
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 علوم قرآن و حدیث راهبردی ی تحقیقاتنامهدوفصل

 1393پاییز و زمستان ، دومی سال اوّل، شماره

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
 دکتر احسان پوراسماعیل

 سردبیر:
 دکتر نهله غروی نائینی

 (استاد دانشگاه تربیت مدرّس)

 ی انتشار معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این مجلّه بر اساس پروانه
 گردد.میمنتشر 12/9/1392در تاریخ  25170/92ثبت  یبه شماره

   2383-1383 شاپا:
www.jq1.ir 

E-mail:info@jq1.ir 
 ریال 50000تک شماره:                      نسخه                  1000شمارگان:                               دفتر فنی پیام     چاپ و صحافی :

 91865-384مشهد، صندوق پستی:
 



 :هیأت تحریریه 

 دکتر سیّد محمّدباقر حجّتی؛ استاد دانشگاه تهران -1

 استاد دانشگاه قم؛ دکتر سیّد رضا مؤدّب -2

 ار دانشگاه قمدانشی ؛دکتر غالمحسین اعرابی -3

 هوازدکتر قاسم بستانی؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران ا -4

 دانشیار دانشگاه قم ؛یاریددکتر محمد تقی  -5

 مازندران دانشگاه نتّاج؛ دانشیار ربیع اکبر سیّد علی دکتر  -6

 دکتر محمّد سعیدی مهر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس -7

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباددکتر نادعلی عاشوری تلوکی؛ دانشیار  -8

 ندکتر قاسم فائز؛ دانشیار دانشگاه تهرا -9

 ^دکتر فتحیّه فتاحی زاده؛ دانشیار دانشگاه الزهراء  -10
 
 

 :علی ایمان پرست؛ عضو هیأت علمی دانشگاه زابل مشاور امور فنّی 

 انیا و کارشناس ارشد مطالعات بریت یهحمید رضا یگانه؛ دانش آموخت مقاالت: یهانگلیسی چکید مترجم و ویراستار

 $المللی امام رضااستاد مدعوّ دانشگاه بین

 :عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیلیال باقری؛  ویراستار این شماره 



 یی نگارش و ارسال مقاله برای دو فصلنامهنامهشیوه

 «ی علوم قرآن و حدیثنامهدانش»

 

وم قرآن و حدیث و یا های علیابد که در یکی از عرصهمیای انتشار در این دو فصلنامه، مقاله .1

 ای علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.رشتهمباحث میان

 هاینکی مقاله معذور است، مگر ی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجلّه از چاپ ترجمهمتن مقاله .2

 ترجمه همراه نقد و تحقیق باشد.

 ی چاپ فرستاده نشده باشد.ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای ارسالی در نشریهمقاله .3

 ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشد.مقاله .4

 صفحه فراتر نرود. 20حجم مقاله از  .5

تایپ شده و فقط از طریق پست  wordی ی کافی میان سطور و خوانا، با برنامهمقاله با فاصله .6

دریافت مقاله از همین طریق حداکثر بعد از  الکترونیکی به مجلّه ارسال شود، اعالم وصول پس از

 ده روز انجام خواهد گرفت.

کامل،  ی مسئول مقاله، به همراه نشانیذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسنده .7

 ی علمی هریک به همراه اسکن حکم کارگزینی ضروری است.شماره تماس و درجه

تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار ضروری یندر صورتی که نویسنده دارای مدرک پای .8

 است. 

 های زیر باشد:مقاله باید مشتمل بر بخش .9

 ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع.ها، مقدمه، بدنهچکیده، کلیدواژه



 

 درج معادل انگلیسی اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است. .10

ی جلد و صفحه، در داخل با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارهارجاعات در داخل متن  .11

 پرانتز درج گردد.

ی ارد و از بازگردندان مقالهدمیفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ  .12

 دریافتی معذور است.

گردد و در این میچاپ آماده شود و پس از تأیید برای میها بعد از ارزیابی اولیّه، داوری مقاله .13

 صورت دو نسخه به نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.

 های چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحّت نوشتارهای علمی نیز با مقاله .14

 ست. آنها

  

 نامهشیوه  

نکات  ها،الهسازی و چاپ مقمنظور سهولت ارزیابی، آمادهپژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به

 ذیل را رعایت کنند:

 در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

 صورت کوتاه و رسا درج گردد؛ناظر به موضوع تحقیق باشد، به مقاله: عنوانالف( 

ان ی علمی و سازمذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه ب( مشخصات نویسنده:

 است؛وابسته الزامی 

ای که نمایانگر شرح مختصر و گونهواژه به زبان فارسی و انگلیسی به150تا  100قریب به  ج( چکیده:

 د؛ی بحث باشهای مهم نتیجهجامعی از محتویات نوشتار شامل: بیان مسأله، هدف، ماهیت پژوهش و نکته



 

جوی وکنند و کار جستمیرا ایفا  واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست6حداکثر تا  ها:د( کلیدواژه

 سازند؛میالکترونیکی را آسان 

 ترین مطالب مقاله. ی طبقه بندی محوریارائه ی مقاله:درختوارهه( 

 های قبلی پژوهشدر آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه و( مقدمه یا طرح مسأله:

 ت واضح اشاره شود؛صوربا موضوع نوشتار بهآنها  و ارتباط

 ی اصلی مقاله رعایت نکات زیر ضروری است:در نگارش بدنه ی اصلی مقاله:ز( بدنه

ک ای که هر پاراگراف )بند( حاوی یگونهبندی شده باشد، بهی مقاله که متن اصلی است، پاراگراف. بدنه1

 موضوع مشخص باشد.

 رار بگیرند.خاص ق عنوان. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک 2

جم ی منسی مقاله از شاکلهتر قرار بگیرند، به نوعی که مجموعهکلی عنوان. هر دسته از عناوین، ذیل 3

 برخوردار بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد.

د. نقل وقرار داده ش)»«( شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه می. در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل 4

 به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 . هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.5

 . در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:6

  به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا

، خانوادگی مؤلف، سال انتشارشود: )نام میغیرمستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر 

شماره جلد و صفحه(. در صورتی که نام خانوادگی مؤلف مشترک است، باید اسم وی 

که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشتر هم مورد اشاره قرار گیرد. در صورتی



 

ال سمنتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از 

 انتشار میان دو اثر تفکیک صورت گیرد؛ 

  اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل صورت 

 گیرد:می

 فحه(؛ی صی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره)نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره

 اع داده شود، به این صورت به آن در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارج

 گردد:میدو اشاره 

 حه(؛ی صفی صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره

  شود و با میاگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده

 دد.گرمیبه سایر مؤلفان اشاره « دیگران»ذکر واژه 

 

نها آ ترین مسایلی که نویسندهگیری از مهمبندی و خالصهکلمه، حاوی جمع200تا  100حدود هـ( نتیجه: 

 طور مستند شرح و بسط داده است.اش بهرا در مقاله

مطلب  نقلآنها  استناد نموده و یا ازآنها  اش بههایی که نویسنده در مقالهکتب و مقاله ی( فهرست منابع:

 کرده است. 

  

 روش تنظیم منابع 

 ای جداگانه براساس حروف الفبا )نام خانوادگی( تنظیم گردد.فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه

  ،کتاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار. عنوانکتاب: نام خانوادگی، نام 

  ،ی مجله، سال انتشار.اره، نام مجله، شم«مقاله عنوان»مقاله: نام خانوادگی، نام 



 

  ،آدرس اینترنتی.«نام مقاله»منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام ، 

  منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر شود و در صورت عدم

 شود.میتألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز 

  بدون « تابی»)بدون ناشر(، « نابی»)بدون محل نشر(، « اجبی»عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ(

 تاریخ( استفاده شود.
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تّه و صد الب یمآموزش ده یاو  یاموزیمکه ب کندمیطور حکم  ینا یرفتار خردمندانه در زندگ
 .کوشندمیدر هر دو نقش  یاتح یانخوشا به حال آنان که تا پا

فکرند ت یندر ا یشهصاحبان اند رو ینا باشد از« دار معنا»یدهر حرکت ما با ینی،گفتمان د در
ی هاعنوانا آی هیم؟دمی ادیخوانیم و چرا میها پاسخ دهند: که چرا پرسش ینبه ا  یوستهکه  پ

 یا ...و  به دنبال دنیای فانی هستیم؟! یاآ !کند؟میعلمی ما را سرخوش 
 شکه برای هستعلومی  مالَعدر این  انددمیجو ز آن رو است که خردمند علماها این پرسش

 وا هکاست  حجابیگاه ـ باشد  واپیرامون  قایقح ۀروشن کنند ایدبکه ـ  انشید و ودی نداردس
و  دباشم دنیا، جاهل آخرت الِو چه سهمگین که ع کندمی افلغاز شناختن خویشتنِ خویش را 

 !نکندحتی بوی بهشت را استشمام 
در رو و به کاربستن آن  پیشبازخوانی روایت  به ما اعم از مدّرس و دانشجو نیازمند ۀهم

« انمدمین»انیم امّا شهامت دمیپاسخ پرسشی را ن است خود هستیم! شاید پیش آمده حیات علمی
م »»فرمود:  $مؤمنینالرا نداریم، همان حقیقتی که امیر
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درستی که بدترین مردمان نزد خداوند  به: »ایدفرممی @به ابوذر غفاری پیامبر اسالم#
در روز قیامت عالمی است که از علمش سودی نبرده است و کسی که برای جلب توجّه مردم به 

 .کردنخواهد استشمام سوی خود به دنبال تحصیل علم باشد، بوی بهشت را 
واهد د، نخفریبی در جستجوی علم باشکه برای مردم ذر! بوی بهشت به مشام کسیاای اب

انم و دمیانستی، پس بگو: ندمیذر! هرگاه از تو چیزی پرسیدند که پاسخ آن را نارسید، ای اب
انی، فتوا نده تا از عذاب خداوند در روز دمیخود را از پیامدهای آن نجات ده و به چیزی که ن

نها آ شوند و بهمیجهنّم آگاه  ذر! گروهی از بهشتیان از گروهی از اهلاقیامت نجات یابی، ای اب
گویند: چه چیزی شما را جهنّمی کرد، در حالی که ما به برکت تربیت و تعلیم شما بهشتی می

مل ع آنادیم و خود به دمیگویند: ما دیگران را به کارهای خیر فرمان میشدیم؟ آنان در پاسخ 
  .کردیممین

*** 
استادان و پژوهشگران حوزوی « حدیثعلوم قرآن و  هنامدانش»ین شماره از اوّلبعد از انتشار 

های مختلف از خادمان نشر مجلّه تقدیر کردند، ضمن تشکر از ابراز لطف و دانشگاهی، به شیوه
را  «علم حقیقی»فرهیختگان محترم، برای ایشان و همکاران خود، آرزوی عافیت و دستیابی به

 همتا خواستارم.از خالق بی
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 اساس قرآن کریمارسائیل برتفسیری تاریخی از بنی 

 د کاظم شاکرمحم  
 استاد

 قمدانشگاه 
 mk_shaker@yahoo.com 

 $اسرائیل به فرزندان و نوادگان حضرت یعقوب، و بنی$لقب حضرت یعقوب ،اسرائیل
چ قومی هی ۀباردر یهودیان تسرّی یافت. قرآن مجید ۀبه هم عنوانشود، بعدها این میگفته 

را بازگو نکرده ا آنه اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخقوم بنی ۀبه انداز
 شان با حضرتو عهد و پیمان $یعقوب ۀاست. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسط

 که چند هزار سالآنها  های بعدیدر هنگام مرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل $یعقوب
اریخی ت ۀدر این گسترآنها  سخن گفته است و از همگی ،زیستندمیالعرب یرةبعد در جز

 ست.آنهاکه حاکی از استحکام هویت قوم  بردمیاسرائیل نام بنی عنوانبه
 $به همراه یعقوبآنها  شود کهمییک گروه از زمانی آغاز  عنواناسرائیل به تاریخ بنی

که به دوازده سبط مشهور آنها  ن پس در نسلاسرائیل از آو همسرش وارد مصر شدند. بنی
یک دیانت مهم به اوج رسیدند. در زمان  عنوانبه  $تداوم یافت. در زمان موسی ،شدند

داری و حاکمیت سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و از نظر کشور &داود و سلیمان
ابل د نصّر، پادشاه بآغاز شد. در زمان نبوکآنها  بختیضعف و تیره ۀدور $بعد از سلیمان

دی نخست میال ۀرومیان در سد ۀدیگر چیزی از این حاکمیت سیاسی باقی نماند. در حمل
 بار دیگر اضمحالل را تجربه کردند و به قری و بالد مختلف پراکنده شدند. یک

های عهد عتیق، تالش در این مقاله، با محوریت آیات قرآن کریم و با استفاده از نوشته
 اسرائیل عرضه شود.فسیری تاریخی از بنیشده تا ت
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 مقدمه

ان او اطالق شده است. این کلمه عبری است؛ اسرائیل به فرزندان و نوادگ، و بنی$اسرائیل لقب حضرت یعقوب

خدا است  ۀبه معنای خدا است. بنابراین اسرائیل به معنای بنده خدا یا برگزید« ایل»به معنای عبد یا صفوه و « إسرا»

  .(1/6 ق،1392 )طنطاوی،

ۀ تارعه با فرشاند که این لقب هنگام مصدمی« که بر خدا مظفّر گشت کسی»را به معنای  قاموس کتاب مقدس آن

هم در کتاب مقدس )سفر برای یعقوب$  عنواناین  .(53، )قاموس کتاب مقدس خدا در فنیئیل بان ملقّب گردید

( آمده است. بنابراین به 58؛ مریم، 93( و هم در قرآن کریم )آل عمران، 3/ 12؛ هوشع، 30و 28، 2، 1/ 32پیدایش، 

 یهودیان نیز  ۀگرچه بعدها به هم ،شودمیگفته اسرائیل بنی $فرزندان و نوادگان حضرت یعقوب

ان یعقوب عبرانیان برای نوادگ عنواناسرائیل از قرن هیجده پیش از میالد در کنار بنی ۀکلم اسرائیل اطالق شده است.بنی

ر و در کتب . در تورات هفده باشدندمیعبرانیان نامیده پیش از آن تنها  .(26 م،1998، )خلیفه محمد رفته استمیبه کار 

؛ اعمال رسوالن، 4-3/ 13، اوّل؛ سموئیل 12/ 15)نک: تثنیه،  یاد شده استعبرانیان  عنوانبا آنها  مسیحیان نیز سه بار از

 $اسرائیل، یهود و قوم موسیکند، بلکه با عناوینی چون بنیمییاد نعبرانیان  عنوانبا آنها  گاه ازاما قرآن هیچ ،(1/ 6

 کند. مییاد 

 مگذاری یهود به عبرانیان سه قول وجود دارد:نا رد
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گفتنی است که ابراهیم  ؛(13/ 14)سفر پیدایش،  خواندند «ابراهیم عبرانی»از نهر فرات که او را  $. عبور ابراهیم1 

 کرد.میزندگی  ـیکی از شهرهای کلدانیان در جنوب بابِل ـ قبل از مهاجرت در شهر أور 

 .(32-25/ 10)سفر پیدایش،  م حضرت ابراهیم بوده است، نام جد پنج(Eberعابر ). 2 

الق وی که به اهل صحرا اطدَت این نامگذاری است، مانند کلمه بَنشینی و صحراگردی قوم بنی اسرائیل علّ. صحرا3 

 ،رانیبعبری یا ع اوّالًبا این استدالل که  .را راجح می داند سوّمولفنسون ضمن نقل این سه رأی، خود رأی شده است. می

 اسرائیل است و نه برای فرد یا حادثه خاص، ثانیاً این صفت را کنعانیان و مصریان و فلسطینیان بهصفت برای قوم بنی

ده دیگر دوست نداشتند به این نام خوان ،اسرائیل در سرزمین موعود ساکن شدندبنی آنکهرو، بعد از داده بودند، از اینآنها 

 .(75-74 ص ،م2001ولفنسون، )نک:  ر شدندبردااسرائیل نامنیشوند و از آن پس، تنها به ب

رفته میبه کار آنها  اسرائیل به کار رود برای زبانبرای قوم بنی آنکهاین احتمال هم وجود دارد که عبری بیش از  

اجح ندان رأی نخست را ردانشم اند. با این حال، نامیدهمیشان که عبری بوده بدین نام است و قوم را نیز به اعتبار زبان

 کنعان صورت گرفتهکه با عبور او از رود فرات و حرکت به سمت ارض  $انند. قرآن کریم نیز به مهاجرت ابراهیمدمی

و سپس  $در این سرزمین صاحب فرزند شد. ابتدا اسماعیل $ابراهیم .(26عنکبوت، ال نک:) اشاره کرده است

 را دوازده پسر بود که اساس اسباط  $به دنیا آمد. یعقوب $عقوببه دنیا آمدند. از اسحاق نیز ی $اسحاق

های ماهای: رئوبین، شمعون، الوی، یهودا، یسّاکر و زبولون. دو نفر از راحیل به ننفر از لَیه به نام 6: اندبودهاسرائیل بنی

و نفتالی )سفر  های دانلهه، کنیز راحیل، به نامهای: جاد و اشیر؛ دو نفر از بیوسف و بنیامین. دو نفر از زلفا، کنیز لیه، به نام

  .(26-23 /35پیدایش، 

اشاره  $در قرآن نیز به فرزندان یعقوب .(30/21،همان) عقوب دارای یک دختر نیز بوده استمطابق کتاب مقدس، ی

با این  .(133ره، بقال) همگی بر دین توحید خواهند ماند به او اطمینان دادند که $شده است که در هنگام مرگ یعقوب

 به نام یاد نشده است.  ـیوسف$ جز ـ فرزندان یعقوب$حال، از 
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دارای یازده برادر بوده  $شود که یوسفمیدانسته ( 10و 4)یوسف، و تأویل آن  $از جریان رؤیای حضرت یوسف

( تصریح کرده 160ل )األعراف، اسرائیبنی ۀ( اشاره و به اسباط دوازده گان58اسرائیل )مریم،  ۀچنین قرآن به ذرّیاست. هم

اما از نظر مفهومی قابلیت تطبیق بر یهود، نصاری و حتی کافران از  ،بر یهود اطالق شده اسرائیل گرچه است. تعبیر بنی

تعبیر یهود و نصاری تعبیرهایی خاص برای امت دینی یهود و نصاری هستند. گاهی  آنکهرا دارد و حال  $یعقوب نسل

 (. 159شده است )األعراف،  یاد $قوم موسی عنوانیل به اسرائهم به بنی

 #است که در برخی از موارد این تعبیر شامل حال یهودیان معاصر پیامبر اسرائیل اینمهم در آیات مربوط به بنی ۀنکت

پس س ،«که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفته است»گوید میقره وقتی ب ۀسور 83 ۀشود. به طور مثال در آیمینیز 

. (83قره،بال) <یتم اال قلیال منکم و انتم معرضونثم تولّ>گوید: می #پیامبر اکرم حیات خطاب به یهودیان معاصر

معاصران نسبت به اعمال  ۀ(، و مؤاخذ47و  40اسرائیل )البقره،بنی عنوانبا  دادن یهودیان معاصر پیامبر# مخاطب قرار

 ( نشان از هویت مشترک 81-78؛ المائده، 153النساء، ؛ 211؛ 87؛ 83؛ 76-72گذشتگان )البقره، 

بار به کار 41اسرائیل در قرآن بنی ۀواژ و نسل معاصر پیامبر# در اخالق و عقاید و اعمال دارد.آنها  ۀهای گذشتنسل

 مدنی، آمده است.  هم های مکی ودر سورههم رفته است که 

یه و جاثالخان، دّالزخرف، الغافر، السجده، النمل، ال، الشعراءراء، طه، سألی بدین قرارند: األعراف، یونس، اهای مکّسوره

 حقاف. ألا

های مدنی بار و در سوره 25های مکی ه در سورهواژصف. این المائده و العمران، بقره، آلالهای مدنی عبارتند از: سوره

 بار آمده است. 16
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 در قرآن« یهود»و « إرسائیلبنی»تفاوت دو تعبیر 

 سخن  اسرائیلو دیگر پیامبران بنی $اسرائیل در زمان موسیبنی ۀهرگاه قرآن از تاریخ گذشتاند ی گفتهبرخ

برد. اما میر اسرائیل را به کاکند، لفظ بنیمیاشاره  ،از بعثت اتفاق افتاده استقبل گوید و یا به برخی از وقایعی که می

 ،کندمیرا بازگو آنها  تحریفات و نیّات ،شبهات، گوید و دسائسمیخن در مدینه س #با رسول خداآنها  ۀهرگاه از مواجه

های مدنی آمده است. های قرآن در سورهیهود و یهودی تنها در کاربست ۀکند. به همین روی، واژمیاز لفظ یهود استفاده 

ل از بعثت رسول یافته و تا قب موجودیت $شود که از زمان یوسفمیاسرائیل به امّتی گفته توان گفت که بنیمیبنابراین 

دیگر سزاوار این نام نیستند و نام یهود بر ایشان اطالق  #اند. اما همین گروه بعد از بعثت پیامبرحضور داشته #خدا

 .(38 ق، ص1419 شود )خالدی،می

 

 ارسائیل در قرآن با رعایت سیر تاریخیسیامی اجاملی بنی

را بازگو نها آ اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخقوم بنی ۀهیچ قومی به انداز ۀباردر قرآن مجید

شان با حضرت یعقوب$ در هنگام نکرده است. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسطه یعقوب$ و عهد و پیمان

ت و از سخن گفته اس ،ندزیستمیالعرب که چند هزار سال بعد در جزیرةآنها  های بعدیمرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل

دارد. نها آ برد که این خود نشان از هویت مستحکم قومیمیاسرائیل نام بنی عنوانتاریخی به  ۀدر این گسترآنها  همگی

رفتارهای فرزندان یعقوب$ با برادر خویش، یوسف$، منجر به این شد که او سر از مصر درآورد و پس از چندی به 

ایان رسید ت به پاسرائیل در مصر ساکن شدند. ایام عزّای پیش رفت که بنیوادث به گونهجایگاهی رفیع دست یافت و ح

 اسرائیل را به قومی مستضعف تبدیل کرد. به پاس مقاومت و صبوریشان، خداوندهای فرعون، بنیها و شکنجهو عذاب

ای هنتوانستند سپاس نعمتآنها  اما .(137)األعراف،  محقق ساخت اسرائیلینیکوی خود را به بن ۀرا نجات داد و وعدآنها 

هی را به جا آورند و در مقابل، به طغیان و سرکشی روی آوردند و به نافرمانی خدا و پیامبرانش، و حتی به بت پرستی اال
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هی و هی باعث سرازیر شدن غضب االهای االالعمل نابجا در برابر نعمتاین عکس .(138)األعراف،  پرداختند و شرک

 .(81)طه،  شدآنها  سقوط

ه سرزمین بنون$اسرائیل به رهبری یوشع بنو بعد از وفات موسی$، بنیپس از سرگردانی چهل ساله در بیابان 

 ین پادشاه اوّلهای بعدی از پیامبرشان خواستند که برایشان پادشاهی قرار دهد. طالوت موعود وارد شدند. در سده

 از هم پاشید و فساد و تباهی در درون $یت سیاسی یهود نیز با مرگ سلیمانپادشاهی و حاکم ۀ. دورشداسرائیل بنی

( در 4، راءسألفسادهایشان بود )ا ۀفجیع که نتیج ۀطی دو حادثآنها  را به نابودی کامل کشاند.آنها  اسرائیلاسباط بنی

این قرآن  حجاز مهاجرت کردند.هم به آنها  ای ازپراکنده شدند. عده ـصورت تبعید یا مهاجرت به ـهای دیگر سرزمین

 .(122و  47، 40البقره، ) کندمیاسرائیل خطاب بنی ،ها قبل از بعثت پیامبر# به حجاز آمده بودندرا نیز که قرنیهودیان 

( 197، الشعراء) داسرائیل نسبت به حقانیت قرآن و پیامبر# علم و یقین داشتندر زمان پیامبر اسالم#علمای بنی 

را نها آ و درست و نادرستکرد ، بر آنان حکایت شتنداختالف داآنها  ۀاسرائیل در باراحکام و معارفی را که بنی و قرآن نیز 

، حقافأل)ا قرآن گواهی داده و ایمان آوردنداسرائیل هم بر درستی ای از بنیعده که در این میان( 76نمل، ال) ساختآشکار 

10). 

 

 مانی، حاکامن، روابط، انبیاء(ارسائیل )قلمرو مکانی، ز تاریخ بنی

به همراه یعقوب$ و همسرش وارد مصر شدند. آنها  شود کهمییک گروه از زمانی آغاز  عنواناسرائیل به تاریخ بنی

دیانت  یک عنوانبه  $که به دوازده سبط مشهور شدند تداوم یافت. در زمان موسیآنها  اسرائیل از آن پس در نسلبنی

داری و حاکمیت سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و از نظر کشور &در زمان داود و سلیمانمهم به اوج رسیدند. 

آغاز شد. در زمان نبوکد نصّر، پادشاه بابل دیگر چیزی از این حاکمیت آنها  ضعف و تیره بختی ۀدور $بعد از سلیمان

محالل را تجربه کردند و به قری و بالد بار دیگر اض یکنخست میالدی  ۀدر سدرومیان  ۀسیاسی باقی نماند. در حمل
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اسرائیل نیب عنوانبه آنها  چنان هویتاسرائیلی به دینشان، هممختلف پراکنده شدند. اما با وجود پیوستن افراد غیر بنی

 را آنها  المقدس و پراکندگیبیت دومگیری تا ویرانی اسرائیل از زمان شکلتاریخ بنی. شدمیشناخته 

 اسرائیل از مصر؛اش از فلسطین به مصر تا خروج بنی. مهاجرت یعقوب$ و خانواده1 :ند بخش تقسیم کردتوان به چمی

 975. دولت طالوت تا تقسیم دولت به اسرائیل و یهودا در حدود سال 3 . خروج از مصر تا تأسیس دولت طالوت )شائول(؛2

اسرائیل تاریخ بنی. 5پیش از میالد؛  586رانی اورشلیم در سال اسرائیل از وفات سلیمان$ تا وی. تاریخ بنی4پیش از میالد؛ 

  .میالدی 70در سال  دوماورشلیم تا ویرانی  اوّلاز ویرانی 
 

 از مرص ارسائیلاش از فلسطین به مرص تا خروج بنیمهاجرت یعقوب$ و خانواده. 1

 زندگی  $رت ابراهیمیعقوب$ و فرزندانش در الخلیل در سرزمین فلسطین، محل سکونت جدّشان حض

او در مصر به مقام و موقعیتی رسید، یعقوب$ به  اینکهکردند. بعد از اتفاقاتی که برای یوسف$ افتاد و پس از می

گفته  .(100، یوسف) قرار گرفتند همراه همسر و فرزندانش وارد مصر شدند و مورد تجلیل و تکریم حضرت یوسف$

)نک: طعیمة،  .م. دانسته اندق1600حوالی سال  آن رابرخی نیز  م. بوده است. ق.1900ه که این واقعه در حدود سال شد

2/10).  

)سفر پیدایش،  نفر بوده است 70فرزندان یعقوب$،  اسرائیل، به غیر از همسرانِدر هنگام مهاجرت به مصر شمار بنی

 ،که در زمان ورود یعقوب$ به مصرگفته شده  .(47/11)سفر پیدایش،  در بهترین جای مصر سکنی یافتندآنها  .(46/27

ق. 2098) خاندان هکسوس حاکم مصر بودند. این خاندان در اصل از آسیا به مصر مهاجرت کرده بودند و از حوالی سال

اسرائیل در مصر مورد تکریم بودند و از نعمت برخوردار. در مصر سلطه داشتند. در این دوره، بنی (ق. م.1587) تا سال (م.

اسرائیل آغاز شد پیش از میالد، سختگیری بر بنی 16ومت خاندان هکسوس و پیروزی خاندان احمس، در قرن با زوال حک

آشکارا صورت گرفت آنها  ، دشمنی بادومرامسیس  ۀ( و در دور57-56؛ فتوحی، ص 21-20، خولیّ؛ نک: 17/ 1)طنطاوی، 
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در نها آ اسرائیل آن بود کهدر عذاب و شکنجه بنیآنها  هایهرا به انواع مشکالت و بالیا مبتال کردند. یکی از بهانآنها  و

جمع اموال و ثروت پرداخته  زمان حکومت خاندان هکسوس با حاکمان بر ضد مردم اصیل مصری تبانی کرده بودند و به

 .(17/ 1)همان،  بودند

ق. 1288تا  1462دیگری از ق.م. و 1250تا  1350وجود دارد: یکی از  دو قول دومدر مورد تاریخ حکومت رامسیس 

اسرائیل در هایی که قوم بنیقرآن کریم در آیاتی چند به عذاب .(65 اسرائیل من اسفارهم،تاریخ بنی م. )محمد عزه دروزه،

به فرمان  &موسی و هارون .(49لبقره، اال؛ 4صص، الق؛ 6)ابراهیم،  مصر بدان دچار شدند پرداخته است زمان فرعون در

ا او به ب اسرائیل را آزاد بگذارد تااسرائیل دست بردارد و بنیفرعون رفتند تا از او بخواهند که از عذاب بنی خداوند به سوی

موسی  .(127)األعراف،  از اجرای این پیشنهاد باز داشتنداشراف قوم فرعون او را  .(47)طه،  سرزمین فلسطین برگردند

ای را های هشداردهندهها و عذاباز آن پس خداوند نشانه .(128عراف، اسرائیل را به صبر و پایداری دعوت کرد )األیبن

اسرائیل به پی ببرند و ایمان بیاورند و یا حداقل اجازه دهند بنی $بر فرعون و فرعونیان نازل کرد تا به حقانیّت موسی

)نک: سفر  شمردمیاست بر از مصر خارج شوند. تورات ده عذاب را که بر فرعونیان نازل شده  &همراه موسی و هارون

وقتی معجزات آنها  را همراه با نه معجزه به سوی فرعون گسیل داشت. $اما مطابق قرآن خداوند موسی .(11-7پیدایش، 

 ییقین داشتند به خاطر حفظ قدرت و ارضای حس خودبرتربینی همهآنها  هی بودنهی را می دیدند در حالی که به االاال

مانند تبدیل  ،گانه صرفاً معجزه بودبرخی از این موارد نه .(14-12نمل، ال؛ 102-101سراء، إلنک: ا) را سحر دانستندآنها 

 :مانند ،برخی نیز به صورت عذاب بر فرعونیان نازل شد .(108-107، )األعراف به اژدها و ید بیضای او $عصای موسی

(. باالخره فرعون تسلیم شد و اجازه داد 133 طوفان، ارسال ملخ و کنه و غوک و تبدیل شدن آب به خون )األعراف،

اسرائیل وحی کرد که شبانه بنی $خداوند به موسی .(134)األعراف،  از مصر خارج شوند اسرائیلبه همراه بنی $موسی

ی شکنفرعون که باز هم به فکر پیمان .(68-52؛ شعرا، 81-77را از مصر خارج کند و به فرمان خدا از مصر خارج شدند )طه، 
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؛ 78از مصر جلوگیری کند که همگی غرق شدند )طه، آنها  افتاده بود با سپاهیان خود به تعقیبشان پرداخت تا از خروج

 .(136األعراف، 

 بسیار مبالغه کرده است. مطابق آیات ،اسرائیل که از مصر خارج شدندبرخی بر این باورند که تورات در مورد عدد بنی

 نفر را صدها هزارآنها  در حالی که تورات شمار( 54)الشعراء، نامیده است  «شرذمة قلیلون»ا رآنها  ، فرعونالشعراء ۀسور

 ،کم بوده است $اسرائیل حتی در زمان حضرت داود( آیات قرآن بیانگر آن است که شمار بنی237دانسته است! )غنیم، 

اسرائیل در به هر روی، خروج بنی .(249بقره، )ال <کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اهلل>:گویدمیچرا که قرآن 

اند، اسرائیل را رود نیل گفتهدر حالی که برخی مفسران محل عبور بنی حدود قرن سیزده پیش از میالد رخ داده است.

 ( در داستان 138)األعراف،  <وَ جَاوَزْنَا بِبَنىِ إِسْرَ ءِیلَ الْبَحْر>عالمه بالغی معتقد است مراد از بحر در آیاتی مانند 

بالغی، ) تل اساسرائیل، خلیج سوئز از دریای سرخ است که عرض آن به حسب جاهای مختلفش بین ده تا بیست مایبنی

و  $اخیر کشف شده است که خلیج عقبه جایی بوده است که موسی سیشناهای باستان( با این حال، با کاوش188/ 1

هایی در آن غرق شدند. باستان شناسان در عمق دریا به وسایلی از قبیل عرابهاسرائیل از آن عبور کردند و فرعونیان بنی

  1.انداز فرعونیان دست یافته

  
 خروج از مرص تا تأسیس دولت طالوت )شائول(. 2

اسرائیل پس از خروج بنی .(10/ 2)طعیمة،  د اتفاق افتاداسرائیل از مصر در حوالی قرن سیزدهم پیش از میالخروج بنی 

وقتی  .(141-138)األعراف،  بتی قرار دهدآنها  درخواست کردند تا برای $ناسپاسی پرداختند و حتی از موسی به

اسرائیل به ای ساخت و قوم بنیگوسالهآنها  را فریب داد و از طالهایآنها  سامری ،به کوه طور رفت $موسی

 .(88-85)طه،  پرستی پرداختندگوساله

                                                
 http://www.arkdiscovery.com/red_sea_crossing.htm  " از: The Red Sea Crossing"اینترنتی  ۀمقال: . نک1
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تنها دو نفر )یوشع و کالیب( آنها  انتخاب شدند. ازآنها  ین موعود )کنعان( دوازده نفربرای اطالع یافتن از سرزم

نفر و 12انتخاب قرآن کریم هم به  .(6/ 14و  15-3/ 13اسرائیل را ترغیب به فتح سرزمین موعود کردند )سفر اعداد، بنی

آنها  از $که موسیمیهنگا .(23و  12 همگرایی آن دو نفر از رهبران با حضرت موسی$ اشاره کرده است )المائده،

این شد که تا چهل سال آنها  مجازات .(22-21مائده، البه بهانه تراشی پرداختند ) ،خواست که وارد سرزمین موعود شوند

  .(26مائده، الدر بیابان ماندند و از ورود به سرزمین موعود بازماندند )

عود را به سرزمین موآنها  به دست گرفت ورا اسرائیل امور بنی زمامنون$ بن، یوشع&بعد از وفات موسی و هارون

را تأیید  $اسرائیل در سرزمین فلسطین بعد از موسیقرآن کریم نیز ساکن شدن بنی .(10و  8، 7های ا، برد )یوشع، باب

کنند و دچار عذاب میهی را رعایت نسرزمین نیز فرمان اال نورود به ایبدو حتی در آنها  اما .(104سراء، ألکند )امی

  .(59)البقره،  شوندمی

تقسیم کرد. بعد از مرگ یوشع، آنها  هد که چگونه یوشع سرزمین را بیندمیفر یوشع شرح از سِ 19تا  13های باب

داور  15آخرین داور، سموئیل بود. حدود پادشاهی طالوت ادامه داشت. ظاهراً  آغازنوبت به عهد داوران رسید. این دوره تا 

کردند و هر گروهی در یکی از بالد ساکن شده میصورت قبایلی زندگی اسرائیل بهبنی ،در این دوره بودند. در این دوره

سال طول  100پرستی روی آوردند. گفته شده که این دوره کردند و بسیاری به بتمیداوری آنها  بین تبودند و قضا

 100در حالی که به بیش از  ،سال ذکر کرده است 350ول این دوره را گوید که در سفر داوران، طمی ةکشیده است. دروز

پیش از  13در اواخر قرن آنها  برقرار شد وآنها  پادشاهی رسمی بین م( ق.1030) سال حدود رسد، چرا که درمیسال ن

ق، 1389 روزه،سال ادامه یافت )د 80نیز  &مجموع زعامت موسی و یوشع. از مصر خارج شدند( م ق.1210)حدود میالد 

 ناها، کشتن صالحان و رواج زاسرائیل رواج یافت؛ پرستش بتداوران بدترین گناهان در بین بنی ۀدر دور .(123-122 ص

  .(146این سه گناه، بزرگترین گناهان از نظر یهودیان است )نک: شاحاک،  .(دوم)نک: سفر داوران، باب 
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 پیش از میالد 975یهودا در حدود سال  دولت طالوت تا تقسیم دولت به ارسائیل و. 3

 اوّل؛ دومبه بعد؛ سموئیل  11های ، باباوّلسموئیل  :طالوت، داود و سلیمان )نک :از ملوک این دوره عبارت بودند

نامند. قرآن داستان طالوت و مینخستین  این دوره را عهد ملوکِ .(12تا  1تواریخ،  دومتواریخ؛  اوّل؛ 12تا  1پادشاهان، 

با او مخالفت کردند.  رو، از ایناز قبیله یهودا نبود $اند که طالوتگفته. (252-243)نک: البقره،  کندمیرا نقل  &داود

سال پادشاهی کرد. دوران  40حدود  $چنین سلیمانسال تداوم یافت. هم 40( ملک داود 271/ 1 ق،1417 )ابن کثیر،

و  $اند که شهرت سلیماناسرائیل دانستهمنیت و آسایش برای بنیای سرشار از رفاه و ارا دوره $حکومت سلیمان

از یمن آمد تا از حکمت او بهره گیرد. در این دوره هیکل و کاخ ساخته شد أ سب ۀفراگرفت. ملکرا حکمت او سراسر آفاق 

   .(25تاریخ االسرائیلین،  به نقل از 48/ 1 ق،1392 ها بنا گردید )طنطاوی،و شهرها و قلعه

رائیل به استا زوال دولت بنی $بعد از سلیمان ۀدور اند.اسرائیل نامیدهرا عصر طالیی بنی &داود و سلیمان ۀدور

 .(38/ 1 ق،1392 نامند )طنطاوی،می دومرا دوره ملوک  نبوکد نصّردست 

 
 پیش از میالد  586ارسائیل از وفات سلیامن$ تا ویرانی اورشلیم در سال تاریخ بنی. 4

اسرائیل نامید و دو سبط یهودا وفات یافت. پس از وی پسرش، رحبعام، خود را پادشاه بنی( مق. 932)در حوالی سلیمان 

ب در بربعام را پادشاه کردند. بدین ترتیآنها  اما ده سبط دیگر از بیعت با او سر باز زدند. ،و بنیامین با وی بیعت کردند

یواقیم آخرین پادشاه یهودا ق.م( استمرار داشت. صدقیا بن 586)تا سال  کهوجود آمد ه اورشلیم حکومتی به نام یهودا ب

ق.م( به دست سرجون،  721) وجود آمد که پایتخت آن شکیم )نابلس( بود و در ساله بود. در شمال هم حکومت اسرائیل ب

 .(29-28؛ تاریخ االسرائیلیین، 56-53/ 1 ،1392 )نک: طنطاوی، پادشاه آشور، سقوط کرد

های داخلی نیز وجود داشت. مرکز ین دو دولت به طور مرتب جنگ و ستیز وجود داشت. در دولت اسرائیل نزاعبین ا

مان در دولت یهودا، پادشاهان از نسل سلی. (سامرهبار از شکیم به ترصه و بار دیگر به شامر )یک :حکومت دو بار تغییر کرد
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از  طور کلی انحراف از صراط مستقیم در دولت اسرائیل ف بودند. بهدر حالی که در دولت اسرائیل از اسباط مختل ،بودند

 ؛ شلبی،211 و 178 ، ص1389 ،؛ دروزة54 ، ص1377 هاکس،)نک:  دپرستی و شرک روی آوردنبه بتآنها  یهودا بود.

 .(90م، ص1997

دولت اسرائیل به کلی ( مق. 721)در سال  اینکههای دیگر نیز در جنگ بودند. تا متناوب با دولتبه طور این دو دولت 

 اکس،هاسرائیل را به اسارت گرفته به ماوراء فرات تبعید کردند )غلبه کردند و اسباط بنیآنها  ها براز بین رفت و آشوری

 .(91 م، ص1997 شلبی،؛ 55 ، ص1377

با کشته شدن  (ق.م 586) ، پادشاه بابل، داشت در نهایت در سالنبوکد نصّردولت یهودا هم پس از چندین جنگ که با 

خود با یکدیگر  نکهآاسرائیل به بابل تبعید شدند. به طور خالصه، این دو دولت غیر از شان به کلی از بین رفت و بنیپادشاه

م، ص 1997از شمال ابتدا توسط سوریه و سپس بابل و از جنوب توسط مصر تحت فشار بودند )نک: شلبی،  ،درگیر بودند

91).  

( را اشاره به ویرانی 259هایش فرو ریخته بود )البقره، قرآن از آبادی ویران شده که دیوارهایش بر سقفبرخی یادکرد 

  .(207 ق، ص124 ،خولیّ) انددانسته نبوکدنصّرالمقدس به دست بیت

 
 میالدی  70در سال  دوماورشلیم تا ویرانی  او لارسائیل از ویرانی تاریخ بنی. 5

 کردند:میهای زیر حکومت یم، بر سرزمین دولتاورشل ،بین دو ویرانی

 323از )بطالسه . 4 ؛(ق. م 323تا  330از )یونان . 3(؛ ق. م 330تا  538از )فارس . 2 ؛(ق. م 538تا  586از )بابل، . 1
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بعد از ویرانی نخست اورشلیم، به مدت پنجاه سال یهودیان در بابل تبعید شده بودند و تقریباً اورشلیم خالی از یهودیان  

ق.م( کورش،  538)ارمیا، عزرا، نحمیا و دانیال ظهور کردند. در سال  :اسرائیل مانندبود. در این دوره برخی انبیای بنی

 ازندرا کمک کرد تا دوباره هیکل سلیمان را بسآنها  فارس، بر بابلیان غلبه کرد و با یهودیان رفتاری نیکو داشت. او پادشاه

 .(4-1/ 1؛ عزرا، 23-22/ 36تواریخ،  دوم)نک: 

رت ابسیاری از یهودیان که به زندگی در بابل عادت کرده بودند در همان سرزمین ماندند و یا بین بابل و اورشلیم تج 

 ،ت نداشتنددیگر در اورشلیم دولآنها  های یهودا و بنیامین بودند. اماکسانی که برگشتند از سبط کردند و در تردد بودند. می

  .(94-93 م، ص1997 بلکه به صورت جامعه یهود تحت دولت فارس بودند )شلبی،

والی  عنوانق.م( به 449) مثال، عزرا در سال گزید، به طورمیگاهی دولت فارس، والی اورشلیم را از میان یهودیان بر

ق.م( اسکندر مقدونی بر دولت فارس چیره شد و با یهودیان نیز رفتار خوبی داشت و 330) در سال اورشلیم منصوب شد.

