویدهانـــــد و
در باب بشارات قلــــم زدهاند ،در نگاشتههای خود به این بشــــارت نیز استناد کردهاند.
برخــی ماننــد ابــن ّربــن طبــری ،1ســموئل مغربــی 2و ســعید بــن حســن اســکندری 3تنهــا
از بشــارت آیــۀ پیدایــش  20 :17بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ بحــث کــرده و برخــی دیگــر ماننــد
محمدرضــا جدیــد االســام ،4بــه بخــش دوم آیــه 5نیــز اشــاره کردهانــد .همچنیــن شــواهد
تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه ایــن آیــه نقــش مهمــی در اســام آوردن یهودیــان 6و نیــز
 .1ابوالحسن علی ابن سهل ربان طبری ،پزشک معروف ایرانی در اوایل قرن سوم که ابتدا مسیحی بوده و سپس
َ
به اسالم گرویده است .برای ذکر این بشارت ر.ک :طبری ،علی بن ّربن ،الدین و الدولة 131 ،و .132

 .2السموأل بن یحیی المغربی (د 559 .ق) منجم ،ریاضیدان و پزشک یهودی که  17سال قبل از
فوتش مسلمان شد .برای ذکر این بشارت ر.ک :همو ،إفحام الیهود.115 ،
3. Halft, Saʿīd b. Ḥasan al-Iskandarī, A Jewish Convert to Islam; Editio princeps of the
Later Recension (732) of His Biblical Testimonies to the Prophet Muḥammad, p. 285.
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 .4مالآقابابا ( 1849_1771م) فرزند مالرحمیم ،یکی از دو خاخام یهود تهران و رییس یکی از
کنیسههای محلۀ عودالجان که در سال  1822میالدی در حضور مالاحمد نراقی اسالم آورد و
نام خود را به محمدرضا تغییر داد .جایگاه مالآقابابا در بین یهود آنچنان رفیع بوده که حبیب
آوردن مالآقابابا را ضربۀ سهمگینی بر پیکر
یهودی کتاب یهودیان ایران ،اسالم
لوی ،نویسندۀ
ِ
ِ
یهود آن زمان تلقی میکند (تاریخ یهود ایران .)1023 /3 ،همزمان با ایشان ،هفتاد نفر از
نحیف ِ
ِ
نوادگان محمدرضا
سببی نزدیکی با
خویشاوندی
نسبت
خاندانشان نیز اسالم آوردند .نگارنده
ِ
ِ
ِ
ِ
نسل کثیری از ایشان بهجای مانده که از این جملهاند خاندانهای:
جدید االسالم دارد .هماکنون ِ
سلیمانی ،وکیلی ،جواهریان ،رحمانی ،جواهری ،ساعتچی ،مظفریان ،واعظ تهرانی ،زمردیان،
نقرهچی و عظیمزاده.
« .5دوازده سرور که از ذریۀ حضرت اسماعیل به هم رسد باید همان دوازده امام شیعیان بوده باشد»
(جدیداالسالم ،محمد رضا ،اقامة الشهود فی رد الیهود)48 ،و
 .6ابن طاووس در ص  81التشریف بالمنن ،با نقل روایتی از کعب االحبار ،ذکر نام مید (مئودمئود)
را در تورات ،دلیل اسالم وی میداند .همچنین ابن قیم جوزیه از یکی از علمای یهودی که اسالم
آورده نقل میکند که وی گفته هیچیک از علمای یهودی در مصداق این بشارت شکی ندارد.
(ابن قیم جوزیه ،محمد بن ابی بکر ،هدایة الحیاری فی أجوبة الیهود والنصاری.)370 ،

تشیع 1آنان داشته است.

2

ً
ّ
در دوران معاصــر نیــز پژوهشهــای متعــددی ،عمدتــا از ســوی دانشــوران مســلمان ،در
ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه اســت .ســید ســامی بــدری 3تــاش ارزشــمندی را ب هطــور
مبســوط در راســتای تبییــن ایــن بشــارت کــرده اســت .غیــر از وی ،نویســندگان دیگــری
نیــز بهاجمــال بــه ایــن بشــارت پرداختهانــد؛ از ایــن جملهانــد :جمالالدیــن شــرقاوی،4
رحم ـةاهلل هنــدی ،5دکتــر حبیــب بــن عبدالملــک ،6دکتــر منقــذ بــن محمــود الســقار 7و
صالــح بــن الحســین الجعفــری.8
 .1طرفه آنکه ناقل خبر تشیع یهودیان به خاطر این بشارت ،ابن تیمیه (د 728 .ق) ،یکی از
متعصبترین مخالفان تشیع است؛ شاگرد وی ،ابن کثیر ،از او نقل میکند که دربارۀ دوازده بزرگ
از نسل اسماعیل که در بشارت یاده شدهاند ،گفته است« :غلط کثیر ممن تشرف باإلسالم من
الهیود فظنوا أهنم الذین تدعو إلهیم فرقة الرافضة فاتبعوهم» (البدایة والنهایة )250/6 ،ابن کثیر در
تفسیر خود نیز تشرف تعداد زیادی از یهودیان به تشیع را ذکر میکند« :فیتشیع کثیر مهنم جهال و
سفها» (تفسیر القرآن العظیم ،همان).

 .3محقق عراقی معاصر ،صاحب مجله تراث النجف .ایشان در مقالۀ دعوة إبراهیم و إسماعیل
عند رفع القواعد من البیت ،به طور مبسوط راجع به این بشارت و ربط آن به امامت دوازده امام
سخن گفته است.
 .4مباحث هامة یف املسیحیة و االسالم39 ،؛ و کتاب نیب ارض جنوب.14 ،
 .5خمتصر اظهار احلق.355/1 ،
 .6کتب و مقاالت للدکتور حبیب بن عبدامللک.143 ،
َّ
 .7هل َبشر الکتاب املقدس بالنیب حممد؟ص؟.34_27 ،
واإلنیل.178_176 ،
 .8ختجیل من حرف التوراة ج

دوازده امام در تورات
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 .2جالب آنکه این امر مختص زمانهای گذشته نبوده و در عصر حاضر نیز برخی از مبشرین
مسیحی نیز به ارتباط این بشارت با دین اسالم اعتراف کردهاند .بهعنوان نمونه ،جاناتان کالور،
مبلغ مسیحی دارندۀ مدرک دکترا از دانشکدۀ تبشیر جهانی ()School of World Mission
زیرمجموعه حوزۀ علمیۀ مسیحی فولر ( ،)Fuller Theological Seminaryکه بزرگترین حوزۀ
علمیۀ مسیحی آمریکاست ،در مقالۀ خود دربارۀ بشارت سفر پیدایش ،17 :این آیه را بشارتی
دربارۀ امت اسالم تلقی میکند.
ر.ک.Jonathan Culver, The Ishmael Promise and Contextualization Among Muslims :
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متنی
قرائن درون ِ
به نظر نگارنده ،علیرغم حجم باالی پژوهشهای صورت گرفته ،هنوز ِ
قدیمی تورات به زبانهای عبری ،سریانی ،آرامی،
خود نسخههای
بسیار محکمی از ِ
ِ

داللت این آیات بر پیامبر اسالم و دوازده امام میتوان یافت
یونانی و التین برای
ِ
که تاکنون بدان پرداخته نشده است .از سوی دیگر همۀ این پژوهشها تنها به
آیۀ  17 :20سفر پیدایش پرداخته و از آیات فصل  25که در آنها اسامی دوازده فرزند از
نسل اسماعیل آمده ،غفلت کردهاند .این نوشته تالشی است برای ارائۀ شواهدی تازه
برای دستیابی به فهمی بهتر از آیات موردبحث در عهد عتیق .در این نوشته ،ابتدا
متن آیۀ  18 :17سفر پیدایش در نسخههای عهد عتیق به زبانهای مختلف تحلیل
و داللت این آیه در موضوع موردبحث ،بررسی شده است .پسازآن ،به بررسی متن
آیۀ  20 :17سفر پیدایش در نسخههای عهد عتیق پرداخته شده و تحلیلی برای معانی
واژگانی از این آیه که در بحث تأثیرگذارند (یعنی «مئودمئود» و «ربی») ارائه شده است.
در انتها نیز دربارۀ اسامی دوازده امام در عهد عتیق بحث شده است.
ً
آنچه این تحقیق را از موارد مشابه پیشگفته متمایز میکند ،عمدتا سه ویژگی است:
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اول ،تالش برای بررسی نسخههای کهن آیات موردمطالعه و تجزیهوتحلیل واژگان
کلیدی آنها در زبانهای عبری ،آرامی ،سریانی و یونانی؛ دوم ،بررسی ارتباط نامهای

فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

دوازده فرزند اسماعیل با نامهای دوازده امام؛ و سوم ،بررسی این بشارت در گفتههای
متون مسیحی به ما رسیده است.
بحیرا که از طریق ِ

 _1مقام امامت در نسل اسماعیل (پیدایش )18 :17
یکی از آیات مهم تورات در موضوع بشارت به پیامبر اسالم و دوازده امام ،آیۀ  18از فصل
 17سفر پیدایش است .در این بخش ،ابتدا متن این آیه را بر اساس نسخههای مهم و
داللت این آیه گفتگو خواهیم کرد.
کهن نقل میکنیم و سپس دربارۀ
ِ
 _1 _1متن سفر پیدایش  18 :17در نسخههای مهم و کهن

متن آیۀ  18 :17در شماری از نسخههای مهم عهد عتیق ازاینقرار است:

ُ َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ AVDوقال ِإ ْب َر ِاه ُمي ِهلِل« :ل ْي َت ِإ ْ َس ِاعيل َي ِعيش أمامك!»

1
KJV

And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before
thee!2
εἶπεν δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναντίον

LXX

σου

3

 Samaritanואמר אברהם לאלהים לוי ישמעאל יתוחי לרחותך

4

 .1نسخۀ  AVDترجمۀ کتاب مقدس به عربی است که در سال  1800تحت نظر کشیش الی اسمیت
( )Eli Smithآغاز شد و همکارش دکتر کرنیلیس ون دایک ( )Dr. Cornelius Van Dykeکار او را
به سرانجام رساند .این ترجمه در سال  1860کامل شد.
ً
 .2نسخۀ پادشاه جیمز  King James Versionکه عموما به نسخۀ کتاب مقدس پادشاه جیمز KJB
معروف است ،ترجمه انگلیسی بایبل است که نگارش آن برای کلیسای انگلیس در سال 1604
شروع شد و در  1611پایان یافت .در سال  ،1604شاه جیمز چهارم ،مجلس همپتون را در دربار
تشکیل داد که در آن نسخۀ جدیدی به زبان انگلیسی نوشته شود که مشکالت نسخههای قبل را
نداشته باشد .این نسخه توسط  47دانشمند که همگی آنها از اعضای کلیسای انگلیس بودند
عهد قدیم از
ترجمه شد .همانند اکثر ترجمههای دیگر ،عهد
جدید این نسخه از زبان یونانی و ِ
ِ
زبان عبری و آرامی ترجمهشده است ،درحالیکه آپوکریفا از یونانی و التین ترجمهشده است.

 Samaritan Targum .4تارگوم سامری که بر اساس لهجۀ سامری به زبان آرامی شکلگرفته ،یکی
از کهنترین ترجمههای تورات سامری است .تورات سامری نسخهای عبری از تورات است که
سامریان بهجای تورات ماسوری از آن استفاده میکنند .برای شناخت سامریان باید دانست
که بعد از وفات حضرت سلیمان ،بنیاسرائیل به دو فرقه تقسیم شدند؛ فرقۀ نخست ،دو سبط
یهودا و بنیامین بودند و فرقۀ دوم نیز بقیۀ بنیاسرائیل را شامل میشدند .سامریها ادعا میکنند

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

( LXX .3به التین ،Septuaginta :در عربی :سبعینیه) نسخهای از عهد عتیق است که در قرن سوم
قبل از میالد و در دوران فرمانروایی بطلمیوس فیالدلفوس در مصر ،توسط یهودیان اسکندریه از
عبری به یونانی ترجمه شد .نام این نسخه برگرفته از این روایت است که این کتاب را نزدیک
به هفتاد تن از دانشمندان یهودی ترجمه کردهاند LXX .با متن عبری تفاوتهایی داشت.
مهمترین تفاوتهای آن این بود که کتابهایی در این نسخه وجود داشت که متن عبری آن در
دست نبود .این هفت کتاب عبارتاند از :طوبیت ،جودیت ،حکمت سلیمان ،حکمت یشوع
بن سیراخ ،باروخ و کتب مکابیان .نسخۀ  LXXبرخالف نسخۀ عبری که دارای  ۳۹سفر است،
دارای  ۴۶سفر میباشد .در بین سالهای  ۲۰۰ق.م تا  ۱۰۰ب.م بسیاری از یهودیان و مسیحیان،
از این نسخه استفاده میکردند.
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ִׁש ָמעֵאל יְִחיֶה ְלָפנֶֽיָך
 WTTוַּיֹאמֶר ַא ְב ָרהָם אֶל־ ָֽהאֱֹלהִים לּו י ְ

1

 NFTואמר אברהם קדם ייי אלווי לווי יׁשמעאל יחי קדמכמיך

2

 PJTואמר אברהם קדם ייי הלואי יׁשמעאל יתקיים ויפלח קומך

3
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که آنها از نسل پادشاهی اسرائیل در شمال هستند و از نسل یوسف و الوی که پس از مرگ
سلیمان از پادشاهی یهودا در جنوب اسرائیل جداشده بود (اول پادشاهان  .)12البته یهودیان
هیچگاه این مطلب را در مورد ریشۀ سامریها قبول نکردهاند .سامریها تلمود را قبول ندارند و
سنتهای شفاهی خاص مربوط به خود را دارند .اعمال سامریها بر اساس همین نسخه از
پنج کتاب موسی است که در اختیار دارند .بسیاری بر این باورند که نسخۀ سامری ،در قرن سوم
پیش از میالد وجود داشته است .فیفر از این دیدگاه بسیار حمایت میکند و میگوید :میتوان
گفت جامعۀ سامری پس از شکلگیری در حدود  400قبل از میالد ،اسفار خمسه را بهعنوان
کتاب مقدس پذیرفت و ما شواهدی داریم که نسخۀ سامری مانند ماسوری ،در آن زمان وجود
داشته و میتوان گفت از همان ابتدا سامریان آن را بهعنوان کتاب مقدس خود برگزیدهاند .یکی
از مهمترین شواهد موجود ،نسخههای قمران است که در سال  1947یافت شد .در یافتههای
قمران ،دستخطهای زیادی وجود دارند که دارای بافت نوشتاری مانند نسخۀ سامری هستند
که حاکی از وجود این نسخه در دوران قبل از میالد است .سامریان ،تاریخ کتابت تارگوم سامری را
سال  20پیش از میالد میدانند و آن را به شخصی به نام ناتانایل ( )Nathanaelنسبت میدهند.
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 .1نسخۀ  WTTنسخهای عبری از عهد عتیق است که بر پایۀ متن میشیگان_ کالرمونت در سالهای
 1981و  1982در دانشگاه میشیگان آمریکا شکلگرفته است .این نسخه بر پایۀ نسخۀ Biblia
 )1977( Hebraica Stuttgartensiaاستوار گشته که آن نیز تالشی برای احیای نسخۀ عبری
قدیمی لنینگراد بوده است .نسخۀ لنینگراد ،قدیمیترین نسخۀ کامل عبری بایبل است که بر
پایۀ متن عبری ماسوری استوار گشته و تاریخ کتابت آن سال  1008میالدی است.
 .2تارگوم نئوفیتی ( ،)NFTترجمهای آرامی از بیشتر بخشهای تورات است .شرح آیات تورات در
این تارگوم از تارگوم اونکلوس طوالنیتر و از تارگوم یوناتان کوتاهتر است .تاریخ نگارش این تارگوم
مشخص نیست .تاریخ کتابت نسخهای از این تارگوم که اکنون موجود است ،به سال  1504در
ُرم بازمیگردد.
مارتین مک نامارا معتقد است که تاریخ نگارش این تارگوم به قرن چهارم میالدی بازمیگردد.
زبان نگارش این تارگوم ،آرامی فلسطینی است؛ بهعکس تارگوم اونکلوس که آرامی بابلی است.
 .3تارگوم سودو_ یوناتان ( )PJT( )Targum Pseudo-Jonathanترجمهای شرحگونه از تورات در
سرزمین اسرائیل به زبان آرامی است( .برعکس تفسیر شرقی بایبلی یعنی تارگوم اونکلوس (Targum
 .))Onkelosعنوان صحیح این کتاب ،تفسیر اورشلیمی ( )Targum Yerushalmiاست که در
قرونوسطی به این نام شناخته میشده ،اما به علت اشتباهات چاپی ،بعدها تفسیر یوناتان نام گرفت

 TARוֲַאמַר ַאב ָרהָם קדם יוי ְלוֵי יִׁש ָמעֵאל יִת ַקיַים ְקָדמָך

1
2

Peshitta
ܢܚܐ ܩܕܡܝܟ
ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ �ܠܐܠܗܐ܂ ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܝܫܡܥܝܠ ܼ
ܼ

 _2 _1داللت آیه (دعای ابراهیم برای نسل اسماعیل)

در آیه  18فصل  17سفر پیدایش ،ابراهیم برای فرزندش اسماعیل دعا میکند .باید به
مضمون دعای ابراهیم برای اسماعیل دقت کرد؛ او از خدا چنین تمنا میکند« :کاش که
اسماعیل در حضور تو زیست کند»؛ در ترجمۀ عربی نسخۀ سامری چنین آمده است« :یا
که به یوناتان بن ّ
اوز ِیل ( )Jonathan ben Uzzielمنسوب است .امروزه هنوز برخی از ویرایشهای
تورات ،این کتاب را همچنان تارگوم یوناتان میخوانند .بنا بر نقل تلمود ،یوناتان بن اوزیل (Yonatan
 )ben Uzielطلبهای اهل تحقیق از هیلل بوده است که ترجمهای به زبان آرامی از کتب پیامبران
بنیاسرائیل نوشت .در هیچ منبعی اشاره نشده که او مترجم تورات بوده است؛ بنابراین تمامی
دانشمندان بر این موضوع که این تفسیر به یوناتان بن اوزاییل غیر مرتبط است ،اتفاقنظر دارند .دی
ُرسی ( )de Rossiدر قرن  16مدعی است دو نسخۀ کامل از تفسیر تورات دیده است که بسیار به هم
شبیه بودهاند .یکی از آنها به نام تفسیر یوناتان بن اوزاییل و دیگری به نام تفسیر اورشلیمی بوده است.

 Peshita Old Testament .2پشـیتا یـا پشـیطا (ܦܫܝܛـܬܐ  )Pšîṭtâبـه معنـی سـاده ،متداول و بسـیط،
نسـخۀ معیـار کتـاب مقـدس در کلیسـاهای مسـیحی آشـوری سـریانی زبـان اسـت .اعتقـاد عمومی
بـر ایـن اسـت کـه عهـد عتیـق پشـیتا از عبـری بـه سـریانی در قـرن دوم میلادی ترجم هشـده اسـت.
ً
کرافـورد بورکیـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه ترجمـۀ عهـد عتیـق پشـیتا احتمـاال کار یهودیانـی که در
ُ
ادسـا زندگـی میکردهانـد بـوده اسـت .عهـد عتیقـی کـه بـرای کلیسـای سـریانی شناخت هشـده بـوده
متعلـق بـه جامعـه یهودیـان فلسـطینی بـوده اسـت .نسـخۀ فعلـی کـه ایـن آیـات از آن اخـذ گردیـده
اسـت ،مشـهور به  7a1اسـت که آن را به قرن  6یا  7میالدی نسـبت میدهند .این نسـخه در سـال
پشـده اسـت.
 1866توسـط آنتونیـو سـریانی ،کشـف و بیـن سـالهای  1876تـا  1883چا 

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

 .1تارگوم اونکلوس  )TAR( ،Targum Onkelosیک ترجمۀ آرامی رسمی از تورات در بین یهودیان
شرقی (بابلی) بوده است .گفته میشود این ترجمه توسط یک تازه کیش یهودی به نام اونکلوس
(אונקלוס) در حدود سالهای  35تا  120میالدی صورت گرفته است .ساموئل لوتزاتو معتقد
است که تارگوم اونکلوس برای فهم عموم مردم بوده است .تارگوم اونکلوس به همراه تورات عبری
بهصورت آیه به آیه با صدای بلند و از حفظ در کنیسههای یهود خوانده میشده است و این امر
هنوز در بین یهودیان یمن ادامه دارد .جایگاه این تارگوم در بین یهودیان تا بدان جاست که به
گفته تلمود« :یک شخص باید سهمش از کتاب مقدس را به همراه جماعت یهودیان به این نحو
کامل کند< :کتاب مقدس را دو بار و تارگوم را یکبار بخواند>».

27

لیت امساعیل حییی یف طاعتک»( 1ایکاش اسماعیل در اطاعت تو زندگی کند).
این عبارت در نسخههای انگلیسی  2 live before theeمیباشد که ترجمهای از
יִ ְחיֶה ְל ָפנֶֽיָך در عبری است؛ اما ترجمۀ دقیقتر آن« ،برای وجه تو زیست کند» است.
در نسـخۀ آرامـی سـودو یوناتـان יתקיים ויפלח קומך آمـده اسـت کـه معنـای آن ایـن
اسـت« :اسـماعیل در برابـر تـو اقامـه شـود و عبـادت کنـد».
حال باید دید معنای «زیستن در حضور خدا» چیست؟ آیا مگر همگان در حضور خدا
زیست نمیکنند؟ برای فهم این جمله باید دید که آیا این مضمون در آیات دیگر از
عهد عتیق نیز تکرار شده است یا خیر؟ با دقت در نسخههای تارگوم میبینیم که این
مضمون در مورد ادریس (اخنوخ) ،نوح ،ابراهیم ،اسحاق و داود نیز به کار رفته است .در
نسخۀ تارگوم سفر پیدایش  22 :5آمده است که اخنوخ بهواقع بندهای در برابر خدا بود.
در تارگوم نئوفیتی آیۀ  9 :6آمده است که نوح بندهای در مقابل خدا بود .3این مضمون
همچنین در سفر پیدایش ،آیه  1 :17راجع به ابراهیم؟ع؟ آمده است.
28

حال سؤال این است که خداوند به بندگانی که دارای این ویژگیاند ،یعنی به تعبیر
دقیق تورات عبری ماسوری« ،برای وجه خدا سلوک میکنند» و به تعبیر تارگوم،

فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

«بندهای در پیش روی خدا هستند» ،چه وعدهای داده است؟ پاسخ این سؤال در
وصیت داود به سلیمان معلوم میشود .در این وصیت ،داود ضمن توصیه به فرزند
خود برای اجرای دقیق تمام سنتهای الهی ،به او میگوید :خداوند به پسران من
وعده داده که اگر «بهراستی برای وجه خدا سلوک کنند» ،همواره یکی از آنها بر کرسی
پادشاهی اسرائیل تکیه زند.4
 .1شحاده ،حسیب ،الترجمة العربیة لتوراة السامریین ،المجلد االول لسفر التکوین و الخروج.69 ،
 .2پیدایش  18 :17نسخه .KJV
 .3تارگوم  NFTآیه .9 :6
ُ
 .4اول پادشاهان ،فصل  ،2آیات  3و  )3(« :4وصایای یه َوه ،خدای خود را نگاه داشته ،به طریقهای
وی سلوک نما ،و فرایض و اوامر و احکام و شهادات وی را بهنوعی که در تورات موسی مکتوب

باز در جای دیگر ،سلیمان از عهد الهی با بندگانی که با تمام قلب خویش در حضور
خدا سلوک نمایند سخن میگوید که این عهد الهی همان ُملک از سوی خداست که
خداوند به پسران داود وعده داده است.

1

از مجموع آنچه گفته شد معلوم میشود که در تورات هرگاه عبارتهایی چون «سلوک
در برابر خدا» یا «زیستن در پیش روی خدا» یا «بندهای در پیش روی خدا بودن» به کار
لک الهی
رفته ،نشان از عهد الهی با بندگانی است که خداوند میخواهد به آنان ُم ِ
بخشیده یا آنان را پیشوا و امام مردمان قرار دهد.
حال به فصل  17تورات بازمیگردیم؛ در ابتدای این فصل ،خداوند به ابراهیم؟ع؟
میگوید« :برای وجه من سلوک کن» یا به تعبیر تارگوم :פלח קדמי ( 2بندهای در پیش
روی من باش) .سپس به او وعده میدهد که من عهد خویش را با تو محکم میکنم. 3
بر اساس آنچه گفته شد ،این همان اعطای مقام امامت یا عهد امامت با حضرت
ابراهیم؟ع؟ است .در چنین شرایطی ابراهیم همین مقام امامت را برای فرزندش اسماعیل
نیز درخواست میکند و میگوید« :ایکاش اسماعیل در پیش روی تو زیست کند» .این
دعا در پیشگاه الهی موردقبول واقع میشود 4و خداوند به ابراهیم وعده میدهد که نسل

29

اسماعیل بمئود مئود برکت خواهد یافت و از او دوازده پیشوا متولد خواهند شد.5

است ،محافظت نما تا در هر کاری که کنی و به هرجایی که توجه نمایی ،برخوردار باشی )4( .و تا
آنکه خداوند ،کالمی را که دربارۀ من فرموده و گفته است ،برقرار دارد که اگر پسران تو ،راه خویش را
جان خود در حضور من بهراستی سلوک نمایند ،یقین که
حفظ نموده ،بهتمامی دل و بهتمامی ِ
از تو کسی که بر کرسی اسرائیل بنشیند ،مفقود نخواهد شد».
 .1اول پادشاهان ،فصل هشمت ،آیات  23تا .25

 .2تارگوم اونقلوس سفر پیدایش ،آیه .1 :17
 .3سفر پیدایش ،فصل  ،17آیه .2

 .4پیدایش « :20 :17اما در مورد اسماعیل؛ من درخواست تو را دربارۀ او شنیدم (قبول کردم)» .به
تعبیر تارگوم« :در مورد اسماعیل دعای تو را پذیرفتم».
 .5پیدایش .20 :17

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

از بیان خداوند در استجابت دعای ابراهیم در مورد مئودمئود و وعده به پدید آمدن

دوازده پیشوا و امتی عظیم از نسل اسماعیل ،معلوم میشود که ابراهیم در مورد امامت
در نسل اسماعیل دعا کرده است.
جالب این است که شبیه این ماجرا در قرآن نیز آمده است .1خداوند ابراهیم را به
کلماتی امتحان میکند و پس از سربلندی از این ابتال ،خداوند او را به مقام امامت
مشرف میکند؛ آنگاه ابراهیم از خداوند برای فرزندانش نیز تقاضای امامت میکند2؛
خداوند در جواب میگوید که عهد الهی به ظالمان نمیرسد.3