دولتش  (ق.م 323)بعد از وفات اسکندر در سال  .(293 ق، ص1389 ،ة)دروزآمد  سلیمان خود به زیارت اورشلیم و هیکل

 285)بود. از سال ه ق.م( در دست بطالس 200)، پادشاه مصر افتاد که تا سال اوّلشد. فلسطین به دست بطلیموس  تقسیم

 شیدندک آتش به بعدها آن را اعراب که ـاسکندریه  ۀشود کتابخانمیکرد که گفته میحکومت  دومبطلیموس  (ق.م 247 تا

 .(26ریخ االسرائیلیین، ؛ تا65/ 1ق، 1392 ت او ساخته شد )طنطاوی، دسبه ـ

نفر، به اسکندریه بفرستد تا تورات  6از هر سبط،  ـ نفر از یهویان 72نین او از الیعازار، کاهن یهودیان، خواست تا چهم 

)هفتادی( سبعینیه  ۀترجم آن راروز ترجمه به اتمام رسید که نام  72 لشود در طومیرا به یونانی ترجمه کنند که گفته 

در  آنکهو چهارم نیز حکومت کردند تا  سوّمبطلیموس  هابعد .(295 ق، ص1389 ،ة؛ دروز51-49یوسیفوس، نهادند )نک: 

 نکهای، پادشاه سلوکی سوریه روی داد تا سوّمهایی بین بطلیموس و أنطوخیوس جنگ (ق. م. 200تا  222)های بین سال

ق.م( فلسطین تحت حکومت سلوکیان  167ا سال ت 200)ق.م( فلسطین به دست سلوکیان افتاد. از سال  200)در سال 

نند و احکام دینی یونانی عمل ک سوّمکردند تا به رمیرا وادار آنها  با یهودیان نهایت بدرفتاری را داشتند وآنها  قرار داشت و
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ی به هنان یهودقرار داده بودند. این ظلم و بیداد به انقالب گروهی از کا معبد سلیمانو حتی تمثال معبود خودشان را در 

 63)از این زمان تا سال . (187-181 ، ص1380، )نک: سیّارق.م( رخ داد  166)سال  ینام مکّابیان انجامید که در حوال

 -67/ 1، 1392 طنطاوی،؛ 49، ص 1388 باغبانی،گشت )نک: میابیان و سلوکیان دست به دست ق.م( اورشلیم بین مکّ

69).  

انس مکّابی و برادرش، ارستبولس، سبب شد تا دولت روم از این فرصت استفاده کند ق.م( نزاع بین هرک 63)در سال 

ها درآمد میمیالدی فلسطین تحت حاکمیت رو 614و فلسطین را به قلمرو حکومت خویش بیفزاید. از این تاریخ تا سال 

  .(69 ، ص1388 باغبانی،)نک: 

ها بوده میرو ونوساناتی در روابط یهودیان  ،م را ویران کردندها اورشلیمیمیالدی که رو 70ق.م( تا سال  63) از سال

کردند، گاهی برخی یهودیان بر والیان منصوب از طرف میها انتخاب ها والی را از میان خود یهودیمیاست؛ گاه رو

آوردند و در میحی هم اورشلیم را به تصرف خود درکردند و چند صبامیغلبه آنها  کردند و حتی برمیها شورش میرو

 کرد. به هر حال، یهودیان با میرا سرکوب آنها  نهایت حکومت مرکزی روم با ارسال نیرو و فرمانده جدید

به شورشی همگانی روی آوردند. دولت روم فرماندهی به نام فاسباسیان  ،کردندمیإعمال آنها  هایی که رومیان برسختگیری

پسرش تیطس را جانشین خود کرد و تیطس  .امپراطور شد عنوانخود به  آنکهز را سرکوب کند و او بعد اآنها  فرستاد تا

نابود کرد و در این سرکوب حدود یک میلیون یهودی را کشت. از  آن رایهودیان را سرکوب کرد و داخل اورشلیم شد و 

 ی نماند. آن پس یهودیان در بالد دیگر پراکنده شدند و پس از خرابی اورشلیم دیگر از امّت یهودی خبر

؛ شاهین 71-70/ 1 ،1392 کردند )طنطاوی،میدر آن بالد زندگی آنها  تاریخ یهودیان ملحق به تاریخ بالدی شد که

  .(77و  71مکاریوس، تاریخ االسرائیلیین، ص

اورشلیم به حدی طول  ۀنویسد: محاصرمی، خ یهودی که آن حوادث را شاهد بوده استمورّ م.(103-37یوسیفوس )

ه مواد غذایی به اتمام رسید و ساکنان آن مجبور شدند به خوردن میته و حشرات روی بیاورند و بسیاری از گرسنگی کشید ک
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ها پر از اجساد مردگان قدر گرفتاری داشتند که مردگان را بدون دفن رها کردند. منازل و راهمردند و زندگان هم خود آن

ر خارج کنند و این خباز شکم خود بلعیدند تا در روم مینقره خود را و  شد. برخی از مردم به سوی روم رفتند. برخی طال

 ۀکشتند. با این محاصرمیشان یهودیان را به طمع دستیابی به طال و نقره موجود در شکم ،ها رسیده بودمیکه به رو

به  هودیان را کشتند و هر چهها دیوارهای اورشلیم را تخریب کردند و وارد اورشلیم شدند و تا توانستند یمیسنگین، رو

( تعداد کسانی که در این جنگ و 289-282نابود کردند و نیز معبد را ویران ساختند )نک: یوسیفوس،  ،دستشان رسید

را دفن آنها  ها جان دادند و کسیاند و این غیر از کسانی است که در شوارع و خانههزار گفته 600 ،تخریب مدفون گشتند

 .(313را بدون دفن در آبار انداخته بودند )یوسیفوس، آنها  غیر از شمار فراوان از اجسادی است کهنکرده است و نیز 

انند های مجاور مکه زنده ماندند به بالد و سرزمینآنها  بدین ترتیب پس از تخریب اورشلیم و قتل و جرح یهودیان،

  .(72/ 1 ق،1392 العرب روی آوردند )طنطاوی،مصر، قبرس، لیبی و جزیرة

 

 در قرآنآنها  بندیارسائیل و تقسیمهای بنیصفات و ویژگی

یمان شان از این پشان دو دسته شدند: در وفاداری به عهد و میثاقآنها  کند.میاسرائیل را یکسان فرض نبنی ۀقرآن هم

اسرائیل در زمان پیامبر ن بنیای از قرآهمچنین در آیه .(83)البقره،  بدان وفادار ماندندآنها  اندکی از و اعراض کردند

 برشمرده  دوماز دسته آنها  ی ازاندکاند که عده اسالم# به دو دسته خائن و غیر خائن تقسیم شده

 .(13مائده، ال) اندشده

 آن میان خویش ۀنمودند و به وسیلمیحق مردم را راه  ۀکند که به وسیلمیامّتی را معرفی  $در جایی هم قوم موسی 

به  هیاسرائیل نیز به خاطر صبر و پایداری و یقین به آیات االگروهی از بنی .(159رفتار می کردند )األعراف،  به عدالت

کار درست ،مؤمن و فاسق ،چنین قرآن اهل کتاب را به دو گره مؤمن و کافرمه .(24سجده، المقام امامت و رهبری رسیدند )

 .مدخل اهل کتاب( نک:و ستمگر تقسیم کرده است )
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 ارسائیلعلل توجه خاص قرآن به بنی

قومی  نوانعبلکه به ،گویدمیسخن ن ،ی دور در تاریخ پدیدار شدندآنهاگروهی که در زم عنواناسرائیل به قرآن از بنی 

اسرائیل مسائل مربوط به بنی . قرآن کریم نوعاًشتنددر زمان پیامبر# نیز حضور داآنها  های بعدیگوید که نسلمیسخن 

اند که به نقض دمیهد و یهودیان مخالف اسالم را پیروان راه اسالفشان دمییهودیان عصر نزول قرآن پیوند  را به

 آنکهخاطر بنابراین قرآن کریم به( 13-12؛ المائده، 83)نک: البقره، کشتند. میرا  ءپرداختند و انبیامیهی های االمیثاق

نشسته ا آنه ۀرا مورد توجه قرار داده و به نقد منصفانآنها  ،اری مطرح بودنددترین مدعیان دینقوی عنوانیهود و نصاری به 

طاعن یکدیگر به بیان مصرفاً های رقیب مذهبی نظیر است. معموالً گروهاسرائیل یک نقد بیاست. نقد قرآن نسبت به بنی

لکه راند. بمیفراد یک دین را به یک چوب نا ۀکند. نیز هممیها را با هم ذکر و بدی هاکه قرآن خوبیدر حالی ،پردازندمی

مرتکب خیانت علیه آنها  ردازد و حتی در جایی کهپمیدر جاهایی هم که به بیان مطاعن قومی مثل قوم یهود  نوعاً

 ،ندارند مشارکتآنها  ۀکردار هستند و یا حداقل در عمل خائنانحساب گروه اندکی که نیک ،اندپیامبر# و مسلمانان شده

 .(13مائده،ال)نک:  کندمیکاران جدا ساب خیانتاز ح

ده بلکه چندین س لطودینی است که دارای تاریخی دراز به ۀای بارز از یک جامعاسرائیل نمونهبنیدیگر آنکه،  ۀنکت 

 ۀوحرا در آزمایشگاه تاریخ همراه با ن آنهادینداران هستند که انس ۀآمیز پیش روی همتابلویی عبرتآنها  هزاره است.

 ،را مشاهده کنند و درس بگیرند. برخی از خاورشناسانآنها  هی و برخورد با پیامبران و دستوراتتعاملشان با دین و احکام اال

ت که اسرائیل در قرآن اشاره به این مطلب اسگویند که ذکر مسائل مربوط به بنیمیبا استناد به برخی روایات و تفاسیر 

اگرچه سرگذشت  .(EQ, 1/ 306گرفتار خواهند شد ) ،اسرائیل بدان دچار شدندبنیکه ی مسلمانان نیز به همان گناهان

ای به این مطلب ندارد که مسلمانان نیز به ا قرآن هیچ اشارهامّ ،تواند درس عبرتی باشدمیاقوام دیگر برای مسلمانان 

 فتاری را که یهودیان مدینه با پیامبر#کند رمیعکس، قرآن تصریح به ؛شوندمیاسرائیل دچار گناهان و بالیای بنی

 .(153نساء،الاند )داشته $با موسینیز آنها  اجداد ،اندداشته
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 &شیعه ۀ( را به ائم47 ،البقره :اسرائیل در برخی آیات )مانندبنی ،ران شیعهاند که مفسّبرخی نویسندگان غربی گفته 

کربال را با  ۀدر حوادثی مانند حادث &بیتامیه با اهلر بنیو یا رفتا ،(63-62 صص ،1جعیاشی،  نک:اند )تفسیر کرده

 ،1ج ی،فرات کوفنک: اسرائیل است )استشهاد به آیاتی که مربوط به رفتار فرعون و فرعونیان با فرزندان و زنان بنی

ران همه مفسّ ها را نباید بهاینگونه تأویل :اوّالًباید گفت که  .(EQ, 1/ 306-307اند )( تفسیر کرده162ح ،136ص

از باب جری و انطباق است و نه از نوع تفسیر  &بر فرض صحت روایات، این سخنان از ائمه :شیعه نسبت داد، ثانیاً

 .(44-43صص  ،13جق، 1392 )نک: طباطبایی،

از  .است دهنیز نقل ش نسنتدر روایات فراوانی که از طریق اهلاسرائیل نیز در اشاره به موضوع نقبای دوازده گانه بنی 

/ 1، بن حنبلااسرائیل هستند )نقل شده است که فرمودند اوصیای بعد از ایشان به عدد نقبای بنی #قول پیامبر اکرم

 اهلل قابل انطباق نیست.( که این امر جز با امامان دوازده گانه از خاندان رسول286/ 16 ق،1415 ،ابن عساکر؛ 398

 

 ارسائیلنیهای خداوند نسبت به بها و عذابنعمت

ه در . این قوم هم به خاطر صبر و پایداری کهستندساز تاریخ بشر اسرائیل از اقوام شگفتیتوان گفت که قوم بنیمی

 از آن برخوردارکنون تاهایی برخوردار شدند که هیچ قومی هی از نعمتبرخی مواقع از خود نشان دادند و نیز با لطف اال

نها آ هایی برقابل، با کفران نعمتی که کردند و نیز فسادها و افسادهایی که کردند عذاب( و در م20مائده، النبوده است )

  نازل شده است که بر هیچ قوم دیگری نازل نشده است.

   

 ارسائیلهای خداوند به بنینعمت ـ الف

آور ه این قوم داده یادهایی که خداوند در تاریخ ب# را به نعمتاکرمقرآن کریم به طور مرتب قوم یهود معاصر پیامبر

 یاد کرده است. در هیچآنها  از ـ دارد وجود تکریم نوعی آن در که ـاسرائیل بنی عنوانشده و در اینگونه موارد معموالً با 
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یهود نیامده است. قرآن در سه آیه از آیات سوره البقره  عنوانهای داده شده به این قوم با ذکر نعمت ۀلأکجای قرآن مس

ر جهانیان را نیز بآنها  را به کار بسته و در دو آیه موضوع برتری <اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکمبنی ا>یعبارت 

آنها  هایدرنگ به مسئولیتهی، قرآن بیهای االدر هنگام یادآوری نعمت .(122و  47، 40یادآور شده است )نک: البقره،

هی، ایمان آوردن به های االترین میثاقهی است. یکی از مهمپیمان اال وفای به عهد وآنها  پردازد که یکی ازمینیز 

 .(42-40)نک: البقره،  اند به نبوّت او یقین پیدا کرده بودندهایی که از او داشتهبا شواهد و نشانهآنها  است که یپیامبر

« کندیمیچ کس از دیگری دفاع ناز روزی بترسید که ه»گوید که میآنها  نین قرآن کریم پس از یادآوری نعمت بهچهم

  .(123و  48)البقره، 

 

 عبارت است از: اسرائیلهای خداوند به بنینعمتهای برخی از نمونه

نسبت نها آ اسرائیل و افضل بودنخداوند در چند مورد از برگزیده شدن بنی برگزیده شدن و برتر آمدن بر جهانیان: ـ1 

این امتیاز از آن رو به  .(16جاثیه، ال؛ 140؛ األعراف، 122و  47؛ البقره، 32، دخانال) به اقوام دیگر یاد کرده است

اند. کثرت مند نبودهبهره ،برخوردار شدندآنها  اسرائیل ازاسرائیل داده شده که هیچ قومی از آن همه نعمتی که بنیبنی

گناهان و  ۀبه رغم همآنها  ارای باآسا و نیز مداسرائیل، نجات از دست دشمن به صورت معجزهپیامبران قوم بنی

ه ائیل داداسرکند که آنچه خداوند به بنیمیبیان  $هایشان از این جمله است. قرآن از زبان حضرت موسیناسپاسی

یاد آنها  آزمونی آشکار برای عنوانالبته قرآن از اعطای معجزات به  .(20مائده، ال) تبه احدی از مردم دنیا نداده اس

ی هاال عهد به بودن وفادار به منوط ـ مقدس کتاب مطابق حتی ـبدیهی است که این امتیاز  .(33دخان، لاکرده است )

را همانند دیگر مخلوقات آنها  کند ومیسلب آنها  جالب است که قرآن وقتی این امتیاز را از .(5/ 19است )خروج، 

  .(18مائده، الرائیل )اسبرد و نه بنیمینام آنها  از یاند در قالب یهود و نصاردمی
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ریدند و بمیکردند؛ پسرانشان را سر میاسرائیل را به شدّت عذاب : فرعونیان در مصر بنینجات از دست آل فرعون ـ2

ت نعمتی خاص بارها یادآور شده اس عنوانخدمت کنند. قرآن، این مورد را نیز به آنها  گذاشتند تا بهمیزنانشان را زنده 

 .(141؛ األعراف، 6ابراهیم، ؛ 49)نک: البقره، 

اسرائیل را نجات داد و عظیم ایجاد راه خشکی در دریا، هم بنی ۀخداوند با معجز شکافته شدن دریا و عبور از آن: ـ3 

ذاریات، ال؛ 103سراء، أل؛ ا63؛ الشعراء، 77؛ طه، 90؛ یونس، 138؛ األعراف، 50هم فرعون و جنودش را غرق کرد )البقره، 

عظمت و بزرگی این نعمت باشد، چرا که  ،شودمیجه اینکه قرآن به طور مکرر این نعمت را یادآور شاید و .(40

را نها آ در این لحظه خوفی عظیم !اسرائیل در موقعیتی بودند که دشمن پشت سرشان بود و دریا پیش رویشانبنی

 تنها شدند. خداوند با این نعمتش نهمید غرق رفتنمیشد و اگر به دریا میچیره آنها  ماندند دشمن برمیفراگرفت، اگر 

 دشمنشان را نیز غرق کرد. )نک: فخر رازی،آنها  بلکه با نجات ،را غرق نکردآنها  را گرفتار دشمن نکرد و نیزآنها 

 ( 360/ 1 ق،1415

( و 52-51داد )البقره، را مورد عفو قرار آنها  ،پرستی روی آوردندبه گوساله آنکهاسرائیل پس از بنیعفو از مجازات: ـ 4

  .(54را پذیرفت )البقره، آنها  ۀتوب

رین تاسرائیل از بزرگهی برای هدایت بنیاحکام و مقررات دینی و معارف اال :$اعطای کتاب و فرقان به موسی ـ5

 .(53هی است )البقره، های االنعمت

در بین راه آنها  میقات پروردگارش ببرد. را بهآنها  نفر را انتخاب کرد تا 70 $موسیزنده شدن پس از مرگ:  ـ6 

آوریم که پروردگارت را آشکارا ببینیم که در این هنگام دچار صاعقه شدند و مردند. میگفتند که ما در صورتی ایمان 

  .(56-55را زنده کرد )البقره، آنها  ( خداوند دوباره97/ 1 ق،1417 ؛ ابن کثیر،331/ 1 ق،1420 )طبری،

صون اسرائیل قرار داد تا از گرما مبانی بر سر بنیخداوند در بیابان، ابر را چونان سایه :آنهاابر بر سر  سایه افکندن ـ7

 .(57بمانند )البقره، 
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اسرائیل در مدت چهل سالی که در بیابان سرگردان بودند خداوند منّ و سلوی را برای بنی نازل کردن مَنّ و سلوی: ـ8 

 .(57بقره، کرد )المینازل آنها  ۀتغذی

صی ، و$نونبناسرائیل به رهبری یوشعسال سرگردانی در بیابان، بنی 40پس از المقدس: فتح و دخول در بیت ـ9 

 شده محروم آن از هاسال که ـ، بر کنعانیان پیروز شدند و خداوند نعمت ورود به بیت المقدس $حضرت موسی

  .(58 البقره،: نک) داشت ارزانیآنها  بر ـبودند

به امر خداوند عصایش را به صخره زد و در پی آن دوازده چشمه  $موسیهای جوشان و آب گوارا: چشمه ـ10

 .(60)البقره،  استفاده کنندآنها  اسرائیل بتوانند ازبنی ۀگانجوشید تا هر یک از اسباط دوازده

اسرائیل گانه قبلی از بنیهای دهاز نعمتخداوند در پی بیان هر یک های پی در پی: تداوم فضل خدا به رغم نافرمانیـ 11

احوال کفران نعمت را بر شکر آن ترجیح دادند. اما  ۀاسرائیل در همامّا بنی ،خواهد که شکر نعمت را به جای آورندمی

ها ها و ناسپاسینافرمانی ۀهای خداوند، نعمت فضل و رحمت پروردگار است که به رغم همترین نعمتیکی از بزرگ

  .(64-63سرائیل را از عذاب دنیوی و نابودی نجات داده است )نک: البقره، ابنی

 
 ارسائیلهای خداوند نسبت به بنیعذاب ـ ب

و  هی، به سرکشی و طغیانهی، راه کفران را برگزیدند و با فضل و رحمت االهای االاسرائیل به جای شکر نعمتبنی

ن اسرائیل هم از ایاست که گریبانگیر اهل فسق و فجور خواهد شد و بنی هیفساد و افساد ادامه دادند. عذاب از سنن اال

شود، خداوند بخشی می( 123نساء، ال) <من یعمل سوأً یجز به> ۀقائده استثنا نیستند. به جز عذاب اخروی که مشمول قاعد

از راه انحرافی باشد آنها  ث بازگشترا مجازات کرده باشد و هم باعآنها  چشد تا هممیاز عذاب را نیز در دنیا به خطاکاران 

 اند از موارد اسرائیل در دنیا بدان دچار شدههایی که بنیو هم عبرتی برای دیگران باشند. عقوبت

 انگیز برای دیگران است. عبرت
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کند می یاد اسرائیلبنیسراء، خداوند از دو فساد تاریخی اإل ۀدر سور اسرائیل:دو بار فساد و دو بار عذاب برای بنیـ 1

جویی بزرگی دو بار در زمین فساد خواهند کرد و برتریآنها  اند. مطابق قرآنکه در هر دو متحمل عذاب سختی شده

ازند. پردمیکوبند و به جستجوی خانه به خانه میآیند و یهودیان را سخت در هم میخواهند نمود. در بار نخست، گروهی 

شوند که یممسلّط آنها  شوند باز هم کسانی برمیکه دچار فساد  دومگیرند. در بار میاسرائیل قوّت پس از آن دوباره بنی

 آن رااسرائیل داخل مسجداالقصی شده، شود. در هر دو مرتبه، دشمنان بنیمیهایشان ظاهر آثار غم و اندوه در صورت

 اختالف نظر وجود دارد. در ،اسرائیل ستیز کردندکه در این دو بار علیه بنیدر مورد کسانی .(7-4سراء، اإلکنند )میویران 

اره شده و مجوس اش  ـ بابل پادشاه ـ بختنصر )نبوکدنصّر( و ـ موصل پادشاه ـ ب، در تفاسیر به جالوت، سنحاریاوّلمورد 

 .(158-157/ 10، فخر رازی؛ 26/ 3؛ ابن کثیر، 28-21/ 8است )نک: طبری، 

هند که در دمیمیالدی تطبیق  70پیش از میالد و  568های سال ۀبه دو حادثران این دو مورد را بسیاری از مفسّ 

المقدس پرداختند و یهودیان را مورد و غارت و اسارت قرار دادند )نک: ی، رومیان به تخریب بیتدومی بابلیان و در اوّل

ا اینکه خداوند چگونه افراد امّ .(44/ 13 ق،1392 طباطبایی،؛ 26/ 3 ق،1417 ؛ ابن کثیر،28-21/ 8 ق،1420 طبری،

 در جواب گفته شده که قرآن کریم در موارد دیگری ،آورده است <عباداً لنا> ن بختنصر و سپاهیانش را با تعبیرمشرکی چو

به مانند  آن رایا برخی  .(53زمر، ال؛58فرقان، ال)نک:  برای گناهکاران به کار برده است نیز تعبیرهایی چون عبادی یا عباده

 .(221/ 6 ق،1415 اند )نک: طبرسی،( دانسته83ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزّهم أزّا< )مریم،>ۀآی

 ۀادثاسرائیل همان حو سرکوبی بنی اوّلشود که مراد از فساد میهای کتاب هوشع از عهد قدیم استفاده برخی اشاره از 

را قوم نها آ رائیل را به خاطر گناهانشان از خود رانده و دیگراسخداوند بنی آنکهاست، زیرا پس از )نبوکدنصّر( بخت النصر 

خیزشان روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصل عنواناسرائیل از تبعید به از بازگشت بنی ،انددمیخود ن

یهودیان و عذابی که بدان برخی از معاصران معتقدند که این دو بار فساد  .(11-8/ 1نام برده است )هوشع،  ،کندمیساکن 

رف المقدس را تصبیت ،ی مربوط به صدر اسالم است که مسلماناناوّلهر دو مربوط به بعد از اسالم است؛  ،شوندمیدچار 
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؛ 175-174 ق،1423 ،وهینیای نزدیک با نابودی اسرائیل اتفاق خواهد افتاد )ی هنوز اتفاق نیفتاده و در آیندهدومکردند و 

هایی که برای این دو فساد و عذاب گفته برخی هم با توجه به ویژگی .(423/ 3 ق،1402 ،سبحانی؛ 63 ق،1413 ،کورانی

محقق  $و یکی با ظهور امام زمان $اند که یکی پیش از ظهور امام زمانالزمان دانستههر دو را مربوط به آخر ،شده

  .(193-190 ، ص1377 شود )نقی پورفر،می

که موارد یاد شده مربوط به زمانی است که فساد و سرکشی یهود جهانی  آن است دگاه اخیردو دیصاحبان استدالل 

اریخی بندگان خدا هستند. این دو دیدگاه هیچ دلیل نقلی یا مستند ت ،شوندمیاسرائیل مسلط و کسانی که بر بنی استشده 

بودند و  مسیحیآن  ساکنان  ،المقدس شدتح بیتاند. عالوه بر این، وقتی عمر موفق به فبر تأیید قول خود ارائه نکرده

به  اند و حتیگاه یهودیان بر فلسطین حاکمیت نداشتهمیالدی دیگر هیچ70بل ذکر نبود. در واقع، از سال تعداد یهودیان قا

  .های مختلف درآمدندهای مختلف پراکنده شدند و به ملیّتبلکه در سرزمین ،اندصورت گروه قابل توجه هم نبوده

دیگر معبد سلیمانی وجود نداشته و ندارد تا مسلمانان صدر اسالم در آن وارد شده باشند یا مسلمانان  اینها ۀگذشته از هم

انان المقدس، نیز مسلمعصر حاضر در آن وارد شوند و به تخریب آن پرداخته باشند یا تخریب کنند! در زمان فتح بیت

 .(215 ق،124 ،خولیّزی تسلیم شدند )بلکه بدون جنگ و خونری ،کسی را نکشتند

را به همان دو مورد آنها  اسرائیل و عذابای که باید توجه داشت این است که قرآن کریم افساد قوم بنیاما نکته 

ران نیز به این نکته برخی مفسّ .(8سراء، إل)ا« هرگاه برگردید، ما هم باز می گردیم»گوید: میبلکه  ،منحصر نکرده است

  .(4/2214 ق،1402 ،)سید قطب اندردهاشاره ک

د و در نهایت این شونمیاسرائیل مرتکب فساد و افساد کنند که باز هم بنیمیروایات شیعه و سنی نیز این امر را تأیید 

 .(51/57، مجلسی؛ 2/281عیاشی،  نک:و یاوران او به صورت نهایی سرکوب خواهند شد ) $گروه به دست امام مهدی

برخی روایات  .(8/21 ق،1420 # نیز نقل کرده است )طبری،اکرم تفسیرش در این باره روایتی از پیامبر حتی طبری در
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 ،بحرانی؛ 51/56، مجلسی؛ 8/206 ،1384 ،لینیاند )کاشاره کرده $هم به وقوع این حادثه قبل از ظهور امام زمان

 .(2/281 ؛ عیاشی،2/407

معبد  دوممورخ مشهور یهودی که خود شاهد ویرانی  م.(100-37) 1فالویوس گزارش یوسیفوسشگفت آنکه  ۀنکت 

مردگان  شدگان وشمار کثیری از کشته ۀکه از کنار جنازمیبوده حکایت از آن دارد که تیطس خداپرست بوده است. او هنگا

این قوم  و نابودیخدایا تو آگاهی که من هالکت : »گفتو  کرد دستش را به سمت آسمان بلند ،ردکمیاسرائیل عبور بنی

احسان بدیشان دادم  ۀدادم، وعدآنها  را به صلح دعوت کردم، امان بهآنها  خواستم و من جز خیر منظوری نداشتم؛میرا ن

تبرئه ها آن خواهم که مرا از گناهمیمانع از این کار شدند و سبب این بالی عظیم گشتند، اکنون از تو آنها  اما رؤسا و اشرار

صرف نظر از تعیین مصادیق، قرآن کریم  .(283)یوسیفوس، « چه بر سر این قوم آمده مؤاخذه نکنیخاطر آنکنی و مرا به

دیگری  کسان ،هر قومی که خود را برتر از دیگران ببیند و دچار فساد شود ههی است کدر این آیات در صدد بیان سنت اال

 ،فخر رازی؛ 35/ 1 ق،1417 )ابن کثیر، ت تبدیل خواهند کردرا به ذلّآنها  را به ضعف و عزّتآنها  خواهند آمد و قدرت

 .(165/ 20 ق،1415

 ،در مورد آن آزمایش شدنداسرائیل گروهی از بنییکی از مواردی که   اسرائیل:عذاب مسخ برای گروهی از بنیـ 2

اند به مسخ بردار شدهنام این گروه که به اصحاب سَبت )شنبه( .(154؛ النساء، 124)النحل، موضوع حرمت روز شنبه است 

های موجود کتاب داستان اصحاب سبت در نسخه .(166-162؛ األعراف، 65دچار شده و تبدیل به بوزینه شدند )البقره، 

ه این داستان کد نکمی یدکتأ البقره سوره 65 ۀدرآی عَلِمْتُمُ< >وَلَقَدْ ۀقرین اما شود،مین یافت مسیحی ـمقدس یهودی 

 .(153، ص 1371 ،)خزائلی شده استمیم بوده و در تورات یا تلمود یا مدراش یافت مسلّ #زمان پیامبربرای یهودیان 

اند، بودهاسرائیل نیهودیان بنی ه چون اصحاب سبت ازکاند رو دانستهتورات را از آن برخی نیامدن داستان اصحاب سبت در

                                                
1. Josephus Flavius 
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 ق،1428 ی،اند )بالغاز پیروان موسی$ بودهآنها  گفته شده که اسرائیل نیامده است، گرچهدر عهد عتیق بنیآنها  داستان

3 /283). 

قیامت را برای  ۀدر سوره األعراف، خداوند عذابی همیشگی تا دامن اسرائیل:عذاب همیشگی برای گروهی از بنیـ 3

فاسق و آنها  ۀد که البته همانها در دنیا پراکنده گشتهاین گروه .(167زند )األعراف، میاسرائیل رقم هایی از بنیگروه

 .(168اند )األعراف، از حوادث و بالیا پند گرفته و صالح گردیدهآنها  از بلکه برخی ،گناهکار نیستند

نون کاز آن زمان تاآنها  هد کهدمید و سلیمان نشان وطالیی حکومت داوعصر اسرائیل، مخصوصاً پس از تاریخ بنی 

ک: )ن قتل عام توسط هیتلر بوده استآنها  اند که آخرینف مورد عقوبت بودههای مختلبه طور مرتب توسط حکومت

 .(339-324/ 2 ،1392 طنطاوی،

 

 گیرینتیجه

 بندی تأکید کرد:نتیجه و جمع عنوانتوان بر نکات ذیل به می ،چه آمداز آن

ارد مصر شدند. و همسرش و $به همراه حضرت یعقوبآنها  شود کهمیاسرائیل از زمانی آغاز تاریخ بنی .1

به  $تداوم یافت. در زمان حضرت موسی ،که به دوازده سبط مشهور شدندآنها  اسرائیل از آن پس در نسلبنی

از نظر کشورداری و حاکمیت  &یک دیانت مهم به اوج رسیدند. در زمان حضرت داود و حضرت سلیمان عنوان

کد آغاز شد. در زمان نبوآنها  بختیضعف و تیره ۀدور $سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و بعد از سلیمان

دی یک نخست میال ۀرومیان در سد ۀنصّر، پادشاه بابل، دیگر چیزی از این حاکمیت سیاسی باقی نماند. در حمل

نها آ ای ازبار دیگر اضمحالل را تجربه کردند و به قری و بالد مختلف پراکنده شدند. در همان زمان بود که عده

 بودند. آنها  ز مهاجرت کردند که یهودیان مدینه از نسلهم به حجا
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را نها آ اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخهیچ قومی به اندازه قوم بنی ۀقرآن مجید دربار .2
 $شان با حضرت یعقوبو عهد و پیمان $یعقوب ۀبازگو نکرده است. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسط

 ،ندزیستمیالعرب که چند هزار سال بعد در جزیرةآنها  های بعدیمرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل در هنگام
ان از برد که این خود نشمیاسرائیل نام بنی عنوانتاریخی به  ۀدر این گسترآنها  سخن گفته است و از همگی

 دارد.آنها  هویت مستحکم قومی

  تابلوییآنها  دینی است که دارای تاریخی بسیار طوالنی است. ۀای بارز از یک جامعاسرائیل نمونهبنی .3
ن و شان با دیرا در آزمایشگاه تاریخ همراه با نحوه تعامل آنهاآمیز پیش روی همه دینداران هستند که انسعبرت

ساز گفتیشاسرائیل از اقوام نند و درس بگیرند. بنیکمشاهده آنها  هی و برخورد با پیامبران و دستوراتاحکام اال
هی تاریخ بشر است. این قوم هم به خاطر صبر و پایداری که در برخی مواقع از خود نشان دادند و نیز با لطف اال

کنون از آن برخوردار نبوده است و در مقابل، با کفران نعمتی که قومی تاهایی برخوردار شدند که هیچ از نعمت
نازل شده است که بر هیچ قوم دیگری نازل نشده آنها  هایی بربکردند و نیز فسادها و افسادهایی که کردند عذا

 است.  

های رقیب مذهبی صرفاً به بیان مطاعن ست. معموالً گروهانقد قرآن نسبت به بنی اسرائیل، نقدی منصفانه  .4
 کند. میها را با هم ذکر ها  و بدیدر حالی که قرآن خوبی ،پردازندمییکدیگر 

کند که در هر دو متحمل عذاب سختی شدند. در مورد کسانی که میاسرائیل یاد یخی بنیقرآن، از دو فساد تار .5
و ران این دو مورد را به داختالف نظر وجود دارد. بسیاری از مفسّ ،اسرائیل ستیز کردنددر این دو بار علیه بنی

ی، رومیان به دومان و در ی بابلیاوّلهند که در دمیمیالدی تطبیق  70پیش از میالد و  568های سال ۀحادث
المقدس پرداختند و یهودیان را مورد و غارت و اسارت قرار دادند. برخی از معاصران معتقدند که این تخریب بیت

ی مربوط به صدر اوّلشوند هر دو مربوط به بعد از اسالم است؛ میدو بار فساد یهودیان و عذابی که بدان دچار 
ا نابودی ای نزدیک بی هنوز اتفاق نیفتاده و در آیندهمدومقدس را تصرف کردند و الاسالم است که مسلمانان بیت
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هایی که برای این دو فساد و عذاب گفته شده هر دو را اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. برخی هم با توجه به ویژگی
محقق  $م زمانو یکی با ظهور اما $اند که یکی پیش از ظهور امام زمانالزمان دانستهمربوط به آخر

 شود.می
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معیارهای شناسایی و نقد ارسائیلیات از منظر عالمه  
 طباطبایی در املیزان

 

 دتقی دیاری بیدگلیحم  م
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اسالمی  و غیرو باورهای وارداتی بیگانه  های روایات تفسیری، نفوذ اندیشهیکی از آسیب
 عنوانبا آنها  های ناب و اصیل اسالمی است که ازویژه یهود در میان فرهنگ و آموزهبه

یکسان ها آن شود. مفسّران فریقین، در مواجهه با این روایات و نقل و نقدمییاد  اسرائیلیات
داران میکی از پرچ عنواناند. عالمه طباطبایی، بهعمل نکرده و عملکردهای متفاوتی داشته

ست. احتراز نموده اآنها  اندک، از نقل یمبارزه با اسرائیلیات، در تفسیر المیزان جز در موارد
وی، برای شناسایی و نقد اسرائیلیات از معیارهای مختلفی استفاده کرده است؛ ایشان ضمن 

 های متنی داشته و با معیارهایی نظیر: قرآن، سنت وی به بررسیسند، اهتمام  توجّه به
شخصیّت معصوم&، تاریخ قطعی و مسلّمات علمی به شناسایی و ارزیابی روایات صحیح 

بیاء& ی انآنهااز سقیم پرداخته است. با توجّه به نفوذ بسیار زیاد اسرائیلیات در داست
تعارض با عصمت و شخصیت معصوم& از جمله معیارهای مهم عالمه برای شناسایی 

ه رو، ضمن بررسی و تحلیل روایات اسرائیلی، به جایگایشاسرائیلیات بوده است؛ در مقاله پ
 شود.میهریک از این معیارها از منظر عالمه طباطبایی نیز پرداخته 
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 مقدمه

گی(، )ساخت پژوهان برای تشخیص احادیث معتبر و تمییز آنان از روایات اسرائیلی و مجعولعلمای اسالمی و حدیث

 اند؛ ایشان از سویی به بررسینی قرار دادهبه نقد حدیث روی آورده و احادیث را از دو جنبه سند و محتوا مورد دقّت و بازبی

اند و از سویی دیگر با  دقّت در مضمون و محتوا، مطابقت یا مخالفت احادیث احوال راویان و کیفیّت اتصال سند پرداخته

 اند.با مبانی و اصول اسالم را سنجیده

مایان ن اخیر  ۀچه در دورامّا آن اند،مام داشتهبه نقد سندی و رجالی احادیث اهت تسنّن  در گذشته، محدّثان شیعه و اهل

امّا  ،کندمیاحادیث سقیم و نامعتبر را محدود  ۀایشان به نقد متنی احادیث است؛ چرا که نقد سند تنها دایر است، توجّه 

حادیث ا ۀلسلتوان از طریق نقد سند شناسایی کرد؛ چرا که جاعالن از جعل و تحریف در سمیتمام موارد سقم و کذب را ن

گیری اند با بهرهاند. از این رو محدثان کوشیدهروات موثق فراهم نموده ۀو برای احادیث مجعول خود سلسل نیز غافل نبوده

 عصومان& را از احادیث ساختگی جدا نمایند.ماز معیارهای مشخصی به بررسی متن احادیث پرداخته و روایات معتبر 

ای برخوردار است؛ چرا که این روایات، بیش از هر چیز عصمت سرائیلی از اهمیّت ویژهدر این میان شناسایی روایات ا

 پاک و منزه آنان دارد. ۀانبیای االهی را نشانه گرفته، سعی در تخریب وجه

یکی از پرچمداران مبارزه با روایات اسرائیلی، نقش مهمی در شناسایی این روایات داشته  عنوانعالمه طباطبایی، به

اند برخی، یکی از ارزشمندترین خدمات وی را داوری پیرامون احادیث وکمک به شناسایی اسرائیلیات دانسته آنکه. چناست

 .(560-559 ش، ص1379)سبحانی، 
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ایشان نیز در بررسی روایات اسرائیلی به دو بخش سند و مضمون روایت توجّه داشته و با نقد سندی و محتوایی  

از  نهاآاز معدود کسانی است که در تفسیر خود به نقل مستقیم داست وییلیات اقدام نموده است؛ روایات به شناسایی اسرائ

 کوشد استواری نقل قرآن کریم ومیموارد عالمه با مقایسه بین نقل تورات و قرآن کریم،  تورات اهتمام داشته است. در 

 2قول تورات را مالکیا قرینه گرفته است. البته در موارد اندکی نیز 1ف بودن نقل تورات را نشان دهد.محرّ

 ایگاه هراند، پرداخته و جبهره گرفتهآنها  هایی که عالمه طباطبایی در شناسایی اسرائیلیات ازدر ادامه به معرفی معیار

 کنیم.مییک را از نظر ایشان بیان 

 
 : تعارض با قرآناو لمعیار 

معیار در احراز اصالت یک حدیث و ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر  ترینترین و اصلیعرضه روایت به قرآن کریم مهم

بدیلی در میان معیارهای نقد متن دارد. این مبنا را نخستین بار ویژه در مقام حل تعارض است و این معیار جایگاه بیبه

 الوداع فرمودند:از ایشان روایت شده که در حجة آنکهرسول خدا# به مسلمانان تعلیم داد؛ چن

فاذا اتاکم الحدیث فأعرضوه علی کتاب اهلل و سنّتی فما وافق کتاب اهلل و سنّتی فخذوا به و ما خالف کتاب اهلل  .»..

بر کتاب خدا و سنّت من  آن راهرگاه شما را حدیثی رسد،  یعنی: (.225، ص2تا، جبی مجلسی،) ...« و سنّتی فالتاخذوا به

چه را با کتاب خدا و سنت من ن سازگار بود، بدان تمسک جویید و آنچه با کتاب خدا و سنت معرضه دارید، پس آن

امامان شیعه& با توجّه به گسترش جعل و تحریف در میان احادیث، بر اهمیّت  ،پس از پیامبر#  معارض بود رها کنید.

ور یافت شیعی به وفاحادیث بر کتاب خداوند تأکید نمودند و همین امر سبب شده روایاتی با این مضمون در منابع  ۀعرض

                                                
آن با نقل  ۀو مقایس $در بررسی روایات داستان حضرت آدم یشانچنین ا. هم(40ـ215ص،  7ج ش،1417طباطبایی،  )نک: ،$برای نمونه داستان حضرت ابراهیم .1
 .(147ص ،4 ؛ ج142 -140ص، 1 ، جوداند )همهای تورات میاز آموزه برگرفتهآدم، ۀ آفرینش حوا را از دندنیز ورات و ت
 .(217 -216 ، ص3 ، جو)هم پذیرددانند، موافق تاریخ اهل كتاب ندانسته، تلویحاً نمیسال می 480تا  400را  &بین داود و عیسی ۀمثالً او روایاتی كه فاصل .2
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آوری جمع( 69 ، ص1تا، ج، بی)همو« االخذ بالسنّة و شواهد الکتاب» عنوانشود. شیخ کلینی این احادیث را در بابی با 

 کرده است.   

ترین معیارها برای ارزیابی احادیث و از جمله برای تشخیص اسرائیلیات نیز قرآن را یکی از مهم ،عالمه طباطبایی

 گوید:میگیرد، ایشان در مورد این معیار چنین مییار از آن بهره اند و بسدمی

الم ک عنوانکلّى، معارفى که به  هد، که با آن معیار و محکدمیپیامبر گرامی# به عموم مسلمانان معیارى دست »

ستى کالم راو یا بههاى دشمن است شود، بشناسند، و بفهمند آیا از دسیسهاو، و یا یکى از اوصیای او برایشان روایت مى

ا اش کنید، اگر موافق برسول خدا# و جانشینان او است، و آن این است که هر حدیثى را شنیدید، به کتاب خدا عرضه

و کوتاه سخن  (75 ص ،18 ج ش،1367حر عاملی، نک: ) بپذیرید، و اگر مخالف بود، رهایش کنید آن راکتاب خدا بود، 

د، هایى که ممکن است اجانب در بین مسلمانان نشر دهنباطل ،قرآن ۀیابد، بلکه به وسیلنمىتنها باطل در قرآن راه نه آنکه

 .(361 ، ص2 ق، ج1417)طباطبایی،« شودمیدفع 

به احراز  آن راحدیث بر قرآن،  ۀاست. عموم محققان در بحث از عرض این مالک در نظر عالمه از دیگران  ۀامّا گستر

بینند. امّا وی در مواردی احراز، موافقت را میو لزومی برای احراز موافقت روایت با قرآن ن کنندمیعدم مخالفت محدود 

 ارد:دمیباره چنین بیان هم الزم دانسته، نظر خود را در این

که در  با مضمون آیات موافق باشد، اینکهاگر واحد باشند، حجیّت ندارند؛ مگر  ،روایاتى که پیرامون تفسیر آیات است»

قدر موافقتشان با مضامین آیات حجیّت دارند، و این خود در فن اصول، حالجى شده است، سِرّش هم این صورت به این

شود، و وقتى چنین شد قهراً حجیّت روایات اى است که بر آن حجّت مترتب مىمدار آثار شرعیهاست که حجیّت شرعى دائر

 و تفسیر وارد شده و آنهاغیر احکام شرعى از قبیل داست ۀایت دربارچه روشود در احکام شرعى و بس. و اما آنمنحصر مى

 .(492 ش، ص1384 نفیسی،) «حجیت شرعى نخواهد داشت وجهبه هیچ ،هیچ حکم شرعى را در آن متعرض نشده



 معیارهای شناسایی و نقد اسرائیلیات از منظر عالمه طباطبایی در المیزان  48

 

 

 نین است حجیّت عقلى یعنى عقالیى، زیرا بعد از آن همه دسیسه و جعلى که در اخبار و مخصوصاً اخبار تفسیرچو هم

کنند؟ پس در نزد عقال هم اعتماد مىآنها  و قصص سراغ داریم... دیگر عقال کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن

 حجیّت ندارد، مگر آن روایتى که متنش با ظواهر آیات کریمه موافق باشد.