 _2دوازده امام از نسل اسماعیل (پیدایش )20 :17
دومین آیهای که در این نوشته موردبررسی قرار میگیرد ،آیۀ  20از فصل  17سفر پیدایش
است .برای بررسی این آیه نیز ،پیش از آنکه داللتهای آیه را موردبررسی قرار دهیم،
متن آیه را از نسخههای مهم و کهن نقل میکنیم و پساز آن ،داللتهای آیه را به
تفکیک موردبررسی قرار میدهیم.
30
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آیات فصل هفدهم سفر پیدایش با
نکات جالب در این تحقیق این بود که پس از توجه به تشابه ِ
 .1از ِ
آیۀ  124سورۀ مبارکه بقره و نگارش و نتیجۀ این تطبیق همانگونه که در مقاله آمده ،روایتی از پیامبر
اکرم؟ص؟ یافت شد که به این ارتباط بهوضوح اشاره دارد؛ راوی این روایت عبداهلل بن مسعود است
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َر ِّب ِإ ّ ُن َّن أ ْضلل َن ِکثیرا ِم َن ّالن
َ
َ َ ُّ َ ّ خََ
َُِ ً َ َ ً َ ً
َ
أ َح ٌد ِم ّنا ِل َص ٍن قط ،فات ِذین اهَّلل ن ِبیا ،و ع ِلیا و ِصیا( .طوسی ،محمد بن حسن ،األمالی379 ،؛ و
حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ، )411 /1قابل توجه است که
َ
َ
ب ِإ ْب َر ِاهمی» را بسیاری از علمای شیعه و سنی نقل کردهاند.
روایت «أ َنا َد ْع َو ُة أ ِ 
ِ

«ومن ذریتی»؛ یعنی خدایا آیا ممکن است از نسل من نیز امامانی
 .2به تعبیر قرآنی ابراهیم میگویدِ :
قرار دهی؟
 .3بقره.124/

 _1 _2متن سفر پیدایش  20 :17در نسخههای مهم و کهن

َ ُ
َ
ً ً ْ
ََ
ََ
ُْ ُ ّ
َ AVDوأ ّما امساعیل فق ْد َ ِس ْع ُت لک ِف ِیه .ها أ َنا أ َب ِار ُکه َوأ ِث ُر ُه َوأ ِکث ُر ُه ِکثیرا ِج ّداِ .اث َن
ً
َ ُ َُ ً
َ
َعش َر َر ِئیسا ِیل ُدَ ،وأ ْج َعل ُه أ ّمة ِکب َیر ًة.

And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him,
and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve
princes shall he beget, and I will make him a great nation.
KJV

περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ
αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ αὐτὸν σφόδρα δώδεκα ἔθνη γεννήσει
καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα

LXX

 _2 _2معنای مئود مئود

خداوند در پاسخ دعای ابراهیم میگوید:
اما در مورد اسماعیل دعایت را استجابت کردم ،اکنون او را برکت داده،
بارور کرده (کثرت بخشم) و عظمت میدهم 1به مئود مئود. ...
 .1واژۀ ְ ִה ְרּבֵיתִי در عبری به معنای «عظمت میدهم»« ،فزونی میبخشم» و «کثرت میبخشم» است.
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 NFTוליׁשמעאל ׁשמעית לקל צלותך הא ועל־עסק יׁשמעאל ׁשמעית בקלך הא ברכת
יתה ותוקפת יתיה וסגית וסגיית יתיה לחדא חדה לחדא תרין־עׁשר רברבין יולד תלד
ואׁשוי יתה לאחסנה לאומה רבה
 PJTועל יׁשמעאל קבילית צלותך הא בריכית יתיה ואפיׁש יתיה ואסגי יתיה לחדא
לחדא תריסר רברבין יוליד ואיתיניניה לעם סגי
ֵיׁשית יָתֵיה
 TARוְעַלִׁש ָמעֵאל וליׁשמעאל ַקבֵילִית צְלֹותָך הָא ָברֵיכִית יָתֵיה וְַאפ ִ
וְַאסגִיתִי יָתֵיה לַחדָא לַחדָא ְתרֵי־ ֲעסַר רַב ְרבִין יֹולִיד וְִא ְתנִינֵיה ְלעַם ַסגִי
֑ד
֣ד מְאֹ
ְּתי אֹתֹ֗ו וְִה ְפרֵי ִת֥י אֹתֹ֛ו וְִה ְרּבֵי ִת֥י אֹתֹ֖ו ִּבמְאֹ
ִׁש ָמ ֵע֘אל ְׁש ַמ ְעּתִיָך֒ ִהּנֵ֣ה ֵּב ַ֣רכ ִ
ּ WTTוְֽלי ְ
ְׂשי ִאם֙ יֹוִל֔יד ּונְ ַת ִּת֖יו ְלגֹ֥וי ָּגדֹֽול
ָׂש֤ר נ ִ
ְׁשנֵים־ע ָ
 Peshittaܘܥܠ ܐܝܫܡܥܝܠ ܫܡܥܬܟ܂ ܗܐ ܒܪܟܬܗ ܘܐܣܓܝܬܗ܂ ܘܐܟܒܪܬܗ ܛܒ
ܛܒ܂ ܬܪܥܣ̈ܪ ̈ܪܘܪܒܢܝܢ ܢܘܠܕ ܘܐܬܠܝܘܗܝ ܠܥ�ܡܐ ܪܒܐ܂
 Samaritanולישמעאל שמעתך אה ברכת יתה והפרית יתה והסגית יתה בשריר שריר
תרי עסר נסיאים יולד ואתננה לגוי רב

تبیین معنای مئودمئود ،نقشی کلیدی در فهم مراد این آیه خواهد داشت .جستجو در
ّ
کتاب مقدس نشان میدهد که واژۀ عبری מְאֹד ِ(مئود) 1در هیچ آیهای از عهد عتیق
به همراه حرف اضافۀ باء بهصورت ִּבמְאֹד (بمئود) به کار نرفته است .هرگاه این کلمه
بهصورت قید به کار رود ،به معنای «خیلی» یا «زیاد» است و در این صورت ،دیگر نیازی
به حرف اضافۀ باء ندارد.
ֽד (بمئودمئود) به معنای «بسیار زیاد»،
֥ד מְאֹ
بنابراین میتوان حکم کرد که کاربرد ִּבמְאֹ
علیالقاعده نادرست است و بهناچار باید به دنبال معنای دیگری برای آن بگردیم.
بهتر آیه این است که مئود مئود را بهعنوان
یکی از راههای پیشنهاد شده برای ِ
فهم ِ
َ
اسمی َعلم در نظر گیریم؛ در این صورت آیۀ  20 :17بهروشنی معنا میشود:
خداوند به ابراهیم میگوید نسل اسماعیل را بهواسطۀ مئودمئود برکت و
کثرت و عظمت میبخشم.

اما این مئودمئود کیست؟ آیا شخصی از نسل اسماعیل وجود دارد که نامش مئودمئود
32

متنی فراوانی وجود دارد که میتوان از آنها نتیجه گرفت
باشد؟ قرائن درونمتنی و برون ِ

که مئود مئود ،همان مشهورترین فرزند از نسل اسماعیل ،یعنی پیامبر اسالم است که
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اسماعیل و نسل او (اعراب) به برکت وجود ایشان ،بزرگی ،کثرت و برکت یافتهاند و
نامشان در جهان بلندآوازه شده است .ازجملۀ قرائن درونمتنی میتوان به واژگان
ّ
همریشۀ این لغت و دیگر کاربردهای آن در کتاب مقدس اشاره کرد .מֹודֶה ُ(م ِوده) صیغۀ
اول شخص مضارع مفرد مذکر در باب هیفیل ( )Hiphilاز ریشۀ عبری ידה (یادا)

2

ر.ک ,Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon :ذیل کد  07235اما با توجه به اینکه برکت
ً
و باروری (کثرت در نسل) قبال در این آیه آمده است ،لذا برای عدم تکرار بهتر استְ ִה ְרּבֵי ִת را به
معنای «عظمت میبخشم» گرفت.
 .1منظور زماین است که این کلمه بهتهنایی به کار رفته نه بهصورت مئودمئود.

 .2ایـن ریشـه و مشـتقات آن در هـر آیـه از کتـاب مقـدس کـه بـه کار رفتـه در ترمجههـای عـریب بـه «محد»
برگردان شده است (تکوین  ،29 :35اشعیا  25 :1 ،12 :1و بیش از دوازده آیه از مزامیر داود) .برای
معنای ریشـۀ این کلمه نگاه کنید به  Strong, James, Strong’s Hebrewذیل کد .H3034

ً
دقیقا به معنای احمد است و بنابراین واژۀ مئودمئود (که در روایات اسالمی بهصورت
مودمود آمده) معادل احمد احمد یا برگردان صحیح آن در عربی محمد خواهد بود.1
ِ
معادلهای واژۀ مئودمئود در نسخههای سریانی ܛܒ ܛܒ (طاب طاب) 2و آرامی
לחדא לחדא ( َلحدا َلحدا) 3نیز به طرز جالب ّ
توجهی این نظریه را تقویت میکند.
ّ
شـامل شـواهد تاریخـی ،اقـوال
بهعلاوه ،قرائـن برونمتنـی بـرای اثبـات مدعـای مذکـور،
ِ
یهودیـان مسـلمان شـده ،روایـات اسلامی و ...میشـود .اگرچـه بررسـی ایـن شـواهد
ِ
فهـم معنـای آیـه دارد ،در اینجـا بـرای احتـراز
(درونمتنـی و برونمتنـی) نقـش مهمـی در ِ
از طوالنـی شـدن نوشـته و دور افتـادن از موضـوع اصلـی (دوازده امـام در تـورات) ،از بحث
چنانه گفته شد به معنای امحد معنا شود ،در این حالت مئود مئود شکل مضاعف
 .1اگر مود یا مئود
چ
ّ
مئود (امحد) و به معنای بسیار ستوده شده (حممد) است.
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 .2طـاب طـاب بـه معنـای طیـب طیـب اسـت کـه بـه معنـای مرغـوب فیـه یـا حتسینشـده ،بـا مهـان
ً
مکـرر واژۀ مئـود یـا طیـب
معنـای امحـد یـا حممـد در عـریب کاملا سـازگار اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه
ِ
بهصـورت مئودمئـود یـا طیـب طیـب بسـیار بهنـدرت در کتـاب مقـدس بهکاررفتـه اسـت و نیـز در آیـۀ
 20 :17سـفر پیدایش با حرف اضافۀ باء به کار گرفتهشـده اسـت .در روایات اسلامی نیز مئودمئود
َ
َ َ
ََ َ َ َ
یـب َطیـب»...
را بـه طیـب طیـب معنـا کردهانـد ...« :فقـال ل ُـه ّالن ِبیَ :فـا َم ْع َنى میدمیـد؟ قـالَ :ط ْ 
(ابـن شـاذان مقـی ،فضائـل امیراملؤمنی�ن علی بـن ایب طالـب؟امهع؟ ).222 ،مهچنی�ن در بسـیاری از
روایـات شـیعه و اهـل سـنت ،نـام پیامبـر در تـورات یـا صحـف ابراهیم ،طـاب طـاب دانسـته شـده
اسـت( .بهعنـوان منونـه ،ر.ک :ابـن محـزه ،حممـد بـن علی ،الثاقـب یف املناقـب 269 ،بـه نقـل از
امیراملؤمنی�ن در پاسـخ هیـودیای کـه اسـامی پیامبـر و اهلبیـت؟مهع؟ را از تـورات میپرسـد .مهچنی�ن
ن
املرسـلی)87 ،
ر.ک :نهبـاین ،یوسـف بـن امساعیـل ،حجـةاهلل علی العاملی�ن یف معجـزات سـید
 .3معادل عربی واژه لحدا لحداّ ،
حاد به معنای تیز ،تند و شدید است که از ریشۀ حدد میباشد.
ِ
این واژه و همخانوادههای آن در زبان عربی و آرامی ،گاهی برای اشخاص نیز استفاده میشود.
ّ
«الحاد» معنا کرد .در
میتوان نشان داد که چه بر پایۀ زبان عبری و چه آرامی ،میشود واژۀ חדה را به
ّ
اسم خاص دیگری برای پیامبر اسالم است به معنای «الحاد»،
این صورت این واژه تداعیکنندۀ ِ
یعنی کسی با دشمنان خدا ِح ّدت دارد و دشمنی میکند؛ اما نکتۀ جالب این است که َالحادّ
ً
دقیقا همان نامی است که در برخی متون روایی اسالمی بهعنوان «نام پیامبر اسالم در تورات»
آمده است( .بهعنوان نمونه ،ر.ک :ابن بابویه ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه177/4 ،؛
همچنین :همو ،االمالی 171 ،به نقل از امام باقر؟ع؟).

مبسـوط دراینبـاره خـودداری میکنیـم و آن را بـه موضـع دیگـری وامیگذاریـم 1؛ در اینجـا
ً
֑ד (بمئودمئـود)» در آیـۀ
֣ד מְאֹ
صرفـا میپذیریـم کـه میتـوان نشـان داد کـه ترکیـب « ִּבמְאֹ
َ
پیدایـش  20 :17بایـد اشـارهای بـه یـک اسـم َعلـم باشـد کـه بـه «بمحمـد» یـا «باحمـد
احمـد» 2ترجمـه میشـود.

3

 _3 _2معنای ّربانی

در آیۀ  20 :17سفر پیدایش به حضرت ابراهیم بشارت داده شده که دوازده شخص عظیم
از نسل اسماعیل پدید خواهند آمد .اینکه این دوازده عظیم کیاناند و نامهای آنها
چیست و اینکه آیا اینها فرزندان مستقیم اسماعیلاند یا خیر ،در ادامه خواهد آمد .در
نسخۀ عبری بهجای واژۀ عظیم ،נשיאם ( ِنسیئیم) و در نسخۀ سریانی ܪܘܪܒܢܝܢ (روربنین)
و در نسخههای آرامی רברבין (ربربین) آمده است .נשיאם جمع נשיא ( ِنسی یا ناسی)
به معنای پیشوا ،رهبر ،امیر ،رئیسَ ،م ِلک و کسی است که ترفیع یافته است.4

ܪܘܪܒܢܝܢ (روربنین) جمع ܪܒܢ (ربن) از ریشۀ ܪܒ (رب) است .معنای رب و ربوبیت
34
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در سریانی ،آرامی و عربی یکی است و آن ،مالکیت و صاحب چیزی بودن ،سروری و
بزرگ ما ،آقای ما و ّ
رب ما است .این واژه
لغوی ِر ّبی ،موالی ماِ ،
والیت است .معنای ِ
 .1در آینده ،مقالهای از همین نویسنده در این موضوع منتشر خواهد شد.
یهودی مسلمان شده در قرن هفتم نیز این معنا را تأیید میکند .او
 .2سعید بن حسن االسکندری،
ِ
میگوید« :مفسران لغت عبری ،در شرح لفظ ماذماذ ،شروحی متفاوت دادهاند .یک عده از آنها
ِ
گفتهاند که ماذماذ به معنای احمد احمد است.» ...

( )Halft, Saīd b. Hasan al-Iskandarī: A Jewish Convert to Islam, Mideo(30), P267

زبان عبری بر اسم خاصی از ریشۀ حمد داللت
 .3دقت کنید که مئودمئود واژهای است که در ِ
میکند .بهعبارتدیگر میتوان گفت این واژه همردیف احمد و حامد و محمود و محمد و حمید
است با این تفاوت که صیغۀ تأکید شدۀ حمد است؛ بنابراین همانطور که اگر مئود در معنای
زیاد به کار رود ،در ترجمۀ فارسی ،مئود مئود را زیاد زیاد معنا نمیکنیم ،بلکه بسیار زیاد معنا
ً
میکنیم ،در اینجا نیز روش صحیح ترجمه آن است که بهجای اینکه آن را دقیقا احمد احمد
ِ
معنا کنیم ،آن را حمید و ّ
محمد (بسیار ستوده شده) بدانیم.
 .4ر.ک :واژه נשיא .Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon # 5954

در عهد عتیق برای روسای اسباط بنیاسرائیل و دیگر روسایی که والیت و سرپرستی
عدهای را بر عهده داشتهاند ،به کار رفته است.
«بزرگ ما» و
اما کاربرد این واژه در عهد جدید قابلتأمل است .ܪܒܢ (ربن) به معنای
ِ
«بزرگ من» یا «آقای من» ،بهصورت مطلق و بدون اینکه به کلمۀ
(ربی) به معنای ِ
ܪܒܝ ِ
بعدی اضافه شود ،بههیچوجه برای هیچکسی جز حضرت عیسی به کار نرفته است.
(ربی) در عهد جدید سریانی درمجموع  72مرتبه و واژۀ ܪܒܢ (ربن) نیز در انجیل
واژۀ ܪܒܝ ِ
پشیتای سریانی 17 ،مرتبه بهکاررفته است که مخاطب همگی آنها حضرت عیسی
است و نه شخصی دیگر .1در ابتدای فصل  23انجیل متی ،حضرت عیسی میگوید:
کاتبان و فریسیان بر کرسی موسی تکیه زدهاند ...و ...دوست دارند که
مردم در بازارها آنها را احترام کنند و به آنها بگویند ܪܒܝ ܪܒܝ (ربی ربی).
آنگاه رو به حواریون میگوید :اما شما هیچگاه نباید ܪܒܝ خوانده شوید زیرا
رب شما یکی است و شما همه باهم برادرید.2

ّ
ّ
عالم الهی بلندمرتبهای
بر این اساس به نظر میرسد که واژۀ ِربی یا ربان در عهد جدید ،به ِ
حکم او تبعیت شود؛ یعنی کسی
اشاره دارد که وقتی در موضوعی حکم میکند ،باید از ِ
منزلتی که داشتهاند ،الیق این عنوان نبودهاند.
در قرآن نیز واژۀ َ«ر ّبانی» در سه آیه بهکاررفته است .3خداوند در سورۀ مائده آیۀ 44
میفرماید:

َ
َ
َ
َّ َ ْ َ ْ َ َّ
الت ْو َ
دى َو ُن ٌور َي ْح ُك ُم َبا َّالنب ُّي َ
راة فهيا ُه ً
ذين أ ْس َل ُموا ِل ّل َ
ون ّال َ
ذين
ِإنا أنزلنا
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ َ َّ َّ ُّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ
ْ
تاب اهَّلل ...؛ ما تورات را
هادوا و الربا ِنيون و الحبار ِبا استح ِفظوا ِمن ِك ِ

 .1البته بهصورت اضافی به کاهنان و مجمع اضافهشده است که معنای آن بزرگ کاهنان یا بزرگ
مجمع یهودیان و ...است.
 .2ر.ک :انجیل پشیتا ،متی  1 :23تا .8 :23
 .3آلعمران79/؛ مائده 44/و .63
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حواریون حضرت عیسی با آن مقام و
که جنبۀ سرپرستی و والیت بر گروهی دارد و حتی
ِ
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فرو فرستادیم ،در آن هدایت است و نور .پیامبرانی که اسالم آوردند برای
یهودیان به آن حکم کنند ،نیز ربانیون و احبار بهواسطۀ آنچه از کتاب خدا
حفظ کنند. ...

ذیل این آیه ،روایتی جلبتوجه میکند .امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه فرمودهاند:
منظور از ربانیون در این آیه ،اماماناند که غیر از پیامبراناند .آنان مردم را
با علمشان تربیت میکنند و احبار نیز غیر از ربانیوناند و به کسانی گفته
میشود که مردم را بهسوی ربانیون دعوت میکنند.1

درمجموع ،از روایات اسالمی معلوم میشود که منظور از َ«ر ّبانی» ،امام معصوم است که
علم الهی خویش ،مردم را پرورش میدهد و مردم نیز ملزم به اطاعت از اویند.
با ِ

در روایات دیگری نیز به لفظ ِ«ر ّبی» یا َ«ر ّبانی» اشاره شده است .در روایتی ،راوی از

36

امیرالمؤمنین؟ع؟ از مصداق «دابة االرض» سؤال میکند .حضرت در جواب میگوید:
َ
َ ُ
ْ َُ
2
«ص ّ ِد ُيق َه ِذ ِه ال ّم ِةَ ،و ف ُاروق َهاَ ،و ِر ّ ِب َهياَ ،و ذی ق ْر َن ْي َهیا».
ِ
امت اسلام معرفی
بـر
اسـاس ایـن روایـت ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خویشـتن را بهعنـوان ِر ّب ِـی ِ
ِ
میکند.
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در روایت دیگری به ابوذر غفاری _ صحابی جلیلالقدر پیامبر اسالم_ میگویند وصیت
کن .میگوید وصیت کردهام ،به او میگویند به امیرالمؤمنین عثمان وصیت کردهای؟
میگوید نه بلکه به کسی که بهحق امیرالمؤمنین است یعنی امیرالمؤمنین علی بن
3
ابیطالب؛ و او ب ه یقین میخ (محکم کننده) زمین است و او ِر ّب ِی این امت است.
ِ
ّ
َ
4
انی این امت است» .
در روایتی نیز پیامبر اسالم میفرماید« :علی ،رب ِ

َ
َ
َ
یون ُه ُم ْالَ َّئ ُة ُد َ ْ َ ْ
«...ف َّ
ون ْم َو ُه ْم ُد َع ُ ُ
ون َّالن َاس ب ِع ْل ِمه ْم َو ْال ْح َب ُار ُد َ ُ
ین َیر ُّب َ
الر َّبا ِن َ
یاء ّال ِذ َ
ات ْم».
.1
ون الن ِب ِ
ِ
ِ ِ
(ابن حیون ،نعمان بن محمد ،دعائم اإلسالم)37 /1 ،
 .2حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،147 ،به نقل از کتاب سلیم بن قیس.
 .3ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار.331 / 37 ،
 .4ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،المناقب.45 / 2 ،

 _1 _3 _2دوازده ّربانی در بشارت پیدایش 20 :17

با توجه به مطالبی که ذکر شد« ،ر ّبی» یا ّ
«ربان» ،واژهای است به معنای موال ،پیشوا،
ِ
رهبر و رئیس که در اسفار عهد عتیق برای امیرانی که سرپرستی قوم خویش را بر عهده
داشتهاند ،بهکاررفته است؛ و در عهد جدید ،تنها حضرت عیسی؟ع؟ از چنان مقام
رفیعی برخوردار بوده که به او ِ«ر ّبی» اطالق شده است؛ پس این واژه اگر از سوی خداوند
به کسی اطالق شود ،به معنای ولیاهلل ،پیشوا و رهبری است که دارای علم الهی بوده
و جایگاهی آسمانی دارد.
نسل اسماعیل،
در آیۀ  20 :17سفر پیدایش ،خداوند به ابراهیم بشارت داده که از ِ
مرد ّربانی ،مقامشان از حواریان عیسی باالتر
دوازده ِر ّبی پدید خواهند آمد .این دوازده ِ
است .حتی دوازده فرزند یعقوب نیز به این مقام نائل نشدهاند .با این وصف ،باید به
ولی الهی در طول تاریخ بود .به نظر میرسد که منظور
دنبال یافتن مصداق این دوازده ِ

مستقیم حضرت اسماعیل نباشد؛ زیرا در هیچ کتاب
صلبی
از ایشان ،دوازده فرزند
ِ
ِ

آسمانی یا منبع تاریخی ،نشانی از علم الهی یا رهبری آسمانی ،در فرزندان مستقیم
اسماعیل یافت نمیشود .تنها افرادی که بهعنوان دوازده پیشوای آسمانی از فرزندان

مهدی؟مهع؟ است.

 _3نام دوازده ربانی در تورات
در فصلـی دیگـر در تـورات ،نـام دوازده ربانـی از فرزنـدان اسـماعیل آمـده اسـت .در ایـن
گروه
بخش بر آنیم که
بدو امر میتوان چهار ِ
ِ
مصداق روشنی از این نامها را بیان کنیم .در ِ
نسـل اسـماعیل در نظر گرفت .دسـتۀ
مختلف را بهعنوان مصداق محتمل دوازده نفر از ِ

اجداد پیامبر اسلام (از نسـل اسـماعیل)،
اول :پسـران بال واسـطۀ اسـماعیل ،دسـتۀ دوم:
ِ
دسـته سـوم :قبائـل عـرب در هـزارۀ پیـش از میلاد ،دسـتۀ چهـارم :امامـان معصـوم از

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

اسماعیل شناختهشدهاند ،همان دوازدهامامیاند که پیامبر اسالم ایشان را بهعنوان
َر ّبانی امت اسالم معرفی کرده است که اولین آنها علی بن ابیطالب و آخرینشان
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بررسـی ایـن نامهـای توراتـی نشـان خواهیـم داد کـه
اهلبیـت پیامبـر اسلام .در ادامـه بـا
ِ

مصداق کاملی برای دوازده ربانی از فرزندان اسـماعیلاند.
کدامیک از این چهار دسـته
ِ

 _1 _3اسامی دوازده ربانی در نسخههای قدیمی کتاب مقدس و معانی آنها

در تورات و نیز کتاب اول تواریخ ایام ،نام دوازده فرزند اسماعیل آمده است:
و این است نامهای پسران اسماعیل ،موافق اسمهای ایشان بهحسب
َ
پیدایش ایشان .نخستزادۀ اسماعیلَ ،نبایوت و قیدار و ا َدبئیل و ِمبسام
ْ
ُ
نافیش و ِقد َمه.1
و مشماع و دومه و مسا و حدار و تیما و یطور و ِ

֔ת ،سریانی :ܢܒܝܘܬ ،آرامی :נְבָיֹות ،یونانی Ναβαιωθ :و در تارگوم
نبایوت (عبری :נְבָיֹ
سامری :נבאות) همریشه با نبی و به معنای نبأ و وحی است.
قیدار (عبریֵ :ק ָד֥ר ،سریانی :ܩܕܪ ،آرامی:קדר ،یونانی )Κηδαρ :در عبری به معنای
تیره ،سیاه و در آرامی به معنای تقدیر است.
ادبئیل (عبری و آرامیַ:א ְד ְּב ֵא֖ל ،سریانی :ܐܪܒܠ (اربیل) ،یونانی( αβδεηλ :ابدئیل)،2
38

التین 3)Abdeel :به معنای ادب شدۀ خداست .در مورد ادبئیل باید گفت که این
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اسم در قدیمیترین نسخۀ تورات که نسخۀ سبعینۀ یونانی است و نیز در نسخۀ قدیمی
و مشهور ولگات ،بهصورت ابدئیل آمده است؛ حال اگر ابدئیل را بهجای ادبئیل در
نظرگیریم ،به معنای کسی است که در راه خدا کشته شده یا کسی که اعضایش برای
خدا تکهتکه شده.4
اول تواریخ ایام آیات  29تا .31
سفر ِ
 .1سفر پیدایش 13 :25 _ 15؛ ِ

 .2نسخۀ .ABP

 .3نسخۀ .VUL
 .4ابد در عربی و نیز عبری به معنای از بین رفتن و قطع شدن و متفرق شدن و ایل در عبری به معنای
ُ ُ َ ً
تفرق و ّ
یادا :إذا ّ
توزع(مفردات راغب اصفهانی ذیل بید)َ .بید :فنا ،از
خداستَ .ب َاد الشیء ِیبید ب
بین رفتن (قاموس قرآن ذیل واژه بید) .نیز در عبری نگاه کنید به koehler-baumgartner,Hebrew
 and Aramaic lexiconذیل واژه אבד (ابد) که به معنای  to get lost, perishاست.