ند، تاب بحث کباید از موافقت و مخالفتش با ک اوّل ۀشود در درجپس کسى که متعرض بحث روایات غیر فقهى مى

نه طرح و طرد کند. پس، مالک اعتبار روایت تنها و ند وگراخذ ک آن را ،گاه اگر دید روایتى با ظاهر کتاب موافق استآن

ت سندش معتبر نیست و نباید فریب صح ،هر چند سندش صحیح باشد ،تنها موافقت کتاب است، و اگر موافق با کتاب نبود

 را خورد.

ا بدون بحث از موافقت و مخالفت کتاب، سند روایت ر اینکهاند بر سیارى از مفسّران عادت کردهبینیم بمى اینکهپس، 

 بر کتاب خدا تحمیل نموده و آن راگاه مدلول کنند به اعتبار روایت، آنصرف سند حکم مى مورد رسیدگى قرار داده و به

یچ دلیلى بر صحت آن نداریم. تازه نامبردگان در روش صحیحى نیست، و ه ،شمارندکتاب خدا را تابع و فرع روایت مى

 .(212-211 ، ص9 ش، ج1417)طباطبایی، « آورندبحث سند را هم پیش نمى ،روایتى که جنبه قرینه دارد

لمان تر از دیگر عاروایت بر قرآن، در نگاه عالمه کاربردی وسیع و معنایی عمیق ۀعرض ۀشود، قاعدمیمالحظه  آنکهچن

کند و میها توجّه گیری از قرآن نه تنها به مضمون بلکه به سیاق آیات و حتّی روح آموزهد. ایشان در بهرهو مفسّران دار

ترین دلیل رد و عدم پذیرفتن روایت مطرح می مهم عنواندر بسیاری از موارد، مخالفت با سیاق و یا مضامین قرآن را به 

آفرینش حوا، چنان که اشاره شد عالمه روایاتی  ۀدر مورد نحو اشاره کرد: های زیرتوان به نمونهمیکند. از جمله این موارد 

اند، ولی این روایات را به دلیل عدم داللت قرآن بر دمیانند محال عقلی ندمیرا که آفرینش حوا را از دنده چپ آدم$ 

ماعیل$ بوده یا اسحاق$ باز هم اهلل، اسذبیح اینکهدر مورد   .(136، ص4 همو، جپذیرد )ر.ک: میاین معنا رد کرده، ن

ه گیرد که ذبیح، اسماعیل$ بودمیآوری کرده و با استناد به آیات نتیجه شود که عالمه آیات مرتبط را جمعمیمشاهده 

 گوید:میایشان در داوری میان روایات متناقضی که در این زمینه وجود دارد نیز به قرآن ارجاع داده، . است
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همه تصریح دارند بر اینکه ذبیح، اسماعیل$ بوده، امّا در روایات وارده از طرق  بیت&اهل ۀروایات وارد از ائم»

ا اینکه قبالً هم گفتیم و اثبات هم اسماعیل$ و در بعضى دیگر اسحاق$ اسم برده شده؛ الّآنها  عامّه، در بعضى از

همو، ) «قابل قبول نیست ،ن مخالف با قرآن استچو دوم ۀموافق با قرآن است، و روایات دست اوّل ۀکردیم که روایات دست

 .(233 ، ص 7 ج

لیات نیز ین اسرائیی قرآن، که آنهاتوجّه به این نکته نیز الزم است که از نظر مفسّر المیزان در روایات مربوط به داست

از  در نقل قرآنبلکه صرف تفاوت  ،کندمیدر این حوزه نفوذ کرده، وجود تعارض و تناقض نیست که روایت را ساقط 

در داستان  آنکهچن. (434 ش، ص1384 )نفیسی، شود تا روایت را کنار بگذاریممیداستان با نقل روایت است که موجب 

 روایت به حساب آمده است: سامری، اختالف روایات با آیات قرآنی دلیل ردّ

ی وَ أُشْرِبُوا فِ>ۀ مراد از آی اینکه، و ستا از عجائبى که در این قصّه آمده، روییدن طال در شارب دوستداران گوساله»

 ینکهابهترین دلیل بر بطالن آن، خود همین آیه است؛ براى  آنکههمین امر عجیب است و حال  <قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکفْرِهِمْ

 .(204، ص 14 ق، ج1417 طباطبایی،) «هاشانهاى آنان دانسته، نه شاربشریفه محل اشراب را قلب ۀآی

 

 : تعارض با سن تدومار معی

روایت بر حدیث صحیح و مورد اعتماد از راهکارهایی است که پیامبر# و ائمه$ برای رفع مشکل تعارض  ۀعرض

اید شود. بمیاند. بنابراین روایات معصومین& محک محکمی در سنجش حدیث تلقی احادیث به یاران خود ارائه داده

توان مالک و میزان قرار داد، بلکه مراد روایتی است که اعتبار میحدیثی را نر شد که در این سنجش هر روایت و متذکّ

آن از جهت صدور مورد قبول فقها و محدّثان قرار گرفته، به طوری که بتواند با برخورداری از مرجّحات در مقابل حدیث 

 .(92 ش، ص1387 معارف،) گیردمخالف خود، مورد انتخاب قرار 
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یکی از معیارهای تشخیص سره از ناسره پذیرفته و در موارد متعددی از  عنواننّت قطعی را به عالمه طباطبایی، نیز س

ایشان  در گذشته نیز اشاره کردیم آنکهآن برای تمییز اسرائیلیات از معارف ناب معصومین& بهره گرفته است. ولی چن

در سنجش روایاتی که بر نامشروع بودن فرزند باشد. برای نمونه میدر غیر بحث فقهی حجیّتی برای روایات آحاد قائل ن

سنّت، روایت های عالمه برای رد و طرد این روایات که از شیعه و اهلنوح$ داللت دارند، مشاهده شد که یکی از معیار

و در ماجرای نسبت دروغ به ابراهیم  (245 ، ص10 ق، ج1417 طباطبایی،شده بود، استناد به حدیثی بود از امام رضا$ )

کند یمگویی پاک بیت$ استناد کرده و دامن این پیامبر االهی را از اتهام دروغلیل$ باز هم عالمه به روایتی از اهلخ

 .(318 ، ص7 همو، ج)

او  های بدنهای عفونی و متعفن شدن زخمبه بیماری وب$مورد نادرستی ابتالی حضرت ایّ عالمه طباطبایی، در

 کند، به معارضه با این اخبار مجعول میم باقر$ که از خصال شیخ صدوق@ نقل نیز با استناد به روایتی از اما

حضرت داوود$ نیز به دو روایت صحیح استناد کرده و روایات متعدد ۀ در تبرئ آنکهچن .(215 ، ص17 همو، ج)د پردازمی

 .(200 ، ص17 همو، جزند )میمعارض آن را کنار 

ا به تنهایی گاه یک روایت رعالمه در استناد به روایت برای نقد روایتی دیگر، هیچ البته توجّه به این نکته الزم است که

چنان که ظاهراً در هیچ موردی استوارتر بودن سند یکی را نسبت به دیگری، هد؛ همدمیدر مصاف با روایت دیگر قرار ن

ین روایات، با مؤید قرار دادن دلیلی از اند. ایشان در تعارض بدمیتنها دلیل رجحان یک روایت در مقابل روایت دیگر ن

قرآن، عقل، تاریخ و غیره، یک طرف این تعارض را ترجیح می دهد یا در صورت نبودن چنین دالیل بیرونی، به تعدد طرق 

 (.498ص  ش،1384نفیسی، کند )میهای روایت معیار استناد یا تعدد نقل

گونه روایات اشاره کرده است و به همین علّت، از نقل اینوی در موارد متعددی به تشویش روایات در یک موضوع 

رآنی که ی انبیاء و قصص قآنهاتر هستند. در داستپردازد که به اعتبار نزدیکمیخودداری کرده است و تنها به ذکر روایاتی 

 کند. میخودنمایی  ها ها و اضطرابباشد، این اختالفمیجوالن روایات اسرائیلی نیز  ۀعرص
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 فرماید:می داستان ذوالقرنین عالمه به وجود این اختالفات اشاره کرده،در 

تسنن از رسول خدا# و از طرق خصوص شیعه از عزیز باید بداند که روایات مروى از طرق شیعه و اهلۀ خوانند»

اش هحادیث موقوفحدیث نموده )ا ۀمعاملآنها  تسنن باائمه هدى& و همچنین اقوال نقل شده از صحابه و تابعین که اهل

هایى عجیب، و آن هم نه در یک بخش داستان، القرنین بسیار اختالف دارد، آن هم اختالفداستان ذى ۀخوانند( دربارمى

آورى است که هر ذوق سلیمى از آن بلکه در تمامى خصوصیات آن. و این اخبار در عین حال مشتمل بر مطالب شگفت

را با آنها  داند، و عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحثمحال مى اآن روحشت نموده، و بلکه عقل سالم 

خالى از دسیسه و دستبرد و جعل و مبالغه آنها  مجموع اینکهکند در قرار دهد، هیچ شکى نمى دقّتمورد  ،هم مقایسه نموده

ب منبه و کعابناز قبیل وهب ـ ویدندتر روایاتى است که علماى یهود که به اسالم گرنیست. و از همه مطالب غریب

براین اند. بنااند، نقل نمودهآید از همان یهودیان گرفتهنقل کرده و یا اشخاص دیگرى که از قرائن به دست مى ـاالحبار

 «با آن کثرت و طول و تفصیلى که دارند بپردازیم؟آنها  و استقصاء و احصاءآنها  اى دارد که ما به نقلدهیدیگر چه فا

 .(369 ص ،13 ق، ج1417طباطبایی، )

 گوید: میدر نقل داستان اصحاب کهف نیز عالمه به وجود این اختالفات اشاره کرده و 

ولی خیلى با هم اختالف دارند،  ،تسنن روایات بسیارى وجود دارددر بیان داستان اصحاب کهف از طریق شیعه و اهل»

 .(281، ص13 ج همو،) «شود که از هر جهت مثل هم باشندیده نمىحتى دو روایت دآنها  ۀبه طورى که در میان هم

 

 : تعارض با عصمت و شخصیت معصومانسو ممعیار 

یم به چرخد. در قرآن کرمیدر گذشته اشاره شد، اسرائیلیات بیش از هر چیز بر محور شخصیت انبیاء&  آنکهچن

ولی  ،نشده یانها بهای شخصیتو ویژگی آنهایات داستهای هدایتی، بسیاری از جزئگویی و تأکید بر جنبهدلیل گزیده

 آنهااستاند تمام زوایای پنهان دروایات این جزئیات با رنگ و لعاب بسیار به تصویر درآمده است. گویا راویان سعی کرده
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بر هیچ  ههایی است کرا به هر شکل ممکن آشکار کنند. اثرپذیری روایات داستانی از تورات و انجیل یکی از واقعیت

های آشکار شخصیت انبیاء& در قرآن با تورات و انجیل تحریف شده، محققی پوشیده نیست و با توجّه به تفاوت

یت یهود ۀهای تحریف شدهای ناروا به انبیاء& در روایات مجعول را باید در آموزهها و نسبتبسیاری از اتهام ۀریش

 توان معیار مناسبی برای شناساییمییت و عصمت معصوم& را رو توجّه به شخصو مسیحیت جستجو نمود. از این

 جعلیات اسرائیلی دانست.

 ای قائل شده است.های روایی خود برای شخصیت و عصمت معصومان$ اهمیت ویژهعالمه طباطبایی، در بررسی

 ۀسور 213 ۀو ذیل آی عصمت انبیاء& از خطا و اشتباه اشاره کرده ۀهای مختلفی از تفسیر خود به مسألایشان در بخش

 ـ ا قرآنتفسیر قرآن ب ـ تفسیری خود ۀالبقره بحث مبسوطی در مورد عصمت انبیاء& ارائه نموده و با استفاده از شیو

 آوری و تفسیر نموده است.جمع ،عصمت پیامبران اشاره دارند ۀطور مطلق به مسألآیاتی از قرآن را که به

 فرماید:میاند و دمیریافت وحی، ابالغ وحی و عصمت از گناه د ۀایشان عصمت انبیاء& را در سه حوز

 ینکها: عصمت از دومپیغمبر در تلقى و گرفتن وحى دچار خطا گردد،  اینکهیکى: عصمت از  عصمت سه قسم است،» 

 ۀیى که مااز گناه معصوم باشد، و گناه عبارت است از هر عمل اینکه: سوّمدر تبلیغ و انجام رسالت خود دچار خطا شود، 

خره هر فعل و قولى است که به وجهى هتک حرمت عبودیت باشد، و نسبت به مولویت موال مخالفت شمرده شود، و باال

با عبودیت منافات داشته باشد. و منظور از عصمت، وجود نیرو و چیزى است در انسان معصوم که او را از ارتکاب عملى 

 آن جهات ۀانبیا& در هم اینکهرد...  به هر حال قرآن کریم داللت دارد بر داکه جایز نیست چه خطا و چه گناه نگه مى

 .(134، ص 2 همو، ج« )اندگانه داراى عصمتسه

ی از برخ ۀمراتب گناه و مراتب مغفرت مطرح کرده و در خالل آن به شبه ۀعالمه طباطبایی، بحثی دقیق وجدی دربار

 مراتب گناه چنین  ۀگوید. ایشان دربارمیانبیاء& دارند، پاسخ  ۀبآیاتی که داللت بر استغفار و تو ۀعوام دربار

 فرماید: می
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مغفرت نیز داراى مراتبى  آنکهگناه داراى مراتب مختلفى است که یکى پس از دیگرى و در طول هم قرار دارند، چن»

وامر جا عبارت باشد از نافرمانى اشود، و چنین نیست که گناه در همه است که هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن مرتبه مى

و نواهى مولوى که معناى متعارف آن است، و نیز چنین نیست که هر مغفرتى متعلق به چنین گناهى باشد، بلکه غیر از 

 ود:شهاى دیگرى هم هست که بالغ بر چهار مرتبه مىفهمد گناهان و مغفرتاین معنایى که عرف از گناه و مغفرت مى

ن اى از مواد قوانیشود از مخالفت پارهلى و عرفى که اگر بخواهیم عمومى تعریفش کنیم، عبارت مى: گناه معمواوّل

 ین مرتبه مغفرت است.اوّلعملى چه دینى و چه غیر دینى، و مغفرت متعلق به این مرتبه از گناه هم 

 مغفرت است.ن مرتبۀ یدوم: عبارت است از گناه متعلق به احکام عقلى و فطرى و مغفرت متعلق به آن هم، دوم

شان ظرف آداب است، و این مرتبه هم براى : گناه متعلق به احکام ادبى است نسبت به کسانى که افق زندگیسوّم

شمارد، و شاید اگر در جایى هم چنین خود مغفرتى دارد، و این دو قسم از گناه و مغفرت را فهم عرف گناه و مغفرت نمى

گناه و مغفرت  آثار ۀهم اینکهکنند، لیکن به نظر دقیق و علمى مجاز نیست. براى ى مجازى مىاطالقى ببینند حمل بر معنا

 را دارد.

کند، البته در طرف بغض و نفرت نیز درک مى آن راچهارم: گناهى است که تنها ذوق عشق، آن را و مغفرت مربوط به 

شمارد رت را فهم عرفى حتى به معنى مجازى هم گناه نمىشود. و این نوع از گناه و مغفگناه و مغفرتى مشابه آن تصور مى

انى از بسا کسو این اشتباهى است از عرف، و البته تقصیر هم ندارد، زیرا فهم عرفى از درک این حقایق قاصر است، و چه

ت شعرى و یا از تخیّال« برسام» ها از خرافات و موهومات عشّاق و مبتالیان به مرضهمین اهل عرف بگویند این حرف

ق ممکن است همین تصوراتى که در اف اینکهاست و متکّى بر مبناى صحیحى از عقل نیست، و غفلت داشته باشند از 

 .(371 ، ص6 همو، ج) «قى ناگفتنى باشدرسد در افق بندگى حقایزندگى اجتماعى تصوراتى موهوم به نظر مى

گویند، نباید به فهم ظاهری و عوامانه میتغفار انبیاء& سخن که در مواجهه با آیاتی که از اس اندکردهایشان اشاره 

رائن چنین قبسنده نمود و با استناد به ظواهر آیات ایشان را متهم به گناه و ذنب نمود؛ چرا که قرائن مقامى و همآنها  از



 معیارهای شناسایی و نقد اسرائیلیات از منظر عالمه طباطبایی در المیزان  54

 

 

فلت از فسّرانی که با غلفظى متصل و منفصل تأثیر قاطعى در تشخیص ظهور دارند. عالمه با انتقاد شدید از عالمان و م

 گوید: میاند، را نادیده گرفتهآنها  این قرائن انبیاء& را متهم کرده و مقام ومنزلت

ا در بین تأویل ر ۀچنین قرائن لفظى متصل و منفصل( بوده است که مسألغفلت از همین نکته )قرائن مقامى و هم»

ردند کدیدند و خیال مىجایى که ارتباطى بین آیات قرآنى نمىاز آناى از مفسّران و علماى کالم رواج داده، این عدّه عدّه

در تشخیص معنى هر کدام،  اینکهکه این آیات جمالتى است بریده و اجنبى از هم و هر کدام مستقل در معنا، لذا بدون 

لمات یکدیگر را بر معنى طورى که مردم بازار کبر معنایى عامیانه حمل کردند، همان آن رااز سایر آیات استمداد کنند، 

گویند: مى (87األنبیاء، ) <فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیهِفرماید:>شنوند که قرآن کریم مىکنند و لذا وقتى مىظاهرش حمل مى

بعدی  ۀکه خداى سبحان قدرت بر وى ندارد. آی ـ بلکه یقین کرد و حاشا بر او که چنین خیالى کندـ  ذوالنون خیال کرد

اگر این  آرى،. (88 < )األنبیاء،کذلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَوَ فرماید:>مالحظه نکردند که ذوالنون را از مؤمنین دانسته، مىرا 

فهمیدند که معنى آیه، آن معناى عامیانه شدند، و مىقطعاً به چنین اشتباهى دچار نمى ،کردنددو آیه را با هم مالحظه مى

عجز خداى را ترجیح داده و یا یقین  اینکهکند تا چه رسد به ر قدرت خداى سبحان شک نمىو غلط نیست، زیرا مؤمن د

 به آن کند.

کنند چنین خیال مى (2 الفتح،< )لِیغْفِرَ لَک اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأَخَّرَفرماید:>شنوند که قرآن مىو نیز وقتى مى

اى از نواهى مربوط به احکام دین را ر مردم گناه و مخالفت امرى از اوامر و یا نهیکه البد رسول خدا# نیز مانند سای

یم، هاى انبیایى چون آدم، ابراه... و نیز وقتى به سایر آیاتى که به خیال خودشان متعرض لغزش کرده که خدایش آمرزیده

کمال بى شرمى به ساحت مقدس  رسند بدون تأمل و بالوط، یعقوب، یوسف، داود، سلیمان، ایوب& و محمد# مى

دهند، راستى که هیچ عیب و هاى ناروایى که الیق خود آنان است به انبیاء& مىها و نسبتآنان جسارت نموده و طعنه

... و این جهل و غفلت باعث شد که آن نفوس طیّبه و طاهره را هم مانند نفوس  ننگى باالتر و بدتر از بى ادبى نیست

رومایه بدانند که از شرف انسانیت جز اسم بهره و بویى ندارند، نفوسى که یک روز بر سر آز و شهوت، شریر مردم پست و ف
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 ، 6 همو، ج...« ) دهندبازند و روزى خود را بر سر این کار از دست مىعرض و مال خود را مى

 .(369-367ص 

 معرفی انبیاء& اشاره کرده، بیان  ۀعالمه طباطبایی، به تفاوت قرآن کریم و دو کتاب انجیل و تورات در زمین

ها و خطاهایى به انبیاء& نسبت داده، که فطرت هر انسان معمولى متنفر از آن ارد که در تورات و انجیل لغزشدمی

 .(64 ، ص1 )همو، ج انددمیها برى است، اما قرآن کریم ساحت انبیاء& را مقدس دانسته، و آنان را از چنان لغزش

 د:فرمایمیدار شده است را ازجعلیات اهل کتاب دانسته، شخصیت انبیاء عظام & خدشهآنها  که درایشان روایاتی 

یهود دیده و خرافاتى است که به دست  همه مصائبى است که اسالم و مسلمین از دست اهل کتاب مخصوصاً اینها»

 .(369 ، ص6 همو، ج)« اندعتقد شدهاى هم به آن مجعل و در بین روایات ما گنجانیده شده و در نتیجه عده اینها

پس از آگاهی از دیدگاه عالمه در باب شخصیت انبیاء& و عصمت ایشان، به برخی از مواردی که عالمه روایت را 

 کنیم: میبه خاطر مخالفت با شخصیت و عصمت معصوم$ طرد کرده است، اشاره 

یوسف$ خداوند از مقام  یر تمجیدهای ویژهدر ماجرای داستان حضرت یوسف$ و همسر عزیز مصر، عالمه با ذک

کند که چگونه ممکن است این مقامات رفیع و درجات عالی نصیب میال ؤو صدیق نامیده شدن ایشان از سوی خدا، س

شمرده  گیرد که در دین خدا بدترین گناهانمیکسی شود که به سوی معصیت گرایش یافته و تصمیم به انجام معصیتی 

 ید:فرمامیشده؟! و 

یست، روند هیچ بعید نهاى گوناگون و جعلیات یهودیان و هر روایت ساختگى مىگونه حرفاز کسانى که زیر بار این»

خلیل$ و همسرش ساره  یوسف$ یعنی ابراهیم الهویه جدّها هستند که به خاطر یک مشت روایات مجهولزیرا همین

ر عزیز متهم همس ۀاز اینکه نبیره ابراهیم$یعنى یوسف$ را دربار چنین کسانى باکى ندارندکنند. آرى، اینرا متهم مى

 .(178ص  ،11 )همو، ج« سازند
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 هایی که به این پیامبر االهیدر ماجرای داوود$ و همسر اوریا نیز عالمه با اشاره به منشأ این روایات خرافی، نسبت

ز روایات تر و رسواتر ان، نقل تورات را که بسیار شنیعاند را برگرفته از تحریفات تورات دانسته و معتقد است جاعالداده

اند. ایشان این روایات را  نیز به دلیل مخالفت با عصمت پیامبران طرد است، تعدیل کرده و به منابع اسالمی وارد کرده

 .(302-301 ، ص17 )همو، ج کندمی

 به همین مبنا به بررسی روایات پرداخته، جحش نیز عالمه با استناد  بنت در ماجرای ازدواج پیامبر# با زینب

 فرماید: می

تر است، چون از یک فرد عادى پسندیده نیست که دنبال ناموس مردم حرفى و رسوایى این حرف از آفتاب روشن»

 .(323 ، ص16 همو، ج) «بزند، و به یاد آنان باشد، و براى به چنگ آوردن آنان تثبیت کند، تا چه رسد به خاتم انبیاء#

مرند، شمیها توسط سلیمان$ زدن اسبرا گردن<فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِایشان روایاتی که مقصود از>

زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن است. چرا که هر بیننده اند و معتقد است که چنین عملى از انبیاء سر نمىدمیصحیح ن

وه بر این، اش کنى، عالچه گناهى دارد که با شمشیر به جان او بیفتى، و قطعه قطعهپرسد که اسب بیچاره اى مىو شنونده

 .(309، ص 17همو، ج ) این عمل اتالف مال محترم است

 
 معیار چهارم: تعارض با عقل

رود و عموم محققان و پژوهشگران شیعه میمخالفت با عقل یکی از معیارهای تشخیص احادیث سره از ناسره به شمار 

 اند. تسنن این معیار را پذیرفته و به کاربرده اهلو 

 فرماید:میمعیار سنجش روایت، مراد از عقل را بیان کرده،  عنواناهلل سبحانی با پذیرش عقل به آیت

صاحبان اندیشه و فلسفه نیست. بلکه مراد، آن چیزی است که خردمندان  ۀهای استدالل عقالنی ویژمراد از عقل شیوه»

یابند؛ مانند داوری خرد به علت داشتن هر میدر  آن را ،ها بپیرایندها و خویها، عادتها، وابستگیرا از انگیزهچون خود 
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چرخد یمای، امتناع دور و تسلسل، نیکی عدل و زشتی ظلم و بر محور چنین احکام عقلی است که عقیده و شریعت پدیده

بر روی خود خواهد بست و اثبات شرایع آسمانی و وحیانی بودن دین  انع راو اگر کسی بدان باور نداشته باشد، راه اثبات ص

سان منطق قاطع عقل، معیار و مقیاسی است برای بازشناسی حق از باطل در آنچه به ... بدین  برای او محال خواهد بود

 .(62-61 ص ق،1419 همو،) «دشومیوحی نسبت داده 

در سنجش احادیث بیان کرده و در توضیح آن  دوممالک  عنوانعقلی را به حاج حسن، نیز عدم مخالفت با قواعد عام 

 همو،) «نسبت آن به پیامبر نااستوار و بهتان خواهد بود ،هر حدیثی را که عقل نپذیرد و مخالف منطق باشد» نویسد:می

 .(19-20ق، ص 1405

ش از جعلیات، پذیرفته و در توضیح نق معیاری برای تشخیص احادیث صحیح عنوانعالمه طباطبایی، نیز عقل را به 

 فرماید:میو جایگاه عقل از نظر قرآن کریم 

به دقت تدبّر نمایى، خواهى دید که بشر را شاید بیش از سیصد آنها  اگر در آیات قرآن تتبع و تفحص نموده و در»

کتاب مجیدش حتى در یک آیه از آن جا از ... و خداى تعالى در هیچ دعوت نموده «تعقل» و یا« تذکّر»، «تفکر»مورد به 

یاورند اش ایمان کورکورانه باو را کورکورانه بندگى کنند و یا به یکى از معارف االهی اینکهبندگان خود را مأمور نکرده به 

ا باى را کورکورانه سلوک نمایند، حتى شرایعى را هم که تشریع کرده و بندگانش را مأمور به انجام آن نموده، و یا طریقه

 «هاى آن شرایع نیست معذلک آن شرایع را به داشتن آثارى تعلیل کرده استعقل بندگان قادر بر تشخیص مالک اینکه

 .(255 ، ص5 همو،ج)

 ایشان برای عقل حجیت قائل بوده و معتقد است که حجیّت قرآن و سنّت نیز متکی به عقل است:

اریم ماند و راهى نداعتبارى براى اصول معارف دینى باقى نمىاعتبار شود، دیگر هاى عقلى بىاگر بنا باشد حجّت»

به دست بیاوریم که قرآن کتابى آسمانى است، و معارفى که آورده همه صحیح و درست است. آیا جز این است  اینکهبراى 

گر دلیل دی شود؟ و مگر جز این است که حجیّت خود کتاب و سنت و هرهاى عقلى اثبات مىکه این مطالب همه با حجّت
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حجیّت  ۀکنندشود؟ آن وقت چگونه ممکن است یک آیه از قرآن و یا یک حدیث، حجیّت عقل را که اثباتبا عقل اثبات مى

اعتبار معرفى کند؟ هرگز ممکن نیست، چون در این صورت آن آیه و آن حدیث قبل از ابطال آن است از کار بیاندازد و بى

 .(171 ، ص17ج و، هم) «کرده استحجیّت عقل، حجیّت خودش را ابطال 

عالمه در بررسی بسیاری از روایات از داوری عقل کمک گرفته و بسیاری از اسرائیلیات وارده در تفاسیر را به کمک 

 فرماید: میهمین معیار شناسایی کرده است. از جمله در روایات مربوط به خلقت زمین ایشان چنین 

است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعى زمین به دور محور پدید آمدن روزهاى هفته که عبارت »

آید، چون همیشه یک طرفش رو زند، یک شب و یک روز پدید مىخودش است که از هر یک بار که به دور خود دور مى

و  آنهاسمخداى تعالى آ آنکهبه خورشید است و یک طرفش پشت به خورشید. بنابراین دیگر چه معنا دارد که قبل از 

ین اى وجود داشته باشد؟ نظیر ااى دوّار و متحرک ساخته باشد، شنبه و یکشنبهآسمانیان و زمین را خلق کرده و آن را کره

اى وجود خورشید است، دوشنبهآنها  که یکى از آنهاآید، که قبل از خلقت آن و خلقت آسمنیز مى آنهااشکال در خلقت آسم

 .(372 ، ص17 همو، ج) «داشته باشد

م ای عظیصالح$، باز هم عالمه از این معیار بهره گرفته و در صحّت روایاتی که جسته ۀدر روایات مربوط به ناق

 کند:میاند، تردید برای ناقه تصویر کرده

یش بین دو پهلو ۀصالح$ آمده که آن قدر درشت هیکل بود که فاصل ۀ خصوصیات ناقۀدر بعضى از روایات دربار»

ممتنع  چنین چیزى اینکهالبته نه براى  ،کند، و همین مطلب از امورى است که روایت را ضعیف و موهون مىیک میل بوده

ه معجزه اش بچون این محذور قابل دفع است و ممکن است در دفع آن گفته شود: حیوانى که اصل پیدایشـ  الوقوع است

 حیوانى با در نظر گرفتن تناسب اعضایش باید بلندى بلکه از این جهت که چنین ـ اش نیز معجزه استبوده، خصوصیات

اند، توان تصور کرد که کسى بتواند او را با شمشیر به قتل برسکوهانش از زمین شش کیلومتر باشد و با این حال دیگر نمى

ال ن احوای ۀطور قطع صاحب معجزه نبوده، بله با همولى قاتل آن دیگر به ،درست است که حیوان به معجزه پدید آمده
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یک روز آب محل از آن شتر و یک روز براى شما، خالى از  یعنی: (155 الشعرا،) <لها شرب یوم و لکم شرب یوم>ۀ جمل

 .(317، ص 10 همو، ج) «اى بسیار بزرگ داشته استاشاره و بلکه خالى از داللت بر این معنا نیست که ناقه مزبور جثه

اند، نیز به را به درشت هیکلی و بلند قامتی و خصوصیات عجیب توصیف کردهعالمه در برخورد با روایاتی که عمالقه 

 گوید: میباره دلیل تعارض با عقل به ضعف روایت حکم کرده و در توضیحی اجمالی در این

در تعدادى از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمى »

 تواندى عجیبى وارد شده که عقل سلیم نمىآنهایکل و بلند قامت بودند و از درشت هیکلى و بلند قامتى آنان داستدرشت ه

 .(291، ص 5 همو، ج) «را بپذیردآنها 

توان به روایات مربوط به حضرت سلیمان$ میدر موارد دیگری نیز مفسّر المیزان از این معیار بهره گرفته است که 

 .(369، ص 5 همو، ج) ره کردو ملکه سبأ اشا

 

 معیار پنجم: تعارض با تاریخ

 و از آن در سنجش پژوهان در نقد حدیث بدان اعتماد کردهاطالعات تاریخی، یکی دیگر از معیارهایی است که حدیث

یری گبهرههای تاریخی را در اند. اما همگی علما و پژوهشگران صحّت و استواری گزارهصحت و سقم روایات استفاده کرده

اند. سبحانی در ضمن معیارهای سنجش روایت از تاریخ نام برده و صحّت را شرط آن دانسته و از این معیار شرط نموده

 .(65ق، ص 1419 همو،) نگاران را بر آن، نشانه این صحت دانسته استظاهراً اتفاق دانشمندان و تاریخ

 ج حسن،حا) معیاری برای ارزیابی احادیث توجّه داشته اند وانعنادلبی و حاج حسن نیز به تاریخ صحیح و قطعی به  

 .(303 ق، ص1403 ؛ ادلبی، 38 ، ص2 ق، ج1405
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عالمه طباطبایی، نیز از معیار تاریخ برای نقد و بررسی برخی از روایات بهره گرفته است. اما به دلیل قلّت اطالعات 

یار محدود کرده است؛ وی در تفسیر المیزان ضمن اشاره به اهمیّت دقیق و قابل اعتماد تاریخی، کاربرد این معیار را بس

 دو عامل فساد بوده است: ۀعلم تاریخ، معتقد است که این علم مفید همواره ملعب

ند و از اادهدمیاى که با داشتن قوه و قدرت حقایق تاریخی را متناسب با منافع خود تغییر هاى خودکامهحکومت -1

 اند.  کردهمیجلوگیری  ،بودهآنها  ف منافعحقایقی که مخال ۀاشاع

ها و متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث تاریخى، و ناقالن و کاتبان تاریخ به دخالت دادن حب و بغض  -2

 های قومی در نقل وقایع تاریخی.احساسات باطنی و تعصب

و ضبط اخبار و مشکل حفظ و نگهداری  ایشان عالوه بر این دو عامل عمده، یکسان نبودن ابزارهای مشاهده و نقل

چنین دخالت سیاست در تغییر حقایق را از دیگر عوامل بدگمانی نسبت به کتب تاریخی از دگرگونی و گم شدن و ... هم

 .(307 ، ص2 همو، ج) انددمیاعتنایی علمای امروز به تاریخ بی ۀکند و این نواقص را علّت عمدمیتاریخ معرفی 

ا خوش عوامل کذب و خطاى براى ایمنى از دروغ و خطا نداشته و دستت که تاریخی که هیچ پشتوانهعالمه معتقد اس

کریم مقابله کند و کتب عهدین را نیز در این حکم ملحق به سایر کتب تاریخی دانسته و در مورد تواند با قرآنمیاست، ن

 د:فرمایمی آنهاتفاوت نقل قرآن کریم با کتب عهدین در بیان داست

ه در طالوت(، مخالف با نقلى است ک ۀى قرآنى )نظیر داستان مورد بحث یعنى قصآنهابینیم اغلب داستپس اگر مى»

ى کتب عهدین، چیز اینکهکنیم، براى  چه که در قرآن آمده شککتب عهدین )تورات و انجیل( است، نباید در صحّت آن

وامل قرار آن ع ۀبرد عوامل باال، دور نمانده بلکه آن نیز ملعبز دستزائد بر تواریخ معمولى نیست و مانند سایر تواریخ، ا

داستان صموئیل و شارل به نقل کتب عهدین، معلوم نیست که کیست و به هر حال  ۀسرایند اینکهگرفته است، عالوه بر 

کریم کالم حق و از آنچه که در قرآن آمده نداریم، پس تنها قرما اعتنایى به مخالفت تاریخ و مخصوصاً عهدین، با آن

 .(307 ، ص2 همو، ج) «خداوند تبارک و تعالى است ۀناحی
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شود که ایشان در بررسی برخی از روایات میهای تاریخی اذعان دارد، ولی مشاهده چه عالمه به نادرستی غالب نقلاگر

روری ت. البته ذکر این نکته نیز ضهای معتبر تاریخی استناد نموده و از این رهگذر به بررسی روایت پرداخته اسبه نقل

است که ایشان در هیچ موردی روایت را تنها به دلیل مخالفت با تاریخ رد نکرده، بلکه با معیارهای مختلفی از جمله تاریخ 

 کند. میسنجیده و در نهایت به صحت یا عدم صحت روایت حکم 

دات یکی از مستن عنواندشان به آثار باستانی به روایات مربوط به توصیف عمالقه از مواردی است که عالمه در نق

 فرماید:میکند و میتاریخی استناد 

آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمى  ۀدر تعدادى از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکن»

 تواندمىوارد شده که عقل سلیم نى عجیبى آنهادرشت هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلى و بلندقامتى آنان داست

هاى طبیعى نیز چیزى که این روایات را تأیید کند وجود ندارد، ناگزیر باید گفت که را بپذیرد، و در آثار باستانى و بحثآنها 

 .(291 ، ص5 همو، ج) .«.. روایات مذکور مأخذى جز جعل و دسیسه ندارد

لکه سبأ نقل شده، عالمه در کنار معیار عقل از تاریخ قطعی نیز در بررسی روایاتی که در مورد حضرت سلیمان$ و م

 پردازد:میکمک گرفته و به نقد روایت 

آن آمده،  ۀروایاتى که در این داستان وارد شده، اخبارى که در قصص آن جناب و مخصوصاً در داستان هدهد و دنبال»

 شود، مطالبى که عقلهاى خرافى کمتر دیده مىسانهش مطالب عجیب و غریبى دارد که حتى نظائر آن در اساطیر و اف

عب و هایى است که از امثال کمبالغهآنها  کند و را تکذیب مىآنها  بپذیرد و بلکه تاریخ قطعى هم آن راتواند سلیم نمى

 .(369، ص 15 همو، ج)« وهب نقل شده است

 



 معیارهای شناسایی و نقد اسرائیلیات از منظر عالمه طباطبایی در المیزان  62

 

 

 معیار ششم : تعارض با علم

توان مینها آ گیرند و در بررسی و سنجشمیعلم قرار  ۀپردازند که در حیطمیی بخشی از روایات تفسیری به موضوعات

کی اند، با این وجود یاز مسلمات علمی بهره گرفت. هرچند در قرون اخیر علوم بشری رشد شتابان و قابل توجّهی داشته

های ی و به تبع آن تحول یافتهدانش تجرب ۀهای به کارگیری این معیار در سنجش احادیث، شتاب خیره کننداز دشواری

پژوهان به این عامل شده های آن است. این مسأله باعث بی اعتمادی غالب حدیثاین علم و در نتیجه عدم قطعیت آموزه

 اند که از جملهشود که بسیاری از آنان در میان معیارهای سنجش احادیث نامی از علم نبردهمیرو مشاهده است. از این

 .(73-53 ق، ص1419 همو،) به سبحانی اشاره کرد توانمیآنها 

عالمه طباطبایی، از جمله عالمانی است که از معیار علم برای نقد و بررسی برخی از احادیث استفاده کرده است. البته 

 گیری ایشان از معیار علم برای سنجش روایات، بسیار محدود است. بهره

. از بردمیاختصاص دارد، از جهات مختلفی صحت روایت را زیر سؤال  عالمه در نقد روایاتی که به توصیف عمالقه

 ارد که چیزی که این روایت را تأیید کند، وجود ندارد: دمیهد و بیان دمیهای علوم طبیعی ارجاع جمله آن که به یافته

ه روایات ناگزیر باید گفت ک هاى طبیعى نیز چیزى که این روایات را تأیید کند، وجود ندارد،و در آثار باستانى و بحث»

 .(291 ص ،5 همو، ج.«).. مذکور مأخذى جز جعل و دسیسه ندارد

ذیل آیات ابتدایی این سوره روایات شگفتی در مورد کوه قاف آمده است. از جمله این که این  «ق» ۀدر تفسیر سور

های ن روایات را به دلیل مخالفت با یافتهکوه، محیط بر زمین است و دو طرف آسمان بر روی آن قرار گرفته است. عالمه ای

 اند:دمیعلم باطل 

یا ملحق به بدیهیات است و یا خود آنها  به هر حال این روایات به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، و امروز بطالن»

 .(343 ص ،18 همو، ج) «بدیهى است
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نیز یکی از مستندات عالمه برای نقد روایت  ها و...در مورد پدید آمدن روز و شب، پیدایش ایام هفته و خلقت کوه

 تر آمد، می فرماید:چنان که پیشهای مسلم علمی است. ایشان در مورد این روایات آنگیری از یافتهبهره

پدید آمدن روزهاى هفته که عبارت است از یک روز با شب همان روز، مولود حرکت وضعى زمین به دور محور »

اش رو آید، چون همیشه یک طرفزند، یک شب و یک روز پدید مىر که به دور خود دور مىخودش است که از هر یک با

و  نهاآخداى تعالى آسم آنکهاش پشت به خورشید. بنابراین دیگر چه معنا دارد که قبل از به خورشید است و یک طرف

ین اى وجود داشته باشد؟ نظیر او یکشنبهاى دوار و متحرک ساخته باشد، شنبه کره آن راآسمانیان و زمین را خلق کرده و 

اى وجود خورشید است، دوشنبهآنها  که یکى از آنهاآید، که قبل از خلقت آن و خلقت آسمنیز مى آنهااشکال در خلقت آسم

ها تدریجى بوده. و همچنین ها قرار داده و حال آنکه خلقت کوهداشته باشد. در این روایات یک روز را براى خلقت کوه

همو، ) «ه تدریج درست شده، نه در یک روزنیز بآنها  ها وارد است، چونظیر این اشکال در خلقت شهرها و نهرها و رزقن

 .(372 ، ص17 ج

 

 معیار هفتم: بررسی سندی و رجالی

ندارد؛ ولی در برخی موارد به ذکر تمامی سند آنها  عالمه طباطبایی در نقل عموم روایات، اهتمامی به گزارش سند

کند و در موارد دیگر تعدادی از راویان ابتدا یا انتهای سند را نام میپردازد و در مواردی تنها به ذکر راوی امام بسنده می

 .(93 ش، ص1384 نفیسی،) بردمی

ن روایت سند ای آنکهبدان، علت  و» نویسد:میخود در نقل روایات چنین  ۀایشان در بخشی از المیزان با اشاره به شیو

روش این کتاب نیست، به طور کامل آوردیم، این است که انداختن اسانید روایات در این کتاب در مواردی  اینکهبا  را،

سو با قرآن است که در این صورت دیگر نیازی به آوردن سند نیست، اما در جایی که موافقت احراز است که متن آن هم
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السند یا ایم تا روایات صحیحریم سند را بیاوریم؛ با این همه کوشیدهتوان روایت را بر قرآن تطبیق داد، ناچامین ،نشده

 .(370-369 ، ص11همو، ج ) «چه را مؤید به قرینه است، برای ارائه برگزینیمآن

یافت  توانمیهای روایی المیزان مواردی را خود پایبند نبوده است؛ چرا که در بررسی ۀلی ظاهراً عالمه چندان به گفتو

و دیاری،  94 ش، ص1384 )نک: نفیسی، ولی سند روایت را ذکر نکرده است ،ه به سستی سند روایتی اشاره کردهکه عالم

 . مقاله( سراسر ش،1391

گونه که پیش از این نیز اشاره شد، عالمه طباطبایی در تفسیر قرآن برای روایات آحاد حجیّتی قائل نیست. ایشان همان

ه تقاضای کند. برای نمونه در اخبار مربوط بمیری از روایات اسرائیلی را نامعتبر  دانسته و طرد گیری از این مبنا بسیابا بهره

نها آ های کنده شده اختالف دارند، اگر مراد ازدر تعداد کوه آنکهو این روایات عالوه بر » فرماید:میرؤیت و تجلی برکوه 

مثال چه وقوع آن امکان داشته باشد، ایزی جز این منظور باشد، اگراگر چالجبل باشد، با آیات تطبیق ندارند و تفسیر دکّ

 .(261، ص 8 همو، ج)« این روایات آحاد برای اثبات آن کافی نیست

اند که دمیعالمه طباطبایی برای صحت سند به تنهایی اعتباری قائل نبوده و سند صحیح را هنگامی قابل اعتنا 

 فرماید:میایشان پس از نقل روایتی در مورد سامری چنین  سو با قرآن باشد.مضمون روایت نیز هم

 ، ص3 همو، ج« )و خبر، اگرچه از نظر اصطالحی نیز صحیح باشد، اگر با قرآن مخالفت داشته باشد، حجیّت ندارد»

185). 