ִבׁשם (میوشام)،
ְׂשם (مبوسام) ،سریانی :ܡܒܣܡ (مبسم) ،آرامی:מ ָ
مبسام (عبریִ :מב ָֽ
َ
یونانی( Μασσαμ :م ّسام) ،التین )Mabsam :از ریشۀ בשם (بسم) در عبری به
معنای خوشبو و ّ
طیب و موردپسند است.

1

مشماع (عبری و آرامی :מ ְ
ִׁש ָמ֥ע ،سریانی :ܡܫܡܥ ،یونانی ،Μασμα :التین)Masma :
از ریشۀ ׁשמע به معنای شنوایی و پذیرش 2یا به معنای شیوع ،شهرت و مشهور است.
دومه (عبری و آرامی :דּו ָמ֖ה ،سریانی :ܪܘ�ܡܐ (روما) ،یونانی( Ιδουμα :ایدوما)،
التین )Duma :در عبری به معنای سکوت ،آرامش و سکونت دائم است.3
ַּׂשא ّ
ַׁשא َ(م ّشا) ،سریانی :ܡܣܐ (مسا) ،یونانی:
(مسا) ،آرامی :מ ָ
َم ّسا (عبری :מ ָֽ
ً
נֹׂשא دقیقا به معنای َحمل است
(َ Μασσηم ّسه) ،التین )Massa :در عبری از ریشۀ ֵ
که به معنای ّ
تحمل ،بار ،وحی و باال آوردن 4نیز به کار میرود.
َ ّ
َحدار (آرامی و عبری :חדר ،سریانی :ܚܕܪ ،یونانیΧοδδαδ :
(حداد) ،التین (نسخه

کلمنتین ولگات) ،)Hadar :به معنای احاطه کردن ،حصار کشیدن و در جوف
قراردادن است.5
تیما (عبری و آرامی:תֵי ָמ֔א ،سریانی :ܬܝ�ܡܐ ،یونانی ،)Θαιμαν Thaiman( :التین:
 )Themaریشهاش در عبری معلوم نیست؛ اما در آرامیתי ָמ و תֵמה به معنای ّ
تحیر،

است 7و عبد واقعی کسی است که معرفتش نسبت به خدا ولهی و در خدا متحیر
.ذیل واژۀ דּומָה 1. koehler-baumgartner,Hebrew and Aramaic lexicon

 .2همان ،ذیل واژۀ ׁשמע.
.ذیل واژۀ דּומָה 3. koehler-baumgartner,Hebrew and Aramaic lexicon

 .4همان ،ذیل واژۀ ׁשמע.
.ذیل واژۀ חדר 5. Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon
6. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami,
)ذیل واژۀ תמה( and the Midrashic Literature

 .7قاموس المحیط و لسان العرب ذیل واژۀ تیم.

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

وله و سرگشتگی است .6واژه تیم در عربی ،شبیه آرامی و به معنای حیرت شدید و زایل
شدن عقل به خاطر محبت شدید چیزی است .ازاینرو ّ
«التیم» به معنای «العبد»
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َّ
التیم به عبد
معرفت تحیری او را به تذلل و عبودیت میکشد .بر این اساس
است و این
ِ
یا عابد اطالق میشود.1
یطور (عبری و آرامی:יְטּ֥ור ،سریانی :ܢܛܘܪ ،یونانی ،Ιετουρ :التین )Itur :همریشه با
اردوگاه نظامی (عسکر) است ،که در این صورت יְטּ֥ור به
ּטִירה به معنای لشکرگاه،
ِ
معنای کسی است که در پادگان محصور شده است .2
نافیش (عبری و آرامی:נָ ִפ֖יׁש ،سریانی :ܢܦܫ ،یونانی ،Ναφες :التین ،)Naphis :از
ریشۀ נפׁש به معنای نفس ،روح ،شخص ،جاندار ،تنفس ،تجدید نفس ،روح تازه
بخشیدن است .3در عربی از ریشۀ نفس ،واژههای نافس و نفیس به معنای کریم و جواد
و سخی به کار میرود. 4
قدمـه (عبـریֵ֥ :ק ְדמָה ،آرامـیֵ֥ :ק ְדמָה یـا קדומא ( ،)31 :1 1Chسـریانی :ܩـܕܡ ،یونانـی:
 ،Κεδμαالتیـن )Cedma :در عبـری بـه معنـای مشـرق ،فجـر و محـل طلـوع شـمس

5

اسـت و در بیـش از سـی آیـه در عهـد عتیـق بهکاررفتـه اسـت .معـادل یونانـی ֵ֥ק ְדמָה ،واژۀ
ً
 ἀνατολὰςاز ریشـه  ἀνατολὴدقیقـا بـه معنـای طلـوع خورشـید یـا بـاال آمـدن سـتاره یا
40

طلـوع فجـر اسـت و در برخـی آیـات در عهـد عتیق و نیز در عهد جدیـد ،برای ظهور منجی
و مسـیح ،واژۀ  ἀνατολὴیـا مشـتقات آن بهکاررفتـه اسـت  .در آرامـی نیـز ،واژۀ קידומ بـه
6
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معنـای شـرق یـا فجر اسـت.7
 .1این مطلب بسیار دقیق و لطیف است که در جایگاه دیگری باید به آن پرداخته شود.
 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon .2ذیل ن
مهی واژه.

 .3مهان ،ذیل واژۀ נפש.
َّ ُ َّ
َُ
ّ
َ
الض ِـمّ
 .4مصبـاح المنیـر ،ذیـل واژۀ نفـس :کـرم الشیء کرمـا :نفـس و عـز ،فهـو کـرمی .نفـس الشیء ِب
ّ
َن َف َاس ًـة ُکـر َم َف ُه َـو َن ِف ٌ
السـد .و رجـل لـه
یـس کـرمی؛ العیـن  :270 /7النفـس :الـروح الـذی بـه حیـاة ج
نفـس ،أی خلـق و جلادة و سـخاء.
 Brown, Driver, Briggs, Hebrew and English Lexicon .5ذیل ن
مهی واژه.
 .6ذیل واژۀ  ἀνατολὴدر .Friberg, Analytical Greek Lexicon

7. Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushlami,
and the Midrashic Literature, P1355.

برای یافتن مصداق اسامی پیشگفتهّ ،
توجه به چند مالحظۀ تاریخی الزم مینماید که
ِ

در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

 _2 _3مالحظاتی تاریخی در یافتن مصادیق نامهای ذکر شده برای فرزندان اسماعیل

همانطور که باالتر ذکر شد ،در هیچ کتاب آسمانی یا منبع تاریخی ،نشانی از علم الهی
یا رهبری آسمانی در فرزندان مستقیم اسماعیل یافت نمیشود .اگر بزرگ بودن یا ربانی
ّ
بودن دوازده فرزند مستقیم اسماعیل مسلم بود ،باید با جستوجو در کتب تاریخی،
اثری از آنان به دست میآمد.

ّ
حل این ّ
معما ،باید به نکات زیر دقت کرد:
پس برای فهم مصادیق این نامها و
 _1صاحبان نامهای ذکر شده ،نمیتوانند همگی فرزندان بال واسطۀ اسماعیل
باشند که در یک نسل میزیستهاند؛ بلکه ایشان در نسلها و ادوار زمانی مختلف
پدید آمدهاند؛ زیرا در ابتدای آیۀ  13 :25چنین آمده است« :و این است نامهای
پسران اسماعیل ،موافق اسمهای ایشان بهحسب پیدایش ایشان».
بهجای عبارت «پیدایش ایشان» در نسخۀ عربی« ،موالیدهم»؛ در نسخه عبری
ُ
«תֹולְדֹתָם ُ(تولدتام)» به معنای پیدایش یا دوره و عصر زمانی یا سلسلۀ نسب

.ذیل کد 1. Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon، 08435

ً
فرزندان بال واسطۀ یک شخص به کار نمیرود .برای نمونه در آیات
 .2اصوال واژۀ  γενεῶνبرای ذکر
ِ
ابتدایی فصل اول سفر خروج چنین آمده است 1« :و این است نامهای پسران اسرائیل که بهمصر
آمدند ،هر کس با اهل خانهاش همراه یعقوب آمدند 2 :رؤبین و شمعون و الوی و یهودا 3 ،یساکار
و زبولون و بنیامین 4 ،و دان و نفتالی ،و جاد و اشیر»( .نسخۀ  )Old Persianدر اینجا میبینیم که
سخنی از این نیست که این است نامهای پسران اسرائیل بهحسب نسلهایشان .نیز در آیات
دیگری از تورات ،نسبنامۀ نسل عیسو چنین بیانشده است 9« :و این است پیدایش عیسو پدر
ادوم در جبل سعیر  10این است نامهای پسران عیسو :الیفاز پسر عاده ،زن عیسو ،و رعوئیل ،پسر بسمه،
دقت
زن عیسو( »...آیات  9و  10فصل  36سفر پیدایش ،نسخۀ  .)Old Persianدر این آیات نیز ِ
مذکور اعمالشده است .در آیۀ  9وقتیکه نسب نامۀ نسلهایی که از عیسو پدید میآیند بیانشده

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

نامۀ آنها و دوره تاریخی آنها1؛ و در نسخه یونانی « »γενεῶνاست .2این واژه
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در بیش از بیست آیه در عهد عتیق یونانی بهکاررفته که همگی بدون استثنا به
معنای اجیال ،ادوار ،زمانها و نسلها ترجمهشده است؛ بنابراین معلوم میشود
که دوازده اسم مذکور همگی مربوط به فرزندان مستقیم اسماعیل که همه در یک
دوره و یک نسل میزیستند ،نیست؛ بلکه مربوط به افرادی است که بهحسب
زمانی ،در نسلهای مختلف پدید آمدهاند.
ً
 _2اساسـا بایـد گفـت در مـورد دوازده پس ِـر اسـماعیل ،اطالعـات قابلتوجهـی در
عهدیـن 1یـا تاریـخ 2نمییابیـم .تنهـا جایـی کـه از ایـن دوازده نفـر سـخن بـه میـان
میآیـد ،فصـل  25سـفر پیدایـش 3اسـت .4در میـراث روایـی اسلامی نیـز _ چنانکـه
ُ
است ،گفتهشده :این است پیدایش (یا نسلهای) عیسو و واژۀ תלְדֹֹות ُ(تلدوت) به معنای «نسلها»
مستقیم عیسو را نام میبرد ،این واژه دیگر به کار نمیرود.
پسران
بهکاررفته است .اما در آیۀ  ،10وقتی ِ
ِ
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نام قیدار در عهد عتیق در کتاب اشعیا ( 21 :16و  21 :17و  42 :11و
 .1از بین این دوازده نام ،تنها ِ
 )60 :7و کتاب ارمیا ( 2 :10و  49 :28تا  )49 :33و حزقیال ( )27 :21و مزامیر ( )120 :5و امثال
سلیمان ( )1 :5و نام نبایوت در پیدایش ( 28 :9و  )36 :3و اشعیا ( )60 :7و نام یطور و نافیش در
اول تواریخ ( )5 :19آمده است .بقیۀ اسامی بهعنوان فرزندان اسماعیل در جای دیگری از عهد
عتیق نیامده است.

فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

 .2هیچ ذکر قابلاعتمادی در تاریخ از این دوازده پسر امساعیل نیست .تهنا تاریخنگار هیودی،
جوزفوس ،این فرض را مطرح کرده که بر اساس شباهت آوایی ن
بی َن َبطیان ( )Nabataeansکه در
ً
دورۀ هلینستیک در منطقۀ اردن حاکم بودهاند و نبایوت ،قاعدتا اینها باید نبطیان از نسل نبایوت
باشند (The complete works of Flavius Josephus, translated by William Whiston,
 .)Thompson & thomas, Chicago, 1901, P43ژروم ( )Jeromeبه تبعیت از جوزفوس و دیگر
مورخی کتاب مقدس به تبعیت از ژروم ،ن
ن
مهی مطلب را تکرار کردهاند .مورخان جدید هیچ ارتباطی
خ
ن
بی نبطیان و قبیلۀ نبایوت نیافتهاند .در قدمییترین سند تاریی نیز که از قیدار به دست آمده،
باستان شناسان تهنا کتیبههایی از نئوآشوریان در قرن  8و  7قبل از میالد را کشف کردهاند که در
آنها نام تعدادی پادشاهان قیداری آمده که از اعراب بودهاند و با نئوآشوریان جنگیده و شکست
خوردهاند ()Saana Teppo, Women and their agency in the Neo-Assyrian Empire, P.47؛
ّ
البته ارتباط ن
بی قیدار پسر امساعیل و این پادشاهان قیداری ،برای تاریخدانان مسلم نیست.
مکتوبات تاریخنگاران از قیدار و نبایوت بسیار ضعیفتر است.
وضعیت بقیۀ اسامی در
ِ
 .3ن
مهی دوازده نام با اندکی تفاوت در اول تواریخ ایام ( 1 :29تا  )1 :31نیز تکرار شده است.