ند. کمیحکم عالمه به راویان احادیث نیز توجّه داشته و در مواردی با اشاره به ضعف راویان، به مجعول بودن روایت 

جود ایشان اند و واند که در گسترش اسرائیلیات نقش داشتهدمیمنبّه و کعب االحبار را دو شخصیت بارزی بنایشان وهب

ایشان در بیان اختالفات فراوان روایات پیرامون  اند.دمیرا در طریق روایت موجب ضعف و حاکی از اسرائیلی بودن آن 

 فرماید:میشاره کرده و ذوالقرنین به نام این دو تن ا
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آورى است که هر ذوق سلیمى از آن وحشت نموده، و بلکه عقل و این اخبار در عین حال مشتمل بر مطالب شگفت»

را با هم مقایسه نموده مورد دقت آنها  داند، و عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحثسالم آن را محال مى

خالى از دسیسه و دستبرد و جعل و مبالغه نیست. و از همه مطالب آنها  مجموع اینکهدر  کندقرار دهد، هیچ شکى نمى

ا اشخاص نقل کرده و ی ـاالحبارابن منبّه و کعباز قبیل وهبـ  تر روایاتى است که علماى یهود که به اسالم گرویدندغریب

ه ما به اى دارد کاند. بنابراین، دیگر چه فایدهنمودهاند، نقل آید از همان یهودیان گرفتهدیگرى که از قرائن به دست مى

 .(369، ص 13)همو، ج  «طول و تفصیلى که دارند بپردازیم؟با آن کثرت و آنها  و استقصاء و احصاءآنها  نقل

ستان او د» فرماید:میبهشت ارم نیز مجدداً به نقش این دو راوی اشاره کرده و  ۀن در مورد روایات مربوط به افسانایشا

 )همو،  «االحبار روایت شده استمنبه و کعببنهاى معروف قدیمى است، که از وهببهشت ارم یکى از افسانه

 .(28 ، ص20 ج

عالمه طباطبایی به ناقالن احادیث فتنه نیز توجّه داده و این احادیث را به لحاظ سندی نیز دارای ضعف دانسته و 

 گوید:می

این است که از کسانى نقل شده که در  ،شودوء ظن آدمى نسبت به این روایات مىو یکى از چیزهایى که باعث س»

ا هاى على$ بفتنه در خانه على$ از انجام وظیفه یعنى دفاع از حق على$ سر باز زدند، و از کسانى که در جنگ

ى توجیه شود، و گرنه گیرى کردند، به همین جهت باید اگر ممکن باشد به نحومعاویه و خوارج و طلحه و زبیر کناره

 .(همان) «مطروح و مردود شناخته شود

 
 گیرینتیجه

 آید:میبا تتبّع و دقّت نظر در بیانات عالمه در سراسر المیزان، نتایج ذیل به دست 
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عالمه طباطبایی در شناسایی اسرائیلیات هم به سند و راویان احادیث توجّه داشته و هم به متن و محتوای  -1

 های عالمه آشکار است، توجّه ویژه مفسّر به مضمون و نقد متن است.چه در بررسیاحادیث؛ اما آن

ین معیار ا ۀکریم و عرضه روایات برآن است؛ گسترترین مالک عالمه در شناسایی و نقد اسرائیلیات، قرآنمهم -2

فقت را نیز شرط است و او عالوه بر احراز عدم مخالفت در مواردی لزوم موا در نظر عالمه از دیگر محققان 

 کند.می

یک معیار مطرح کرده و در مواردی از آن برای شناسایی  عنوانعالمه طباطبایی، سنت قطعی را نیز به -3

اف با تنهایی در مصگاه یک روایت را بهاسرائیلیات بهره گرفته است؛ البته عالمه در استناد به روایت، هیچ

در هیچ موردی استوارتر بودن سندِ یکی را نسبت به دیگری،  چنان که ظاهراًهد؛ همدمیروایت دیگر قرار ن

اند. ایشان در تعارض بین روایات، با مؤید قرار دادن دمیتنها دلیل رجحان یک روایت در مقابل روایت دیگر ن

هد یا در صورت نبودن چنین دالیل دمی، یک طرف این تعارض را ترجیح آنهادلیلی از قرآن، عقل، تاریخ و جز 

 کند.میهای روایت معیار استناد ونی، به تعدد طرق یا تعدد نقلبیر

ی انبیاست، تعارض با عصمت و شخصیت آنهاظهور و بروز اسرائیلیات در داست ۀین عرص اینکهبا توجّه به  -4

 کار رفته است.های عالمه در شناسایی اسرائیلیات بهترین مالکیکی از مهم عنوانمعصومان$ به

ک های اسرائیلی را با همین مح، حجیّت عقل را نیز در بررسی روایات پذیرفته و بعضِ روایتعالمه طباطبایی -5

اعتبار شود، دیگر اعتبارى براى اصول هاى عقلى بىکند و معتقد است اگر بنا باشد حجتمیسنجیده، رد 

 ماند.معارف دینى باقى نمى

م است. البته با توجّه به به دلیل قلت اطالعات دقیق دو معیار دیگر عالمه در بررسی روایات، تاریخ قطعی و عل -6

 های علمی، کاربرد این دو معیار در المیزان بسیار محدود است.و قابل اعتماد نبودن تاریخ و عدم قطعیت آموزه
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در بررسی سندی، عالمه هم به کیفیت اتصال و انقطاع سند توجّه داشته و هم به احوال راویان؛ ایشان  -7

د و وجود اناند که در گسترش اسرائیلیات نقش داشتهدمیاالحبار را دو شخصیت بارزی و کعب منبّهبنوهب

 اند.دمیایشان را در طریق روایت موجب ضعف و حاکی از اسرائیلی بودن آن 
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ها و قواعد تفسیری در تفسیر کنزالدقائق شناسایی روش 

 و بحرالغرائب

 پور یزدیعباس مصالئی
 دانشیار

 $ادقامام صدانشگاه 
amusallai@gmail.com 

ها و قواعد تفسیری به کار رفته در یک تفسیر، عالوه بر آشنایی با مذاق شناسایی روش
این  گذارد. درمیتفسیری مفسّر، جایگاه و ارزش یک تفسیر را در میان منابع به نمایش 

در  یها، منابع و قواعد به کار گرفته شده توسط مشهدمقاله کوشش بر آن است تا روش
 ۀگانجا که وی به بیان جدابررسی و تحلیل شود. از آن« الغرائبکنزالدقائق و بحر»تفسیر 

ند، روش کمیای اشاره قواعد تفسیری خود نپرداخته و گاه در قالب تفسیر یک آیه به قاعده
 این مقاله یافتن قواعد تفسیری از البالی آراء تفسیری اوست.

آید، در تفسیر قرآن به نکات ادبی نیز میقدر به شمار یک محدث گران آنکهمشهدی ضمن  
آید، بیان میتوجّه کاملی دارد و به بهترین وجه، لطائف ادبی آیات را که در تفسیر آیه به کار 

کند. در تفسیر روائی نیز هر چند که از تفسیر نورالثقلین در تکمیل تفسیر خویش بهره می
 دو تفسیر نیز وجود دارد که توجه به آن، هایی میان این برده است، اما تفاوت

مشهدی در تفسیر خود از  آنکهسازد. ضمن میهای مشهدی با حویزی را مشخص تفاوت
مسائل کالمی و قواعد عقلی حاکم بر آیات قرآن غافل نیست و از این جهت، در میان تفاسیر 

 هم عصر خود متمایز است.
 

د لغرائب، تفسیر مأثور، تفسیر ادبی، قمی مشهدی، قواعاالدقائق و بحرتفسیر کنزها: کلیدواژه
 های تفسیریتفسیری، روش
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 مقدمه

هجری قلمداد کرد. این اثر 12قرن راستی باید یکی از بهترین تفاسیر مأثور را به« کنزالدقائق و بحرالغرائب» تفسیر

 األصلقمى ،«قمى» از غرض. است المشهدیمیالقالدینجمالبناسماعیلمحمدرضابنمحمّدبن تألیف میرزا سنگگران

مؤلف این اثر را  .(14 ص ش،1368 مؤلف است )درگاهی، نبود المسکن و المولد مشهدی ،«مشهدی» از مقصود و بودن

 .(41 ص )همو، قمری در مشهد تألیف کرده است 1103تا  1097های بین سال

ر کشاف با تفسی ۀهای مؤلف در حاشیکوتاه خود بر این تفسیر، تشویق شیخ بهائی بر تکمیل نوشته ۀوی در مقدم

 .(2 ص ،1 ج ش،1368کند )مشهدی، میتألیف این تفسیر ذکر  خود برای ۀبیت& را عامل و انگیزروایات اهل

توان با می «کنزالدقائق»از سال تولد و مرگ نگارنده اطالعی در دست نیست. امّا با توجه به تقریظ مجلسی بر تفسیر 

اند هقمری ذکر کرد 1113خی از محققان سال مرگ او را بر شود.میمجلسی محسوب  اطمینان گفت که او از معاصران

 .(423 ص ،10 ج ق،1420 )سبحانی،

اند که به جهت اختصار به ذکر یک تقریظ مهم بر این بزرگان در معرفی این تفسیر مطالب بسیار مهمی بیان کرده

 نویسد:میاب مجلسی است. او در تقریظ این کت ۀعالم ،شود. نخستین فردی که بر این تفسیر مقدمه نوشتهمیتفسیر اکتفا 

رین صورت تپس به بهترین شکل و متقن ـ که به تأییدات خداوند قادر، مؤید استـ د، مؤلف این تفسیر میرزا محمّ»

برداری کرده است. لذا این بهره اطهار& ۀو نیکوترین روش به تفسیر آیات قرآن پرداخته و در این راه از روایات ائم

 ن تفسیر بین کتاب و سنت مطالب را جمع کرده است و تالشتفسیر جایگاهی ویژه در میان دانشمندان یافته است. او در ای
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ز های لطیف اآوری کند. با این حال بحثچه را که از تفسیر قرآن در روایات موجود بوده، جمعخویش را به کار برده تا آن

رحمت نماید و او را با اسرار االهی را نیز در آن گنجانده است. خداوند متعال به او از ایمان و اهل آن بهترین پاداش را م

 .(35 ص ش،1368)درگاهی، « اطهار& محشور فرماید ۀائم

(، اما استاد حسین درگاهی 152 ص ،18 ج تا،، بیهمو) انددمیشیخ آغا بزرگ او را شاگرد مجلسی  آنکهبا وجود 

پذیرفته احتمالی را ندلیل سکونت دائمی وی در مشهد و اقامت مجلسی در اصفهان چنین به مصحّح تفسیر کنزالدقائق،

 است.

مصحّح  نوانعای است که استاد حسین درگاهی به گمان مقدمهترین معرفی ارزشمند از این تفسیر، بینخستین و مهم

 شناسی و ای کامل در نسخهنخستین چاپ این کتاب بر آن نگاشته است. این مقدمه هر چند که مقدمه

فاسیر آن با ت ۀشناسی تفسیر و مقایسشود، اما از حیث روشمیب محسوب های دانشمندان بر این کتاآوری تقریظجمع

ای که علوم حدیث، فاکر میبدی در مقاله ۀدیگری در نشری ۀتر است. در مقالو تتبع گسترده نان نیازمند کار چمشابه، هم

تفسیر اختصاص داده که به معرفی تفاسیر روایی قرن یازدهم هجری پرداخته است، حدود دو صفحه را به معرفی این 

 .(251 ص ش، 1376 شود )همو،میمعرفی کوتاهی در این زمینه محسوب 

علمی با این اثر آشنا شده است، امّا  ۀسال پس از چاپ این تفسیر، تا حدودی جامع 25هر چند که در طول حدود 

در میان  ن با این تفسیر، جایگاه آنها و قواعد تفسیری به کار رفته در این تفسیر، ضمن آشنا ساختن محققاشناخت روش

 سازد. میتر تفاسیر شیعی را روشن
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 روش تفسیر

مستند یا مستنداتی که مفسّر، تفسیر خود از  آن رااند. گروهی پژوهان دو تعریف مجزا از روش تفسیر ارائه کردهقرآن

برخی از آن به منابع  .(187 ص ش،1373 نی،کند، معرفی کرده اند )عمید زنجامیعرضه آنها  قرآن کریم را با استفاده از

 .(46 ص ش،1382 )شاکر، اندمفسّر در تفسیر قرآن تعبیر کرده

در تفسیر  مفسّر از منابعۀ استفاد ۀپژوهان، روش تفسیری را چگونگی چینش مطالب یک تفسیر و نحواز قرآن دومگروه 

 .(32 ش، ص1373 اند )ایازی،آیات قرآن قلمداد کرده

 قسمت از مقاله، با تعریف نخست به بررسی تفسیر کنزالدقائق خواهیم پرداخت.در این 

پردازد و در مورد میزان اعتماد خویش به هر منبع سخنی میتفسیر به معرفی منابع خود ن ۀهرچند که نویسنده در مقدم

هایی در بسیاری از موارد نقل قول شود. ویمیمتن کتاب، بسیاری از منابع مفسّر آشکار  ۀآورد، اما با مطالعمیبه میان ن

 کند.یمکند و سخن ایشان در مباحث ادبی مربوط به آیات قرآن را نقل و حتی گاهی نقد میاز مفسّران پیش از خود بیان 

 یر توان به تفسمیادبیات، تفسیر کنز الدقائق به نظرات ایشان توجه داشته  ۀترین مفسّرانی که در حوزاز مهم

 طبرسی، انوار التنزیل بیضاوی و الکشاف زمخشری اشاره کرد.البیان مجمع

 یک نمونه از نقد او بر آراء ادبی مفسّران پیش از خود، به این مورد بنگرید: عنوانبه 

 ر فسیجَهْرَة< به نقل از ت اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَک، نُؤْمِنَ لَنْ یامُوسى: إِذْقُلْتُمْ >وَ البقره ۀسور55ۀ هنگام تفسیر آیبه 

 حتى کل لننؤمن جهرة، قلتم وإذ :تقدیره و لموسى$ لخطابهم صفة جهرة، هقول» ل:قی نویسد: ومیالبیان مجمع

 .(439 ص ،1 ج ش،1368 ضعیف )مشهدی، هو و« اللّه نرى

گفتگوی بنی اسرائیل با موسی$ را  ۀشود که نظر طبرسی در مورد صفت بودن>جَهْرَة<برای نحومیمالحظه 

ه ترین احتمال در این آیه مطرح نکردقوی عنوانطبرسی این احتمال را به  کند. هر چند کهمیقلمداد  قولی ضعیف
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این احتمال در تفسیر  .(241ص ،1 ج ش،1372 اند )همو،دمیاست، بلکه یکی از احتماالت مطرح در این زمینه 

 .(404 ص ،1 ج ش،1364نیز مطرح شده است )قرطبی، « الجامع الحکام القرآن»

اما مشخص  ،کندمیون: قال، قیل و... مطالبی را از مفسّران دیگر نقل چدر برخی موارد نیز مفسّر با کلماتی هم

آید؛ چرا یممطلب نقل شده، کیست؟ روش ارزشمند مصحّح این تفسیر در اینجا به کمک  ۀنماید که گوینده یا نویسندمین

 سازد. میخود روشن های که وی بسیاری از منابع مفسّر را در پاورقی

مفسّر بر منابع روایی و جوامع  ۀشود نیز احاطمیشامل  آن رادر روایات نقل شده در این تفسیر که بخش مهمّی از 

حدیثی قابل توجه است. به ویژه در ربع نخست کتاب، نقل روایات متعدد با ذکر سند از جوامع حدیثی متقدّم به چشم 

 ت که پس از پایان ربع نخست کتاب، به احتمال بسیار زیاد، تفسیر نورالثقلین در اختیارکتاب معتقد اس خورد. مصحّحمی

مشهدی قرار گرفته است. چرا که از این جای تفسیر به بعد، روایات نقل شده ذیل آیات، به همان ترتیب موجود در تفسیر 

ی نیز وجود دارد که وی از بیان آن در مقدمه های خطی در اختیار مصحّح، مؤیدات دیگرنورالثقلین است و البته در نسخه

ق.( نسبت به مفسّر کنزالدقائق، این احتمال بعید  1111حویزی ) صرف نظر کرده است. با عنایت به تقدم زمانی اندک

 نیست.

 ویلبرداری نشده نظیر تأبهرهآنها  ذکر این نکته نیز الزم است که مفسّر از منابعی که در تفسیر نورالثقلین از

هره برده عسکری$نیز بالدین علی حسینی استرآبادی و تفسیر منسوب به امام حسنسید شرفۀ الباهره نوشتاآلیات

 توان اشاره کرد:میمثال به این دو نمونه  عنوانبه  است.

 و» کند:میبدین ترتیب نقل  الباهرةاآلیاتروایتی را از امام باقر$ به نقل از تأویل «الحج» ۀسور 44 ۀذیل آی 

 لمفضّل،ا عن الرّحمن،عبد بنمحمّد عن یحیى،بنعبدالعزیز حدّثنا: @العبّاسمحمّدبن قال: الباهرة اآلیات فیشرح

 قوله: لتق أباجعفر$ موالی سألت: قال أبیه عن جعفر،أبی مولىزیدبنمحمّد عن الکوفی،الحسینبنجعفر عن
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. جعفر& و حمزة و علی فی نزلت: اللَّهُ<؟ قال ارَبُّنَا قُولُو أَنْی إِلَّا حَقٍّ بِغَیرِ یارِهِمْدِ مِنْ أُخْرِجُوا >الَّذِینَ:ـ  عزّوجلّ ـ

 .(335 ص ،1 ق، ج1409 ،به نقل از استرآبادی 103 ص ،9 ش، ج1368، )مشهدی« الحسین$ فی جرت ثمّ

 ن آیه در مورد الحج سؤال شد. آن حضرت فرمودند: ای ۀسور 44 ۀ: از امام صادق$ در مورد آییعنی

 طالب و حمزه و جعفر&نازل شده و سپس در مورد امام حسین$ جریان یافته است.ابیبنعلی

 یش کند که به چگونگی آزمامیفرقان، به نقل از تفسیر امام حسن عسکری$ روایتی را نقل ۀ سور 27 ۀذیل آی

روایت  .(387 ص ،9 ج ش،1368 منافقان بر والیت امیرمؤمنان$ در هنگام مرگ پرداخته است )مشهدی،

 چنین است: 

لَّا وَ إِذَا إِ -وَ أَقَامَ عَلَى نِفَاقِهِ الْبَاطِنِ ثَهَا فِيکفِي الظَّاهِرِ، وَ نَ $أَعْطَى بَیْعَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ  -مَا مِنْ عَبْدٍ وَ لَا أَمَةٍ»
مِنْ  وَ تَمَثَّلَ النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا لِعَیْنَیْهِ وَ قَلْبِهِ وَ مَقَاعِدِهِ لَ لَهُ إِبْلِیسُ وَ أَعْوَانُهُ.تَمَثَّ -الْمَوْتِ لِیَقْبِضَ رُوحَهُ کُجَاءَهُ مَلَ

 کَمَوْتِ:انْظُرْ فَتِلْالْ کُفَیَقُولُ لَهُ مَلَ تِهِانَ بَقِيَ عَلَى إِیمَانِهِ، وَ وَفَى بِبَیْعَکلَوْ  -وَ تَمَثَّلَ لَهُ أَیْضاً الْجِنَانُ وَ مَنَازِلُهُ فِیهَا مَضَایِقِهَا.
لِأَخِي  کَایَتِنْتَ بَقِیْتَ عَلَى وَلَک، فَلَوْ کَانَتْ مُعَدَّةً لَک -الْجِنَانُ الَّتِي لَا یُقَدِّرُ قَدْرَ سَرَّائِهَا وَ بَهْجَتِهَا وَ سُرُورِهَا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

وَ زَبَانِیَتُهَا  -النِّیرَانُ وَ أَصْنَافُ عَذَابِهَا کثْتَ وَ خَالَفْتَ( فَتِلْک)نَ کَنَّکیَوْمَ فَصْلِ الْقَضَاءِ، لَ کَانَ إِلَیْهَا مَصِیرُک#سُولِ اللَّهِمُحَمَّدٍ رَ
 وَ کَابَهَا، وَ سِبَاعُهَا الشَّائِلَةُ  مَخَالِبَهَا، وَ سَائِرُ أَصْنَافِ عَذَابِهَا هُوَ لَوَ مِرْزَبَاتُهَا وَ أَفَاعِیهَا الْفَاغِرَةُ أَفْوَاهَهَا، وَ عَقَارِبُهَا النَّصَّابَةُ أَذْنَ

ا مَ$ وَ الْتَزَمْتُ مِنْ مُوَاالةِ عَلِيٍّ -فَقَبِلْتُ مَا أَمَرَنِي«  یا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا»یَقُولُ:  ک.فَعِنْدَ ذَلِکإِلَیْهَا مَصِیرُ
 .(44 ص ق،1409 )امام حسن عسکری$، «أَلْزَمَنی

اى از زن و مردم که در ظاهر بیعت با امیرالمؤمنین علی$کند ولى در باطن آن بیعت را بشکند هر بنده: یعنی

ونش هاى گوناگجهنّم با تمام عذاب ،آیدو بر نفاق خویش باقى بماند، موقعى که عزرائیل براى قبض روح او مى

اش بیند اگر بر ایمان و عقیدهبهشت را نیز با تمام منازلش مى نینچگردد. هممییده و دل او مجسم در مقابل د

 رفت(.میماند )به جانب بهشت میعلی$ ثابت  ۀدربار
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کس جز خداوند ارزش و اهمیّت و قدرش را گوید: نگاه کن به بهشت که هیچمیملک الموت به او 

ماندى براى تو آماده بود و روز قیامت رهسپار میادر پیامبر# ثابت اگر بر والیت علی$ بر ،داندنمى

هاى گوناگون اینک جهنّم و عذاب ،شدى. امّا چون بیعت را شکستى و مخالفت نمودىجا وارد مىبه آن

هاى گشاده و هاى دم برافراشته و درندگان با پنجههاى فروزان و مارهاى کام گشاده و عقربآن و لهیب

 >یا لَیتَنِیگوید: میهاى آن جایگاه تو است و باید بدان سوی روى، در این هنگام منافق بدیگر عذا

ا پذیرفتم و این نعمت راى کاش دستور پیامبر# و والیت علی$ را مى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیالً<

 دادم.از دست نمى

 
 الدقائقز این قواعد در تفسیر کنز ها اتفسیری و برخی منونه عدقوا

تفسیر را آنها  رعایت های کلّی برای تفسیر قرآن کریم مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی و عقالیی کهدستورالعمل

 پژوهاننامند. برخی دیگر از قرآنمیهد را قواعد تفسیر دمیکند و خطا و انحراف را در فهم معنا کاهش میمند ضابطه

 گویند:میهند. آنان دمیدست تعریف دیگری نیز از قواعد تفسیری به 

 رد تر،روشن بیان به. گیردمى قرار عمل مورد خاص هاىوضعیت در که است کلّى ارهاىکراه تفسیر، قواعد از مراد»

 در ندارد، یقین کدامیچه صحّت به و ماندمى راهى چند یا راهى دو سر بر تفسیر، اصول به مراجعه در مفسّر که مواردى

 ص ش، 1382 )شاکر،« سازدمى مرجّح یا معین او براى را هاراه آن از یکى گزینش که دارد وجود قواعدى موارد، گونهاین

43) . 

تاب اند. از جمله در کعلوم قرآنی، قواعد تفسیری مورد استفاده در تفاسیر مختلف فهرست شده هایدر برخی کتاب

بت، به تفصیل این مسأله مورد توجه قرار گرفته است. هر چند عثمان السبنخالد ۀنوشت« قواعد التفسیر، جمعا و دراسة»

مشهدی در تألیف تفسیر کنزالدقائق، از تمامی قواعد تفسیری بهره نبرده است، امّا به جهت آشنایی با نظام فکری  که
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ان در وسط ایشترین قواعد تفسیری به کار برده شده تمفسّر و روش او در تألیف تفسیر قرآن در ادامه به برخی از مهم

 پردازیم:میتألیف تفسیر کنزالدقائق 

 
 نقل روایات ثواب قرائتـ 1

ترین قواعد تفسیری به کاربرده شده در تفسیر کنزالدقائق، بهره بردن از روایاتی است که ثواب قرائت هر یکی از مهم

داخته و به غیر از تفسیر مجمع البیان از به بیان این روایات پر کند. مفسّر ارجمند در ابتدای هر سورهمیرا بیان  سوره

 ۀ مبارکۀنمونه در آغاز تفسیر دو سور عنوانبهره برده است. به « االعمالاالعمال و عقابثواب» روایات کتاب شریف

 ابراهیم و الحجر، روایت ذیل را نقل کرده است:

 لَا جُنُونٌ فَقْرٌ أَبَداً وَ یصِبْهُ وَ الْحِجْرِ فِی رَکعَتَینِ جَمِیعاً فِیکلِّ جُمُعَةٍ لَمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ$ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِیمَ»

 .(107 ص ق،1406 بابویه، به نقل از ابن 99 و 25 ص ،7 ج ش،1368)مشهدی، « وَ لَا بَلْوَى

در هر روز جمعه و در دو رکعت ابراهیم و الحجر را  ۀترجمه: از امام صادق$روایت شده که فرمودند: هر کس سور

 بخواند، هرگز به فقر مبتال نگردد و دیوانگی به سراغش نیاید و به بال گرفتار نشود.

 
 توجه به سیاق آیات در انتخاب تفسیر صحیحـ 2

یر مشهدی در تفس توجه به سیاق آیات در انتخاب یکی از احتماالت موجود در تفسیر آیه، یکی از قواعدی است که

گاه در تفسیر یک آیه، مفسّران احتماالت مختلفی را در نظر گرفته اند. مفسّر در  آنکهکار برده است. توضیح قائق بهکنزالد

تواند با توجه به آیات قبل و بعد و سیر مطلب، تفسیر صحیح را از میان احتماالت موجود انتخاب کند. به میاین موارد 

بعد از بیان دو نقل در تفسیر این آیه، نقل نخست را انتخاب ، ...< تُفادُوهُمْ أُسارى یأْتُوکمْ َإِنْ >و ۀنمونه ذیل آی عنوان

 .(71 ص ،2 ش، ج1368 )مشهدی،« الکالم سیاق و اللّفظ، بحسب أقرب، وّلاال و» نویسد:میکرده و 
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ان دو احتمال ...< به بی أَسْلِحَتَهُم مَعَک وَلْیأْخُذُوا مِنْهُمْ طائِفَةٌ الصَّالةَ فَلْتَقُمْ لَهُمُ فَأَقَمْتَ فِیهِمْ کنْتَ >وَإِذا ۀیا در تفسیر آی

سیاق  و»نویسد: میپذیرد و می را به جهت مطابقت با سیاق آیه اوّلپردازد و احتمال می در مورد مرجع ضمیر>أَسْلِحَتَهُم<

 .(526 ص ،3 ج ش،1368 )مشهدی،« وّلاآلیة یدلّ على اال

 
 بی در تفسیر قرآناستفاده از قواعد ادـ 3

های لغوی توجّه تام و تمامی داشته و خود در مشهدی به مباحث مربوط به نکات ادبی و بحث، چنان که بیان شدآن

نظر است. لذا در موارد متعددی به نقل آراء مفسّران دیگر در این بحث پرداخته و حتی گاهی آراء ایشان این زمینه صاحب

شویم یمهای کلّی مواجه الدقائق، گاهی با برخی عبارتاحث ادبی مطرح شده در تفسیر کنزکند. در البالی مبمیرا نقد 

 پردازیم:میشود. در ادمه به برخی از این قواعد میای در تفسیر محسوب که خود قاعده

 
 عطف خاص بر عامـ 1ـ3

به طور اختصاصی  آن راعمومی، پیدا است، گاهی در کالم عرب، گوینده پس از بیان مطلبی  عنوانطور که از همان

به  فضیلت خاص برای آن جزء است. تفسیر کنزالدقائق ۀکند. چنین بیانی نشان دهندمینیز برای جزئی از آن عموم بیان 

 نمونه: عنوانبیان کرده است. به  آن رااین مسأله توجه داشته و در مواردی که قرآن کریم از این قاعده بهره برده، 

 البقره >مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَالئِکتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِیلَ وَ مِیکالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ  ۀمبارک ۀسور 98 ۀدر ذیل آی

( 97ص ،2 ج  ش،1368 )مشهدی،« إفراد الملکین بالذّکر، لفضلهما. کأنّهما من جنس آخر»نویسد: می لِلْکافِرِینَ<

نام برده شده و جبرئیل و میکائیل نیز از مالئکه هستند، اما با بیان اختصاصی نام  در واقع هر چند ابتدا از مالئکه

 گر ساخته است.ایشان، اهمیّت آنان را جلوه
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  عطفهما » نویسد:می ،>فِیهِما فاکهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ< الرحمان ۀمبارک ۀسور 68ۀ ای دیگر ذیل آینمونه عنوانبه

، 1368)مشهدی، « ، و ثمرة الرّمان فاکهة و دواءهما، فإنّ ثمرة النّخل فاکهة و غذاءبیانا لفضل« الفاکهة»على 

نخل، میوه و غذا است  ۀفضیلت این دو میوه است. ثمر ۀعطف خرما و انار به میوه نشان دهند یعنی: .(12/589

 میوه و دارو است.  ،انار ۀو ثمر

 
 نکره آمدن به جهت فخامت بخشیدن ـ2ـ3

ه ای باشد. این مسأله نیز بتواند دارای بار محتوایی ویژهمیبه صورت نکره یا معرفه در قرآن کریم، آمدن یک لفظ 
ی نکره مشهد کند.میهای ادبی خود، گاهی به این موضوع اشاره گردد. تفسیر کنزالدقائق در بررسیمیادبیات عرب باز 

 نمونه:  عنواناند. به دمیاژه آمدن را گاه دلیل بر فخامت بخشیدن و یا عظمت دادن به آن و
 فَریقٌ تَوَلَّى مَّیثُ بَینَهُمْ لِیحْکمَ اللَّهِ کتابِ إِلى یدْعَوْنَ الْکتابِ مِنَ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ إِلَى تَرَ أَلَمْ> ۀشریف ۀذیل آی 

أی: »نویسد: میاند و دمیآن نصیباً را به جهت تعظیم  ۀنکره بودن واژ .(23عمران،مُعْرِضُون< )آل هُمْ وَ مِنْهُمْ
  .(61 ص ،3 ج ش،1368 )مشهدی،« حظّا وافرا. و التّنکیر للتّعظیم

  هُدىً وَ الصُّدُورِ فِی لِما شِفاءٌ وَ رَبِّکمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْکمْ قَدْ النَّاسُ أَیهَا >یاۀشریف ۀدیگر ذیل آی ۀنمون عنوانبه 
به صورت نکره آمده است، این « هدی»و « شفاء»، «موعظة» ۀ( که سه واژ57لِلْمُؤْمِنِین< )یونس، رَحْمَةٌ وَ

 .(6/67، 1368)مشهدی، « للتّعظیم فیها، التّنکیر و»کنیم: میعبارت را مشاهده 

    سیر در شابه این موارد در این تف  (، )ج539 ص ،10 (، )ج458 ص ،2 (، )ج132 ص ،1 (، )ج412 ص ،1 )ج م
 ( قابل مالحظه است.87 و  86 ص ،14 )ج (،460 ص ،13

 
 تکرار به جهت تأکید استـ 3ـ3

ه در قرآن ای کادبی دارد، تکرار یک موضوع به جهت تأکید بر آن است. مسأله ۀیکی دیگر از قواعد تفسیری که جنب 

یست و و لغو ناند. آنچه مسلّم است آن که این تکرار بیهوده آن سخنان بسیار گفته ۀکریم، بارها رخ داده و مفسّران دربار
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 ق، ج1421)سیوطی اند یکی از این اهداف بر شمرده هدفی از انجام آن وجود دارد. بسیاری از مفسّران تأکید بر مطلب را

  .(107 ص ،2

 کند:میتفسیر کنزالدقائق، در موارد ذیل به این مسأله اشاره 

 ۀ( که یک بار به فاصل122، 47و  40 عَلَیکم< )البقره، نْعَمْتُأَ الَّتِی نِعْمَتِی اذْکرُوا إِسْرائِیلَ بَنِی >یا ۀشریف ۀذیل آی 

 هو الذی، یلالتفض تذکیر و. للتوکید التکریر»نویسد: میمشهدی ۀ بعدتر تکرار شده است، آی 75و بار دیگر  ۀآی 7

( تکرار به جهت تأکید است. خصوصاً تذکر به برتری 411 ص ،1 ج ش،1368 )مشهدی،« خصوصاً النعم، أجل

 ها است.که بهترین نعمت

کند یممطرح  دومشریفه، مفسّر ضمن بیان سه احتمال به جهت تکرار، تأکید را در احتمال  ۀاین آی دومدر تکرار 

 .(133 ص ،2 ج )همو،

 تکرار شده است،  ۀ( که به فاصله دو آی30و  28عمران، )آل وَ یحَذِّرُکمُ اللَّهُ نَفْسَه<>ۀشریف ۀذیل بخشی از آی

 .(67 ص ،3 ج )همو،« للتّوکید التّکریر»نویسد: میکند و میفسّر باز هم به این مسأله اشاره م
  د توان مالحظه کرد. هرچند همواره لفظ تأکیمیدر مواضع دیگری از تفسیر کنزالدقائق نیز اشاره به این مطلب را

 ص ،2 ج )همو،قابل برداشت است  ر، همین مفهومبه کار برده نشده، اما از جمالت استفاده شده توسط مفسّ

 .(206 ص ،13ج  ،68 ص ،6 ج ،394

 

 استفهام انکاری در کنار فعل نفیـ 4ـ3

نکار شود. در واقع امیای از آیات قرآن، استفهام انکاری در کنار فعل نفی قرار گیرد، مفهوم تأیید افاده هرگاه در جمله

 ده مشهدی در تفسیر خود بهره برده است. به این مورد توجه کنید:نفی، همان قبول و تأیید یک مطلب است. از این قاع
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 زةهم من مرکبتان أما، و أال» نویسد:میالیشْعُرُون<  وَلکنْ لْمُفْسِدُونَا هُمُ إِنَّهُمْ البقره >أَال ۀاز سور 12 ۀدر تفسیر آی 

 النفی، على دخل و لإلنکار کان إذا فهام،الست فانا. مابعدها تحقق على التنبیه، معنى العطاء النفی، حرف و االستفهام

 .(186 ص ،1 ج )همو،« بِقادِرٍ ذلِک أَلَیسَ: کقوله تحقیق، و اثبات النفی نفی ألن تحقیقا، أفاد

پس از خود را افاده  ۀاستفهام و حرف نهی هستند تا معنی توجه دادن و وقوع جمل ۀمرکب از همز «أما و أال»یعنی: 
 هد. چرا که نفی نفی، اثبات وقوع یک مطلب است.دمیکاری به همراه نفی، معنی وقوع نمایند؛ لذا استفهام ان

 
 بر رس افعال مختلف« اللو »ـ وضعیت حروف 5ـ3

که میهنگا «لوال»مثال، حروف  عنوانیکی از نکات دیگر ادبی قابل توجه در تفسیر توجه به وضعیّت حروف است. به  

 ،2 ج تا،یوطی، بیهد )سدمیو هنگامی که بر سر فعل مستقبل بیاید، معنای تشویق  بر سر فعل ماضی بیاید، معنای توبیخ

 .(312 ش، ص1380 ؛ موسوی،257 ص

تواند انسان را در فهم مفهوم یک آیه، تا چه مقدار به خطا بیندازد. میشود که عدم توجّه به همین موضوع، میمالحظه 
ین مسأله توجه داشته و در تفسیر خود، هر جا که الزم بوده، به آن اشاره مشهدی با استمداد از اطالعات ادبی خویش به ا

 کرده است. به موارد ذیل توجه کنید:
  السُّحْت أَکلِهِمُ وَ الْإِثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ الْأَحْبارُ وَ الرَّبَّانِیونَ ینْهاهُمُ المائده >لَوْال ۀسور 63 ۀنمونه در تفسیر آی عنوانبه> 

 دخل إذا وخ التّوبی أفاد الماضی، على دخل إذا «لوال» فإنّ. ذلک عن النّهی على مائهم لعل ضیضتح»نویسد:می
مبارکه در مقام تشویق علمای  ۀلذا آی .(160ص ،4 ج ش،1368)مشهدی، « التّحضیض أفاد المستقبل، على

 یهود و نصاری به نهی کردن قوم خود از بیان گفتار دروغ و خوردن مال حرام است. 
 

 استفاده از روایاتـ 4

در  گسترده از روایات ۀبرداری از قواعد ادبی اهتمام دارد، اما بدون شک استفادهر چند که تفسیر کنزالدقائق به بهره

تفسیر آیات قرآن را نیز در دستور کار خود دارد و از این حیث، با تفاسیری همچون تفسیر نورالثقلین قابل مقایسه است. 
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یز اکتفا پردازد و به همین جا نمیتفسیر آن است که پس از بیان نکات ادبی به بیان روایات تفسیری  روش مفسّر در این

 کند. میمورد نظر نیز اشاره  ۀنکرده، گاهی ضمن شرح آن روایات، به وجوه تفسیری آن بر آی

 
 مقایسه با تفسیر نور الثقلینـ 1ـ4

مشهدی به هنگام تألیف سه بخش پایانی از چهار بخش  است کهخود بر این تفسیر، معتقد  ۀکتاب در مقدم مصحّح

تفسیر خود، تفسیر نورالثقلین را در اختیار داشته و از آن بهره برده است. وی ترتیب مشابه میان روایات نقل شده در تفسیر 

لبته با عنایت اده است. بیان کر انورالثقلین با تفسیر کنزالدقائق و برخی شواهد موجود در نسخ خطی را دلیل بر این مدع

توان احتمال داد که تفسیر نورالثقلین به دست میمشهدی  آن با دوران زندگی ۀق( و مقایس 1111حویزی ) به سال رحلت

 وی رسیده باشد.

اضافه بر این دالیل، دلیل بسیار مهم دیگری نیز بر این مدعا وجود دارد و آن اشتباه مفسّر در نقل برخی روایات است 

 بَیناتٌ آیاتٌ هُوَ >بَلْ ۀشریف ۀحویزی در تفسیر آی نمونه عنوانقیقاً مشابه تفسیر نورالثقلین صورت پذیرفته است. به که د

 کند. روایت چنین است:میروایتی را از کتاب بصائر نقل  ،(49 الْعِلْمَ< )العنکبوت، أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِی

  عن یةمعاوبنبرید عن أذینةعمربن عن عمیر أبىابن عن الحسینبنحمدم و یزیدبنیعقوب الدرجات بصائر فی»

 )حویزی،« ا؟یکونو ان عسى من هم أنتم: فقال الْعِلْمَ<، أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ فِی بَیناتٌ آیاتٌ هُوَ >بَلْ: قلتله: قال جعفر$أبی

 .(165 ص ،4ج

 دارد. روایت نقل شده در کتاب بصائر چنین است:البته این روایت بدین شکل در کتاب بصائر وجود ن

عْفَرٍ  قَالَ: قُلْتُ جَمُعَاوِیةَ عَنْ أَبِیبْنِبُرَیدِ أُذَینَةَ عَنْ بْنِعُمَرَ عُمَیرٍ عَنْأَبِی ابْنِ الْحُسَینِ عَنِبْنُیزِیدَ وَ مُحَمَّدُبْنُحَدَّثَنَا یعْقُوبُ»

 .(204 ص ،1 ق، ج1404 )صفار، «. قَالَ إِیانَا عَنَىوَ آیاتٌ بَیناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَبَلْ هُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ



 
 83  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلسال 

 

 

توان می( و البته ن157 ص ،10 مشهدی نیز در تفسیر کنزالدقائق، عیناً همین اشتباه را مرتکب شده )همو، ج متأسفانه

 .به این شد که وی از تفسیر نورالثقلین در نقل روایات کامالً بهره برده استاین مسأله را تصادفی دانست. بلکه باید قائل 

تر در بحث روش تفسیری مشهدی بیان شد، او از منابعی غیر از تفسیر نورالثقلین نیز در تکمیل چنان که پیشآن

ی حسن عسکری$. لذا روایاتروایات تفسیری خود بهره برده است. از جمله از کتاب تأویل اآلیات الظاهره و تفسیر امام 

 استفاده نکرده است.آنها  خورد که در منابع تفسیر نورالثقلین وجود ندارد وحویزی ازمیچشم در این تفسیر به

هر چند تفسیر کنزالدقائق به جهت نقل روایات تفسیری از تفسیر نورالثقلین بهره برده است، اما ذکر این نکته نیز الزم 

 مشهدی، گاهی برخی روایات تفسیر نورالثقلین را نقل نکرده و یا پس ه معنی متابعت کامل نبوده واست که این استفاده ب

پردازد که تفسیر می، به نقد روایتی «ص» ۀمبارک ۀسور 25 ۀنمونه در تفسیر آی عنواناز نقل، به نقد آن پرداخته است. به 

ست و ا نقل کرده است. این روایت در مورد حضرت داود$ابراهیم قمی بننورالثقلین به نقل از تفسیر منسوب به علی

 ،2 و قمی، ج 450ص ،4 ج عروسی حویزی، هد )نک:دمیای است که به آن حضرت معصیت نسبت گونهمحتوای آن به

 (.233ص

 اللّهءاو تلک األقوال فاسدة على أصل مذهبنا من عدم جواز الصّغائر على أنبی»نویسد: میمشهدی پس از نقل این روایت 

 ص ،11 ج )همو، «تعالى. خصوصاً و بعضها یشتمل على نسبة الفواحش و الکبائر إلیهم، و أحادیثنا تدلّ على فسادهاـ 

چرا که امکان انتساب گناهان صغیره نیز بر انبیای  ،گونه اقوال از دیدگاه مذهب ما فاسد و نادرست استیعنی: این .(222

ر رساند و احادیث ما بمیار، نسبت برخی گناهان کبیره را بر انبیای االهی به ذهن این اخب آنکهاالهی مردود است، حال 

و تفسیر در د «طه» ۀمبارک ۀای دیگر میان روایات نقل شده در تفسیر سورنمونه عنوانبه کند.میفساد این اخبار داللت 

 سازد. یممشی مشهدی در انتخاب احادیث روشن ای شده که توجه به آن نکات جالبی را از نورالثقلین و کنزالدقائق مقایسه

 جدول ذیل نمایانگر این مقایسه است:
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 در تفسیرهای نورالثقلین و کنزالدقائق« طه»ـ مقایسۀ تفسیر سورۀ مبارکۀ 1جدول شماره 

 تفسیر نورالثقلین تفسیر کنز الدقائق

 مشابه است. روایات ثواب قرائت عیناً

 5ی روایت شماره نقل نشده است.

 6ی روایت شماره نقل نشده است.

 نقل شده است. 8روایت شماره  عنوانبه  معانی االخباربه نقل از : اوّلروایت 

 نقل نشده است. شرح اآلیات الباهرهبه نقل از : دومروایت 

 نقل شده است. 7روایت شماره  عنوانبه  ابراهیمبنعلیبه نقل از  :سوّمروایت 

 نقل شده است. 9روایت شماره  عنوانبه  الکافیقل از به نروایت چهارم: 

 نقل شده است. 10روایت شماره  عنوانبه  االحتجاجبه نقل از روایت پنجم: 

 نقل شده است. 11روایت شماره  عنوانبه  االمالیبه نقل از روایت ششم: 

 28تا  12روایت  عینا و به ترتیب نقل شده است. 23تا  7روایت 

 29روایت شماره  و چهارم: به صورت تقطیع شده و به نقل از کتاب خصال است.روایت بیست 
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 قابل توضیح است: ،1شماره نکات ذیل از جدول 

  سل هستند.مرروایت هر دو  اینکهروایت پنجم و ششم نورالثقلین را تفسیر کنزالدقائق نقل نکرده است. جالب 

 یر کنزالدقائق مؤثر بوده است.رسد سند روایت در انتخاب روایات تفسمیبه نظر 

  ر کنزالدقائق است.منابع تفسی برخی روایات تفسیر کنزالدقائق در تفسیر نورالثقلین نقل نشده که حاکی از وسعت 

 ماند که مشهدی از تفسیرمیای باقی نای شبیه است که جای هیچ شبههترتیب قرارگیری روایات به اندازه 

 خود بهره برده است.نورالثقلین برای تألیف تفسیر 

 نورالثقلین در این قسمت از تفسیر کنزالدقائق به صورت تقطیع شده نقل شده است،  29 هر چند روایت شمارۀ
الحاقه بهره برده است.  ۀمبارک ۀذیل آیات سور 410 ۀصفح 13اما مشهدی از متن کامل همین روایت در جلد 

ررسی نمونه مورد ب عنوانطه که به  ۀذیل آیات مبارکۀ سورجاست که تقطیع سایر روایات حائز اهمیت این ۀنکت
قرار گرفته، عیناً مشابه تفسیر نورالثقلین و نشانی دیگر از بهره بردن مشهدی از این تفسیر در تدوین تفسیر 

 خویش است.

 
 معیارها در انتخاب احادیثـ 2ـ4

ات در تألیف تفاسیر خود، به نقد و بررسی روای مشهدی در تدوین تفسیر کنزالدقائق، بر خالف نظر برخی از اخباریان
آید. یمکند؛ کاری که در تفاسیری چون تفسیر نورالثقلین و البرهان به چشم نمیاهتمام داشته و در مورد روایات اظهار نظر 

 موارد ذیل در نقد روایات در این تفسیر شریف قابل توجه است.
 

 موضوع دانسنت برخی روایاتـ 1ـ2ـ4

 ۀورکه در تفسیر سمینمونه هنگا عنوانکند. بهمی اهی پس از نقل یک روایت به موضوع بودن آن اشارهمشهدی گ
توسط امام  ۀقرائت این سور ۀاشاره به برخی از روایات در استحباب ذکر آمین در نماز جماعت پس از خاتم« الحمد»
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 أحادیثنا الصحیحة، تدل على وضع تلک»نویسد:میگونه احادیث با روایات صحیح دیگر، کند، به جهت مغایرت اینمی
 .(88 ص ،1 ج )همو،« األخبار. کما مر

 
 ای بودن روایتتقی هـ 2ـ2ـ4

تسنن و مغایر با مکتب فقهی شیعه باشد، وی در برخی مواضع به ویژه آن هنگام که روایتی موافق احکام فقهی اهل

های متعددی از این موضوع در این تفسیر شریف قابل مالحظه است. شمرد. نمونهمیای بر روایات تقیّه آن را در ردیف

 اند:های ذیل از این منظر قابل توجّهبرخی نمونه

 فیمکن »نویسد: میکند که مغایر با مشهور روایات شیعه است، میکه روایتی در مورد احکام حیض نقل میهنگا

 .(343 ، ص2 ج )همو،« ثر العامّةأن یحمل على التّقیة. ألنّه موافق لمذهب أک

 کند که اشاره به ازدواج میشود، روایتی نقل میکه در مورد چگونگی ازدواج فرزندان آدم$ وارد بحث میهنگا

 امام کند و روایت دیگری ازمیفرزندان آدم$ با یکدیگر دارد. پس از نقل این روایت، آن را حمل بر تقیه 

 نویسد:مینماید. وی میع معرفی رضا$ را در این زمینه، بیانگر حقیقت موضو

ما فی قرب اإلسناد، عن الرّضا$حملت حوّاء هابیل و أختا له فی بطن، ثمّ حمل فی البطن الثّانی قابیل و أختا »

محمول على ف له فی بطن، فزوّج هابیل الّتی مع قابیل و تزوّج قابیل الّتی مع هابیل، ثمّ حدث التّحریم بعد ذلک.

 افق لمذهب العامّة و الحقّ ما رواه فی الفقیه:التّقیة، ألنّه مو

أنزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنیه و تزوّج اآلخر ابنة الجانّ،  ـ عزّوجلّـ  أنّ اللّه عن )الباقر($

م من سوء خلق فهو من ابنة فما کان فی النّاس من جمال کثیر و حسن خلق فهو من الحوراء، و ما کان فیه

یعنی: در قرب االسناد از امام رضا$روایت شده که فرمودند: حوا^در یک  .(316 ص ،3 ج )همو،« الجانّ

قابیل و دختری دیگر به دنیا آورد. پس هابیل و با خواهر  دومنوبت هابیل و دختری همزاد او آفرید و در نوبت 
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واج بین خواهر و برادر از آن پس همزاد قابیل ازدواج کرد و قابیل با خواهر همزاد هابیل. سپس حکم تحریم ازد

 صادر شد. 

چرا که موافق نظر عامّه است و حق مطلب روایتی است که شیخ صدوق@در  ،این روایت را باید بر تقیّه حمل کرد

 الفقیه از امام باقر$ نقل کرده که فرمودند:

رزند دیگرش را به عقد بر یکی از فرزندانش تزویج کرد و ف آن راای از بهشت بر آدم$ نازل شد که حوریه

از نسل آن  ،که به زیبایی و حسن خلق متصّف استیکی از جنیان در آورد؛ پس در میان مردمان هر آن کس

 حوریه و آنان که بد اخالق اند از نسل آن جن هستند.

 
 ارسائیلیاتـ 3ـ2ـ4

اند و آن دمیانجام شده توسط یهود های از اسرائیلیات و نقل آن رامشهدی گاه در تفسیر خود بعد از نقل یک روایت، 

 آموخته شدهآنها  البقره، بعد از نقل برخی عبارات در مورد دو ملکی که سحر به ۀسور 102 ۀکند. مثالً در تفسیر آیمیرا رد 

 نویسد:میاند و دمیبود و تجاوز آنان به زنی به نام زهره و صعود او به آسمان آن را از اسرائیلیات و اقوال یهود 

. رکالش و المعاصی على فحملتهما. زهرة لها یقال االمرأة فتعرّض. الشّهوة فیهما رکب و. بشرین مثّال أنّهما روی ما»

 .(100 ص ،2 ج )همو،« الیهود عن فمحکی. منهما تعلّمت بما السّماء إلى صعدت ثمّ

 
 جایگاه عقل در تفسیر کنزالدقائقـ 5

آن، برخی آراء تفسیری دیگر مفسّران را مورد نقد قرار  ۀاستناد به عقل و ادلمشهدی در تفسیر کنزالدقائق، بارها با  

فاصله داشتن مذاق علمی او، با اخباریان معاصر خویش  ۀداده است. این مسأله از آن روی اهمیت دارد که نشان دهند
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ه نظرات غیر عقالئی برخی ات بهای خداوند، به کرّویژه در مسائل کالمی مربوط به توحید و صفات و ویژگیاست. به

 های ذیل، گواه این مطلب اند:کند. نمونهمیمفسّران انتقاد 

 قائالن به امکان رؤیت  .جَهْرَة< اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَنْنُؤْمِنَلَک،! یامُوسى: قُلْتُمْ إِذْ البقره >وَ ۀسور 55 ۀدر تفسیر آی

رت ترین دلیل او، مغایکند و مهممیک و اشتباه قلمداد حضرت حق در دنیا و آخرت توسط هر بنده را در مسیر شر

 نویسد: میچنین اعتقادی با عقل است. او 

 یةقض مع مکابر المنازع، و. االخرة فی جوازها عدم و الدنیا فی الرؤیة جواز عدم بین التّفاوت، عدم بین، منال و»

« لنبیا على کالراد العذاب، استحقاق علة فی ا،الدنی فی جوازها معتقد مشارک االخرة، فی جوازها فمعتقد. العقل

 .(440ص ،1 ج )همو،

 

 گیرینتیجه

عالوه  شمار آورد. تفسیری که در آنتفسیر کنزالدقائق را باید یک تفسیر مأثور غیر محض و در عداد تفاسیر جامع به

ز های عقلی و مباحث کالمی نیتحلیلبر استفاده از روایات، به نکات ادبی و ظرائف و آیات قرآن نیز اشاره شده و گاهی 

 خورد. میدر آن به چشم 

 از حیث منابع مفسّر و روش تفسیری، هر چند که مشهدی از تفسیر نورالثقلین در تألیف خود بهره برده است، امّا مانند

ز پرداخته و هایی نیبا معیارآنها  نگذشته و گاه به نقد و بررسی ،حویزی بدون توضیح از کنار تمام روایاتی که نقل کرده

ز منابعی ا آنکهحتی گاهی به دالیلی از جمله ضعف سند، از نقل برخی روایات نورالثقلین، استنکاف کرده است. ضمن 

 برداری کرده است.افزون بر تفسیر نورالثقلین نیز برای تکمیل روایات تفسیری خود بهره

اهی کند، اما گمیو بیضاوی است و بارها از ایشان نقل قول  از دیدگاه ادبی نیز هر چند که او وامدار طبرسی، زمخشری

 های ایشان نیز پرداخته و خود در این زمینه صاحب نظر است.به نقد دیدگاه
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شناخت پیرشفت )رشد( با تأکید بر بعد فردی الگوی قرآن 

 انسان

 )نویسندۀ مسئول( زادهمحمود قی وم
 دانشیار

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
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د و مند کلّی رشانداز سامانشناخت پیشرفت انسان در بُعد فردی، ایده و چشمالگوی قرآن
 ناخت رشد است.شقرآن ۀقرآنی و اندیش ۀپیشرفت فرد انسانی مبتنی بر مبانی نظری برگزید

هدف رشد انسان، منطبق بر هدف آفرینش انسان است. در واقع، این مسأله از خصوصیات 
اند که انسان دمیقرآن کریم است که هدف تربیت و رشد انسان را عبارت از همان هدفی 

 برای آن آفریده شده است.
 انداز کلی رشد درهای قرآن کریم، ایده و چشمرشد و پیشرفت در نظام جامع آموزه ۀاندیش

و دی گیری رشد فرد انسانی را در دو بعد ماهای قرآنی است که جهتنظام جامع آموزه
ا ب ، در بستر جریانی به نام عبودیت و«قرب االهی»معنوی، به سمت غایت رشد؛ یعنی 

اسالم، ایمان، تقوا، ایمان، اخبات و اعتصام و توسل شکل تصویر سطوح جریان رشد؛ یعنی 
توانند مخاطب آن قرار گیرند و رشد میبشری  ۀافراد جامع ۀای که همهد، به گونهدمی

 یابند.
 
 

 الگو، رشد، پیشرفت، عبودیّت، قرب االهی، مبانی، اندیشه، شاخص :هاکلیدواژه
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 مقدمه

وی ود به تنهایی پاسخگانسان به طور فطری خواهان پیشرفت، کمال و سعادت است. او به تجربه دریافته است که خ

های گوناگون، حاجتمند پاسخ به های تاریخی حیات خویش، به شکلاین خواسته نیست. از این رو همواره در طول دوره

در راستای  وآنها  های متعدد و متکثر، نیاز و گرایش بهاو با ادیان و مکاتب، با قرائت ۀاز انسانی بوده است. مواجهاین فرانی

، های مختلف تاریخیشود که در برههمیرو مشاهده ، خود گواه روشنی برای اثبات این ادعا است. از همینآنهاآن، انتظار از 

هایی مهها و برناطرح ۀها، ادیان و مکاتب مختلفی ظهور کردند و با ارائتی این تمدنهای گوناگونی و در کانون شناختمدن

تنها  ،دهی و مدیریت حیات بشر و تأمین رشد و سعادت او شدند. به گواهی تاریخ، این ادیان و مکاتبچند، مدعی سامان

کشید و ناکارآمدی آنها  هایی بر ایدهتوانستند زمان محدودی بر فکر و ذهن بشر حکم برانند و گذر زمان، خط بطالن

 را برای تأمین رشد و سعادت بشری، به اثبات رساند.آنها  هایها و برنامهطرح

ترین شریعت و کتاب آسمانی ترین و جامعآخرین، کامل عنواندر این میان اسالم و به طور خاص قرآن کریم، به 

ویر و ای برای تصهای دلسوزانهاند. گرچه تاکنون، حرکتری انسانیدار پاسخ به این خواهانی فطمصون از تحریف، داعیه

اهمگون و ها، نرسد که این تالشمیتفسیر رشد و سعادت انسانی و ماهیت و چیستی آن صورت گرفته است؛ اما به نظر 

بت به این سشناختی نشناختی و به طور خاص قرآنهای دینخالی از یک بینش ساختاری و سیستمی در پردازش یافته

مطالبات اکید مدیران سطوح کالن نظام مبنی بر پردازش الگوی اسالمی ـ ایرانی  آنکهخصوص مقوله بوده است. به
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، ضرورت الگو به شمار رودکانونی این کالن ۀشناسی و در نقطآغازین در بُعد انسان ۀپیشرفت که تحقیق حاضر نگاشت

 سازد.میوشن از پیش ر آوردن به این مسأله را بیشروی

های هپردازی مؤلفپیش رو، بر آن است تا با کاوشی روشمند، منسجم و علمی، با ترسیم و سیستم مطالعۀرو از این

بر  شناخت پیشرفت مبتنیدر قالب یک ساختار و نظام واحد هدفدار به نام الگوی انسان پیشرفت انسان در بُعد فردی

های سطور پیشین بردارد. در این راستا، مطالب تحقیق حاضر، در دو استههای اصیل قرآنی، گامی در جهت خوآموزه

ارائه « فتپیشر شناختقرآن کریم و تبیین ساختار الگوی انسان»و « شناسیمفهوم»ی هاعنوانسرفصل برجسته، با 

برداری فیش طریق ای است که با روش توصیف و تحلیل ازگردد. پژوهش پیش رو از نظر نوع تحقیق، بنیادین ـ توسعهمی

 گیرد.میافزاری صورت ای و نرمالکترونیکی با رجوع به منابع کتابخانه

 

 شناسیـ مفهوم1

، «الگو»مسأله؛ یعنی،  عنوانمطالب این بخش از تحقیق، تبیینی معناشناختی پیرامون واژگان بنیادین مطرح در 

 است.« رشد»و « پیشرفت»

 
 ـ الگو1ـ1

. (3248 ص ،3 ج ش،1377)دهخدا،  آمده است« نمونه»، و «اسوه»، «مقتدی»، «مدل: »در لغت به معنای 1«الگو»

 ، 1 ش، ج1381)انوری، « الگو؛ شخص یا چیزی است که معیار و نمونه برای دیگر چیزها است»اند: برخی گفته

  .است رفته کاربه متعددی معانی در واژه این(. 542 ص

                                                
1. Pattern 



 
 95  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلال س

 

 

 تانکارد، و )سورین است واقعی جهان از شده ساده و نظری نمایش مدل، یا الگو :گفت توانمی الگو از ساده تعریفی در

 و  دهپدی آن عناصر تنظیم به ها،پدیده کردن فهم قابل و ترساده شده برای یاد ۀبرخی معتقدند واژ .(65 ص ش،1386

 کنندهتوصیف ابزار یک نوعیبه  و آوردمیدر پیکره یک و منطقی طرح یک شکل به آن را و پردازدمی ،آنها در نظمی ایجاد

 .(142ص  ش،1369 )توسلی، است

 یشوند. الگوهامی یمتقس یو هنجار یفیتوص ۀالگوها به دو دست ی،کلّ یبندیمتقس یکدر » از نظر برخی اندیشمندان

 «هنددمی یحانجام شود را توض یدچه که باآن ی،هنجار یپردازند و الگوهامی امر موجود یک یفبه توص یفیتوص

 (.10/9/89)میرمعزی، 

 شوند:میبندی دیگر، الگوها به دو دسته تقسیم در تقسیم

 ظامن خصوصیات باید این وجود  با هد؛دمی نشان ترساده صورتبه را ترپیچیده نظام الگو، این 1دی:الف( الگوی ما

 (؛144 ص ش،1369)توسلی،  باشد تر را داراپیچیده

 اامّ شده؛ فراهم ذهنی طوربه که است ایساده نسبتبه  منطقی و هادین ساخت الگو، ن نوعای 2ب( الگوی صوری: 

 .(86 ص ،2 ج ش،1377 مهر،)شایان دارد وجود صلیا واقعی نظام در که است ساختی هایویژگی دارای

ت پیشرفت شناخه تحقیق حاضر در پی آن است، ترسیم یک الگوی صوری و هنجاری انسانآنچمبتنی بر آنچه گذشت، 
 مند از مبانی نظری قرآنی است که مبتنیای نظامهای اصیل قرآنی است. این الگو مجموعهدر بُعد فردی، مبتنی بر آموزه

ن و ووص در بُعد فردی در یک ساختار همگهای جامع و الزم برای پیشرفت انسان در تمامی ابعاد، به خصبر آن، شاخص
 یابند.میر فضای الگو یا همان اصل رشد به سمت یک هدف واحد سامان حاکم بۀهماهنگ مبتنی بر اندیش

 

                                                
1. Material Model 

2. Formal Model 
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 پیرشفتـ 2ـ1

کر را ذ« پیش بردن کاری»و « سبقت بردن»، «ترقی کردن»معانی  ؛«پیشرفت»از دانشمندان لغت، برای برخی 

 و« سوی جلون بهحرکت کرد»به معنای « پیشرفت»اند: ای نیز گفته. عده(5979 ص ،4 ج ش،1377 )دهخدا، اندکرده

رسد که مینظر  . به(1512 ، ص2 ج ش،1381 )انوری، است« ای از رشد کیفی و کمی را پشت سر گذاشتنمرحله»

دیگر است؛ به طوری که هر  ۀای به مرحللغت، حرکتی خطی و رو به جلو یا گذار از مرحله ۀدر حوز« پیشرفت»مفهوم 

ت قبلی دارد؛ اما با وجود این، هنوز ظرفی ۀفهوم عام این واژه، نسبت به مرحلمرحله، وضعیت بهتری یا بدتری با توجه به م

 بهترشدن یا بدترشدن برای این حرکت رو به جلو وجود دارد.

ن تعدد رسد که ایمیهای گوناگونی وجود دارد. به نظر ، قرائت«پیشرفت»میان اندیشمندان، در مورد معنای اصطالحی 

نظام »اه توان به دیدگمیاست. در همین راستا، آنها  ی فکریِ مکتبی و مشربی صادرکنندگانهاقرائت، برخاسته از ریشه

ن و انسا یو اخرو یبه ابعاد معنو توجهییب :گفت توانمیدر مجموع اشاره کرد که « هاسوسیالیست»و « داریسرمایه

 .(یوزنپارس نک:جعفری،) شودمیمحسوب  یادشدهعنصر مشترک مکاتب  ی،انسان در امور مادپیشرفت محدود ساختن 

 است «قرب االهی»غایی آفرینش انسان؛ یعنی،  اق اصیل پیشرفت و رشد، همان فلسفۀهای اسالمی، مصددر آموزه

به آن پرداخته خواهد  های بعدی مطالب، که در قسمت (461ص  ش،1379؛ همو، 54و 53 ص ش،1384 )مصباح یزدی،

 شد.

که  دار به سمت وضعیت مطلوب استتوان گفت: پیشرفت، حرکت و فرآیندی جهتمیکه گذشت، با توجه به مطالبی 
های نسبت به نظام هستی، تعریفآنها  ها و بینشهای گوناگون و متأثر از عقاید، اندیشهتواند در مکاتب و مشربمی

هبودیافتگی غیرقرآنی( از حرکت و فرآیند رو به ب) متنیگوناگونی پیرامون آن ارائه گردد. به بیان دیگر؛ پیشرفت، قرائت برون
 است.
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 رشد ـ3ـ1

 ،8 ج ش،1377 )دهخدا، «نموکردن»، «رشدکردن»، «رستگاری»، «شدنهدایت»در لغت برای این واژه، معناهای 

 باالتری ۀاز نظر ذهنی به مرحل»، «ای خاصپیداکردن حجم فیزیکی کسی یا چیزی، طی دوره افزایش»، (12084 ص

، 3 ج  ش،1386 )قرشی، «کمال»و « صالح»، «نجات»، (3632 ، ص4 ش، ج1381 )انوری، «پیشرفت»، «یدنرس

، (256)البقره،  )ضاللت و هالکت( «غیّ»هایی چون: در قرآن کریم، در مقابل واژه« رشد» آمده است. واژۀ (100ص

 آمده است. (10)الجن،  «شرّ»و  (21)الجن،  «ضرر»

، شودیمکه متوجه مقاصد خود  که انسان را هنگامیی االهی است عنایت»اند: گفته« رشد»عریف برخی از مفسران، در ت

 باز ،چه در آن فساد او استآننسبت به کند و او را میتقویت  ،چه که در آن صالح او استکند و او را بر آنمی کمک

وَ لَقَدْ آتَیْنا إِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ است: >تعال فرموده م وندخدا آنکهچن؛ راه ظاهراز نه  ،هددمیارد و آن از راه باطن روى دمی

 .را از قبل به او دادیم و از )شایستگى( او آگاه بودیم $رشد ابراهیم ۀما وسیل یعنی:. (51)األنبیاء، <نَّا بِهِ عالِمینکقَبْلُ وَ 

. کشدب او را به سوی سعادترکت درآورد و حه ب بنده را که سعادت را باعث شود و ست از هدایتیا عبارت «رشد»پس 

 اى که داراى رشد نیستیافتهچه بسیار هدایت تر است.، کاملوجوه اعماله ب «هدایت»مجرد از  ،ین اعتباره اب رشدپس 

 .(293 ص تا،)میرجهانی، بی

ر و وسط ب و حقیقت امبه معناى رسیدن به واقع مطلرشد ۀ کلم»نویسند: می« رشد» ۀطباطبایی، در تبیین واژ عالمه

برخی  .(342 ص ،2 ج ق،1417 )همو، «دهدقرار دارد که عکس آن را معنا مى «غىّ» ، کلمۀ«رشد»مقابل .طریق است

را از ها آن و هددمیاش جهت یافتهرشد، زیادشدن انسانی است که به استعدادهای تکامل»وران معتقدند: دیگر از اندیشه

 .(25 ص ش،1389 ئری،)صفایی حا «رهاندمیبن بست 

زای ادبیات قرآنی است و به معنای اصطالح خاص و درون« رشد»توان گفت: میبا توجه به مطالبی که بیان گردید، 

دار همراه با تغییر، به سوی غایتی معنادار است که طی آن به استعدادهای شکوفا شده و فرآیند و حرکتی تدریجی و جهت
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متنی از حرکت و فرآیند ، قرائت درون«رشد»هد. در واقع دمیآن غایت معنادار جهت  انسانی در راستای ۀیافتتحقق

گی در مسیر رفتای از پیشیابی مرتبهدستۀ دار رو به بهبودیافتگی است. به بیان دیگر مفهومی است که به واسطجهت

ی انسان به سوی هدفی رهسپار است شود. برای مثال: در یک تعریف عام، وقتمیرشد اسالمی توسط آدمی، به او اطالق 

شود که به همان اندازه رشد پیدا کرده میو در مسیر آن هدف قرار گیرد، هر اندازه که از این مسیر را طی نماید، گفته 

 است؛ زیرا به همان مقدار به هدف نزدیک شده است.

 

 شناخت پیرشفتقرآن کریم و تبیین ساختار الگوی انسانـ 2

ون و مند از عناصر همگای نظاممجموعه تر در معنای الگو اشاره شد، الگو در یک معنای کلی،طور که پیشهمان

 یابند. الگویمیسامان  گیرند ومیهماهنگ و مرتبط با هم است که در راستای دسترسی به هدفی مشترک آرایش 

ی و شناخت قرآنبانی نظری انسانهای رشد انسان است که مبتنی بر مای از شاخصشناخت رشد انسانی، مجموعهقرآن

ری گیگیرند و جهتمیرشد انسانی حاکم بر الگو و به سمت غایتی معنادار، هماهنگ با هم نظام  ۀدر راستای اندیش

 یادشده است. گانۀهای سهزش مؤلفهچه در ادامه خواهد آمد، تفصیلی بر پردایابند. از این رو، آنمی

 
 ی الگوبرگزیدهقرآن کریم و مبانی نظری  ـ1ـ2

های جوامع، همواره پرسش ۀبشری است که در طول تاریخ و در هم ۀخدا، انسان و جهان، سه محور اساسی اندیش
ی مناسب هاای بشر، متوجه این سه کانون و یافتن پاسخمهمی پیرامون آن مطرح بوده است. در واقع تمامی تالش اندیشه

ه، شد یاد ست که پرداختن تفصیلی به سه مقولۀ(. بدیهی ا20 ص ش،1390 )رجبی، استآنها  های پیرامونبرای پرسش
صویری ت جا تنهاظرفیت حضور در این مجال را ندارد و خود حاجتمند پژوهشی مستقل در این زمینه است. از این رو، در این

ت رشد شناخالگوی قرآن دهی مبنایهای قرآنی برای شکلیادشده مبتنی بر آموزه اجمالی از هندسۀ معرفتی سه مقولۀ
 شود.میانسانی ترسیم 
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 خداوند یکتا و یگانه، آفریدگار نظام هستیـ 1ـ1ـ2

لهٌ مْ إِکوَ إِلهُ>شود: میدر نگرش قرآنی، خداوند متعال، یکتا و یگانه است که از آن به توحید در ضرورت وجود یاد 

بودن او است؛ یعنی، در این آیه، منظور از وحدانیت خداوند متعال، یکی (163ه)البقر <واحِدٌ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیم

همچنین خداوند متعال در ذات خود  .(175 ص ،1 ج ش،1375 )اسفراینی،خدا یکی است و خدایی غیر از او وجود ندارد 

بودن و  د از احدیت خداوند متعال، بسیط. برخی از مفسران معتقدند که مرا(1< )اإلخالص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌبسیط است: >

 .(347 ص ،5 ج ق،1418؛ بیضاوی، 554 ص ،7 جق، 1423 )کاشانی، نبودن ذات او است مرکب

 اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما فياست: >آنها  خداوند متعال، آفریدگار آسمان و زمین و هرچه میان

جهانیان است: ۀ دهنداو پرورش .(3 )الرحمن، <خَلَقَ الْإِنْساناو است: > خلقت انسان نیز از ناحیۀ .(4 )السجده، <یَّامسِتَّةِ أَ

 .(2 )الفاتحه، <الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمین>

 
 انسان، هدف آفرینش نظام هستی ـ2ـ1ـ2

 ق، ج1415 )آلوسی، کندمی، هدفی را دنبال آنهااز آفرینش بازی نیافریده است و  خداوند متعال، مخلوقات خود را به

 .(27 ص،) <فَرُوا مِنَ النَّارکفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کظَنُّ الَّذینَ  کوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِالً ذلِ>(180 ص ،12

توان با مراجعه به سه دسته از آیات میاست. هدف از آفرینش را هدفدار بودن آفریدگار، نشان از هدفدار بودن آفرینش 

 تبیین و تحلیل نمود:

السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ  کوَ لِلَّهِ مُلْنمایند: >میامور و هستی را خداوند متعال معرفی  ۀالف( آیاتی که مرجع هم

امور و  ۀ<، مرجعیّت خداوند متعال را برای همإِلَى اللَّهِ الْمَصیر وَبرخی از مفسران، در تفسیر > (42)النور،  <الْمَصیر

عبارت دیگر،  . به(688 ص ،2 ج ق،1413 و حجازی، 136 ص ،15 ق، ج1417 )طباطبایی، کنندمیموجودات بیان 
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دف آفرینش در این دسته از آیات، ه گردند.میسوی او باز بهآنها  منشأ همۀ موجودات، خداوند متعال است و همۀ

 مخلوقات، خداوند متعال است.

خَّرَ وَ سَ>چه را در آسمان و زمین است، مسخّر انسان ساخته است: آن ۀکنند: خداوند متعال، هممیب( آیاتی که بیان 

 ۀشدن همهرا به آفرید« تسخیر». برخی از مفسّران (13 )الجاثیه، <مْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاً مِنْهکلَ

. بنابراین این دسته (112 ، ص9 ش، ج1372 )طبرسی، اندتفسیر کردهآنها  برداری ازموجودات برای انسان برای بهره

 کنند.میهدف آفرینش، معرفی  عنواناز آیات، انسان را به

 ما مْکالَّذي خَلَقَ لَ هُوَآنچه در زمین و آسمان است، برای انسان آفریده شده است: > ۀکند، هممیج( آیاتی که بیان 

 . این دسته از آیات نیز اشاره دارند که هدف آفرینش، انسان بوده است.(29<)البقره، فِي الْأَرْضِ جَمیعاً

 

 ۀاند. از یک طرف، همبر یکدیگر منطبقآنها  ۀشود که هممیآیات، مشاهده  ۀبا کمی تأمل و دقت در هر سه دست

خّر را مسآنها  اند و خداوند متعال،ت، اعم از حیوانات، نباتات و ... برای انسان آفریده شدهاسآنها  چه درآسمان و زمین و آن

. از طرف دیگر، خود انسان نیز هدف غایی این (229ص  ش،1385)نصری،  استفاده نمایدآنها  انسان ساخته است تا از

وی او ساند، بهنش خود را از خداوند متعال گرفتهکه آفری آنهاهستی با انس هد؛ زیرا در نهایت همۀدمیا شکل نموجودات ر

 گردند:میباز 

 
 کیفی ت آفرینش انسانـ 3ـ1ـ2

قٌ ةِ إِنِّي خالِکلِلْمَالئِ کوَ إِذْ قالَ رَبُّخداوند متعال، آفرینش انسان را در دو بعد روحانی و جسمانی صورت داده است: >

 (.29و  28)الحجر،  <فَقَعُوا لَهُ ساجِدین إِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحيبَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ؛ فَ
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های قرآنی، حقیقت و واقعیّت انسان، همان روح او است. روحی که با بدن مادی همراه است. در هنگام آموزه ۀدر نگر

الْمَوْتِ  کمْ مَلَکقُلْ یَتَوَفَّا>،(42)الزمر،<لْأَنْفُسَ حینَ مَوْتِهااللَّهُ یَتَوَفَّى اشود: >میمرگ، روح و نفس آدمی، از بدن گرفته 

اد، دمی. اگر روح، نیمی از انسانیت و شخصیت انسان را تشکیل (11)السجده،  <مْ تُرْجَعُونکرَبِّ مْ ثُمَّ إِلىکلَ بِکالَّذي وُ

گیرد، یممرگ  ۀچه فرشتقیقت انسان، جز آنپس ح«. یتوفی بعضکم»فرمود: میجای>یتوفاکم<، بایست، قرآن بهمی

و  28ص  ش،1387رضایی،  )سبحانی و محمد ماندمینیست و پس از اخذ روح، چیزی از حقیقت انسان در زمین باقی ن

29). 

 
 هدف از آفرینش انسانـ 4ـ1ـ2

ات ، بر اساس اقتضائهای گوناگون علمی، مانند: عرفان، فلسفه و کالمدر پاسخ به چرایی آفرینش انسان، در حوزه

های متنوعی داده شده است که پرداختن به هر یک، مجالی دیگر به انسان و هستی، پاسخآنها  خاص هر حوزه و نگرش

گردد، از منظر قرآن کریم رشد ترسیم « قرآنی»جایی که باید الگوی ؛ امّا از آن(63ـ  81 ش، ص1387)نصری،  طلبدمی

 هد شد.مورد نظر پرداخته خوا به مسألۀ

، رحمت (2)الملک،  نمودن نیکوکاراندر بینش قرآنی، برای آفرینش انسان، اهدافی چون: آزمایش انسان برای مشخص

گاهی اوقات در  بیان شده است؛ اما باید توجّه داشت که (56 )الذاریات، و پرستش خداوند متعال (119و  118)هود،  االهی

شود که بدون شک، آن اهداف در طول هم قرار دارند و یکی میمتفاوت ذکر آیات قرآن کریم، برای موضوعی، چند هدف 

باح )مص یابی به آن هستنددست فظ جایگاه خود، در طول آن و مقدمۀ، هدف عالی و نهایی است و سایر اهداف، با حآنهااز 

 .(344 ص :1387یزدی، 

باشند و خود در طول هدف نهایی دیگری قرار  تواند هدف غایی آفرینش انسانمیشده، ن جا نیز سه هدف یاددر این

 دارند، زیرا:
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که خود این آزمایش، رحمت و پرستش برای آید می در طرح این اهداف برای آفرینش انسان، سؤال پیشـ  الف 

 چیست؟

 است، خداوند متعال است.آنها  ۀموجودات که انسان نیز از جمل ۀتر گذشت که هدف و مقصود غایی همپیش ـ ب

  توان به چند دسته از آیات قرآن کریم اشاره کرد:میر تبیین هدف غایی آفرینش انسان د

 نمایند:میآیاتی که مبدأ و مقصد آفرینش انسان را خداوند متعال معرفی 

 ؛(156)البقره،  <إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون> -1

 تَدین<انُوا مُهْکذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما کقَدْ خَسِرَ الَّذینَ د: >انآیاتی که بیانگر مالقات انسان با پروردگار خویش -2

 .(45)یونس، 

نمایند: میطور غیرصریح، جانشینی انسان را برای پروردگارش، هدف خداوند متعال از آفرینش او، معرفی آیاتی که به

پرتوی از صفات  گذاردناز جانشینی خداوند متعال، به ودیعتمنظور  (؛ زیرا30)البقره، <إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلیفَة>

ین واالترین مراتب رشد دست خواهد یافت و یافتن این صفات بالقوه، انسان بهخداوند در وجود انسان است که با فعلیت

م انسان مقانیل به»ست که برخی از اندیشمندان، هدف آفرینش انسان را را است. از همین روحالت نزدیکی به خداوند را دا

 .(97 ص ش،1385)نصری،  اندمعرفی کرده« کامل

 يإِنَّ الْمُتَّقینَ ف >آورندگان در سرای آخرت و نزد خداوند متعال اشاره دارند: آیاتی که به جایگاه تقواگرایان و ایمان

 فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ في>،(55و  54 )القمر، مُقْتَدِرٍ< کمَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلی في جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ؛

 .(175< )النساء، رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَهْدیهِمْ إِلَیْهِ صِراطاً مُسْتَقیماً

انسان  توان نتیجه گرفت که انسان برای هدفی آفریده شده است. هدفمیشده در آیات از مجموع مفاهیم مطرح

ان گیری انس، جهت«مالقات»و « استرجاع»کند. آیات میسمت آن حرکت اش، بهچیزی است که انسان بعد از آفرینش

جایی که این هدف مخصوص تمامی موجودات است، هند؛ اما از آندمیرا به سمت هدفش؛ یعنی، خداوند متعال نشان 
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ر این میان، انسان امتیاز دیگری داشته باشد. این امتیاز را آیات شود. از این رو باید دمیبرای انسان کمالی محسوب ن

تعبیر دیگر، کند. بهمیمربوط به جانشینی انسان برای خدا در زمین و جایگاه افراد باایمان و باتقوا نزد خداوند متعال بیان 

 ای از روایاتپاره کنند.مییان هدف آفرینش انسان ب عنوانرا به « قرب االهی»مفاهیم مطرح شده در این آیات، مفهوم 

تر از ای با چیزی محبوبهیچ بنده»کنند، از جمله در حدیث قدسی نبوی که آمده است: مینیز همین مطلب را تأیید 

شود. بنده، همواره ]مرحله به مرحله[ با کارهای مستحب ]افزون بر واجبات[ به من نزدیک میواجبات به من نزدیک ن

شوم که میشنود و چشم او میشوم که با آن میارم و چون محبوب من شد، گوش او دمیه دوستش جا کشود تا آنمی

 رازی، )کلینی «کندمیشوم که با آن اعمال قدرت میگوید و دست او میشوم که با آن سخن میبیند و زبان او میبا آن 

 .(352 ، ص2 ج ش،1365

 
 رشد( ۀش)اندی مبنایی الگو ۀقرآن کریم و اندیش ـ2ـ2

حاکم بر الگو و برخاسته از مبانی نظری آن است که فضای کلی الگو در راستای آن  ۀمبنایی الگو، همان اندیش ۀاندیش

ح حاکم مبنایی الگو همان رو ۀیابد. در واقع اندیشمیگیری و معنا و مبتنی بر موضوع آن ـ یعنی، رشد و پیشرفت ـ جهت

 هدف الگو و معنا و مفهوم آن هدف است. ۀهد و تفسیرکننددمیرا بر آن است که به مخاطب خود جهت و گ

ی شناسی گذشت که رشد، فرآیند و حرکتتر در مفهومرشد است. پیش ۀحاکم بر الگو در این نگاشت، اندیش ۀاندیش

شه نیز هست. ندیگر ساختار این ادار همراه با تغییر، به سوی غایتی معنادار است. این تعریف به نوعی بیانتدریجی و جهت

های ، مؤلفه«سطوح و مراحل گذار این مسیر تا رسیدن به غایت رشد»و « مسیر رسیدن به غایت رشد»، «غایت رشد»

 ت.ها اسمطالب، تفصیلی بر تبیین این مؤلفه ۀهند که ادامدمیاصیل و بنیادین ساختار این اندیشه را شکل 
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 غایت رشد ـ1ـ2ـ2

را در سلسله مراتبی که از آنها  ها است که برخی از اندیشمندان،هاییاز نیازها و خواسته اینوع انسان، دارای مجموعه

 پایان « خودشکوفایی»یا « تحقق خود»شود و به فرانیاز مینیازهای آغازین مانند: خوردن و خوابیدن و ... شروع 

(. در رأس هرم 149ـ  158و  51ـ  100ص ش، 1367؛ مازلو، 50و  49 ص ش،1389)فرانکن،  اندیابد، مرتب نمودهمی

آل و یدها ن، در راستای آن و به سوی یک نقطۀاین سلسله نیازهای مراتبی، فرانیاز دیگری است که تمامی نیازهای پیشی

یابند. این فرانیاز اصیل، همان فرانیاز رشد و پیشرفت است که در متون اسالمی، میگیری و سامان آرمان برگزیده، جهت

(. در واقع، تمامی ادیان و مکاتب االهی و بشری 28 ش، ص1379)مصباح یزدی،  اندتعبیر نموده« گراییکمال»به از آن 

های ، پاسخ به همین خواستهآنهااند، مأموریت اصیل نظامات اجتماعی بشری حضور یافته ۀکه از ابتدا تا کنون، در عرص

 ذاتی بشری بوده است.

فرایند است؛ از این رو غایتی برای آن متصور است. بدیهی است که مکاتب و ادیان  یک ۀاشاره شد که رشد به مثاب

مکتب  :اند. برای مثالمختلف، به حسب نوع بینشی که به عالم هستی دارند، تعریفی خاص از رشد و غایت آن ارائه نموده

ای: برخورداری از مواهب ، عده(303ـ  305 ص ،1 ج ،تابی )مطهری، بودنارسطویی: اتصال به عقل فعال و فیلسوف

  )همان، ها: آزادی مطلق، اگزیستانسیالیسم(293 ص )همان، قدرت ، برخی دیگر:(289 ص )همان، طبیعت

 فعلیت درآوردن استعدادهای انسانها: رفاه و آسایش اقتصادی و اریک فروم و پیروانش: صرفِ بهمارکسیست ،(334ص

 انند.دمییت رشد را غا (311و  310 ص ش،1385)نصری، 

 است« قرب االهی»آفرینش انسان؛ یعنی،  ۀاز منظر قرآن کریم، هدف از رشد انسان، همان هدف حیات و فلسف

 .(461 ص ش،1379 ؛ همو،54و  53 ص ش،1384)مصباح یزدی، 
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ن کریم آبیان دیگر؛ هدف رشد انسان، منطبق بر هدف آفرینش انسان است. در واقع، این مسأله از خصوصیات قر به

اند که انسان برای آن آفریده شده است. قرآن کریم دمیاست که هدف تربیت و رشد انسان را عبارت از همان هدفی 

 کوشد تا انسان را در آن جهتی رشد دهد که برای آن آفریده شده است.می

وی است که غایت آن همان های قرآنی، رشدی روحانی و معنجا الزم به یادآوری است که ماهیت رشد در آموزهدر این

جایی که ظرف اصیل این رشد، دنیا و ارتباط انسان با متعلقات آن است و حتی مرکب است؛ اما از آن« قرب االهی»

گفت  توانمیهد، طبیعی است که امور مادی بر این رشد تأثیرگذار است. در واقع دمیوجودی روح انسان را جسم او شکل 

در الگوی عمومی رشد قرآنی، معنوی و روحانی است و از طرف دیگر، رشد در امور مادی که از یک طرف، اصالت رشد 

 نیز در راستای امور معنوی یا همان هدف غایی رشد، نیز مطرح است. 