آیات فصل  25سفر پیدایش نیز میتوان دریافت که حتی
بند قبل معلوم شد که با دقت در متن ِ
 .4از ِ

خواهیـم گفـت _ قیـدار بهعنـوان پس ِـر بـزرگ اسـماعیل و نبایـوت (نبیـت یـا نبـت)
ـرادر) قیـدار آمـده اسـت.
بهعنـوان پسـر (و نـه ب ِ

 _3به نظر میرسد واژههایی که برای دوازده فرزند از نسل اسماعیل در تورات به
ً
کار رفته است ،بیانگر صفت و ویژگی این افراد است و نه لزوما اسم خاصی برای
آنها .این دوازده اسم در حقیقت ویژگی این افراد است که در سرزمین خود بدان
ّ
شهرت یافتهاند .دو قرینه دال بر این مطلب وجود دارد:
قرینۀ اول این است که در ابتدای آیۀ  13 :25سفر پیدایش در ترجمۀ  AVDعربی
َ
ََْ
هـذه أ ْ َس ُ
ائ ْـم» .ایـن ترجمـه نمیتوانـد
ـاء َب ِنی امساعیـل ِبأس ِِ
چنیـن آمـده اسـت«َ :و ِ
برگردان
ترجمۀ صحیحی باشـد ،زیرا تکرار «اسـماء» بیمعنی اسـت« .باسـمائهم»
ِ

واژۀ «ּב ְ
ִׁשמֹתָם (بیشـمیتام)» اسـت کـه هـم بـه معنـی «بـه نا مهـای ایشـان» اسـت و

هـم بـه معنـی «بـه شـهرت و وصـف ایشـان» .1بـر ایـن اسـاس بهتـر اسـت آیـه چنیـن
معنا شـود« :و این اسـت نامهای فرزندان اسـماعیل بهحسـب اشتهارشـان (اسم یا
صفـت معروفشـان)» .پـس ایـن اسـامی بایـد اسـم یـا وصـف مشـهور ایـن افـراد در
سرزمینشـان باشـد.

برخـی از ایـن نا مهـا اینگونـه ترجمـه شـدهاند :نبایـوت بـه نبـط( 2נבט) ،قیـدار
بـه عـرب (ערב) ،مشـماع بـه مطیـع و شـنوا (צייתא) ،دومـه بـه سـاکت و آرام
(ׁשתוקא)َ ،م ّسـا بـه حامـل و بـارور (מסוברא) ،حـدد بـه تندوتیـز (חריפא) و تیمـا
بـه معنـای جنـوب (אדרומא) .3ایـن در حالـی اسـت کـه با بررسـی نسـبنامههای
عنوان پسران بال واسطۀ او معرفی نمیکند.
نسل اسماعیل را به
ِ
تورات نیز این دوازده نفر از ِ

 ,Strong, James, Strong’s Hebrew Lexicon .1ذیل کد 08034
 .2گفته شد که َن َبطیان گروهی در هزارۀ پیش از میالد بودهاند که در منطقۀ اردن میزیستهاند .ربط
نبایوت به نبط یک تفسیر است نه ترجمه.
 .3تارگوم  PSTذیل سفر پیدایش ،آیات  13 :25تا .15 :25

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

ـارحین
قرینـۀ دوم بـر صفـت بـودن ایـن اسـامی آن اسـت کـه برخـی از متقدمی ِـن ش
ِ
تـورات ،ایـن اسـامی را ترجمـه و نقـل بـه معنـا کردهانـد .بـرای مثـال در تارگـوم ،PST
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تـورات درمییابیـم هیـچ آیـهای نیسـت کـه در آن ،شـارحان تـورات و نویسـندگان
تارگـوم ،نا مهـا را نقـل بـه معنـا کـرده باشـند .در سـفر پیدایـش ،اسـامی نسـل آدم و
نوح و ابراهیم و اسـحاق و عیسـو و یعقوب و دیگران بهطور مبسـوط آمده اسـت؛ اما
نهـا ب هصـورت وصـف توسـط صاحبـان تارگـوم نقـل بـه معنـی نشـده
چیـک از ای 
هی 
اسـت .ایـن مبحـث ،قرینـهای دیگـر بـر ایـن مطلـب اسـت که ایـن اسـامی ،اوصاف
و ویژگیهایـی بـرای فرزنـدان اسـماعیل اسـت؛ چراکـه در غیـر ایـن صـورت ،نقـل بـه
ـردن ایـن اسـامی ،بیوجـه خواهـد بـود.
معنـا ک ِ
 _4در مورد دقت ثبت و ضبط اسامی موجود در تورات ،باید توجه داشت که این اسامی،
1
عبری
مسیر بسیار ناهموار  3300سالهای را تا به امروز طی کردهاند .قدیمیترین نسخۀ ِ
حاوی این اسامی است ،نسخۀ لنینگراد و حلب است که هر دو در قرن نهم
موجود که
ِ

میالدی استنساخ شده است .قدیمیترین نسخههای موجود تورات عبری (طومارهای
محققان
قمران ،) 2همگی فاقد آیات موردنظر این مقاله هستند.3به گفتۀ دانشمندان و
ِ
ً
جدید ،توراتی که امروز به دست ما رسیده ،عینا توراتی نیست که بر موسی نازلشده
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است؛ بلکه مکتوبی است که در طی  6قرن از  4منبع مختلف گردآوری شده است.4
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 .1رابیهای یهود ،محدوده زندگی موسی را بین سالهای  1391تا  1271پیش از میالد ،ژروم ،سال
تولد موسی را  1592و آشر  1612 ،پیش از میالد دانستهاند.
 .2این طومارها در سال  1947کشف شدهاند و حاوی مکتوباتی بین سالهای  100پیش از میالد تا
 200میالدی هستند.
 .3بسیار عجیب است که در هر پنج نسخهای که از سفر پیدایش تورات در قمران کشف شده،
متن فصل  17راجع به اسماعیل و این آیات است ،از بین رفته است.
قسمتی از طومارها که شامل ِ

4. Riches, The Bible: A Very Short Introduction, pp. 19–20.

کتابـت تورات وجود دارد ،نظریۀ «فرضیۀ مسـتند»
جدیدتریـن و معتبرتریـن نظریـهای کـه راجـع به زمان
ِ
دادن برخی تناقضات کتاب
یا نظریۀ «ولهوسـن» اسـت .این نظریه در قرن  18و  19برای تالش در وفق ِ

مقـدس شـکل گرفتـه اسـت .بـر طبـق ایـن نظریـه ،تـورات ،مأخـوذ از منابـع مسـتقل اولیـهای اسـت کـه
جمعـی ویراسـتار آن را بـه شـکل کنونـی ترکیـب کردهانـد .ایـن منابـع عبارتانـد از :منبـع  Jکـه مخفـف
عبـارت  Jahwistاسـت ،منبـع  Eکـه اشـاره بـه  Elohistدارد ،منبـع  Dکـه بـه  Deuteronomistاشـاره
دارد و منبـع  Pکـه  Priestlyبـه معنـای نوشـتههای احبـار و بـزرگان یهـود اسـت.

بنابراین بسیار طبیعی است که در ثبت و ضبط نامها ،تغییراتی اتفاق افتاده باشد.

بهعنوان نمونه حتی در مورد نام عیسی مسیح که شخصیت اول مسیحیت
است ،اختالفات فراوانی در ترجمههای انجیل مییابیم؛ با اینکه عیسی یک
شخص شناختهشده و معروف بوده و  500سال پس از اسارت بابلی به دنیا آمده
است ،نامش در زبان سریانی بهصورت ܝܫܘܥ ِ(یشوع) ،در یونانی Ιησοῦς

(یهسوس) ،در التین ( Iesusیسوس) و در قرآن ،عیسی ضبط شده است .دیده
میشود که در تلفظ یونانی ،نام عیسی بهکلی به شکلی متفاوت از تلفظ سریانی
تغییر یافته است.1
 _5تذکر این نکته نیز الزم است که نمیتوان به ترتیب ذکر شدۀ این دوازده نام در
تورات یقین داشت .نمونههای متعدد و مختلفی از فهرست اسامی در تورات امروز
وجود دارد که نامهای موجود در آنها با اختالف در ترتیب ذکرشدهاند .برای نمونه
ذکر نامهای فرزندان یعقوب بین فهرستهای ارائه
میتوان به اختالف در
ِ
ترتیب ِ
شده در پیدایش  32 :20تا  24 :30و خروج  1 :1تا  4 :1اشاره کرد.

 _6با توجه به اینکه بعضی از این دوازده نام( 2مثل تیماء و دومه) ،نام برخی قبائل
یا شهرهای هزارۀ پیش از میالد است ،بد نیست به نظریۀ مشهور ولهوسن راجع به

زمان نگارش منبع  Jحدود  950سال قبل از میالد و منبع  Eحدود  850سال قبل از میالد است.
این نظریه بیان میکند که زمان نگارش منبع  Pبین  400تا  600قبل از میالد است .این مطلب به
تورات امروزی هیچ ارتباطی به توراتی که بر موسی نازلشده ندارد؛
اصل ِ
معنای این نیست که ِ
ویرایش تورات در هزارۀ پیش از میالد شکل گرفته است
فعلی
بلکه بدین معناست که
شکل ِ
ِ
ِ
و اسامی توراتی ،مسیری بس طوالنی را در زبانها و لغتهای گوناگون طی کردهاند تا به امروز
رسیدهاند( .ر.ک)Harris, Understanding the Bible :
 .1اختالف کتابت اسامی در عهدین بیش از آن است که بتوان در این مقاله آن را احصا کرد .برای
نمونه میتوانید برخی از آنها را در این پایگاه مشاهده کنید:

www.familysearch.org/learn/wiki/en/Variations-of-Biblical-Names-in-Old-Documents

اسامی قبائل در هزارۀ پیش از میالد
 .2به این مطلب دقت کنید که گفته شد برخی از این دوازده نام،
ِ
بوده ،نه همۀ آنها.

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

تورات کنونی توجه کنیم .به گفتۀ ولهوسن ،شجرهنامههای
آمدن ِ
نحوۀ به وجود ِ
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احبار یهود در نسخه Pشکل
غیریهود ،توسط
ِ
(نسبنامههای) تورات برای امتهای ِ
ً
گرفته است .خصوصا شجرۀ فرزندان اسماعیل در فصل  25سفر پیدایش ،ساختۀ
(مولفان )P
احبار یهود
احبار یهود است .1بر این اساس برخی از این دوازده نام که
ِ
ِ
ِ
بهعنوان فرزندان اسماعیل به او نسبت دادهاند ،نام برخی قبایل عربی بوده که در
مؤلفان  ،Pنام اسماعیل را بهعنوان نیای
هزارۀ پیش از میالد ،معاصر آن احبار بودهاند و
ِ
عرب همعصر خویش دیدهاند.2
قبایل ِ
اعراب ،نامی مناسب برای نیای بزرگ ِ
نام توراتی در میراث اسالمی
 _3 _3بیان مصادیق برخی از دوازده ِ

با بررسی دقیق این دوازده نام در روایات اسالمی معلوم میشود که از این دوازده نام،
قیدار و نبایوت (نبت یا نبیت) از اجداد پیامبر اسالماند .همچنین ّ
مسا که ترجمۀ
اجداد
عربی آن حمل است ،از اجداد ایشان محسوب میشود؛ اما بقیۀ نامها در بین
ِ
پیامبر یافت نمیشود 3.از سوی دیگر برخی از این اسامی ،نامها یا ویژگیهایی است
خاندان پیامبر اسالم به آن شهرت یافتهاند.
که دوازده امام از
ِ
46