شود که قرآن کریم در کالم وحیانی خویش، به امور مادی انسانی در کنار امور معنوی، اهتمام میاز همین رو مشاهده 

چه خدا به تو و در آن یعنی: .(77 )القصص، <مِنَ الدُّنْیا کاللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصیبَ کوَ ابْتَغِ فیما آتا>خاصی دارد: 

 کن ... ات را از دنیا فراموشداده، سراى آخرت را بطلب و بهره

این است که در دنیا برای هدف آخرت خویش اند که مراد آیه به استناد روایات، شده گفته یادۀ مفسّران در تفسیر آی 

های قرآن کریم، به رشد مادی، به عبارت دیگر، در نظام جامع آموزه .(53ـ 55 ص، 17 ش، ج1388 )جوادی آملی، کار کن

 جهت با رشد معنوی و در راستای آن نیز توجه شده است.هم

 
 ـ مسیر رشد2ـ2ـ2

 <تَقیماهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْ>است:« صراط مستقیم االهی»، همان «ر رشدمسی»راه دستیابی به غایت رشد یا به عبارتی؛ 

وَ أَنِ >هد:دمیاست که تمامی شئون زندگی آدمی را پوشش « عبودیت االهی»صراط مستقیم، همان  .(6 )الفاتحه،
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...وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ >این است؟! مرا بپرستید که راه مستقیم اینکهو یعنی: . (61 )یس، <هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ اعْبُدُوني

 !و از من پیروى کنید که این راه مستقیم است یعنی:. (61 )الزخرف، <مُسْتَقیم

توان این برداشت را کرد میاند. معرفی شده« صراط مستقیم»هر دو، « کردنپیروی»و « کردنعبادت»در این آیات، 

کردن زمانی محقق خواهد شد که انسان از خداوند  عبارت دیگر؛ عبادتاست. به <نِمعنای >وَ اتَّبِعُوکه >اعْبُدُوني<، به

ها ـ با توجه به اطالق >وَ اتَّبِعُونِ< ـ پیروی کند و این همان مفهوم ها و حالتموقعیت ۀامور و در هم ۀمتعال در هم

لِلَّهِ  وَ مَحْیايَ وَ مَماتي يکوَ نُسُ نَّ صَالتيقُلْ إِرود: >میمقابل، مؤید آن به شمار ۀ است که آی« بندگی»یا « عبودیت»

پروردگار جهانیان  ،بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگى و مرگ من، همه براى خداوند؛ یعنی: (162)األنعام، <رَبِّ الْعالَمین

  .است
 سطوح جریان رشدـ 3ـ2ـ2

رآن کریم در یک جریان صعودی، مراتبی را برای رشد شود. قمیدر این قسمت از بحث، به مراحل رشد فرد پرداخته 

توان یمکند. در این راستا می، انسان مسیر رشد را تا رسیدن به هدف رشد خود، طی آنهانماید که در جریان میانسان بیان 

 سطوح جریان رشد انسانی را در شش مرحله بررسی و ارائه نمود:

 
 هدایت به اسالم ـ الف

ءٍ لِّ شَيْکتابَ تِبْیاناً لِکالْ کوَ نَزَّلْنا عَلَیْ>توان برای هدایت به رشد نام برد، هدایت به اسالم است: میین سطحی که اوّل

 «دخول در صلح و خیر»و در لغت به معنای « سلم» ۀاز ریش« اسالم» .(89)النحل،  <لِلْمُسْلِمین وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى

اسالم »و  (296 ش، ص1371، 3 ش، ج1371 )قرشی، «شدنانقیاد و تسلیم»، (423 ص ق،1412)راغب اصفهانی، 

 توان تصور نمود: میآمده است. برخی معتقدند که برای اسالم، دو معنا  (2458 ص ،2 ش، ج1377 )دهخدا، «آوردن

 ؛ت شود یا نشودچه اعتقاد با آن ثاب، ایمان است و همان اقرار به زبان استۀ تر از مرتبپایین اسالمى کهالف( 
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وفاى به عمل و طاعت و  ،اعتقاد به قلب ،با اعتراف زبانى ، اسالمی کهیعنى؛ اسالمى که باالتر از ایمان استب( 

 .(423 ص ق،1412)راغب اصفهانی،  چه حکم و تقدیر نموده است، همراه باشددر آن وند متعال،بردارى براى خدافرمان

مدنظر است؛ یعنی، وقتی کسی با زبان اقرار نماید که اسالم آورده است  اوّلای باید توجه داشت که در این قسمت معن

ود، اعالم خ ۀخواهد رشد کند و برای رسیدن به این خواستمیپذیرد که میو تسلیم امر خداوند متعال شده است. از این رو 

مَنْ  بَلى>: نمایدمیپذیرش اسالم معرفی  ین گام رشد رااوّلکند. قرآن کریم نیز میآمادگی برای ورود به مسیر صحیح آن 

آرى، کسى که روى خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار  یعنی:. (112)البقره،  <أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

 . ... باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است
 هدایت به ایامن ـ ب

 هُدىً وَ تابٍ مُبینٍ؛کآیاتُ الْقُرْآنِ وَ  کطس؛ تِلْح از سطوح جریان رشد انسانی، هدایت به ایمان است:>ین سطدوم

هِمْ وَ ال مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْ، >(2و1)النمل،  <لِلْمُؤْمِنینَ بُشْرى

هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد  ... ؛ یعنی:(62 )البقره، <هُمْ یَحْزَنُون

 .نیستآنها  ونه ترس و اندوهى براىگپروردگارشان مسلم است و هیچ

های است و آن باور قلبی آموزه« اسالم» عنایای باالتر از ممرتبه« ایمان»توان به طور اجمال گفت که میجا در این

د در این مور طوری که گفتار، کردار و تقریرات انسان مؤمن، حاکی از باور قلبی او و ترجمان آن باشد.قرآنی است، به

 وىسه ست که در دل مستقر شود و بنده را با ایمان آن»استناد کرد که فرمودند: $امام باقرتوان به این روایت از می

ولى اسالم گفتار و کردار ظاهرى است  ؛مصدق آن باشد ،فرمانشه نهادن ب و گردن وندکشاند و اطاعت خدا وجلّخداى عزّ

 )کلینی رازی، ...«محفوظ ماند و میراث پرداخت شود و  آنهاج ،آن ۀوسیله آن را دارند و ب ،که تمام فرق و جماعات مردم

 .(26 ، ص2 ش، ج1362
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کند؛ یعنی، وقتی آدمی میهدایت « ایمان»ین مرحله از مراحل رشد، انسان را به دومقرآنی در های بنابراین آموزه
او  ضروریات این مسیر به عنوانچه را که به اظهار به تسلیم نمود و پذیرفت که در این مسیر وارد شود، باید تمامی آن

راه باید در اعضای بدن، در عقل و قلبش نفوذ کرده  باور داشته باشد. باورهای سالک آن رانمایند، بپذیرد و میمعرفی 
باشد. گفتار، کردار و حاالت او باید کاشف از باورهای او باشد. چنین شخصی، آمادگی ورود به سطح بعدی رشد را دارا 

 است.
 

 هدایت به تقوا ـ ج

تری باال ۀست، انسان وارد مرحلبه آنچه خداوند متعال به بشر عرضه نموده ا« ایمان»و آوردن « اسالم»بعد از پذیرش 

 ، (138 )آل عمران، <هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقین >است: « تقوا»شود و آن رعایت میاز رشد 

آوردند و ایمان مىآنها  و اگر یعنی: .(103، )البقره <انُوا یَعْلَمُونکوَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَیْرٌ لَوْ >

 !اگر آگاهى داشتند ،کردند، پاداشى که نزد خداست، براى آنان بهتر بودپرهیزکارى پیشه مى

برخی  .(236 ، ص7 ش، ج1371 )قرشی، «ستا پرهیز کردن»و  «محفوظ داشتن را خود»در لغت، به معنای« تقوا»

درونى  کنندۀیک نیروى کنترل ؛به تعبیر دیگر .دارى استى نگهدارى یا خویشتنامعنه در اصل ب اتقو»از مفسّران معتقدند: 

 .(79 ش، ص1374، 1 )مکارم شیرازی، ج «کنداست که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى

ت و ولیئهمان احساس مس« تقوا»شود که به خوبى استفاده مى کریم از آیات قرآن»اند: در همین راستا گفته آنها

 بهو  داردو گناه باز مى« فجور»شود و او را از تعهدى است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم مى

 ،22)همان، ج «گرداندمىپاک ها اعمال آدمى را خالص و فکر و نیت او را از آلودگی ؛کندنیکى و پاکى و عدالت دعوت مى

 .(204 ص

 ای خاص از ایمان است که انسانمرتبه« تقوا»توان گفت که میو معانی آن ذکر شد، « تقوا» با توجه به آنچه در مورد

ال امر به انجام آن نموده است، چه را خداوند متعکند؛ یعنی، آنمیطی آن، بر اساس باورهای خویش، امتثال امر االهی 
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ی باال ۀکردن، در واقع، همان مرتبهد. اینگونه عملدمیه را امر بر ترک آن نموده است، انجام نآورد. در مقابل، آنچمیبجا 

 ازد.سمیایمان است که فرد در راستای آن، آنچه را باور نموده است، در گفتار، کردار و حاالت روحی و جسمی خود، نمایان 

 
 هدایت به احساند ـ 

ةِ ک إِلَى التَّهْلُمْکبیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیسَ وَ أَنْفِقُوا فياست: >« احسان»چهارمین سطح از سطوح جریان رشد انسانی، 

ا هذِهِ الدُّنْی مْ قالُوا خَیْراً لِلَّذینَ أَحْسَنُوا فيک...لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّ>، (195 )البقره، <وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین

براى کسانى که نیکى کردند، در این دنیا نیکى است و  (؛ یعنی:...30 )النحل، <ةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقینحَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَ

 ،2 ش، ج1371 )قرشی، است «کردننیکى»ى امعنه ب ،«افعال»مصدر باب  «احسان» .سراى آخرت از آن هم بهتر است

 . (136 ص

الف( بخشش و انعام بر غیر؛ ب( احسان در کار و عمل؛ به این معنا که دو گونه است: « احسان»نقل شده است که 

 ،«حسانا»مفهوم . برخی معتقدند که (236 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  کسی علم یا عمل نیکی را بیاموزد یا انجام دهد

 .()همان تر استتر و عمومىوسیع ،«بخشیدن»و  «انعام»از 

عدل انصاف و احسان »ست: از امام علی$ نقل شده ا (90)النحل،  <بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ> ۀدر ذیل آی

 ؛است «عدل» حسان باالتر ازا»اند: ای گفتهدر همین راستا عده .(77 ص ،3 ج ق،1415 )عروسی حویزی، «تفضل است

رفته گ ،ستاشود و اگر زیاد افزوده مى ،استکه به چیزى یا حقى که کم نااین معه ، ب«دادنانصاف» عنىی ؛«عدل»زیرا 

نابراین ب شود.گرفته مى د باشد،بای آنکهشود وکمتر از داده مى ،الزم است آنکهاز  چیزى است که  «حسانا» ولى ؛شودمى

 «انحسا»ۀ قصد و اراد ؛ ولیواجب است «عدالت»ۀ پس قصد و اراد .است «عدالت»تر و برتر از بخشایشى افزون «حسانا»

وَ مَنْ أَحْسَنُ دیناً > فرماید:میرو خداوند متعال ؛ از این(237و  236 ق، ص1412اصفهانی، ) است مستحب و اختیارى
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دین و آیین چه کسى بهتر است از آن کس که خود را تسلیم ؛ یعنی: (125)النساء،  <مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ

 . ... شدخدا کند و نیکوکار با

تقرّب  هایای باالتر از تقوا است؛ زیرا در تقوا، حداقلمرتبه« احسان»توان گفت که میدر تفاوت سطوح ایمان و تقوا 

به خداوند باید رعایت گردد. به بیان دیگر؛ سالک راه در طریق تقوا، برای طی مسیر جریان رشد خویش، آنچه را خداوند 

یرد؛ اما گمینهی نموده است، باید امتثال کند؛ در غیر این صورت رشدی برای او صورت نمتعال به انجام و ترک آن امر و 

 و در طول آن نزدیکی ، او عالوه بر رعایت تقوا، در حرکتی رو به جلو، پا را فراتر نهاده و در مواقعی برای رشد «احسان»در 

گذرد؛ میلت است، برای ایجاد فرصت برای دیگران، با خداوند متعال، از حق مسلم خود که شرط انصاف و عدا و دوستی 

 که این گذشتن و نیکی کردن، توأم با اخالص و تنها برای کسب رضای االهی است.  به طوری
 هدایت به اخبات هـ ـ

اتِ وَ الِحإِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ است: >« اخبات»رشد که سالک راه باید در آن طی طریق نماید،  ۀپنجمین مرحل

کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام یعنی: (23 )هود، <أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فیها خالِدُون کئِاوّلرَبِّهِمْ  أَخْبَتُوا إِلى

 ۀاز ریش« اخبات« »اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند!آنها  دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند،

گرفته شده است. از این رو در لغت، معناهایی چون:  (218 ص ،2 ش، ج1371 )قرشی، «زمین هموار»به معنای « خَبت»

 )طبرسی، «طمأنینه»و  (199 ، ص2 ق، ج1375طریحی،  ؛28 ص ،2 ق، ج1414 )ابن منظور، «تواضع»، «خشوع»

 برای آن ذکر شده است. (230 ص ،5  ج ش،1372

اخبات، فرود آمدن در محیطی وسیع و آرام است تا اینکه )انسان( در »اند: ین واژه چنین گفتهبرخی در مورد معنای ا

 این معنا، حقیقت ۀشود. الزممیکند و از اضطراب و انحراف و اختالف و تردد خالص میشود و آرامش پیدا میآن مستقر 

  .(6 ص ،3 ج ش،1360)مصطفوی، «ایمان و تسلیم و آرامش است
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مین ز»ى ابه معن« خبت» ۀاز ریش «اخبات»ۀ از ماد« أخبتوا» اند:یادشده، چنین گفته ۀمفسران در ذیل آیبرخی از 

در  ،به همین جهت این ماده .تواند در آن گام برداردراحتى و با اطمینان مىکه انسان بهاست گرفته شده  «صاف و وسیع

گام  هم براى ،چنین زمینى زیرا است؛ نیز آمده «تسلیم»و  «خضوع»ى ابه کار رفته است و به معن «اطمینان»ى امعن

 .است خاضع و تسلیم ،بخش است و هم در برابر رهروانبرداشتن اطمینان

ى زیر باشد که در عین حال جمع هر سه نیز با اممکن است به یکى از سه معن <رَبِّهِمْ  >وَ أَخْبَتُوا إِلىۀبنابراین جمل

 هم منافاتى ندارد:

به ها آن ـ اند؛ جدر برابر فرمان پروردگارشان تسلیمآنها  ـ ؛ بندهست منان راستین در برابر خداوند خاضعمؤ ـ الف 

ترین صفات انسانى مؤمنان است که اثرش اشاره به یکى از عالی شده، سه حالت یاد هر هاى خداوند اطمینان دارند.وعده

 .(66 ، ص9 ، جش1374 )مکارم شیرازی، در تمام زندگى آنان منعکس است

است. در احسان، آدمی روی به نیکی « احسان»ای باالتر از مرتبه« اخبات»توان گفت: میبا توجه به مطالب یادشده، 

ابعاد وجودی خود، با نیکی کردن به دیگران احساس معناداری  ۀآورد. در واقع او عالوه بر رعایت تقوا در هممیبه دیگران 

اند و این معنا در تمامی ابعاد روحی دمیت، سالک راه تمام هستی خویش را از پروردگار خویش اخبا ۀکند؛ اما در مرحلمی

گفتن و نیک رفتارکردن و ...، در برابر تمامی حوادث و مصائب رو او عالوه بر نیککند. از اینمیو جسمی او نمود پیدا 

دادن اند که از انجامدمیقیقت او چیزی را از خود نحیاتی خویش، در برابر پروردگارش خاضع، تسلیم و راضی است. در ح

 دادن نعمتی، شکوه و شکایت کند.از داست ل نیکی، فخرفروشی کند یا به واسطۀعم

 
 هدایت به اعتصام و توسل ـو

نخستین معنایی آن بپذیرد. او در مراحل  ۀطبق آنچه گذشت، سالکی که خواهان رشد است، ابتدا باید اسالم را در الی

، خود «اخبات» ۀو رسیدن به مرتب« احسان»و اقدام به « تقوا»گرفتن باورهایش و در طول آن رعایت دی، پس از شکلبع
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الخطا است و از عصمت تام برخوردار نیست و تا رسیدن جایی که انسان ممکنیابد. از آنمیای خاص از رشد را در مرتبه

ه ی همراه است. از این رو است کدر این مسیر، با ابتالئات  روی ، پیشبسیار دارد. از طرفی ۀبه رشد انسان کامل، فاصل

 گاهی امن و مطمئن که انسان را تا سرمنزل مقصود برساند.کند. تکیهمیگاه را بیش از پیش احساس آدمی نیاز به تکیه

  تُتْلىفُرُونَ وَ أَنْتُمْکیْفَ تَکوَ > گاه را به انسان معرفی نموده است:های قرآنی خویش، این تکیهخداوند متعال، در آموزه

و چگونه ممکن  ؛ یعنی:(101)آل عمران،  <صِراطٍ مُسْتَقیم مْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلىکمْ آیاتُ اللَّهِ وَ فیکعَلَیْ

 اشود و پیامبر او در میان شما بر شما خوانده مىاید و( آیات خد)در دامان وحى قرار گرفته هکاست شما کافر شوید، با این

« اعتصام» .«ست؟! )بنابراین، به خدا تمسک جویید!( و هر کس به خدا تمسک جوید، به راهى راست هدایت شده استا

 ،12 ق، ج1414 منظور،)ابن «جستن به چیزیتمسک»و  (8 ص، 5 ش، ج1371 )قرشی، «زدنچنگ»در لغت به معنای 

 است. آمده (404 ص

هد. قرآن خوامیجستن شیوه و روش جستن انسان از پروردگارش دارد. تمسکشده تصریح و تأکید به تمسک یاد ۀآی

. مفسّران، (103 )آل عمران، <وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوانماید: >میدر آیات دیگر گوشزد  آن را ۀکریم، نحو

 ش،1363 عبدالعظیمی،؛ حسینی شاه805 ، ص2 ش، ج1372 )طبرسی، اندصادیق متعددی را نام بردهم« حبل االهی»برای 

 .(672ص ق،1416، 1 ج )بحرانی، بیت&هستند، پیشوایان دین؛ یعنی، اهلترین آنکه مهم (194 ص ،2 ج

انداز کلی رشد در نظام چشمهای قرآن کریم، ایده و رشد و پیشرفت در نظام جامع آموزه ۀبنابر آنچه گذشت، اندیش

گیری رشد فرد انسانی را در دو بعد مادی و معنوی، به سمت غایت رشد؛ یعنی، های قرآنی است که جهتجامع آموزه

، در بستر جریانی به نام عبودیت و با تصویر سطوح جریان رشد؛ یعنی، اسالم، ایمان، تقوا، ایمان، اخبات و «قرب االهی»

 توانند مخاطب آن قرار گیرند و رشد یابند.میبشری ۀ افراد جامعۀ ای که همگونههد، بهدمیاعتصام و توسل شکل 
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 های رشدشاخصقرآن کریم و کالنـ 3ـ2

د شناخت رشهای قرآن)پیشرفت( حاکم بر آن، نوبت به طرح شاخص رشد ۀبعد از طرح مبانی نظری الگو و اندیش
هایی است که الگوی رشد را از دیگر الگوهای پیشرفت سنجه ۀالگو، به مثابهای رشد رسد. در واقع، شاخصمیانسانی 

شد حاکم بر ر ۀسو با اندیشسازد. نمودهای شخصیت رشدیافته مبتنی بر مبانی نظری برگزیده و هممیانسانی متمایز 
 شود:میپرداخته آنها  اند که در ادامه، در دو بخش مرتبط با هم بههای رشد انسانیشناخت رشد، شاخصالگوی قرآن

 
 های عامشاخصـ 1ـ3ـ2

هند و دمیهای دیگر را پوشش های جامع و عمومی رشداند که به نوعی شاخصهای عام، شاخصمنظور از شاخص
ندی رود، در فرایمیکار های ارزشی و اخالقی برای معرفی دین بهتمامی آنچه در قالب نظام عقیدتی، احکام عملی و گزاره

 ارد.دمیعرضه « عمل»و « ایمان»، «دانایی و شناخت»ای و با معرفی سه شاخصسه مرحله
 دانایی و شناخت الف ـ 

مْ وَ الَّذینَ کیَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْ>کنند: میآیات قرآن کریم، علم و دانایی را عاملی برای ترقی و رشد انسان معرفی 

 ،اند و کسانى را که علم به آنان داده شدهخداوند کسانى را که ایمان آورده: یعنی .(11دله، )المجا <أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات

 !بخشددرجات عظیمى مى

اال هایی است که به طرف ب، به معنای پله«درجه»، جمع «درجات»اند: برخی از مفسران در تفسیر این آیه چنین گفته

ود. شمیرود، به کار گرفته میهایی که رو به پایین ، به معنای پله«کهدر»، جمع «درکات»رود. این واژه، در مقابل می

ای است به تفاوت میان دانشمندان بودن آن، اشارهای است به عظمت آن و جمع، اشاره«نکره»به صورت « درجات»تعبیر 

ن از نظر مقام قرب در درگاه در این درجات. منظور از باالبردن درجات در این آیه، باالبردن مکانی نیست؛ بلکه باالبرد

 . (67و  66 ، ص1 ش، ج1386 )مکارم شیرازی و همکاران، «خداوند متعال است
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هد، دمی افراد باایمان را ترفیع مقام اینکهبرخی دیگر از مفسّران معتقدند که با توجه به این آیه، خداوند متعال، عالوه بر 

 <هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذینَ ال یَعْلَمُون> هد؛ زیرادمیمنان از سایر مؤمؤمنان دانا و دارای علم را نیز مقامی باالتر 

؛ حسینی 86، ص14 ج ق،1408 )گنابادی، دانند یکسانند؟!دانند با کسانى که نمىآیا کسانى که مى یعنی: .(9)الزمر، 

 . (230 ص ،16 جق، 1404 همدانی،

د از خود توانمیاین شناخت نیز  اساس رشد در آن زمینه است. گسترۀای، خت در هر زمینهبه طور معمول، دانایی و شنا

 نوع و ... باشد.پیرامون، تاریخ، افراد هم انسان، تا خدای انسان، طبیعت

 
 ایامن ـ ب

لَّذینَ فَعِ اللَّهُ ا>یَرْاست که آیات، تأکید زیادی روی آن دارند: « ایمان»های رشد انسانی در قرآن کریم، از دیگر شاخص

تر، از این آیه ارائه گردید، ایمان و علم، دو ؛ طبق تفسیری که پیش(11)المجادله،  <مْ وَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتکآمَنُوا مِنْ

 اند.عامل مهم برای رشد و ترقی انسان

، (21، ص13 ق، ج1414منظور، ابنو  389 ، ص8 ق، ج1410)فراهیدی، «تصدیق»به معنای « ایمان»در منابع لغوی، 

)راغب اصفهانی،  «تصدیق توأم با اطمینان خاطر»، (21 ، ص13 ق، ج1414 منظور،)ابن «ضد تکذیب»، «ضد کفر»

کار رفته است. در اصطالح به (124 ، ص1 ش، ج1371 )قرشی، «تسلیم توأم با اطمینان خاطر»و  (91 ق، ص1412

 ۀو در اثر تجرب آیدمیشناخت عقالنی پدید  هبخش به حقیقت متعالی که در نتیجو حرکتآفرین ایمان، معرفتی است شوق

 .(118 ق، ص1389خانی، )فتحعلییابد میکند و در گفتار و رفتار فرد تجلی میعملی رشد 
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 عمل صالح ـ ج

مِناً وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْند: >است که آیات فراوانی به آن تأکید دار« عمل صالح»ین عامل رشد در زیست فردی انسان، سوّم

و اعمال صالح انجام داده  و هر کس با ایمان نزد او آید ؛ یعنی:(75)طه،  <لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى کئِاوّلقَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَ

)از این دو دسته(،  و براى هر یک یعنی: (132)األنعام،  <لٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُواکوَ لِ.>باشد، چنین کسانى درجات عالى دارند

. این آیه، به روشنی به وجود مراتب برای صاحبان اعمال، با توجه به آنچه درجات )و مراتبى( است از آنچه عمل کردند

. بر این اساس، میزان کمیّت و کیفیت اعمال آدمی، هر (356 ، ص7 ق، ج1417 )طباطبایی، کندمیاند، اشاره انجام داده

 اء مراتب صاحبان آن تأثیر مستقیم دارند.دو در ارتق

 دو نکته پیرامون عمل اشاره شود: در این بخش از مطالب ضروری است به

 تواند عالوه بر کردار، به گفتار و تقریرات آدمی نیز تعمیم یابد؛میجا یک مفهوم کلّی است که ـ عمل در این1 

مر ا عنوانط و وضعیتی است که الزم است در یک فعل به ـ هر عملی دارای دو رکن است: الف( رکن فعلی: شرای2 

. به تعبیر دیگر؛ (40 ص ش،1382)دیلمی و آذربایجانی،  واقعی، عینی و مستقل از اراده و وضعیت فاعل وجود داشته باشد

 یرکن فعلی، شکل و عینیت عمل در عالم خارج است؛ ب( رکن فاعلی: مقصود از رکن فاعلی، شرایطی است که به نوع

فاعل عمل را رکن فاعلی آن گویند. عمل رشدبنیان، عملی  ۀگردد)همان(. به بیان دیگر؛ نیت و انگیزمیبه فاعل عمل بر

 است که هم رکن فعلی و هم رکن فاعلی آن مبتنی بر رشد و خالص برای خدا باشد.

 
 های خاصـ شاخص2ـ3ـ2

ن قرآنی انسا رشد در نمودهای رفتاری انسان،آنها  گیریاند که با شکلهاییهای خاص، زیرشاخصمنظور از شاخص

، اشارتی مطالب ۀتوانند جریان داشته باشند. اداممیها در ابعاد مختلف انسان و زندگی او نمایند. این شاخصمیرا ترسیم 

 اجمالی به این موضوع است:
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 گراییهدفـ  الف

وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ دار است: >ش، نظامی هدفتر در مبانی نظری نیز گذشت، نظام آفرینطور که پیشهمان

 قره،)الب <مْ ما فِي الْأَرْضِ جَمیعاًکهُوَ الَّذي خَلَقَ لَ>. نظام هستی برای انسان آفریده شده است: (27 )ص، <ما بَیْنَهُما باطِالً

29) . 

امل رشد و پیشرفت انسان در نگرش قرآنی، رسیدن هدف از آفرینش انسان قرب االهی بوده است و مصداق تمام و ک

های رشد و پیشرفت انسان و زیست انسانی به همین هدف است. انتخاب هدف صحیح در راستای قرب االهی از شاخص

 است.

در واقع با توجه به کیفیت آفرینش انسان و برخورداری وی از دو ساحت وجودی روح و جسم و توأمان بودن زیست 

های متعددی در زندگی داشته باشد؛ آنچه ضروری است نسبت به آدمی هدف وی او، اقتضای آن را دارد کهمادی و معن

 .رشد او فراهم گرددۀ وسیله زمینآن توجه شود، همسو نمودن این اهداف در راستای هدف غایی آفرینش او است تا بدین
 

 

 گراییتکلیف ـ ب

؛ شوکانی، 115 ، ص5 ق، ج1375)طریحی،  «ن مشقت و سختی استچه در آامر به آن»تکلیف در لغت به معنای 

الزامات »آمده است. در حقوق به  (334 ش، ص1380 )معین، «ای که باید انجام شودوظیفه»و  (353 ص ،1 ج ق،1414

ث فقهی برخی مراد از تکلیف در مباح .(157 ش، ص1380 )والیی، گویندمیتکلیف « اوامر و نواهی»و در فقه به « قانونی

گذارد و آنان بر اساس آن سزاوار پاداش و کیفر می آنهاانس عال بر عهدۀانند که خداوند متدمیای وظیفه»و کالمی را 

 .(13 ش، ص1388)جوان،  «شوندمی
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د به معنای گرایش و اقدام انسان به قوانین تشریعی است که از سوی خداون« گراییتکلیف»شده، مبتنی بر تعاریف ارائه

انبیای االهی برای بشر فرستاده شده است. در تبیین این موضوع باید گفت که آفریدگار انسان، نظام  ۀعال و به وسیلمت

 هستی و آدمی را به صورت عام و از طریق هدایت تکوینی به سمت هدف مطلوب راهنمایی و راهبری نموده است: >

های درونی . در واقع، هدایت تکوینی، از طریق امکانات و ظرفیت( 50)طه، <مَّ هَدىءٍ خَلْقَهُ ثُلَّ شَيْک قالَ رَبُّنَا الَّذي أَعْطى

گیرد که خود در ابعاد گوناگونی چون: هدایت غریزی، حسی، فطری و عقلی شکل میانسان و دیگر موجودات صورت 

گر رو خداوند متعال، نوعی دیاینگیرد؛ اما این نوع هدایت برای رساندن انسان به رشد مطلوب و کمال کافی نیست. از می

 کنند.میاز هدایت را برای انسان قرار داد که از آن به هدایت تشریعی یاد 

 گیرد. در واقع اینمیانسانی صورت های برونهدایت تشریعی، مخصوص انسان است و از طریق امکانات و ظرفیت

 که خود در قالب دو نوع هدایت جریان دارد:های پیشین در انسان است راهنمای هدایت ۀنوع هدایت، به منزل

های وحیانی است و از طریق فرستادن انبیاء و آموزه آنهاانس ۀهدایت عام انسانی: این نوع هدایت برای هم ـ الف

ن نوع هدایت هدایت خاص انسانی: ای ؛ ب ـ(3 )اإلنسان، <فُوراکراً وَ إِمَّا کإِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاگیرد: >میصورت 

، هدایت قبل؛ یعنی ۀخصوص مرحلمخصوص برخی از بندگان خاص خداوند متعال است که تمام مراحل هدایتی پیشین، به

 .(69 العنکبوت،) <وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنااند: >عام انسانی را طی کرده

قی الها و هنجارهای اخیع برای انسان در قالب احکام عملی و ارزشالتزام آدمی به تکالیفی که از طریق تکوین و تشر

اشاره  جا بایدهد. در ایندمیآفرینش خود و غایت رشد و پیشرفت قرار  ۀبه ارمغان آورده شده است، او را در راستای فلسف

وانین و برخاسته از ق آنکهشده توسط انسان در ابعاد گوناگون زیست دنیایی او، به شرط کرد که التزام به قوانین وضع

 هنجارهای تکوینی و تشریعی باشد نیز همان نتیجه را در بر خواهد داشت.
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 جهادگرایی ـ ج

ا انند: یدمیدر لغت، مطالب گوناگونی بیان شده است. برخی این واژه را مشتق از دو ریشه « جهاد» ۀپیرامون واژ

، 3ج ش،1375 ؛ طریحی،133 ص ،3 ج ق،1414 منظور،)ابن «طاقت»به معنای « جُهد»یا « مشقت»به معنای « جَهد»

 «تالش توأم با رنج»به معنای « جهاد»اند و معتقدند که . برخی به نوعی، جمع میان معانی این دو ریشه نموده(30 ص

  «طاقت»از یک ریشه با معنای واحدِ « جهاد»؛ اما برخی دیگر معتقدند که (77 ص ،2 ج ش،1371 )قرشی، است

 ،)مصطفوی «رسدمیکار گرفتن نهایت طاقت و تالش تا جایی که امکان دارد و وسع به»یا  (133 :1414 ،3ج منظور،ابن)

 نهایت کوشش»شکل گرفته است. با وجود این، در منابع دیگر برای این واژه، معناهایی چون:  (128 ش، ص1360 ،2 ج

، «جنگیدن در راه حق»، «کارزار کردن با دشمنان در راه خدا»، (208 ق، ص1412 )راغب اصفهانی، «در مقابله با دشمن

 نیز آمده است. (6956 ، ص5 ج ش،1373 )دهخدا، «خواندن به سوی دین حق»

غایت تالش و توان یک شخص یا یک »در معنای عام خود بر « جهاد»توان گفت که میبا توجه به معانی یادشده 

طبیعی است که رنج و سختی از ملزومات به کار گرفتن نهایت تالش و توان  شود.میاطالق « مجموعه در بستر امکان

 در راه انجام کاری است.

ام انج با هر وسیله و سالحى در برابر دشمن ای کههر نوع تالش و مبارزه»در اصطالح دینی عبارت است از: « جهاد»

عبارت است از  جهاد»قه چنین تعریف شده است: این واژه در اصطالح ف(.17 ص تا،)جمعی از نویسندگان، بی «گیردمی

باید توجه داشت که  (.3 ص ،21 ج تا،بی )نجفی، «بذل جان، مال و توان در راه اعتالى اسالم و برپا داشتن شعائر دین

جهاد »یا« جهاد اکبر»: که به ترتیب به ، اقسامى دارد«ارزش و اهمیت»و « مقابله یاهجوم »، «دشمننوع »جهاد به اعتبار 

 شودمیتقسیم « جهاد سیاسى»یا « جهاد اقتصادى»یا« جهاد فرهنگى»و« جهاد دفاعى»یا« جهاد ابتدایى»، «اصغر

 .(18 ص تا،)آخوندی، بی
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آنچه از معنای جهاد در این نگاشت مدنظر نگارنده است، همان معنای عام و بنیادین جهاد؛ یعنی، تالش و کار و تحمل 

رای رسیدن به هدفی مطلوب که رشد و پیشرفت او را به دنبال دارد. در واقع جهاد یک قانون ها بها و سختیانواع رنج

ها، قوانین و نظمی خاص و در مسیرهایی مشخص به موجودات مبتنی بر ظرفیت ۀعمومی در جهان آفرینش است و هم

دف مطلوب، نمود عینی است، در حرکتند. این تکاپو به سمت هآنها  سمت یک هدف مطلوب که همان هدف آفرینش

 معنای جهاد در جهان آفرینش است.

زای خود، تالش الزم را برای رسیدن به مقصود نهایی زا و برونخود باید بر اساس استعدادهای درون ۀانسان نیز به نوب

خود،  تهای روحی و جسمی و مُلکی و ملکوتی زیسبهینه از ظرفیت ۀکه دارد؛ یعنی، قرب االهی با مدیریت و استفاد

تر طلوبو م گیرد؛ هرچه در این مسیر تالش میانجام دهد؛ زیرا انسان با انتخاب و پذیرفتن فرایند رشد، در مسیر آن قرار 

جَزاءَ لْ؛ ثُمَّ یُجْزاهُ ا؛وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرىوَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعىانجام دهد، رشد و پیشرفت بهتری خواهد داشت: >

 (.269 ص ،3 ج ش،1371 )قرشی، اندمعنا کرده« شتالش و کوش»را در این آیه به « سعی. »(39ـ  41)النجم،  <الْأَوْفى

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ از طرفی خداوند، هدایت و رستگاری را پاداش جهاد در راه خودش بیان نموده است: >

< سَبیلِه >وَ جاهِدُوا فيعالمه طباطبایی، مراد از عبارت .(35)المائده،  <مْ تُفْلِحُونکسَبیلِهِ لَعَلَّ هِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فيابْتَغُوا إِلَیْ

 وعنی: ؛ ی(69 )العنکبوت، <وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا> .(328 ص ،5 ج ق،1417 )همو، اننددمیرا مطلق جهاد 

 .هاى خود هدایتشان خواهیم کردبه راه به طور قطعکه در راه ما )با خلوص نیت( جهاد کنند، آنها 

بدیهی است که در مسیر رشد آدمی در این دنیا، ممکن است موانعی توسط نفس انسان یا دیگر همنوعان او ایجاد 

ن موانع مدنظر قرار دهد و از ایآنها  صی را برای مقابله باتواند تدابیر خامیآن  ۀشود. جهاد نیرویی است که انسان به وسیل

 گذر نماید.
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 تقواگرایی، ادب خودبانی ـ د

وجود  ۀ، نیروی خودنگهدارند«تقوا»توان گفت که میو معانی آن ذکر شد، « تقوا»تر در مورد با توجه به آنچه پیش

در واقع به دلیل وجود هر دو مسیر رشد و گمراهی در زیست  ارد.دمیآدمی است که او را از قرارگرفتن در مسیر اشتباه باز

، نیاز به نیرویی خودکنترلی است که آدمی را از (256 لبقره،< )اراهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيکال إِدنیوی انسان: >

یا پرهیزگاری است که در آیات قرآن کریم نسبت انتخاب و ورود به مسیر اشتباه باز دارد. این نیروی خودبانی همان تقوا 

. بنابراین نخستین گام برای (76 عمران،)آل <فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقین بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى مَنْ أَوْفى بَلىبه آن تأکید شده است: >

 تباه و انحرافی است که مهندسی آن درپیشرفت، انتخاب و قرارگرفتن در مسیر آن و خودداری از قرارگرفتن در مسیر اش

 وجود آدمی از مسیر ادب تقوا است.

 
 گراییاصالحهـ ـ 

فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ >گرایی است که در آیات قرآن به آن اشاره شده است: های رشد، اصالحاز دیگر سنجه

ت و ساآنها  که ایمان بیاورند و )خویشتن را( اصالح کنند، نه ترسى برا آنه ؛ یعنی(48)األنعام،  <عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُون

 .شوندنه غمگین مى

 ش،1371 )قرشی، «سازش»و « مسالمت»، (489 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  در لغت به معنای ضد فساد« صلح»

مان ین زکمترف شد، باید در آمده است. اگر انسان ناخواسته یا خواسته و به اشتباه از مسیر رشد منحر (141ص ،4 ج

نسان است ا گری آنی و یافتن نقاط ضعف از ملزومات رشد و پیشرفتممکن متوجه اشتباه خود شده و بازگردد. خودمحاسبه

 تواند به کار گرفته شود.میکه در دو بُعد فردی و اجتماعی انسان 
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است که از خود فردی تا « نهی از منکر»و  «امر به معروف» ۀگرایی در آیات قرآن کریم، مقولمصداق عینی اصالح

 کئِاوّل وَ رِکمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکنْ مِنْکوَ لْتَ>جمع انسانی قابلیّت تعمیم دارد: 

 ود:شمیر دو سطح که یکی مقدمه برای دیگری است، تبیین گری در این آیه، د. اصالح(104 عمران،)آل <هُمُ الْمُفْلِحُون

ها و ها و ضد ارزشها، ارزشها و بدیگری در سطح شناخت بایدها و نبایدها: در این سطح، باید خوبیالف( اصالح

 های مختلف آموزش داده شودها برای مردم تبیین شود و در سطوح مختلف، به سنین و جنسهنجارها و ناهنجاری

 مْکنْ مِنْک>وَ لْتَفرماید: میرو خداوند متعال در قسمت ابتدایی آیه . از این(159 ص ،3 ج ق،1404 سینی همدانی،)ح

اصول و »، (116 ص ،1 جق، 1422 ،عربىابن) «اهلل»< به معنای الْخَیْرِدر برخی از تفاسیر، > <أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ

حاتم، ابی)ابن «اسالم»، (807 ، ص2 ش، ج1372؛ طبرسی، 147 ق، ص1408 سعدی،)آل «فروع و شرائع دین

، (63ص ق،1419 )صادقی تهرانی، «علم و عقیده و عمل»، (236 ص ،1 ج تا،؛ سمرقندی، بی727 ص ،3 ج ق،1419

)میرزا  «منافع دنیوی و اخروی»، (259 ، ص5 جش، 1362)طالقانی،  «تر در مسائل فکری و عملیگزیده یا گزیده»

 ج ق،1424 )حسینی شیرازی، «هر چیز مرغوب و نیکی از اسالم، دین، احکام»، (47 ، ص2 ش، ج1390خسروانی، 

 هایند.ها و ضدارزشارزش معانی یادشده، در راستای همان شناسایی و آموزش ۀهم و ... آمده است. (376ص ،1

: وقتی بایدها و نبایدهای ایدئولوژیکی و خط قرمزهای ها به بایدها و نبایدهاگری در سطح گذار از هستب( اصالح

گری به سطحی باالتر از وضعیّت موجود خود ارزشی و هنجاری برای آدمی شکل گرفت و مشخص گردید، اصالح

اید: فرممیآیه  دومرو خداوند متعال در قسمت ها است. از اینها به باید و نبایدها و نیسترسد و آن عبور از هستمی

 <.رِکوَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ>

 ش، 1377؛ حائری تهرانی، 807 ، ص2 ش، ج1372 )طبرسی،را به معنای طاعت « معروف» ۀبرخی از مفسّران، واژ

را به معنای معصیت « منکر» ۀو ... و واژ (37 ، ص3 ش، ج1374)مکارم شیرازی، ، کارهای نیک(246 ص، 2 ج

ها ها و حرام، خالف طاعت، مانند: مکروه(258 ص ،1 جق، 1413 ؛ عاملی،124 ق، ص1409ینی استرآبادی، )حس
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از  نهی»و « امر به معروف»توان در تفسیر میطور کلی اند. آنچه بهو ... تفسیر کرده (321 تا، ص)مقدس اردبیلی، بی

و در راستای آن قرب االهی و نهی از موانع رسیدن به این گفت: امر به لوازم منتهی به عبودیت خداوند متعال « منکر

 مرتبه است.

 
 هاصرب، ادب مدیریت تهدیدها و فرصت و ـ

نین معانی چ، هم(115 ، ص7 جق، 1410است )فراهیدی،  تابی و ناله()بی نقیض جزع در لغت به معنای« صبر»

)مصطفوی، تابی با آرامش و طمأنینه راب و بیو حفظ نفس از اضط (474 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  امساک در ضیق

چه که عقل آمده است. در فرهنگ اخالقی، صبر عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام آن (182 ص ،6 ج ش،1360

طور کلی . به(474 ق، ص1412)راغب اصفهانی،  کنندمیه عقل و شرع نهی کنند و بازداشتن از آنچمیاقتضا  و شرع

های گوناگون سخت و آسان داری نفس در مواجهه با اوج هیجانات روحی در موقعیتکه صبر خویشتن توان گفتمی

 زیست انسانی است.

نَا وَ لَئِنْ أَذَقْهای متعدد از آن یاد نموده است: >های رشد انسانی است که آیات قرآن کریم با کاربریصبر از شاخص

فُورٌ؛ وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ کاها مِنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْن

و اگر از جانب خویش نعمتى یعنی:  (9ـ11)هود،  <بیرکلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ  کئِاوّلفَخُورٌ؛ إِالَّ الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 

سیده، و اگر بعد از شدت و رنجى که به او ر ؛از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود آن رابه انسان بچشانیم، سپس 

و غرق شادى و غفلت و  ؛گوید: مشکالت از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشتهایى به او بچشانیم، مىنعمت

راستین( صبر و استقامت ورزیدند و کارهاى شایسته انجام دادند که براى  ایمان ۀکه )در سایآنها  مگر ؛شودشى مىفخرفرو

 .، آمرزش و اجر بزرگى استآنها
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ها را یها و خوشها و صبر بر نعمترفتن نعمتها و از دستشده، صبر در سختی عالمه طباطبایی در تفسیر آیات یاد

. در واقع خاصیّت این جهان مادّه است و خاصیّت ماده تغییر و تحوّل و (157 ص ،10 جق، 1417، )همو کندمیزد گوش

بر در متعدد و متکثر است. ص یهانبود ثبات است. به تعبیر دیگر، زندگی انسان دارای فراز و فرودها و پیروزی و شکست

ها و تهدیدها در فرازها و فرودها مدیریت فرصت یک هدفداری معطوف به رشد، همان ۀها در نتیجهر یک از این موقعیت

 است.

 
 ایثار، ادب گذر از خود ـ ی

 دا،)دهخ در لغت به معنای غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن، بخشش، کرامت کردن، عیش کردن« ایثار»

و ترجیح دادن آنان بر ، قوّت الزم خود را به دیگری بخشیدن و مقدّم داشتن دیگران (3683و  3682 ص ،3 ش، ج1377

اند: ایثار به معنای برگزیدن آمده است. در این رابطه برخی گفته (349و  348 ، ص1 ج ،ش1386 )معین، خود در کلّ امور

مقدم  خوداست؛ یعنی، منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشتن و دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت، بر 

 .(3682 ، ص3 ش، ج1377دهخدا،  )نک: سخاوت استداشتن که این، کمال درجۀ 

 ، ص1 ش، ج1373)سجادی،  در تعریف اصطالحی آن آمده است: اختیار کردن غیر است بر خود، از روی قصد و نیت

 اند:تقسیماتی قائل شده« ایثار»برخی نیز برای  (.365

 ؛ن قبل از رفع نیاز خوددیگران را بر خود مقدم کردن و تالش برای از بین بردن نیاز آنا ـ الف

 د؛ترجیح رضای خدا برخشنودی غیر خدا، گرچه مشکالت این کار زیاد باش ـ ب 

تقدّم خدا بر خود؛ زیرا فرو رفتن در ایثار، خود در واقع ادعای مالکیت خود است. برای همین بزرگان علم اخالق  ـ ج 

 .(314ش، ص 1389نیا، )فهیم هیچ نپندارداند: ایثارگر باید ایثار را از خداوند داند و خود را گفته
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توان گفت که ایثار، ادب گذر از خویش برای غیر خود و ایجاد فرصتی برای رشد خود و میاز مجموعه معانی یادشده 

 وْأَنْفُسِهِمْ وَ لَ عَلىرُونَ وَ یُؤْثِیک خودآگاهی و هدفداری معطوف به رشد است: > ۀدیگران در طول رضای االهی، در نتیج

هر چند  ،دارندم مىرا بر خود مقدّآنها  و ؛ یعنی(9)الحشر،  <هُمُ الْمُفْلِحُونَ کئِاوّلانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَک

 .رستگارانند ،اندکسانى که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده.خودشان بسیار نیازمند باشند

 نماید که طی آن انصار از مال و منازلشانمیکاری انصار را نسبت به مهاجرین از مکّه بیان این آیه، حکایت ایثار و فدا

هاجرین، حتی نسبت به مآنها  گردانند.میخود نیازمندند، مهاجرین را در اموالشان شریک آنها  بعضی از اینکهگذرند و با می

 )طبرسی، هنددمیای در دل خود راه نسد و حقد و کینهگونه حدادند، هیچآنها  به« نضیربنی»در قبال اموالی که از 

 .(393 ص ،9 جش، 1372

ۀ این از خود کند. الزممیایثار گامی فراتر از صبر است که طی آن، انسان از حقوق خود برای هدفی خاص گذر 

های اهر و موقعیتکردن، اصالت معنا و هدفی خاص در زیست انسانی است که آدمی برای رسیدن به آن از تمامی ظوگذر

شناخت رشد انسانی است که الگوی قرآنی رشد های قرآنکند. بنابراین این گذر از خود از دیگر شاخصمیمادّی خود گذر 

 کند.میرا از دیگر الگوها متمایز 

 

 گیرینتیجه

قرآنی،  ۀلسفف شناخت پیشرفت فرد انسانی در بُعد تحلیل ساختاری خود، در سه سطح مبانی نظری والگوی قرآن

نی یابد. مبانی نظری الگو، بینش قرآمیهای رشد و پیشرفت انسان در بُعد فردی سامان مبنایی رشد و شاخص ۀاندیش

ست رشد و پیشرفت قرآنی ا ۀمبنایی الگو، اندیش ۀهد. اندیشدمیخدا، انسان و جهان هستی را شکل  ۀپیرامون سه مقول

 نوانعغایت، مسیر و سطوح و مراحل رشد، به  ۀپیشین، در سه مؤلف ۀده در مرحلیادش ۀکه مبتنی بر مبانی نظری برگزید

رد های رشد و پیشرفت فشود. در نهایت شاخصمیآن تحلیل ساختاری  جهت ۀکنندروح حاکم بر فضای الگو و تعیین
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از سایر  ه به عبارتی الگو راهند کدمیمبنایی الگو، نمود آن را سامان  ۀسو با اندیشانسانی مبتنی بر مبانی نظری و هم

 کند.میموضوع متمایز الگوهای هم

مند و از ساماناندشناخت پیشرفت فرد انسانی در سطح بنیادین خود، ایده و چشمتوان گفت: الگوی قرآنمیبنابراین 

قرآنی رشد است،  ۀفشناخت و مبانی نظری برگزیده و فلسقرآن ۀمند کلی رشد و پیشرفت فرد انسانی مبتنی بر اندیشنظام

سو با این اندیشه در دو سطح عام؛ های رشدبنیان برخاسته از این مبانی و همشاخصکه در ساختار آن، کالنبه طوری

رایی، صبر و گگرایی، تقواگرایی، اصالحگرایی، جهادگرایی، تکلیفیعنی، دانایی، ایمان و عمل صالح و خاص؛ یعنی، هدف

گیری فرد انسانی را در ابعاد زیست مادی و معنوی او، در بستر جریان عبودیت و با بدین قرار جهتیابد و میایثار سامان 

گذار از سطوح جریان رشد؛ یعنی، اسالم، ایمان، تقوا، احسان، اخبات و اعتصام و توسل، به سمت غایت رشد؛ یعنی، قرب 

 هد.دمیاالهی، شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شناخت پیشرفت )رشد( با تأکید بر بعد فردی انسانالگوی قرآن  126

 

 

 منابع

 ارم شیرازی.ناصر مک ۀقرآن کریم، ترجم -1

تبةنزار کم :عربستان سعودی تحقیق: اسعد محمد الطیب، ،لعظیمتفسیر القرآن امحمّد، بنحاتم، عبدالرحمنابیابن  -2
 ق. 1419، سوّمز، چاپ مصطفى البا

بر کا، تحقیق: نجیب مایل هروى و علىالتراجم فی تفسیر القرآن لألعاجمتاجطاهر اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور، ابن  -3
 ش.1375، اوّلانتشارات علمی و فرهنگی، چاپ  :تهران، الهى خراسانی،

لعربی، چاپ دار إحیاء التراث ا :بیروت ، تحقیق: سمیر مصطفى رباب،التفسیرالدین محمد، عربى، ابوعبداهلل محیىابن -4
 ق. 1422 ،اوّل

 ق.1414، سوّمدار صادر، چاپ : ، بیروتلسان العربمکرم، بنمنظور، محمّدابن -5

 ش. 1381، اوّلنشر سخن، چاپ  :، تهرانفرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن،  -6

 تا.تحقیقات اسالمی، بی ۀپژوهشکد :، قم، نظام دفاعی اسالمآخوندی، مصطفی  -7

 ق.1408، دومتبة النهضة العربیه، چاپ کم :، بیروتریم الرحمنکتیسیر الناصر، بنسعدی، عبدالرحمنآل  -8

، دارالکتب اوّل چاپ: ، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروتنی فی تفسیر القرآن العظیمالمعاروحآلوسی، سید محمود،   -9
 ق.1415العلمیه، 

بنیاد  :، تحقیق: قسم الدراسات االسالمیة موسسة البعثة ـ قم، تهرانالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سیّدهاشم،   -10
 ق. 1416، اوّلبعثت، چاپ 

حیاء التراث دار ا :، تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعشلی، بیروتالتنزیل و أسرارالتأویلأنوارعمر، بنبیضاوی، عبداهلل  -11
 ق. 1418، اوّلالعربی، چاپ 

 ش.1369سمت، : تهران ،شناسیجامعه هاینظریهعباس، توسلی، غالم  -12

 تا.تحقیقات اسالمی، بی ۀپژوهشکد :قمجهاد و دفاع در اسالم، جمعی از نویسندگان،   -13

 ش.1388، دوممرکز نشر اسراء، چاپ  :قم )جامعه در قرآن(، تفسیر موضوعی قرآن کریم، عبداهلل، جوادی آملی  -14

 ش.1388، اوّلدفتر عقل، چاپ  :، قمگریمداری و اباحیتکلیفجوان، حمیدرضا،  -15



 
 127  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلال س

 

 

 ش.1377دارالکتب االسالمیه،  :، تهرانالثمرالدرر و ملتقطاتمقتنیات حائری تهرانی، میر سیّدعلی، -16

 ق.1413دارالجیل الجدید، چاپ دهم، :، بیروتالتفسیرالواضحی، محمّد محمود، حجاز  -17

 ۀن حوزمدرسی ۀدفتر انتشارات اسالمى جامع :، قمتأویل اآلیات الظاهرةالدین علی، حسینی استرآبادی، سیّدشرف  -18
 ق.1409، اوّلقم، چاپ  ۀعلمی

 ش.1363، اوّلانتشارات میقات، چاپ : ان، تهرتفسیر اثنا عشریاحمد، بنعبدالعظیمی، حسینحسینی شاه  -19

 ق.1424، اوّلدارالعلوم، چاپ  :، بیروتتقریب القرآن إلى األذهانحسینی شیرازی، سید محمّد،   -20

 فروشی لطفی، چاپکتاب: ، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهرانانوار درخشانحسینی همدانی، سید محمدحسین،   -21
 ق.1404، اوّل

 ش.1373، اوّلانتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ  ۀمؤسس: تهران دهخدا، ۀمنالغتدهخدا، علی اکبر،   -22

 ش.1382دفتر نشر معارف،  :، قماخالق اسالمیدیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی،   -23

ه، الدارالشامی :، تحقیق: صفوان عدنان داودی، بیروتالمفردات فی غریب القرآنمحمّد، بنراغب اصفهانی، حسین -24
 ق. 1412، اوّلچاپ 

 ش.1390آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پانزدهم، ۀانتشارات مؤسس: قم شناسی،انسانرجبی، محمود،  -25

 ش.1387، دومدفتر نشر معارف، چاپ چهل و  :قم (،1اسالمی ) ۀاندیشسبحانی، جعفر و محمد محمدرضایی،  -26

 ش.1373، وّمسانتشارات کومش، چاپ  :، تهرانفرهنگ معارف اسالمیسجادی، سید جعفر،  -27

 تا.نا، بیجا، بی، بیبحرالعلوماحمد، بنمحمّدبنسمرقندی، نصر  -28

تهران،  دانشگاه انتشارات :تهران دهقان، علیرضا ۀترجم ،ارتباطات هاینظریه ،، جیمزتانکارد و سورین، ورنر  -29
 ش.1386

 ش.1377کیهان،  :تهران ،اجتماعی علوم تطبیقی دائرةالمعارف مهر، علیرضا،شایان  -30

 ق.1414، اوّلدارالکلم الطیب، چاپ  :، بیروتفتح القدیرعلی، شوکانی، محمّدبن -31

 ق.1419، اوّلانتشارات مؤلف، چاپ  :، قمالبالغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمّد،  -32

 ش.1389القدر، چاپ دوازدهم، لیلة :قم رشد،)عین ـ صاد(، علی،  صفایی حائری -33



 شناخت پیشرفت )رشد( با تأکید بر بعد فردی انسانالگوی قرآن  128

 

 

 ش.1362شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، : ، تهرانپرتوى از قرآنطالقانی، سید محمود،  -34

قم، ۀ علمی ۀمدرسین حوز ۀدفتر انتشارات اسالمی جامع :قمالمیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، سید محمدحسین،  -35
 ق. 1417چاپ پنجم، 

 ش.1372،سوّماپ چ ،انتشارات ناصر خسرو :تهران ،البیان فی تفسیر القرآنمجمع حسن،بنطبرسی، فضل  -36

 ش.1375 ،سوّمفروشی مرتضوی، چاپ کتاب: تحقیق: سید احمد حسینی، تهران مجمع البحرین،طریحی، فخرالدین،  -37

، اوّلچاپ  دارالقرآن الکریم، :محمودی، قم کشیخ مال ، تحقیق:فی تفسیر القرآن العزیزحسین، الوجیز بنعاملی، علی -38
 ق. 1413

اسماعیلیان،  تانتشارا :، تحقیق: سید هاشم رسولی محالتی، قمتفسیر نورالثقلین، جمعهبنعلیعروسی حویزی، عبد  -39
 ق.1415چاپ چهارم، 

المللی ترجمه و نشر المصطفی# ،چاپ مرکز بین :، قم(1های بنیادین علم اخالق )آموزهخانی، محمّد، فتحعلی  -40
 ش.1389، دوم

پور، میرضا محمودی و سوزان امااسفندآباد و غالم: حسن شمس ، ترجمهانگیزش و هیجانفرانکن، رابرت ای،  -41
 ش.1389، سوّمنشر نی، چاپ : تهران

 ق.1410، دومانتشارات هجرت، چاپ  :، قمکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  -42

 ش.1389، اوّلبوستان کتاب، چاپ  ۀمؤسس: ، قممبانی و مفاهیم اخالق اسالمی در قرآننیا، محمدحسین، فهیم  -43

 ش.1371دارالکتب االسالمیه، چاپ ششم،  :، تهرانقاموس قرآناکبر، د علیقرشی، سی -44

 ق. 1423، اوّلبنیاد معارف اسالمی، چاپ : قم ، تحقیق: بنیاد معارف اسالمی،زبدةالتفاسیر اهلل،کاشانی، مالفتح -45

 ش. 1365دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم،  :، تهرانالکافیکلینی رازی، محمد بن یعقوب بن اسحاق،   -46

 ش. 1362، دوماسالمیه، چاپ  :، تهرانالکافیهمو،   -47

 1408، ومدمؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ  :بیروتالعبادة، السعادة فی مقاماتتفسیر بیانگنابادی، سلطان محمد،   -48
 ق.

 ش.1367ونت فرهنگی آستان قدس رضوی، معا :احمد رضوانی، مشهدۀ ، ترجمانگیزش و شخصیتمازلو، آبراهام اچ،  -49



 
 129  1393 پائیز و زمستان، دوّم، شماره اوّلال س

 

 

، وّمسالملل سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ شرکت چاپ و نشر بین: ، تهرانآموزش عقائدمصباح یزدی، محمدتقی،   -50
 ش. 1379

 ۀمرکز انتشارات مؤسس :تحقیق: محمدمهدی نادری قمی، قم)مشکات(،  سوی اوبهمصباح یزدی، محمدتقی،    -51
 ش.1384، اوّلآموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ 

ی و آموزش ۀانتشارات مؤسس :، تحقیق: کریم سبحانی، قمخودشناسی برای خودسازیح یزدی، محمدتقی، مصبا -52
 ش.1387 ،اوّلپژوهشی امام خمینی، چاپ 

 ش.1360بنگاه ترجمه و نشر کتاب، :، تهرانریمکلمات القرآن الکالتحقیق فی مصطفوی، حسن،   -53

 تا.نا، بیجا، بی، بیهایاداشت ۀمجموعمطهری، مرتضی،  -54

، دومانتشارات نامن، چاپ  :، به اهتمام: عزیزإله علی زاده و محمود نامنی، تهرانفرهنگ فارسی معینمعین، محمّد،  -55
 ش.1386

 ش.1380، اوّلسرایش، چاپ  :، تهرانفرهنگ فارسیمعین، محمد،   -56

 ا.ت، بیاوّلچاپ  فروشی مرتضوی،کتاب :، تهرانام القرآنکزبدةالبیان فی أحمحمد، بنمقدس اردبیلی، احمد  -57

 ش.1386دارالکتب اإلسالمیه، چاپ نهم،  :، تهرانپیام قرآنمکارم شیرازی، ناصر و همکاران،   -58

 ش.1374، اوّلدارالکتب االسالمیه، چاپ  :تهران ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،   -59

 تا.انتشارات صدر، بی :، تهرانالکتابتفسیر أمحسن، یرجهانی، سیدم  -60

 ق.1390 ،اوّلانتشارات اسالمیّه، چاپ  :تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران تفسیر خسروی،نی، علیرضا، میرزا خسروا -61

ار إحیاء د :بیروت ، تحقیق: شیخ عباس قوچانی،الم فی شرح شرائع اإلسالمکجواهر الباقر، بننجفی، محمدحسن  -62
 تا.التراث العربی، چاپ هفتم، بی

 ش.1387جوان، چاپ چهارم،  ۀ، تهران:کانون اندیشنخلقت انسا ۀفلسفنصری، عبداهلل،   -63

 ش.1385معاصر، چاپ هفتم،  ۀفرهنگی دانش و اندیش ۀجا، مؤسس، بیمبانی انسان شناسی در قرآننصری، عبداهلل،  -64

کتب دارال :محمد أمین الصناوی، بیروت تحقیق: شف معنى القرآن المجید،کمراح لبید ل عمر،بننووی جاوی، محمّد -65
 ق.1417، اوّلچاپ  العلمیه،



 شناخت پیشرفت )رشد( با تأکید بر بعد فردی انسانالگوی قرآن  130

 

 

 ش.1380نشر نی، چاپ چهارم، :تهران فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول،والیی، عیسی،  -66

شاهده م، با موضوع الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، های راهبردینخستین نشست اندیشهمیرمعزی، سید حسین،  -67
 ، از:1389آذرماه  10شده در تاریخ 

                    10657http://farsi.khamenei.ir/others-article?id= 

 سایت خبری ـ تحلیلی پارس نیوز: از ، «بررسی مفهوم و ماهیت پیشرفت از دیدگاه اسالم»جعفری، مهدی،  -68
http://www.parsnews. net 

 
 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id


 

 
 131ـ 158، صفحات 1393ستان پاییز وزم، دوّمسال اوّل، شماره 

 

 

 تخامتی ت در مسیحی   

 
 (یسندۀ مسئولنو)زاده معصومه گلی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم 
 قرآن و حدیث
 دانشگاه اراک

masomehgolizadeh@yahoo.com 
 

 
سال   آن سی قرار گرفته م سیحیّ  ۀچه در این تحقیق مورد برر ست خاتمیّت در م ه این  ب ،ت ا
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 مقدمه

ایشان عیسی مسیح$ را آخرین  باشد؛میخاتمیّت حضرت عیسی$  ،از جمله عقاید موجود در میان مسیحیان

، صلح همیشگی بین خدا و خلق برقرار شده آنهاانس ۀمنجی هم عنوانانند که با آمدن وی به دمیواسطه بین خدا و خلق 

رابتدا این باشد. دمیترین و آخرین تعالیم و شریعت ایشان کامل رسد؛ همچنین تعالیممیبه اتمام  و عهد بین آن دو نیز

تی در این بنابراین خاتمیّ ،کنند نه پیامبر و بشرمیرسد که مسیحیان، عیسی مسیح$ را خدا تلقی میمطلب به ذهن 

 پردازیم.میمسیحیان و بیان دو معنا از خاتمیّت  شناسی در میاندین مطرح نیست؛ در این تحقیق به معرّفی دو مسیح
 

 های خامتی تتعریف

ست  کبا توجه به این سیحیت مطرح ا تدا به شود؛ بنابراین اب میدو تعریف از خاتمیّت در این دین مطرح  ،ه دو نگاه در م

 گردد.میشود و بعد از آن، دو تعریف ذکر میشناسی موجود پرداخته بیان دو مسیح

االصــل بودند و عقایدشــان  گروه مســیحیان یهودی این انســتند.دمییح را انســان، مخلوق خدا و پیامبر گروهی مســ

 .(45و  25ش، ص 1384)ر.ک: اگریدی،  های حضرت عیسی$ در اناجیل بودمنطبق بر عهد قدیم و گفته
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ستند که به       سیحیان افرادی ه ضر در میان م تثلیث را  ۀگویند که نظریمی 1موحدین یا توحیدگرایانآنها  در حال حا

ــی$ را تنها یک پیامبر  ــندگان، دمیقبول ندارند و عیس   ش، ص1388؛ هیوم، 734 ش، ص1374انند )جمعی از نویس

 .(229 تا، ص؛ حکمت، بی 680-681ش، ص 1370ناس، ؛ بی117 ش، ص1381؛ ایزدپناه،411

ــرت ۀبودند و به جنب    های یوحنا و پولس  گروه دیگر غیر یهودیانی بودند که پیرو گفته     ــری و الوهی حضـ  فوق بشـ

شتند )ر.ک: اگریدی،     سی$ تاکید دا ساس 45و  25ش، ص 1384عی سان      (. بر ا سیح$ کامالً خدا و کامالً ان آن، م

 (.204 ش، ص1385 هند )سلیمانی اردستانی،دمیاست و همراه پدر و روح القدس سه شخص تثلیث الوهیت را تشکیل 

شناسی دیگر    ست، عیسی$ پیامبر خداست که برای هدایت بشر فرستاده شده و در مسیح       نخشناسی  بر اساس مسیح  

توان یمعیسی$ هم خدا و هم انسان است، جسمانیّت وی بیانگر عنصر واسطه بودن ایشان است و           اینکهبا توجّه به 

 به این ترتیب خاتمیّت به دو معناست: .ای بین خدا و خلق استگفت ایشان واسطه

 ترین دین است؛پیامبران است و دین مسیحیّت آخرین و کامل ۀکنندختم $عیسیـ 1

 ترین دین موجود است.بین خدا و خلق است و دین مسیحیّت نیز آخرین و کامل ۀعیسی$ آخرین واسطـ 2

 

 اثبات خامتی ت عیسی مسیح$

یان و کنند که به بمیاد مســیحیان برای اثبات خاتمیّت عیســی مســیح$ به آیاتی از عهد عتیق و عهد جدید اســتن

 شود:میپرداخته آنها  شرح

 

                                                
1. Unitarians 
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  عهد عتیق ـ1

ست    ۀهایی که در عهد عتیق دربارگوییپیش  سیحا ا شاره به  ،ظهور م سیحیان بر     ا سیح$ دارد و م سی م   ظهور عی

سرائیل بوده که در کتب انبیای بنی     این سیحای بنی ا شارت  باورند که عیسی$ همان م سرائیل به ظهور او ب اند و ادهد ا

سلطنت داو  شده            وبر تخت  سیحیت  سبب اعتبار م سًا آنچه  سا ست و ا ش ها و ییگوپیش این تحقق ،د تا به ابد خواهد ن

ــارت ــتری،   ها بشـ ــی اشـ  ؛  221-222 ش، ص1389؛ توفیقی، 275-277 ص ش،1387ی عهد عتیق بود )ر.ک: کلباسـ

ــن، 611 ش، ص1370ناس، بی ــده: فرزندی برای ما    در کتاب (.22-23 ش، ص1384؛ پترس ــعیای نبی$ ذکر ش  اش

شده      ،دنیا آمدهبه شیده  سری به ما بخ شیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و     ،پ سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب، م او بر ما 

د خواهد نشــســت و بر ســرزمین او تا ابد ســلطنت خواهد کرد و وســرور ســالمتی خواهد بود؛ او بر تخت پادشــاهی داو

 .( 6-7: 9)اشعیا،  را انجام خواهد داداین س عدل و انصاف خواهد بود، خداوند متعال چنین اراده کرده وحکومتش بر اسا

تا ابد سلطنت کردن عیسی مسیح$ نشان از جاودانه بودن ایشان و تعالیمشان دارد که خود گواه بر خاتمیّت ایشان         

 است.

ــیح به کمال در عهد عتیق آمده که نبوت ــدمیها با مس ــهر مقدس هفتاد رس . در کتاب دانیال آمده: برای قومت و ش

ــرارت   ــیان و ش ــید تا عص ــود و نبوتکفارۀ  ها از بین برود،هفته طول خواهد کش ها تکمیل یافته عدالت  گناهان داده ش

  ها و کامل شدن آن نصّی صریح برتکمیل نبوت .(24: 9)دانیال،  جاودانی برقرار گردد، جهت مسح نمودن قدس االقدس

 خاتمیّت عیسی$ است.
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 جدید عهد ـ2

ــأل       ،های مختلف عهد جدید    از میان بخش  ــاله به عبرانیان به مسـ ــۀ    خاتمیّت   ۀمحتوای رسـ    پرداخته و حاوی اندیشـ

  ۀنویسند  باشد، و میاتصال بین خدا و بشر    ۀاینکه عیسی$ آخرین حلق  بودن دین مسیحیّت است و  بودن و خاتممطلق

 .(437 ش، ص1381کند )ویور،میموضوع تصریح  این رکتاب درآمدی به مسیحیت ب

شریعت موسی$ برای رستگاری انسان کافی نیست و شریعت موسی$ هیچ کسی           ،در رساله به عبرانیان آمده  

ه  گرفته و آن عیسی مسیح$ است، کسی ک     آن راجای  ترتیب امید بهتری اینرسانید، به مییا هیچ چیزی را به کمال ن

اما در مورد مسیح$،   ،سوگندی که برای سایر کاهنان هرگز نخورد   ،او قسم خورده که همیشه کاهن باشد    خدا در مورد

سم     ست که خداوند ق ساس    خورده و تغییر اراده نخواهد داد آمده ا ست؛ بنابراین بر ا سیح$ تا به ابد کاهن ه   ینا که م

سی$ جا که عیتر را برای همیشه تضمین کند. از آنعهد و پیمان جدید و به این تواند موفقیتمیقسم خدا، مسیح$ 

او  ۀوسیل  کسانی را که به  ۀباشد و نیازی به جانشین ندارد، بنابراین قادر است هم   میبرای همیشه کاهن   ،تا ابد زنده است 

اطت  وس پیوسته در حضور خدا برای مسیحیان ،به طور کامل نجات بدهد و چون همیشه زنده است ،آیندمیبه حضور خدا 

 .( 1: 10؛ 11-26: 7کند )عبرانیان، می

ایشان را از مواردی چون جایگاه و شأن عیسی مسیح $استنباط کرد؛ اینکه او   خاتمیّت  ،عالوه بر مطالب گفته شده 

سه         سو ست بر و ست که توان صی ا شود  شخ شیطان پیروز  (، 9-13: 1؛ مرقس،1-13: 4؛ لوقا، 1-11: 4)ر.ک متی،  های 

صوم، بی  ست )عبرانیان،    گنمع شوا :  1)عبرانیان،  (، برتر از پیغمبران21-23:  2پطرس:  اوّل؛ 15:  4؛ همان، 14: 9اه، پی

شتگان 3-1 سی$)عبرانیان، 4-6:  1)عبرانیان،  (، فر شد میو کاهن اعظم  (2-6:  3 (، مو (، نور  1-6:  5)عبرانیان،  با

(، داور و شاهد  14-18:  8)یوحنا،  هددمیخنانش گواهی ( و کسی است که خداوند به صحّت س12: 8جهان است )یوحنا،

ست  سیدن به خدا  (. همچنین مطمئن47-48: 12)یوحنا،  اعمال در دنیا و آخرت ا شد میترین و تنها راه ر ) عبرانیان،   با

ــت   مهم( و 19: 7و1: 2 ؛ عبرانیان، 6: 14؛ یوحنا  19:  10 :  9 یان، ؛ عبران12-19: 5)ر.ک: رومیان،   ترین عامل نجات اسـ
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شان مهر تأییدی بر هم   ( 26، 12 -14 ستاخیز ای شان   ۀکه قیام و ر شد میگفتارها و اعمال سوالن،  ) با ؛  2-3:  1اعمال ر

 (. 33-34 ش، ص1382؛ ر.ک: میلر، 20:  28متی 

سی$ نمون  سیحیان او و تعالیم      ۀبه این ترتیب عی ست که م سان کامل ا  و وانند و او را الگدمیاش را کامل یک ان

 انند.دمیکامل زندگی خود  ۀنمون

 

 خامتی ت در مسیحیت ۀفلسف

 اند از:ترین عوامل خاتمیّت در دین مسیحیت عبارتمهم

 ؛ کامل بودن تعالیم و شریعت عیسی مسیح $  -1

 ؛وجود رسوالن عیسی$ بعد از ایشان  -2

  شود.میپرداخته آنها  ادامه به بیان و توضیح وجود کلیسا بعد از عیسی$ که در  -3

 

 کامل بودن تعالیم و رشیعت عیسی مسیح$ـ 1

ــت که با اجرای        ــریعت به معنای آداب، اعمال، قوانین و مقرراتی اسـ ــایت خداوند را جلب کرد      میآنها   شـ توان رضـ

شرعی باعث  10ش، ص1368)هوردرن،  سد و به      ۀشوند کماالت بالقو می(. تکالیف االهی و احکام  سان به فعلیت بر ان

 (. 203 ش، ص1387ل به باالترین درجات کمال رسید )الشیخ، اعما این ۀواسط

آید که وی هرگز قصــد ابطال احکام و تعالیم پیامبران گذشــته را میهای عیســی$ نیز در اناجیل همنوا بر از گفته

ز ا در واقع نقش اصلی او اصالح کردن دین یهود   .، به تکمیل هریک پرداخته است آنهابلکه ضمن عمل به   ،نداشته است  

 (.  152ش، ص 138)تیواری،  هایی بود که در طول زمان آن را فرا گرفته بودزواید و پیرایه
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شده:       سیح نقل  سی$ م شته فکر نکنید که من آمده»در انجیل متی از عی مایم  های انبیا را ابطال نام تا تورات و نو

از  ایآسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه  یقین بدانید که تا  .ام تا ابطال کنم، بلکه تا به کمال برسانم نیامده

سد  ۀتورات از بین نخواهد رفت تا هم سی حتی کوچک  .آن به انجام بر شکند و به     پس هرگاه ک شریعت را ب ترین احکام 

هر کس شریعت را نگاه دارد  آنکهترین فرد محسوب خواهد شد. حال در پادشاهی آسمان پست ،دیگران چنین تعلیم دهد

 (.  17-20:  5)متی، « به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شدو 

ل کردن آن  نه باط ،حضرت عیسی$ قصد تأیید، تکمیل و اصالح شریعت موسی$ را داشته        ،ه گفته شد چبنابر آن

 اند.دمیرا و عمل به احکام تورات را واجب 

سیحیان اعتقاد دارند: عهد جدید ا   شد میدامه، تکمیل و اتمام عهد عتیق م شریعت و تعالیم    این با ،با صاف  شان   او ای

 (. 335م، ص 1398باشد )ر.ک: ماسون، میترین و آخرین تعالیم و شریعت کامل

 نباید دین مسیحیت را صرفاً دینی اخالقی و تهی از احکام و شریعت دانست؛ اگر این دین بر اخالقیات تأکید دارد به     

شریعت عمل    این ست که عالمان یهود در آن زمان تنها به فقه و ظاهر  صرار زیادی بر انجام آداب و  میجهت ا کردند و ا

شتند، اما اخالق و معنویات را فرموش کرده بودند به  سوّم ر سی$ بیان   این دینی دا ص   دمیترتیب عی شت که ا ل دین ا

ست که علمای یهود آن را رها کرده  شود دین اثر واقعی خود را از  میبخش باعث  این و نادیده گرفتناند، همان چیزی ا

ست بدهد، البته  ست. در انجیل متی باب   این د شعائر دینی نی   فرماید:می  23 عبارت 23 به معنای نادیده گرفتن احکام و 

ــداقت( و در عین حال از        را انجام دهید   اینها  باید  » ــایر احکام نی  )عدالت، رحمت، و صـ )ر.ک:  « ز غفلت نکنید  انجام سـ

       .(34و31 ش، ص1385سلیمانی اردستانی، 

کند: میشود که حضرت عیسی$ بر انجام شریعت حضرت موسی$ تأیید       میدر عهد جدید موارد بسیاری یافت  

شته  شاهی خدا   ،های انبیا در کار بوداز جمله در انجیل لوقا آمده تا زمان یحیی$، تورات و نو م  اعالاز آن پس مژده پاد
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ست و هم   شوند میمردم  ۀشده ا نیست که تورات اعتبار خود را از   این به معنای این اما .خواهند با جد و جهد به آن وارد 

 (.16-17:  16از تورات بیفتد )لوقا،  ایتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطهدست داده باشد و آسان

سران یه     شان پرسید:   ود که از حضرت عیسی$ در جواب یکی از  ستاد نیکو! من چه کنم تا زندگی جاودانی    ایای ا

فرمان خدا(، زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، دروغ نگو،   10انی که احکام خدا چیست؟ )  دمیخودت » داشته باشم فرمود:  

 (.18-20:  18)لوقا، « به پدر و مادرت احترام بگذار

ــی$ پرســ  ــان برای بهروزی یکی از علمای دین از عیس ــت آوردن حیات جاودانی چه کار باید بکند ید، انس   ؟دس

سی$ به او گفت: در کتاب تورات در  شده؟ جواب داد:    این عی شته  شده که خدای خود را به     »باره چه چیزی نو شته  نو

  ،ادیعیسی$ گفت درست جواب د   .ات را مانند جان خود دوست بدار تمام دل و تمام جان خود دوست بدار و همسایه  

 (.25-28:  10)لوقا، « کار را بکن تا حیات جاودانی داشته باشی این

  این با شـــما رفتارکنند.آنها  خواهیدمیطور رفتار کنید که با دیگران همان» :در انجیل متی آمده عیســـی$ فرمود

وقتی علما و فریسیان » (. عیسی$ به مردم و شاگردان خود گفت:12:  7)متی،  «های انبیاتورات و نوشته ۀاست خالص

سته      ش سی$ ن سی مو شما باید به هر آنچه بر کر رهای  اما از کا .گوش دهید و مطابق آن عمل کنید ،گویندمیآنها  اند، 

 .(1-3:  23)متی، « کنندمیگویند، عمل نمیچه به آنآنها  چون ،علما و فریسیان اطاعت نکنید

یان کند و بمینکوهش  ،ترین احکام خدا را نادیده گرفتنده مهماینک یهود را به خاطر ،عیســی$ علما و فریســیان 

ــوید و زیره ده یک  !علما و فریســیان ریاکار ای !وای به شــما»ارد: دمی ترین احکام  هید، اما مهمدمیشــما از نعناع و ش

و در عین حال از انجام سایر   را انجام دهید  اینها اید. شما باید شریعت را که عدالت، رحمت و صداقت است، نادیده گرفته   

 .(23:  23)متی، « احکام نیز غفلت نکنید

عیسی$ بعد از شفا دادن آن فرد    .روزی شخصی جزامی نزد عیسی$ آمد و درخواست کرد که او را شفا بخشد       

تا  نهای شفا یافته تعیین کرده، تقدیم کاهن اعظم ک میرا که شریعت موسی$ برای جزا   ایهدیه»جزامی به او گفت: 
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شفا یافته  ترتیب شریعت موسی$ مورد تأیید عیسی     این (. به40-45: 1؛ مرقس،  1-4:  8)متی، » ایهمه بدانند که 

 مسیح$ است.  

 
 هایی از تعالیم و آموزهای عیسی$منونهـ 1ـ1

یب برخی ترت ینا به .نه انسان برای آن ،مقرر شده آنهافرماید: شریعت و احکام برای انسمیعیسی$ در بیانات خود 

سایش مردم بود و  ادند، جهت رفاه ودمیاز تعالیمی که ارائه  صورت گرفته    این آ سط پیامبرانی چون داوود$ نیز  کار تو

 است.

ن شروع به چید  ،رفتندمیگذشت و شاگردانش در حالی که راه   میدر یک روز سبت، عیسی$ از میان مزارع گندم   

شه  سی$ گفتند  .خوردندمیشان را  هایهای گندم کردند و دانهخو کار   این پیروانت نباید :برخی از روحانیون یهود به عی

ست به هیچ کاری زد          ست و نباید د ستراحت ا شنبه و روز ا ست. امروز  ستورات مذهبی ما مّا  ا .را بکنند، چون بر خالف د

ارد  ایشــان و چه کردند؟ ،نه بودندد$ و یارانش وقتی گرســواید که داومگر در تورات نخوانده :گفتآنها  عیســی$ به

شدند و نان مقدس را خوردند  خانۀ شتند آن نان را بخورند و به  ،خدا  سبت  آنها  در حالی که فقط کاهنان اجازه دا فرمود: 

سان   سان به وجود آمد نه ان سبت        .برای ان صاحب اختیار روز  سان  سر ان سبت و پ ؛ متی،  23-28:  2ست )مرقس،  ابرای 

 .(1-5:  6قا، ؛ لو 8-1:  12

سیان     سی$ خطاب به فری شت قربانی و هدایای     میدر انجیل متی عی سمانی فرموده من گو گوید: خدا در کتاب آ

د فهمیدیمیاین عبارت را  اگر معنای .است که رحم و محبّت داشته باشید این خواهممیچه از شما آن ،خواهممیشما را ن

نه هیچ وقت افرادی را که در روز تعطیل ب    ــنگی از دا چون من  ،کردید میهای گندم خوردند را محکوم ن   رای رفع گرسـ

 .(7-8:  12صاحب اختیار روز شنبه هستم )متی، 
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ــوّمروزی چند نفر از روحانیون یهودی به عیســـی$ گفتند چرا پیروانت آداب و ر ؟  دگذارنمیقدیمی ما را زیر پا  سـ

اب و اید و آدگفت شما دستورات مهم خدا را کنار گذاشتهآنها  به عیسی$ .ها تا آرنج قبل از خوردن غذا ()شستن دست

دستور را به شما داد: به پدر و مادرت احترام بگذار و هرکس به     این $موسی  مثالً .ایدخود را جانشین آن ساخته   سوّم ر

سزا بگوید  ست    ،پدر و مادر خود نا شما   .سزوار مرگ ا سی به پدر و مادر  میاما    مجازات ،خود احترام ننمایدگویید: اگر ک

 .(1-13: 7؛ مرقس، 1-6: 15شود )متی، مین

مگر »هید مرد، زن خود را طالق دهد؟ عیسی$ جواب داد: دمیآیا اجازه  :یکی از فریسیان از عیسی$ پرسید

تور داد رید و دسخوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفمیکتاب آسمانی را ن

به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن  ،مرد از پدر و مادر خود جدا شود، برای همیشه به زن خود بپیوندند و با او یکی شود

را از هم جدا کند سپس از عیسی$ پرسیدند پس چرا موسی آنها  نیستند بلکه یک تن هستند و هیچ کس حق ندارد

بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود؟  اینامهق بدهد و کافی است طالقتواند زنش را طالمیفرموده که مرد 

گویم: هرکس همسر خود را به هر علّتی جز میدل هستید. امّا من به شما شما سنگ آنکهبه خاطر  :عیسی$ پاسخ داد

 مباحثه، عیسی$ این در .(3-9:  19مرتکب زنا شده است )متی،  ،ناپاکدامنی طالق بدهد و با زن دیگری ازدواج کند

و عبارت   .(27: 1)پیدایش، « انسان را از مرد و زن آفرید»از جمله عبارت  ،قضاوت خود قرار داده ۀآیاتی از تورات را پای

سپس نتیجه  .(24: 2)پیدایش، « شوندمیپیوندد و آن دو یکی میکند و به همسرش میمرد، پدر و مادر خود را رها »

چون  ،ناپذیر باشد و موسی$ ناچار بود کوتاه بیایدخواهد زناشویی فسخمیکند که خدا میاین آیه ثابت  گیرد کهمی

 .(73 ش، ص1375توانند فرمان نهایی خدا را اطاعت کنید )کار پینتر، میانست یهودیان ندمی

ب قتل قتل نکن و هر کس مرتک»اید که در قدیم به مردم گفته شده: شنیده فرمایند؛میداشتن عفو وگذشت ۀدر زمین

گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محکوم خواهد شد و هر میامّا من به شما  .«محکوم خواهد شد ،شود

پس  .کس برادر خود را ابله بخواند، به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند، مستوجب آتش جهنم خواهد بود



 در مسیحیّت خاتمیّت  142

 

 

اه خود را جلوی قربانگ ه برادرت از تو شکایتی دارد، هدیۀجا به خاطر بیاوری کقربانگاه ببری و در آنخود را به  ۀاگر هدی

 (. 21-26: 5خود را تقدیم کن )ر.ک: متی،  ۀگاه برگرد و هدیبرو با برادر خود آشتی کن و آن اوّلبگذار و 

هوت گویم هر گاه مردی از روی شمیامّا من به شما  ،«زنا نکن» اید که گفته شدهفرماید: شنیدهمیدر رابطه با قبح زنا 

در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو باشد، آن را بیرون آور و دور  ،به زنی نگاه کند

اگر  شوی. و با تمام بدن خود به جهنم افکنده اینکه بیانداز؛ زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا

دن که با تمام ب این زیرا بهتر است عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا ،آن را دور انداز ،دست راستت تو را گمراه کند

 .(27-30: 5خود به جهنم افکنده شوی )متی، 

گویم هر گاه  میامّا من به شــما  ،«به او بدهد اینامهباید طالق ،هر گاه مردی زن خود را طالق بدهد»گفته شــده 

«  کندمیکشاند و هر کسی با چنین زنی ازدواج نماید، زنا میکاری ت زنا طالق دهد، او را به زناکسی زن خود را جز به علّ

 .(18: 16 ؛ لوقا،11-12: 10 ؛ مرقس،31-32: 5 )متی،

شان در رابطه با پرهیز از قسم خوردن بیان    شنیده میای شده  اید که در قدیم به مردم کنند:  نخور و  قسم دروغ »گفته 

سوگندی که به نام خداوند یاد کرده  سمان   میامّا من « عمل نما ،ایبه هر  سم یاد نکن، نه به آ یرا ز ،گویم به هیچ وجه ق

ست، نه به زمین  ست زیرا که پای ،که عرش خدا شلیم  .انداز او سر       ،نه به اور ست و نه به  شاه بزرگ ا شهر آن پاد زیرا که 

  )متی، یطان استش این باشد. زیاده بر در نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی. سخن شما فقط بلی یا خیرخود، زیرا قا

5 :37-33.) 