1. Noble, John Travis, “Let Ishmael Live Before You!” Finding a Place for Hagar’s Son
in the Priestly Tradition, p.68.
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 .2مهان ،ص .141
َُ َ ٌ َ
َ
ْ
َ ُ
ْ َ ْ ُْ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
اف
.3
ـب ب ِـن ه ِاش ِـم ب ِـن عب ِد من ِ
اهَّلل؟ص؟ أبـو الق ِاس ِـم ممـد و أحـد ب ُـن عب ِـد ِ
«ر ُسـول ِ
اهَّلل ب ِـن عب ِـد الط ِل ِ
ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ َ
ْ َّ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ـب ب ِـن ِفه ِـر ب ِـن ما ِلـک ب ِـن النض ِـر ب ِـن کنانة ب ِـن خزمیة
بـن قصی بـن کلب بـن مـرة بـن لـوی بـن غا ِل
ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ْ َِ ْ ِ ُ َ َ ِْ َ ْ ِ َ َ ّ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ
َ
َ
ْ
َ
ب ِن مد ِرکة ب ِن ِإلیاس ب ِن مضر ب ِن ِنز ِار ب ِن مع ِد ب ِن عدنان ب ِن أ ِد ب ِن أدد ب ِن الیس ِـع ب ِن المیس ِـع ب ِن
َ َ
َ َ َ َ ْ َّ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ خَ
ال ِلیلَ . ...و قال ْاب ُن َب َاب َو ِیه َع ْد َن ُان
ـت ب ِـن ح ِـل ب ِـن قید ِار ب ِن ِإس ِاعیل ب ِـن ِإبر ِاهمی
س
لامان ب ُ ِـن النب ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ـت ب ِـن قیذ ِار ب ِـن ِإس ِاعیل و قـال اب ُن
ْب ُـن أ ِد ب ِـن أدد ب ِـن ز َ ِ
یـد ب ِـن ُ یعـدد ب ِـن یقـدم ب ِـن المیس ِـع ب ِـن نب ِ
ْ
ْ
ُ
یسـع َو َیقـال ْاب ُـن یام َ
َْ َ ُ ْ ُ ّ ْ ََ ْ
یسـع ْبـن َ َ َ
َ
َ َّ
ی�ن ْب ُـن حیشـب ْب ِـن منحـد ْب ِن
ِ
ـاس عدن ْـان بـن أ ِد ب ِـن أدد ب ِـن ال ِ ِ
عب ٍ
ال َم ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
صابـوع ْبـن ال َم َ
ـت ْب ِـن قیـذ ِار ْب ِـن ِإس ِاعیـل ْب ِـن ِإ ْب َر ِاهیم( .» ...حلی ،علی بـن یوسـف،
یس ِـع ْب ِـن ن ْب ِ
ِ
ن
مهچنی طبریس ،نسـب حضـرت را اینگونه ذکر کرده
العـدد القویـة لدفـع المخـاوف الیومیة)134 ،؛
ُ
َ َ
ُ ُ
ُ
َ
َ
ُ َ َ
اسـتَ :
«و ُر ِوی َع ْن أ ّ ِم َسـل َمة َز ْو ِج ّالن ِب؟ص؟ قال ْتِ َ :س ْع ُت ّالن ِب؟ص؟ یقولَ :م َع ّد ْب ُن َع ْد َن َان ْب ِن أ َد َد
َْ
َّ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
َ
َ
یـد ْب ِـن ث َـرا ْب ِـن أع َـر ِاق الثـری .قالـت أم سـلمة :زیـد هیسـع و ثـرا نبـت و أعـراق الثـری ِإس ِاعیل
ْب ِـن ز ِ
ً َ َ َ
ُ َّ َ َ
ً
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ َ ْ
َ
َ َّ ّ
ْب ُـن إ ْب َر ِاه َ
ذلـک ِکثیـرا
س َو ق ُرونـا َبی�ن ِ
یم َ .قال ْـت :ث ق َـرأ َر ُسـول ِ
اهَّلل؟ص؟ :و عـادا و ثـود و أصحـاب الـر ِ
َ َِْ ُ ُ ْ ّ
ل یعلمهـم ِإل اهَّلل» (طبـریس ،فضـل بـن حسـن ،إعلام الوری بأعلام اهلدی)6 ،

حدار (عبری חדר ،سریانی ܚܕܪ) نام مشهور امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است؛ بهگونهای
که حتی یهودیان نیز این نام را میشناختند .در ماجرای جنگ خیبر ،هنگامیکه
سردار رشید اسالم ،امیرالمؤمنین علی؟ع؟ مقابل مرحب ،جنگاور قلعۀ خیبر ،قرار
گرفت ،خود را چنین معرفی کرد« :من کسی هستم که مادرم مرا حیدرة نامید» .1مرحب
بهمحض اینکه این نام را شنید ،ترس تمام وجودش را فراگرفت؛ چراکه از دایهاش
شنیده بود که قاتل او شخصی به نام حیدر خواهد بود.

2

روایـت دیگـری از پیامبـر اسلام؟ص؟ خطـاب بـه یـک یهـودی چنیـن آمـده اسـت« :یـا
در
ِ
اإلنیـل حیـدار» 3در
هیـودی! وصیی علی بـن ایبطالـب؟ع؟ ،و امسـه یف التـوراة إلیـا و یف ج
ً
حدیثـی آمـده اسـت کـه راهبی بـا امیرالمؤمنین؟ع؟ گفتگو کرد و نهایتا ّزنار درید و اسلام
آورد و گفـت« :مـن نـام تـو را در کتـب پیشـینیان ،حیـدره یافتـم».4
جالــب ایــن اســت کــه در بیــن اعــراب ،اولیــن کســی کــه نامــش حیــدر نامیــده شــده،
امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــوده و قبــل از ایشــان ،ایــن نــام در عــرب ســابقه نداشــته اســت.5
لغــت عــرب ،ذیــل ریشــۀ «حــدر» از ازهــری نقــل شــده کــه حیــدر نــام
در کتابهــای ِ

 .2طوسی ،محمد بن حسن ،االمالی.4 ،
 .3ابن بابویه ،محمد بن علی ،التوحید.397 ،
 .4طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج.207 /1 ،
 .5نگارنده دو شاهد بر این مدعا دارد :یکی اینکه با جستجوی کلیدواژههای حیدره و حیدر در نرمافزار
انساب
کتاب
کتاب
ِ
ِ
مشهور تاریخی و سی عنوان ِ
«المکتبة الشاملة» ،با بیش از دویست عنوان ِ
عرب ،اثری از این نام پیش از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟امهع؟ یافت نمیشود .دیگر اینکه با
بررسی کتب لغت عرب (شامل معجمها و لغتنامهها و کتب علم لغت) معلوم میشود که حیدر یا
اسامی شیر (اسد) بوده و پیش از امیرالمؤمنین؟ع؟ کسی به این نام شهرت نداشته
حیدره ،یکی از
ِ
َ
است .به عنوان نمونه ،صاحب بن عباد مینویسدَ :
«احل ْی َد َر ُة :من أ ْ َس ِاء َ
األس ِد ،و به ُ ِّس َی َع ُّیل بنُ
طالب _ ریض اهَّلل عنه _ َح ْی َد َر َة»( .المحیط فی اللغة .)36 /3 ،ابن منظور نیز در لسان العرب
أیب ٍ
تصریح میکند یکی از نامهای امام علی؟ع؟ حیدر بوده است( .لسان العرب)۲۶۱ /۳ ،

دوازده امام در تورات
نگاهینو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش

ُ
َ َّ
َ
مدارک فراوانی به این مصرع اشاره شده است .به عنوان نمونه،
« .1أ َنا ال ِذی َ ّس ْت ِن أ ّ ِمی َح َید َر َة» .در
ِ
ر.ک :نصر بن مزاحم ،وقعة صفین.390 ،
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امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــوده و در ایــن مطلــب هیــچ اختالفــی وجــود نــدارد .1یکــی از
قدیمیتریــن لغــت دانــان عــرب ،خلیــل بــن احمــد فراهیــدی ،2در مــورد ایــن نــام چنیــن
وارتــز فقــال :أنــا الــذی
آورده اســت« :حیــدره :اســم عــی بــن ایبطالــب؟ع؟ یف التــوراة ،ج

مستــی أمــی حیــدره».3

یکی دیگر از این دوازده نام «ابدئیل» است .ابدئیل _ چنانکه گفتیم _ به معنای کشتۀ
خدا یا کسی است که برای خدا اعضایش تکه تکه و متفرق شده است؛ این معنا نیز
بهروشنی منطبق بر امام حسین بن علی بن ابیطالب؟مهع؟ است.
تیما نیز یکی از این دوازده نام است که به معنای عابد یا کسی است که در نهایت
عبادت است .این نام منطبق بر زینالعابدین فرزند امام حسین؟امهع؟ است.4
یطور نیز که دهمین نام از این دوازده اسم است ،به معنای عسکری ،از مشهورترین
القاب امام هادی؟ع؟ ،دهمین امام از خاندان پیامبر؟مهع؟ است.
ِ
فرزند اسـماعیل ،قیدمه اسـت؛ این نام چنانکه
سـرانجام دوازدهمین نام از بین دوازده ِ
گفتـه شـد در زبـان عبـری و آرامـی بـه معنـای فجـر اسـت .فجـر در روایـات اسلامی یکـی
48

از نامهـای مشـهور حضـرت مهـدی؟ع؟ ،دوازدهمیـن فرزنـد از دودمـان پیامبـر اسلام و
منجـی آخرالزمـان اسـت .در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـۀ اول سـورۀ فجـر نقـل
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شـده کـه «فجـر همـان قائـم (حضـرت مهـدی؟ع؟) اسـت 5».در حدیـث دیگـر ذیـل
آیـۀ آخـر سـورۀ قـدر چنیـن آمـده اسـت« :سلام هـی حتی مطلـع الفجـر یعنی حتی خیـرج
 .1همان174/4 ،؛ زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس.253 /6 ،
لغت
 .2خلیل بن احمد ( 100تا  175هجری) صاحب کتاب لغتنامه العین که قدیمیترین کتاب ِ
عرب است.
 .3خلیل بن احمد ،العین ،ذیل لفظ حدر.
َ َ
ََ َ َ
ُ
َ
ُ
ّ .4
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ودَ :ما َه ُؤ َل ِء ْال ِ َّئ ُة ّال ِذینَ
ُ
اهَّلل بن مسع ٍ
خزاز ،علی بن محمد ،کفایة األثر ...«َ :83 ،فقال له عبد ْ ِ
َ
ُ
ْ
ً
ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ّ
ُ
ْ َ
َ َ
اهَّلل ف ُصلب ُ
ال َس ِن
اهَّلل! َسأل َت َع ِظیما
ی؟ فأط َرق َم ِلیا ث َرف َع َرأ َسه َو قال :یا ع ْبد ِ
ذ ْکر ُت ْم ُیا َر ُسول َ ِ
ِ
ِ
ْ َ
ْ
َو َل ّ
کن أ ْخب ُرک أ َّن ْابن َه َذا َو َو َض َع َید ُه َع َل ِکت ِف ْ ُ
ال َس ِن
ی؟ع؟ خی ُر ُج ِم ْن ُصل ِب ِه َول ٌد ُم َب َارک َ ِسی
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َج ّ ِد ِه َع ِل؟ع؟ َیس ّمی ال َع ِاب َد».
 .5بحرانی ،هاشم بن سلیمان ،البرهان فی تفسیر القرآن.650/5 ،

القـامئ؟ع؟ 1».ایـن لقـب از اینجهـت بـه ایشـان اعطا شـده اسـت کـه این بزرگـوار ،منجی
نهایـی جهـان اسـت و در وقتیکـه جهـان آکنـده از تاریکـی کفـر و ظلـم و جهـل اسـت،
نـور توحیـد و عـدل و علـم روشـن میسـازد.
همچـون فجـر طلـوع میکنـد و زمانـه را بـه ِ
 _4 _3جمعبندی

نسل اسماعیل روبهروییم .دستۀ
ما با چهار ِ
گروه مختلف بهعنوان مصداق دوازده نفر از ِ

اجداد پیامبر اسالم (از نسل اسماعیل)،
اول :پسران بال واسطۀ اسماعیل ،دستۀ دوم:
ِ
دستۀ سوم :قبائل عرب در هزارۀ پیش از میالد ،دستۀ چهارم :امامان معصوم از
اهلبیت پیامبر اسالم .ما گزیری نداریم جز آنکه یک دسته از این چهار گروه را بهعنوان
مصداق بشارت خدا به فرزندان اسماعیل انتخاب کنیم .2اما ابتدا باید توجه کرد که
این گروه منتخب ،باید شرایط زیر را دارا باشند:
یکم :این افراد باید یک مجموعۀ دوازدهنفری باشند .دوم :این دوازده شخص باید
ازلحاظ وجهۀ الهیَ ،ر ّبانی یا امام به شمار آیند و جایگاهشان بهگونهای باشد که حتی
حواریون حضرت عیسی؟ع؟ نیز به مقام و منزلتشان نرسند .سوم :این اشخاص باید
فرزندان ایشان باشند.
حـال بـر پایـۀ مالحظاتـی کـه بـرای یافتـن مصادیـق ایـن دوازده نـام از فرزنـدان اسـماعیل
در سـفر پیدایـش  20 :17بیـان شـد ،و نیـز بـر اسـاس ایـن سـه شـرط ،بهروشـنی و بیتردیـد
معلـوم خواهـد شـد کـه منظـور از ایـن بشـارت الهـی بـه نسـل اسـماعیل ،دسـتۀ چهـارم،
 .1کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات کوفی.285 ،
 .2هرچند برخی محققان احتمال دادهاند که مصداق این دوازده نفر از نسل اسماعیل ،منحصر در
یک گروه نباشد و عالوه بر افراد ذکر شده در فصل  25سفر پیدایش ،شاید بتوان در آینده مصداق
دیگری برای این دوازده نفر یافت؛ چنانکه کتاب مقدس در مورد دوازده نفر از پیشوایان فرزندان
اسرائیل (نقباء بنیاسرائیل) در دو زمان مختلف ،دو مصداق متفاوت تعیین کرده است.
(امامی ،مسعود ،دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه.)171 ،
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با پیامبر اسالم (مئودمئود) ارتباط نزدیک داشته باشند؛ بهگونهای که شاید بتوان گفت
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یعنـی دوازده امـام معصـوم از خانـدان پیامبـر اسلاماند .درحالیکـه سـه دسـتۀ اول،
مجموعـۀ دوازدهتایـی مشـخصی نیسـتندَ ،ر ّبانـی نبـوده و ارتبـاط نزدیکـی نیـز بـا پیامبـر
اسلام ندارنـد.
از سوی دیگر راجع به نامهای ذکر شده بهعنوان دوازده فرزند اسماعیل در فصل 25
سفر پیدایش ،با توجه به انطباق برخی از این دوازده نام با اسامی مختص دوازده امام
از خاندان پیامبر؟ص؟ که هیچ ذکری از آنها در بین اجداد پیامبر اسالم و نیز در بین
اعراب پیش از اسالم نیامده است ،میتوان دریافت که یگانه مصداق این نامهای
توراتی ،همین دوازده امام از خاندان پیامبر اسالماند .بهعبارتدیگر ،این ادعا معقول
ً
تورات کنونی ،خداوند نام همۀ این دوازده امام از
اصل تورات و نه لزوما در ِ
است که در ِ
خاندان پیامبر را برای موسی و بنیاسرائیل بازگو کرده بود که برخی از این نامها در تورات
ً
کنونی باقی ماندهاند .البته این دوازده نام قطعا در دسترس پیامبران بنیاسرائیل در
احبار بنیاسرائیل در طول هزارۀ پیش از میالد،
هزارۀ پیش از میالد نیز بوده است و
ِ
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برخی از این اسامی را بهعنوان نسل اسماعیل ،در نسب نامههای توراتی ذکر کردهاند.
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ام ــا از س ــوی دیگ ــر م ــا ب ــا ای ــن واقعی ــت روبهرویی ــم ک ــه ن ــام (ی ــا وص ــف) بعض ــی از دوازده
امام از دودمان پیامبر ،به طور صریح در این فهرست دوازدهتایی تورات یافت نمیشود
و بهجــای آن ،نــام برخــی از قبائــل عــرب پیــش از اســام و یــا اجــداد پیامبــر ،جایگزیــن
آن شــده اســت؛ ایــن نشــان میدهــد کــه یــا همیــن دوازده نــام موجــود توراتــی ،نــام دوازده
ام ــام از خان ــدان پیامب ــر ب ــه زب ــان عب ــری اس ــت و ای ــن مش ــکل ماس ــت ک ــه ق ــادر ب ــه
تبیی ــن و تطبی ــق برخ ــی از آنه ــا ب ــر اس ــامی دوازده ام ــام نیس ــتیم؛ ی ــا چنانک ــه ولهوس ــن
گفت ــه ،احب ــار یه ــود در ویرای ــش نهای ــی ت ــورات ،نامه ــای قبائ ــل ب ــزرگ ع ــرب در زم ــان
خوی ــش را ک ــه برخ ــی از آنه ــا هم ــان ن ــام اج ــداد پیامب ــر اس ــام ب ــوده اس ــت ،در می ــان
اســـامی گنجاندهانـــد.

نتیجهگیری
ّ
در این مقاله ،تالش کردیم تا نشان دهیم شواهد متعدد و مورد اعتمادی وجود دارد که

ن میدارد آیات  18 :17و  20 :17در سفر پیدایش تورات ،بشارتی برای ظهور پیامبر
بیا 
اسالم و دوازده امام است .این شواهد ،از بررسی لغوی واژگان به کار رفته در این آیات
در زبانهای مختلف تا واکاوی کاربرد واژگان موردنظر در دیگر آیات تورات و همچنین
روایات اسالمی را شامل میشد .نتایجی که از این بررسیها به دست آمد را میتوان
در چهار بخش تقسیم کرد :یکم :مفهوم امامت در دعای ابراهیم برای نسل خود؛ دوم:
معنا و مصداق مئود مئود؛ سوم :معنای دوازده فرزند ربانی از نسل اسماعیل؛ و چهارم:
مصادیق این دوازده فرزند بر اساس آیات مذکور در سفر پیدایش  .25بههرتقدیر ،این
نوشته میتواند آغازی باشد برای پژوهش بیشتر در شواهد ارائه شده از آیات و یافتن
قرائن تطبیقی محکمتر جهت تبیین نام دوازده ربانی از نسل اسماعیل.
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القلـــم ،دار الشـــامیة 1416 ،ق.
اب ــن کثی ــر ،اس ــماعیل ب ــن عم ــر ،تفس ــیر الق ــرآن العظی ــم ،تحقی ــق محم ــد حس ــین ش ــمس الدی ــن،
دار الکت ــب العلمی ــه ،بی ــروت.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم 1414 ،ق.
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امام ــی ،مس ــعود ،دلیل ــی نوی ــن ب ــر امام ــت دوازده ام ــام ش ــیعه ،مجل ــۀ امامتپژوه ــی ،زمس ــتان
 ،1391شـــماره .8
ب ــدری ،سیدس ــامی ،دع ــوة إبراهی ــم و اس ــماعیل عن ــد رف ــع القواع ــد م ــن البی ــت ،مجل ــه میق ــات
الح ــج ،الس ــنۀ اﻷول ــی ،س ــنة  ،1415الع ــدد .1
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جدید االسالم ،محمدرضا ،اقامة الشهود فی رد الیهود ،چاپ سنگی.
الجعفـــری الهاشـــمی ،صالـــح بـــن الحســـین ،تخجی ــل م ــن ح ــرف الت ــوراة واإلنجی ــل ،دراس ــة
وتحقی ــق :محم ــود عب ــد الرحم ــن ق ــدح ،الناش ــر :مکتب ــة العبی ــکان ،الری ــاض ،المملک ــة العربی ــة
الســـعودیة ،األولـــی 1419 ،ق.
حبیــب بــن عبدالملــک ،کتــب و مقــاالت للدکتــور حبیــب بــن عبدالملــک ،نــرم افــزار المکتبــة
الشــامله.
حس ــکانی ،عبیــداهلل ب ــن عب ــداهلل ،ش ــواهد التنزی ــل لقواع ــد التفضی ــل ،التابع ــة ل ــوزارة الثقاف ــة و
اإلرش ــاد اإلس ــامی ،مجم ــع إحی ــاء الثقاف ــة اإلس ــامیة ،ته ــران ،چ ــاپ :اول 1411 ،ق.
حل ــی ،عل ــی ب ــن یوس ــف ،الع ــدد القو ی ــة لدف ــع المخ ــاوف الیومی ــة ،کتابخان ــه آیـ ـةاهلل مرعش ــی
نجف ــی ،ق ــم ،چ ــاپ اول 1408 ،ق.
ّ
خ ــزاز رازی ،عل ــی ب ــن محم ــد ،کفای ــة األ ث ــر ف ــی الن ــص عل ــی األئم ــة اإلثن ــی عش ــر ،بی ــدار ،ق ــم،
 1401ق.

الدوالبـــی الـــرازی ،محمـــد بـــن أحمـــد ،الکن ــی واألس ــماء ،المحقـــق :أبـــو قتیبـــة نظـــر محمـــد
الفاریابـــی ،دار ابـــن حـــزم ،بیـــروت /لبنـــان ،الطبعـــة :األولـــی 1421 ،ق.
ّ
الســـقار ،منقـــذ بـــن محمـــود ،ه ــل َب َش ــر الکت ــاب المق ــدس بمحم ــد صلـ ـیاهلل علی ــه وس ــلم،
دار اإلسالم للنشر والتوزیع ،بیجا 1428 ،ق.
شرقاوی ،جمالالدین ،مباحث هامه فی المسیحیة و االسالم ،نرم افزار المکتبة الشامله.
ش ــرقاوی ،جمالالدی ــن ،نب ــی أرض الجن ــوب ف ــی األس ــفار الیهودی ــة والمس ــیحیة ،دار ه ــادف
للنش ــر والتوزی ــع ،قاه ــره ،ب ــی ت ــا.
صاح ــب ب ــن عب ــاد ،اس ــماعیل ب ــن عب ــاد ،المحی ــط ف ــی اللغ ــة ،عال ــم الکت ــاب ،بی ــروت ،چ ــاپ
اول 1414 ،ق.
طبرس ــی ،احم ــد ب ــن عل ــی ،اإلحتج ــاج عل ــی أه ــل اللج ــاج ،نش ــر مرتض ــی ،مش ــهد ،چ ــاپ اول،
 1403ق.
َّ
الطب ــری ،عل ــی ب ــن رب ــن ،الدی ــن والدول ــة ف ــی اثب ــات نب ــوة النب ــی محم ــد صل ـیاهلل علی ــه وس ــلم،
حقق ــه وق ــدم ل ــه :ع ــادل نویه ــض ،دار اآلف ــاق الجدی ــدة ،الطبع ــة األول ــی 1393 ،ق.
طوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی 1 ،جلد ،دار الثقافة ،قم ،چاپ اول 1414 ،ق.
قاض ــی عی ــاض ،عی ــاض ب ــن موس ــی ،الش ــفا بتعر ی ــف حق ــوق المصطف ــی ،دار الفک ــر لطباع ــة
والنش ــر والتوزی ــع ،ق ــم 1409 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهارم 1407 ،ق.

لوی ،حبیب ،تاریخ یهود ایران ،بروخیم 1339 ،ش.
م ــروزی ،نعی ــم ب ــن حم ــاد ،الفت ــن ،محق ــق :أیم ــن محم ــد محم ــد عرف ــة ،المکتب ــة التوفیقی ــة،
القاهـــرة 1412 ،ق.

المغرب ــی ،الس ــموأل ب ــن یحی ــی ب ــن عب ــاس ،إفح ــام الیه ــود ،وقص ــة إس ــام الس ــموأل ،ورؤ ی ــاه
النبــی صلـیاهلل علیــه وســلم ،المحقــق :محمــد عبـداهلل الشــرقاوی ،دار الجیــل ،بیــروت الطبعــة:
الثالث ــة 1410 ،ق.
مفی ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد ،المس ــائل الس ــرویة ،المؤتم ــر العالم ــی أللفی ــة الش ــیخ المفی ــد ،ق ــم،
چـــاپ :اول 1413 ،ق.
منق ــری ،نص ــر ب ــن مزاح ــم ،وقع ــة صفی ــن ،مکتب ــة آیــةاهلل المرعش ــی النجف ــی ،ق ــم ،چ ــاپ :دوم،
 1404ق.
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الکیران ــوی الهن ــدی ،رحمـ ـةاهلل ب ــن خلی ــل الرحم ــن ،مختص ــر اظه ــار الح ــق ،تحقی ــق محم ــد
أحم ــد عب ــد الق ــادر مل ــکاوی ،وزارة الش ــئون اإلس ــامیة واألوق ــاف والدع ــوة واإلرش ــاد ،المملک ــة
العربیـــة الســـعودیة 1415 ،ق.
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اال ْثني َع َش إماماً يف التوراة
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الخالصة:

من األســئلة املرتبطة حول اآليات ( 18:17و )20:17من ســفر الخلقة يف التوراة :هل ميكن أنّ
بنبي اإلســام واأل ّمئة اال ْثني َع َش؟ بعد الفحص الدقيق حول دعاء
تكون إشــارات وبشــارات ّ
إبراهيم لولده إسامعيل (سفر الخلقة )18:17وكذلك كيف ّية استجابة دعائه (سفر الخلقة )20:17
ميكن أن نقول :إنّها تبرش أنّ اإلمامة جعلت لنبي اإلسالم واأل ّمئة اال ْثني َع َش من ذر ّية إسامعيل.
فمــن جهة يكون املقصود ـ بلحاظ القرائن املوجــودة يف النصوص والخارجة عنها ـ من لفظة
"رب" وموافقته ملفهوم اإلمام
نبي اإلسالم ،ومن جهة أخرى ،بلحاظ مادة لفظة ّ
"مئود مئود" هو ّ
ً
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ميكن أن يقال :إنّ االثني َعش ر ّبانيا يف اآلية  20:17إشارة إىل األمئة االثني َعش عند الشيعة.
وكذلك ّ
مم يقوي هذه الدعوى هو املوافقة بني جذور أسامء ع ّدة من األ ّمئة اال ْثني َع َش لع ّدة
أسامء من ذر ّية إسامعيل ذكرت يف اآليات (.)13:25-15
املفردات األساس ّية :بشارات سفر الخلقة يف العهد العتيق ،بشارة الفصل السابع عرش من سفر
التكوين ،مئود مئود ،الرباين ،األ ّمئة اال ْثني َع َش ،األ ّمئة من نسل إسامعيل ،اإلمامة يف التوراة.
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Abstract

One of the questions concerning Gen 17: 18 and 20 is whether these
verses could be regarded as a promise of the arrival of Muḥammad
and the Twelve Shīʿī Imams. According to Abraham’s prayer for his
son, Ismael (17: 18), and the way in which it was divinely fulfilled (17:
20), it may be claimed that God promised to Abraham that He will
assign “Imamate” to Muḥammad and the Twelve Imams, descendants
of Ishmael. This Interpretation is based on the analogy between the
term “Rabbī” in Gen 17: 20 and the concept of “Imam” in Shīʿī Islam,
as well as some pieces of evidence supporting that Muḥammad is the
very referent of “( ”מאוד מאודMe’od Me’od). Furthermore, concordance
in etymological study among the names of some of Twelve Shīʿī Imams
and those of Ismael’s children in the Gen 25: 1315- corroborates the
claim.

Keywords: the Ishmael Promise in Genesis 17, Me’od Me’od, Rabbī,

twelve Imams, descendants of Ishmael, Imamate in Torah.
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