خدا دانسته و نسبت به  ۀاند و خود را بنددمیدر اناجیل اربعه مواردی وجود دارد که حضرت عیسی$ خدا را یگانه 

کند: حیات حقیقی آن است که تنها تو را خدای واحد و حقیقی بشناسد و میوی بیان  .کندمیوی ابراز تواضع و فروتنی 

است که:  این احکام ۀهم اوّلهد: دمینین تعلیم چهم .(17:3)یوحنا،  ایعیسی$ مسیح را کسی بدانند که تو فرستاده
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ایشان فرمودند: به  ی آمده کهدر انجیل مت .(29 - 33: 12بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خداوند واحد است )انجیل مرقس، 

  .(9: 23زمین پدر نگویید، چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست )همان، این هیچ کس روی

کس ه  هیچشرح ک این به ،کنندمیخدا بودن، توکّل و امید به برکت و روزی خدا سخنی زیبا بیان  ۀبند ۀایشان در زمین

ی ومدکند و میی ارادت پیدا اوّلی را دوست دارد و یا به دومآید و میی بدش اوّلچون یا از دو ارباب باشد،  ۀتواند بندمین

نگران  گویم: برای زندگی خودمیخدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما  ۀتوانید هم بندمیشمارد. شما نمیرا حقیر 

تر است. د که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمنباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خو

را نها آ کنند، ولی پدر آسمانی شما روزیمیکنند و نه در انبارها ذخیره میکارند، نه درو مینه آنها  به پرندگان نگاه کنید:

ی، ساعتی به عمر خود بیافزاید؟ چرا تواند با نگرانمینیست؟ کدام یک از شما  آنها  هد. مگر ارزش شما به مراتب ازدمی

کشند و نه مینه زحمت آنها  کنند،میهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو برای لباس نگران هستید؟ به سوسن

دا آراسته نشد. پس اگر خآنها  اش مثل یکی ازریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان$ هم با آن همه حشمت و جاللمی

ایمانان، به مراتب بهتر کم ای آیا شما را، آراید،میطور  این شودمیامروز هست  و فردا در تنور ریخته  علف صحرا را  که

نخواهد پوشانید! پس نگران نباشید و نگویید: چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه بپوشیم؟ تمام ملل جهان برای به دست 

چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هرچیز   این ۀاند که شما به همدمیی شما کنند، اما پدر آسمانمیچیزها تالش  این آوردن

چیزها نیز به شما داده خواهد شد  این ۀهای او بکوشید، آن وقت همبرای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته

 .(22-31: 12؛ 13: 16 ؛ لوقا،24-34: 6 )متی،

سی$ به     ضرت عی شان روزه گرفتن را   همچنین (.2: 4مدت چهل روز روزه بود )متی،در انجیل متی آمده که ح ای

تیم  ایشان گفتند برای چه نتوانس اند. شاگردان عیسی$ بهدمیموثر آنها  خروج روح ناپاک از بدن برای شفای بیماران و

ه اگر به  ، بدانید کاست  شما کم  گفت: چون ایمانآنها  عیسی$ به  ؟فردی که مبتال به بیماری صرع است را شفا دهیم   

شید   خردل ایمانۀ یک دان ۀانداز شته با شود. لیکن جا به آناین کوه بگویید که از این توانید بهمی ،دا جنس  این جا منتقل 
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عا و روزه بیرون ن   به د یه   (.29: 9 ؛ مرقس،14-21: 17 رود )متی،میجز  ــ ند وقتی روزه  میو توصـ ند      میکن مان ید  گیر

دار بودن خود را به رُخ دیگران  هند تا روزهدمیهای خود را تغییر ن را پریشـــان نشـــان ندهید. آنان قیافهریاکاران، خودتا

ا گیری، سر خود را شانه کن و صورت خود را بشور ت    میاند! اما وقتی تو روزه اجر خود را یافتهآنها  بکشند. یقین بدانید که 

و که در نهان است، آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست،   تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر ت  ۀمردم از روز

 .(18-16: 6 اجر تو را خواهد داد )متی،

شید که وظایف دینی خود را برای   میدر پرهیز از ریاکاری در تکالیف دینی همچون صدقه دادن بیان   کنند: مواظب با

ا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آســـمانی خود ندارید. پس هرگاه  زیر ،جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید

ار  کنند تا مورد ستایش مردم قر می آنهاها وخیابریاکاران در کنیسه  آنکههی آن را با ساز و کرنا اعالم نکن، چن دمیصدقه  

 چه دســتگذار دســت چپ تو از آنهی، ندمیاند! و امّا تو، هرگاه صــدقه بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته

ستت   سی با     آ ،کندمیرا صدقه دادن تو ک شود. از  ست، اجر تو را     گاه  شود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نی خبر ن

 .(1-4: 6 خواهد داد )متی،

ست، هاآنآن زیرا که ملکوت آسمان از  ،اندایشان فرمودند: خوشا به حال آنان که در روح مسکیندر انجیل متی آمده که 

خوشا به حال افتادگان و متواضعان از آن که وارث  .تسلی خواهند یافت آنکهبه جهت  ،خوشا به حال آنان که حزین هستند

گان که کننداند که سیر خواهند گردید، خوشا به حال رحمراستی ۀزمین خواهند شد، خوشا به حال آنان که گرسنه و تشن

جا کنندگان از آنخوشا به حال صلح .ایشان خدا را خواهند دیددالن که به حال پاک خوشا هند شد.مورد رحمت واقع خوا

به  ،دبیننمیکشند و در راه نیکی آزار میخوشا به حال آنان که از برای راستی زحمت  که فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

 .(20-23: 6 ؛ لوقا،1-10: 5است )ر.ک: متی، آنها  سبب آنکه ملکوت آسمان از آن

شاگردان و مؤمنان        ضعانه برای خود،  سی$ متوا ضرت عی آینده به درگاه خداوند دعا کرده   در انجیل یوحنا آمده ح

 .(1-26: 17است )ر.ک: همان،
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کنند: بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید میدرخواست و طلب کمک از خداوند بیان  ۀایشان در زمین

کند و هرکه در میآورد و هرکه بجوید، پیدا می، در به رویتان باز خواهد شد. چون هر که بخواهد، به دست کرد. در بزنید

آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ و یا شود. میبزند، در به رویش باز

ای انید چگونه باید چیزهدمیی شریری هستید، آنهاکه انس خواهد، ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شمامیوقتی ماهی 

باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا  خوب را به فرزندان خود بدهید، چه قدر 

 .(9-13: 11 ؛ لوقا،7-11: 7 کنند عطا خواهد فرمود! )متی،می

ــت دارند در            میهند که وقتی دعا    دمیدعا کردن نیز تذکر    ۀنحو ۀدر زمین  ــید. آنان دوسـ کنید مانند ریاکاران نباشـ

اند! هرگاه  افتهاجر خود را یآنها  بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که  آنهاهای خیابها وگوشه کنیسه 

ضو  ۀکنی به اندرون خانمیتو دعا  خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از  ۀر پدر نادیدخود برو، در را ببند و در خلوت، در ح

ــت، اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت        ــتان وِردهای بی  نظر او پنهان نیسـ معنی را تکرار نکنید، آنان گمان    پرسـ

از  آنکه زازیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش    ،ایشان نباشید   شود. پس مثل میکنند با تکرار زیاد، دعایشان مستجاب   می

طور  مانتو ه ۀپدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. اراد ایطور دعا کنید: این اند. پس شمادمیاو بخواهید 

سمان اجرا   شود. نان روزان   میکه در آ ما نیز   آنکهما را امروز به ما بده. خطاهای ما را ببخش، چن ۀشود، در زمین نیز اجرا 

شید. امّا اگر           میود را خطاکاران خ شما را خواهد بخ شما نیز  سمانی  شید پدر آ شیم. چون اگر خطاهای دیگران را ببخ بخ

بلکه ما را از شریر    ،ها میاورپدر آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید، ما را در وسوسه        ،شما مردم را نبخشید  

 .(2-4: 11 ؛ لوقا،5-15: 6 )متی، !از آن توست. آمین رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جالل تا ابداآلباد

 دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت ۀفرماید: دربارمیپرهیز از قضاوت در مورد دیگران  در زمینۀ عیسی مسیح $

یگران د که به ایخودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه ،کنیدمیطور که شما دیگران را محکوم قرار نگیرید. همان

بینی، ولی در فکر چوب بزرگی میبدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پرِ کاهی را که در چشم برادرت هست 
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 ،کاه را از چشمت بیرون آورم کنی به برادر خود بگویی: اجازه بده پرمیکه در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت 

گاه درست آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آن اوّلریاکار،  ای. خودت چوب بزرگی در چشم داری آنکهحال 

 .(41-42 و 37-38: 6 ؛ لوقا،1-5: 7خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری )متی، 

سی$ عمل کنند      ستورات عی ستند به د سیحیان نیز موظف ه سی$د میصورت زیان   این در غیر ،م   ۀرباربیند. عی

شنود یمفرماید: پس کسی که سخنان مرا می ،کنندمیکنند وکسانی که سرپیچی میایشان پیروی  انی که از سخنانکس

ست که خان   میعمل آنها  و به شخص دانایی ا سنگ  ۀکند، مانند  شد و باد      .بنا نمودهخود را بر  سیل جاری  باران بارید، 

شد   شالود ز ،وزیده بر آن فشار آورد، امّا آن خانه خراب ن شنود و به    ۀیرا  ها  آن آن بر روی سنگ بود. امّا هرکه سخنان مرا ب

ست که خان    ،عمل نکند شخص نادانی ا شن بنا کرده  ۀمانند  شد و باد وزیده به      ؛خود را بر روی  سیل جاری  باران بارید، 

 .(47-49؛ لوقا، 24-27: 7آن خانه فشار آورد و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود! )متی، 

 
 نتیجه ـ 2ـ1

ــرعی وحقوقی بود و  ــی مســیح $ وارث یک دین کامل با نظام اعتقادی، اخالقی و احکام ش خودش را مأمور   عیس

ــی   هایی از آن افراط کردند و بخش  جا که عالمان دین در جنبه     کرد؛ اما از آن میتکمیل آن معرفی   هایی را به فراموشـ

صالحی خویش ب      ضرت در فرایند ا شده تاکید  ر جنبهسپردند، آن ح آور  نکته را باید یاد این ورزید، ومیی های فراموش 

خداوند سوگند خورده مسیح$ تا به ابد زنده باشد و احتیاج به وجود جانشین و پیامبر دیگری       ،جا که در انجیلنشد از آ 

 شود. میباعث سعادت مسیحیان  آنها ایشان همواره جاودانه خواهد بود و عمل به تعالیم ،(21،24: 7نیست )عبرانیان
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 عیسی$وجود رسوالن بعد از ـ 2

عیســی مســیح $ در آغاز رســالت خود افرادی را از میان پیروانش انتخاب کرد تا به تبلیغ و نشــر دعوت او به وی  

ندریاس )برادر  عبارتند از: شمعون )معروف به پطرس(، ا آنها  های(. نام12-13:  6کمک کنند و آنان را رسول نامید )لوقا،  

شمعون (، یعقوب، یوحنا، فیلیپ، برتولما، متی، توما، یعقوب )پسر حلفی ( شمعون )معروف به فدایی(، یهودا )پسر یعقوب(،    

 (.  14-16: 6 ؛ لوقا،1-4:  10یهودا اسخریوطی )کسی که در آخر به عیسی$ خیانت کرد( )متی، 

رسد می 12به آنها  کند. و باز تعدادمیمتیاس را به جای او انتخاب میرد و یازده رسول، مییهودا مدتی بعد از خیانتش 

ــوالن،  قدرت و اقتدار داد تا ارواح پلید را از وجود دیوانگان بیرون کنند و       آنها   (. عیســـی$ به 21-26: 1 )اعمال رسـ

؛  1-6:  9م کنند )لوقا، دســـتور داد تا بروند و فرا رســـیدن ملکوت خدا را به مردم اعالآنها  بیماران را شـــفا بدهند و به

من نیز شــما را   ،طور که پدر مرا فرســتادگوید: همانمیعیســی مســیح $ خطاب به رســوالنش  (.7-13:  6 مرقس،

دمید و گفت: روح القدس را بیابید، گناهانی که شــما ببخشــید،  آنها  ســخن، عیســی$ بر این بعد از گفتن .فرســتممی

شی  میبخشیده   شد )یوحنا،  شود و آنانی را که نبخ شیده نخواهد  سیلۀ   این به .(21-23:20د بخ ستورات الزم به و  ترتیب د

القدس به رسوالن برگزیده داده شده و با هدایت روح القدس، رسوالن قدرت یافته و کلیسای مسیح$ را بنا کردند       روح

ــط روح القدس )یوح آنها   تایید، تعلیم، اختیارات و اعمال     .(2-9: 1 )ر.ک: اعمال،  ( خود دلیلی بر حجیّت و  26:14 نا، توسـ

 صدق گفتارهایشان بود. 

سیحیان   سوالن را به منزل اوّلم سته و به نبوت  ۀیه، ر د کالم خدا را ماننآنها  معتقد بودند و پیغامآنها  پیغمبران خدا دان

 .(275ش، ص1352کردند ) رامیار، میقبول 

ایشان    کند. در انجیل متی آمده کهمیو اجر دریافت مزد  ،کند کسی که از رسوالنش اطاعت کند  میعیسی$ بیان  

  اینکه فرستنده من را پذیرفته. هرکس نبی را به خاطر ،فرمودند: هرکس که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هرکه مرا بپذیرد
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به   ان منوترین پیرنبی اســت بپذیرد، اجر یک نبی را به دســت خواهد آورد، یقین بدانید هرگاه کســی به یکی از کوچک

   .(40-42: 10)متی،  ، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماندحتی یک جرعه آب سرد بدهد ،پیرو من است اینکه خاطر

کلید حل و عقد امور   ،چه در انجیل متی آمدهچنان ،برخوردار بود ای)پطرس( از جایگاه ویژه در میان رسوالن شمعون  

ــی$ خطاب به پطرس  ــد. عیس ــپرده ش گذارم تا هر میهای ملکوت خدا را در اختیار تو فرمود: من کلید ابتدا به وی س

چه را منع کنی، در آسمان بسته و ممنوع شود و هر دری را بگشایی و هر امری      دری را که بر روی زمین ببندی و هر آن

 .(18-19: 16را جایز بدانی در آسمان نیز جایز دانسته خواهد شد )متی، 

 
 عیسی$رشیعت نزد رسوالن ـ 1ـ2

شی           سی$ بودند و بر اخالقیات که در دین یهود به فرامو شریعت مو سی$ پایبند  سوالن نیز به پیروی از عی ر

شده بود    سان کردن احکام، پاره    .کردندمیتأکید  ،سپرده  ستفاده کردند و جهت آ ای از عالوه بر آن از اختیارات خود نیز ا

 آن را نسخ کردند.    

ــی$ بودند و تمام ر گوید: حوامیجان ناس بیان  ــریعت موس ــی$ پایبند به ش ــوّمریون نیز مانند عیس داب  و آ س

ــریعت یهود را رعایت  ــی$ را مانند دیگر یهودیان مورد    رفتند ومیکردند و هر روز به معبد میش ــرت موس آیین حض

شریعت . (611 ش، ص1370 ادند )همو،دمیاحترام قرار  سط     مواردی در انجیل وجود دارد دال بر پیروی  سی$ تو مو

سول$ که بیان     سوالن، از جمله یعقوب ر شریعت پایبند بود زیرا تکمیل کنند میر ست. او بیان   ا ایمان ۀکند: باید به 

ــد .را ثابت نکند این ولی عمل او  ،دارم دارد اگر کســی بگوید من ایمان هکند چه فایدمی   ،ایمانی که با عمل همراه نباش

به خاطر کارهای خود در وقتی که فرزند خویش اســحاق$ را در قربانگاه تقســیم خدا   $پدر ما ابراهیم .مرده اســت

ــد. ایمان  ــوب ش :  2او محرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را کامل گردانید )یعقوب،  کرد، نیک و عادل محس

14،17 ،21 ،22). 
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  ۀآزادی بخش نگاه کند، همیشه متوجه آن باشد، شنوندارند: کسی که با دقّت به شریعت کامل و دمیایشان اظهار  باز

 (.  25: 1فراموشکاری نباشد و مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد )یعقوب، 

شاهانه   میوی  شما قانون  ست و   ایگوید: اگر  سایه »فرماید: میرا که در کالم خدا ست  هم ات را مثل جان خود دو

شخاص از روی ظاهر آورید، کاری نیکو کرده به جا ،بدار شده  آنها  اید. اما اگر بین ا شوید، مرتکب گناه  اید و تبعیض قایل 

نماید. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن    میخطاکار محکوم  عنوانشریعت، شما را به   

ست. زی      شریعت مقصر ا شکند، باز هم در مقابل تمام  ست: هم« زنا نکن» را همان کسی که گفت: را ب قتل  » چنین گفته ا

 .(8-11: 2)یعقوب، ایپس اگر تو زنا نکنی ولی مرتکب قتل شوی، باز هم شریعت را شکسته«. نکن

ــوالن آمده: رای روح القدس و ما ــتوراتی که در زیر  این در کتاب اعمال رس ــما )غیر  ،آیدمیاســت، که جز دس بار ش

س  سازیم و آن نگینیهودیان( را  ست که از هر چه برای بت  این تر ن شده و زنا    ا شده و از خون و حیوانات خفه  ها قربانی 

ــنبه در هر شــهر در   این و. (19-21: 15دوری جویید )اعمال رســوالن،  نیز شــریعت موســی$ بود که در روزهای ش

تر بود سان آ ،شدند میغیر یهودیانی که مسیحی   شد و به نسبت بعضی از احکام )ختنه( تورات برای   میها موعظه کنیسه 

سوالن،   شان             .(1-21: 15)ر.ک: اعمال ر ست و هم ن سوالن ا سط ر سی$ تو شریعت مو این عبارت هم بیانگر تأیید 

ــی$ بهدمی ــوالن از اختیاراتی که عیس ــتفاده کرده و با هدایت و تأیید روح ،دادهآنها  هد رس القدس برخی احکام را  اس

سیحیت ایمان  برای غیر یه شوار بود، حذف کردند اما این به معنای     میودیانی که به دین م شان د آوردند و انجام آن برای

 نسخ کامل شریعت موسی$ توسط رسوالن نیست.
 رشیعت نزد پولسـ 2ـ2

( خود یهودی  613ش. ص1370،نانامند، )بیمیین مؤســس مســیحیت دومجان ناس برخی او را  ۀپولس که به عقید

( و از جانب  1-16: 9 آورد، )ر.ک: اعمال رسوالن،  ولی به عیسی$ ایمان  ،زدمیدست به قتل و کشتار مسیحیان     بود و
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همچنین وی خود را رســول   .(10-11: 22 ؛ اعمال،15-16، 9 دین شــد )اعمال رســوالن، این عیســی$ مأمور تبلیغ

 .(16: 15او بود )رومیان،اش خدمتگزاری به ( که مأموریت1:1قرنتس اوّلانست )دمیعیسی$ 

سیحیت نگاه ویژه  اینکهبه این ترتیب با توجه به  س  دومای به پولس دارد و طبق نظر افرادی او م سس م یحیت  ین مؤ

 است، الزم است دیدگاه وی پیرامون شریعت نیز بیان شود.

ساله    سخنان پولس در ر ست   این هایشاز  ست   میمطلب به د شریعت نی لکه او همچون دیگر  ب ،آید که وی مخالف 

عالوه بر آن از اختیارات خود نیز استفاده کرده و جهت آسان کردن     ورزید ومیهای فراموش شده تاکید  رسوالن بر جنبه 

 ای از آن را نسخ کرد.    احکام، پاره

 
 تأیید رشیعت سخنان پولس درـ 1ـ2ـ2

اه فروخته به گن ایمن نفسانی هستم و مانند برده  اما  ،کند که شریعت روحانی است  میپولس در نامه به رومیان بیان 

شان   این ،خواهم بکنممیکنم که نمیوقتی کاری  .امشده  شریعت موافقم )رومیان، دمین ،  14:  7 هد که من با حقانیت 

:  7 در همین رساله آمده شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادالنه و نیکوست )همان،     .(16

ــریعت را از میان بر ن(. ایمان12 ــتوار  آن رابلکه  ،ارددمی، ش ــازد )رومیان، میاس ــاله پولس 31:  3س (. باز در همین رس

 .(20-25:  2شریعت را مظهر معرفت و حقیقت می داند که باید از آن اطاعت کرد )رومیان، 

شریعت عمل کرد    ست که باید به  ضور  شنیدن   ،کندمیوی بیان  .پولس معتقد ا احکام به تنهایی هیچ کس را در ح

(. وی با استناد به عبارتی در  13: 2)رومیان، شوند میسازد، بلکه مجریان شریعت اند که نیک شمرده    میخدا کامالً نیک ن

سا تامین کند میکند که میتورات بیان  سفندان گل   همان ،تواند مخارج خود را از کلی شیر گو   ۀطور که چوپان حق دارد از 

ــده که وقتی گاو، خرمنت را خو ــ دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد. ،کوبدمید بخورد. در تورات حکم ش ور آیا تص

ــتور را برای ما نیز داده؟ بله همین این کنید کهمیآیا فکر ن کنید که خدا فقط به فکر گاوها بوده؟می ــت. خداطور ادس  س
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:  9قرنتیان،  اوّلحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی خود را تامین کنند )ر.ک: حکم را داد تا نشـــان دهد که مســـی این

ارد: کســانی که  دمی(. وی اظهار 21: 9قرنتیان،  اوّلاند )دمییک مســیحی خود را مطیع احکام خدا  عنوان(. او به 12-1

ــان نه به خدا ب   آورند، در واقع خود را همراه با قربانی   میها قربانی   برای بت  ــیاطین تقدیم     شـ ن کنند، و م میلکه به شـ

 عنوان(. و 20: 10قرنتیان، اوّل) ها با شــیاطین شــریک شــویدقربانی این یک از شــما با خوردن گوشــتخواهم هیچمین

ــود   می ــت، باعث گناه کردن برادر من ش ــده اس ــتی که برای بت قربانی ش من تا عمر دارم از آن   ،کند اگر خوردن گوش

 (.19-21: 15ها نیز در یهودیت ممنوع بود )ر.ک: اعمال رسوالن،خوردن گوشت قربانی .(13: 8نتیان، قر اوّلخورم )مین

است که یک زن شوهردار نباید شوهر     این گوید سخن عیسی$ است و آن   میاو برای متاهالن دستوری دارد که  

هرش آشــتی کند و شــوهر نباید زن خود را طالق  اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا دوباره با شــو ،خود را ترک کند

 (.  10-11: 7قرنتیان، اوّلبدهد )

یش ما پ ۀچرا که هم ،را تحقیر کنیمآنها  کند که نباید راجع به خواهر و برادران خود قضـــاوت کنیم و یامیوی بیان 

ستاد. زیرا کالم خدا      ضاوت خدا خواهیم ای سی ق سوگند که همه در برابر   گوید، به حیامیخداوند »فرماید: میکر ت خودم 

ۀ یکدیگر خودداری کنیم  بنابراین از قضــاوت کردن دربار .«من به زانو درآمده با زبان خود خدا را ســتایش خواهند نمود

 .(10-13: 14)رومیان،

سیان خطاب به ایمان    س ست بگویید   میداران در نامه به اف شه به دیگران را   ،گوید: هیچ وقت دروغ نگویید بلکه همی

شدید     ۀزیرا هم صبانی  ضای یکدیگریم؛ اگر ع شم  ،ما اع شاند و به ابلیس فرصت ندهید؛     نگذارید خ شما را به گناه بک تان 

ست بردارند؛ یک کلم  شد؛          ۀدزدان از عمل خود د سودمند با شود و گفتارتان خوب و به موقع و  شت از دهانتان خارج ن ز

ها باید  ها و شوهر کند که زنمیهمین نامه بیان  باز در .(25-32: 4،افسسیان  یگر مهربان و دلسوز باشید. )  دنسبت به یک 

هت این کالم  به ج ؛زیرا اعضای یک بدن هستند ،دوست داشته باشند و محترم بشمارند را مطیع یکدیگر باشند و یکدیگر 
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،  5)ر.ک: افسسیان،« ند شدپیوندد و آن دو یک تن خواهمیکند و به زن خود میمرد، پدر و مادر ترک » فرماید:میخدا که 

32-21). 

 ین حکمی که با وعدهاوّلهر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند.  ۀگوید: وظیفمیوی خطاب به فرزندان 

ــت:  تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طوالنی  » آن این بود: ۀو وعد«. پدر و مادر خود را احترام کن»همراه بود این اس

سیحی تربیت کنید      مین نیز و به پدرا«. شود  سازید بلکه آنان را با آموزش و پرورش م شمگین ن گوید فرزندان خود را خ

 .(1-4: 6 )افسسیان،

 
 ـ برخی از تعالیم پولس2ـ2ـ2

شهوت  سزا گفتن و کالهبرداری را     رانی، بتوی اموری از قبیل  ست کردن، نا ستی، زنا، لواط، دزدی، طمع کاری، م پر

ــاهی خدا جایی ندارند )       ،اعمال را انجام دهند    این گوید: افرادی که  میاند و  دمیقبیح  (.  9-10، 8 قرنتیان،  اوّلدر پادشـ

سیدند و او به    ۀافرادی از پولس دربار سوال پر سه    آنها  امر ازدواج کردن  سو سخ داد: چون اطراف ما پر از و سی  پا های جن

گوید:  میها وهری داشته باشد و در مورد مجردها و بیوه زناست، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای خود ش

ــت )   ،توانند جلوی امیال خود را بگیرند، ازدواج کنندمیاگر ن ــهوت بهتر اس ــوختن در آتش ش   لاوّزیرا ازدواج کردن از س

شته  ایمانکند که اگر مردی مسیحی زنی بی میه عیسی$ بیان  ب(. بار دیگر از قول خودش 9: 7قرنتیان، ش  دا د و آن  با

سیحی مردی بی      شد، مرد نباید او را طالق بدهد و اگر زنی م ضی به زندگی با او با شوهرش        ایمانزن را شد و  شته با دا

ــد، زن نباید او را ترک کند ) ــی به زندگی با او باش ــتور (. وی نیز به زن12-13، : 7قرنتیان اوّلراض هد که در دمیها دس

بنابراین طبق مطالب گفته شــده وی نه تنها مخالف   (.1-16: 11همانوشــانند ) ر.ک: هنگام عبادت و دعا ســر خود را بپ

کند که مخالفت پولس با اصـــل تورات  میکرد. هانس کونگ بیان میبلکه موافق آن بود و از آن پیروی  نبود، شـــریعت

س    ست و ان ختنه و احکام مربوط به طهارت،  باید از آن همچون امر خدا اطاعت کنند، مخالفت او با اعمالی از قبیل  آنهانی
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  توانندیمغذا و روز سبت است که برای بسیاری از یهودیان نیز تکلیف سنگینی است. بنابراین مسیحیان اصالتًا یهودی،         

ستند، آن آنها  اما مجبور به انجام ،اعمال را رعایت کنند این ست ه برای نجات تعیینچنی سی  ایمان ،کننده ا سیح   به عی م

عمل   ،آنان گذاشته شده   ۀتوانند فقط به دستورات اخالقی تورات که بر عهد میمسیحیان اصالتاً غیر یهودی   است و   $

 (.35-36 ینی و عبادی )رک: کونگ، صکنند نه دستورات آ

ــیحیت بین غیر یهودیان،     این به        ــان کرد  آن راترتیب پولس برای ترویج مسـ چون عمل به    ،از نظر عمل آسـ

ای از شریعت موسی را حذف کرد. اگر چه مسیحیت نسبت به یهودیت    بنابراین پاره ،یهودیت سخت بود  ۀچیددستورات پی 

هســتند  که مســیحیان موظف به انجام آنآنها  تریندارای احکام و آدابی اســت؛ مهم این احکام کمتری دارد، با وجود

شرف و تطهیر نمادین از گناه به و  عبارت سل تعمید )ت شای       ۀسیل اند از: غ سا(، ع ضویت در کلی صدیق و تأیید )و ع آب(، ت

مار با  قبول ندارند، تدهین )چرب کردن بی آنهارسم را پروتست این ربّانی )صرف غذایی آیینی(، توبه )اعتراف و عفو گناهان(

ــدقه )دائره المعارف ادیان       ویژه پس از مرگ(، تقدیس مقام   روغن به   جهان،  ۀزند  های مقدس، ازدواج، دعا، روزه و صـ

 .(157-158 ش، ص1377؛ آریا، 505-506 ش، ص1389

  ۀآید که هممیاین نتیجه به دســت  ،شــریعت عیســی$، رســوالن و پولس گفته شــد ۀچه درباراز مجموع آن      
ا توسط رسوالن به دلیل آسان شدن شریعت مسیحیت البته ب   آنها  ای ازشریعت عیسی مسیح $ تا ابد باقی نماند و پاره   

بد پایدار  شد تا ا میداده بود، حذف شد. تعالیم و شریعتی که توسط رسوالن ارائه     آنها  و اختیاراتی که عیسی$ به  جازها
 چون با تأیید روح القدس و عیسی$ که گفته بود تا ابد همراه شاگردانش است، همراه بود.  ،ماندمی

 
 وجود کلیسا بعد از عیسی مسیح$ ـ 3

ب کلیسا به  ترتی این به .باشد می« امّت مسیحی »فظ اکلیسیا، و به معنی جمهور مؤمنان به مسیح   کلیسا از ل  ۀواژ      

؛  26ش، ص1375پردازند، نیست )سلیمانی اردستانی،    میشوند و به عبادت  میمعنی ساختمانی که مسیحیان در آن جمع   

ستی       61م، ص 1981میلر،  ست که نخ سای واتیکان روم ا سا، کلی ستین کلی سنگ (. نخ سیل ن  طرس نهاده  پ ۀبنای آن به و
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حل   ۀعیسی مسیح$  وی را به جانشینی در امور ظاهری و معنوی منصوب کرد و اجاز     .(156 ص ش،1377شد )آریا،  

سی$ خطاب به پطرس گفت:   ستی و  میبه تو »و عقد امور را به او داد. در انجیل متی  آمده عی گویم که تو پطرس ه

(. بعد از 18-19: 16کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد )متی،  میخود را بنا صخره کلیسای    این من بر

ــوع در  ــد. در انجیل متی آمده: اگر برادرت به تو بدی کند با او راجع به موض ــا واگذار ش ــوالن اختیارات به کلیس فا خ رس

از اگر ب .اشخاص شاهد سخنان تو باشند      این نفر دیگر پیش او برو تا 3یا  2با  ،اگر به سخن تو گوش نکرد  .صحبت کن 

بار موضوع را با کلیسا در میان بگذار و اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار      این ،به سخنان تو گوش نداد 

ان بســته ســمون یک بیگانه رفتار کند، مطمئن باشــید که هر چه در زمین ببندید، در آچگاه کلیســا باید با او همنرود، آن

   .(15-18: 18شود )متی، میشود و هر چه در زمین باز کنید در آسمان هم باز می

(، به معنای  17-15: 18)متی،  دوم(، به معنای جمیع مســیحیان و در مورد 18-19: 16)متی،   اوّلکلیســا در مورد 

سیحیان حو  صی    ۀزم شخ شد میم شت از پی      این به .با صمیم دا سی$ ت ضرت عی شکیل مجمعی ترتیب ح را   روان خود ت

سا را بر آن اطالق کند )میلر،  ترتیب اختیارات حل و عقد امور را ابتدا به   این به .(44-45 ش، ص1382 بدهد و لفظ کلی

 رسوالن و سپس به کلیسای عمومی واگذار کرد.  

  ،کردرا پیشگویی ن )صاحب کتاب و شریعت جدید( دیگری    ها را تکمیل کرد و آمدن پیغمبرنبوت ۀعیسی$ هم     

سیل  بلکه فرمود خودش به شاگردان  ۀو ستند،          قدرت روح القدس تا به ابد همراه  سا ه شوایان کلی سین و پی س اش که مؤ

ــتن،  ؛ ر.ک:47، 33-34 ش، ص1382 خواهد بود )ر.ک: میلر،  ــر    این به  .(107 ش، ص1386دانسـ ترتیب بعد از عصـ

نتقل  به کل کلیسا م  ،چه رسوالن آموختند به رسوالن منتقل شد و آن  وحی جدیدی پذیرفته نیست و کل وحی   ،رسوالن 

تمامی   ۀو دیگر نیازی به پیامبر صــاحب کتاب و شــریعت جدیدی نیســت، و وظیف   .(191ش، ص 1381شــد )برنتل، 

سیحیان  سیح$ را به همۀ   ینا م ست که پیغام م سانند و  ا سیح$ ایمان آنها  مردم بر   ، بهاورندبی را دعوت کنند تا به م

شفا بخشیدن بیماران، تعلیم دادن جاهالن و غذا    ۀوسیل  نژادها و مذاهب، به ۀترتیب باید محبت مسیح$ را به هم  این
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سای           ضای کلی صرف کرد و اع سی$ زندگی خود را در خدمت مردم  شان دهند. عی سنگان، ن او نیز باید از او  دادن گر

 .(338-339 ؛ دانستن، ص176-178 ش، ص1381برنتل،  چنین ر.ک:؛ هم64 ص ش،1382)میلر،  سرمشق بگیرند

دیانت اســت و بعد از عیســی$ دین و شــریعت   ،آید که آنچه در مســیحیت ختم شــدهمیاز مطالب گفته شــده بر 

ایشان، کلیسا و مقامات روحانی آن جانشینان عیسی$ هستند که وظیفه داشتند        جدیدی قابل قبول نیست و رسوالن   

با اجازه و تأیید روح القدس و آنها  تعالیم ارائه شــده توســط ۀایمان به مســیح$ دعوت کنند و هم مردم را به اطاعت و

 عیسی$بود.

 

 گیرینتیجه

 پیامبران تشــریعی ۀکنندعیســی$ ختم :اوّل در ابتدا دو معنا از خاتمیّت در مســیحیت مطرح شــد که عبارت اند از:

بین خدا و خلق اســت و دین  : عیســی$ آخرین واســطۀدوم ترین دین اســت؛اســت و دین مســیحیت آخرین و کامل

 خاتمیّت که عبارت اند از: وجود است؛ امّا در پی بیان فلسفۀترین دین ممسیحیت نیز آخرین و کامل

 ؛کامل بودن تعالیم و شریعت عیسی مسیح$  -1

 ؛وجود رسوالن بعد از عیسی$ -2

 .وجود کلیسا بعد از عیسی$  -3

گرش را توان این نمیباشد که میمسیحی  تمیّت در مسیحیت به معنای ختم دیانتآید که خامیاین مطلب به دست 

 ست.ساز بعثت پیامبر اسالم# دانزمینه
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 از همکاری رسکار خانم شکیبا کبیری
 شود.میبندی مقاله قدردانی در جمع

زی ریمدیریت زمان، رویکرد مدیریتی نوینی اســت که بر اســتفاده موثر از وقت و برنامه

در امور به منظور کنترل زمان و انجام به هنگام امور، تأکید دارد. ارکان این رویکرد، بر         

ــمیم،       ریزی، هماهنگی و بندی امور، برنامه   ویت اوّلتعیین اهداف توأم با قاطعیت در تصـ

صت      ست که فر ستوار ا طلبی و جلوگیری از هدر رفت زمان در تمام فرآیند آن  نظارت ا

ی تعالیمی منسجم و هدفمند برای  امعیت دین اسالم که دربرگیرنده جاریست. نظر به ج 

صار بوده و این باور که   سالم در هیچ م تمام اع ش میطریق ن یبدون ارائه ایقولها د، با

ــمن ارائه  ــعی بر آن نمود تا ض ــریح مدیریت  این پژوهش س ی مدلی مفهومی برای تش

ــوعی مرب وطه، در خرمن معارف و بیانات امام زمان و اجزای آن و نیز مرور ادبیات موض

ای از تأکیدات ایشان بر مدیریت امور با رویکرد مدیریت   چینی گوشه علی$، به خوشه 

ــالم   زمان پرداخته و ارکان این رویکرد مدیریتی نوین را در آموزه ــدر اس های تعالیم ص

 وجو نموده و نمایان سازد.جست

 

 دینی، امام علی$، نهج البالغهمدیریت زمان، اسالم، تعالیم  :هاکلیدواژه

 11/8/1393تاریخ دریافت: 
 30/11/1393 تاریخ پذیرش:



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

یابند. یمقرار دارد، زیرا تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان، ارزش  آنهاترین منبعی است که در اختیار انسزمان، با ارزش

ها و تعالیم مورد تأکید قرار گرفته است )خاکی، ر بسیاری از فرهنگبه دلیل همین ارزش و اهمیّت، توجه به زمان د

 ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان استای از مهارتشامل مجموعه ،مدیریت زمان ( و19ش، ص 1379

 (. 19ش، ص 1378)اوهایزر، 

ه ید و با توجه به شخصیت منحصر به برایتان مهم است را شناسایی کنچگردد که آنمیمدیریت زمان حول این محور 

ای که در پایان روز از کاری گونهخود را به این امور اختصاص دهید، به ۀروزان ۀفرد و اهداف و نیازهایتان، فضایی از برنام

که از آنها  ی اجتماعی و گسترشآنها(.  با ظهور سازم13ش، ص 1380اید، راضی باشید )مورگن استرن، که کرده

ارز تمدن بشری است، بدیهی است که هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود، به نوعی مدیریت های بویژگی

متناسب با ساختارش نیازمند است. این مدیریت در یک چارچوب ارزشی مبتنی بر فرهنگ سازمان و مفروضات افراد آن 

 (.90ش، ص 1385است )رضاییان، شکل گرفته 

ای جز التزام به اسالم نیست. امّت اسالم به لحاظ عصر پر تالطم و متغیر کنونی، چاره نمود که در عنواناما بایستی 

گرایی را نهفته دارد خواهی، در دل خود، نوسازی و عصریعقیدتی، روانی و هدفمداری، اسالمی است و این شعار اسالم

 (. 243ش، ص 1385)مرادی، 
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های کند، از طریق تأثیر ارزشمیهای عملی مدیریت ایفا ر روشها و همچنین دترین نقشی که اسالم در نظریهمهم

امام علی$ شخصیتی است که فرمایشات و  اینکه( و با توجه به 262ش، ص 1385اسالمی بر مدیریت است )مصباح، 

(، در این مقاله سعی بر 59ش، ص 1387عملی او مشحون از اصول و مفاهیم مناسب برای مدیریت است )حلیمی،  ۀسیر

 ردی اسالمی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.کآن داریم تا مدیریت زمان را با روی

 

 ادبیات نظری تحقیق

ی گیری کلی علم مدیریت، جستجو، جهتاست ار انسانیاخت ر دریناپذه برگشتیتنها سرمازمان،  اینکهبا توجه به 

نترل (. ک10ش، ص 1379ممکن است )خاکی،  ین زمانکمترهای دستیابی به اهداف، با حداقل صرف هزینه و در راه

تا عادات  توان بکوشید ۀباید با هم. یعنی دیگر یزمان بدین معناست که این خود شما هستید که مشکل دارید نه شخص

 (. 46ش، ص 1377)مکنزی،  های منفی طبیعت انسانی چیره شویدبر کشش و ردهافتاده را ترک ک جاغلط 

مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از  کارگیریمدیریت، فرآیند به

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، طریق برنامه

 (. 8ش، ص 1385گیرد )علی احمدی، میصورت 

مدیر از انجام  کدن به اهداف سازمان است، اما در مدیریت اسالمی، هدف یدر تعریف فوق، هدف از مدیریت، رسی

رشد انسان به سوی  ۀ(. بنابراین مدیریتی که زمین250ش، ص 1385اهلل است )مصباح، مال معنوی و قرب الیکار، ک

ب بشری در راستای اطهار و بر اساس علوم و تجار ۀپیامبر و ائم ۀخداوند را فراهم نموده و مطابق کتاب، سنت و سیر

رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، مانند یک محور و مدار قطب عمل کند، مدیریتی اسالمی است )اسالمی، 

(. اسالم دارای نظام ارزشی عمیق، گسترده و منسجمی است که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تأثیر 12ش، ص 1366

 (.262ش، ص 1385هد )مصباح، دمیجهت آنها  گذارد و به حرکتمیاثر آنها  های عملیهد. در روشدمیقرار 
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انسان را به افزایش سرمایه و ایجاد کار که برای آبادانی زندگی ضروری  اینکه، مدیریت عالوه بر $از منظر امام علی

، اهم آورد )حلیمیهای رشد انسان را به سمت تعالی روحی او که ریشه فطری دارد نیز، فرهد، باید زمینهدمیاست سوق 

 هند، دارای ارزشدمیهای گرانبهای زندگی که مجموعاً عمر آدمی را تشکیل لحظه(. در این مسیر، 57ش، ص 1387

، هارصتفو غفلت از  ساخته، موجبات رشد و تعالی را فراهم زمانی صحیح و مناسب از گیرتوجه و بهره .باشندمیفراوانی 

 ،1ج ش، 1366 )آمدی،« اشد الغصص، فوت الفرص»فرمایند: می $علی ن رابطه امام. در ایبردارد خسرانی عظیم در

اخته و در زندگی پردهاست. در جایی دیگر به تشبیه فرصت ها، از دست رفتن فرصتترین غصه(، یعنی: سخت277ص 

ها همچون فرصتیعنی: (، 446ش، ص 1383، سیّد رضی« )الفرصه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخیر و»فرمایند: می

 را غنیمت شمرید.  نیک هایپس فرصت، گذرندمیابر 

و اغتنم غفو الزمان و انتهز فرصه  کلغد کو تزود من یوم کلنفس کخذ من نفس»فرمایند: مینیز خطاب به عمر 

شه بردار و آماده (، یعنی: از نفس خود بهره گیر و از امروز خود برای فردایت تو275ص  ،2ش، ج 1366)آمدی، « انکاالم

 ان را غنیمت دان.کبودن زمان را غنیمت شمار و فرصت ام

>حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب  ها، پیرو اشاراتی است که در قرآن آمده است:این تأکید بر استفاده از فرصت

 (.100 و 99، مومنون< )العثونلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبکآنها  الکت کارجعون؛ لعلی اعمل صالحا فیما تر

ای که ترک گوید: پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا کارهای شایستهمی ،را دریابد آنهایکی از انس ،گاه که مرگو آن یعنی:

گوید عمل نخواهد کرد و از پشت سرش برزخی است که تا روز قیامت میانجام دهم. هرگز به این سخنی که  ،امکرده

 .کشیدطول خواهد 

در بررسی متون دینی و آثار متفکران علوم تربیتی بر ضرورت هدفمند بودن و برنامه داشتن برای زندگی جهت 

 شرمحاسبه و مراقبه نیز فرد را ملزم به بازنگری و تصحیح رفتاتعالیم گیری از گوهر وقت و عمر تأکید شده است. بهره

داد و  ،توانیم با زمانمیاست که است و فقط با داشتن هدف و برنامه باید توجه کنیم که زمان در حال گذر  .نمایدمی
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به تالش، تحصیل،  است که گیرد و ما در ظرف زمانمیها را ، عمر و فرصتاستدی عادالنه داشته باشیم. زمان از م

 پردازیم.میاندوزی و خودسازی مطالعه، تجربه

 مدیریت زمان

کارآمد بودن و قدرت یک  ۀتوان دربارمیو معیارهایی است که به کمک آن  زمان و نوع استنباط از آن، از عناصر

اند که پی برده آنها(. امروزه سازم9ص  ش،1379فرهنگ در بالندگی و خالقیت مردمان در بستر آن قضاوت کرد )خاکی، 

ع کلیدی زمان اداره کنند، منببایسته است دو منبع کلیدی سرمایه و نیروی کار را به درستی  اینکهبرای موفقیت، عالوه بر 

ترین وظایف ما در زندگی این است که (. بنابراین یکی از مهم247ش، ص 1381را نیز باید مد نظر داشته باشند )لوئیس، 

گرچه (. ا19ش، ص 1379داشته باشیم )خاکی،  گیری درست از آن، برنامهبرای زمان اهمیت جدی قائل شده و برای بهره

توان میاما  ،تممکن اس ریباً غیتقر ،ن ببردیم از بیم که به طور مطلق تأثیر زمان را بر آن تصمیتصمیک  ا انتخابیاتخاذ 

 .دنموت یریکنترل گرفت و بر آن مد ، درهجاد کردیهای زمانی متنوعی را اشیپو
 ـ مدل مفهومی مدیرت زمان و اجزای آن1شکل 

 
 

 

 

 

 

 تعیین اهداف

 بندي امورویتاوّل
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صول و اجزایی دارد   ۀمدیرت بهین شکل  زمان، ا شده و رعایت    1که در  شان داده  سازمان، موجب  آنها  ن در زندگی و 

گردد. در ادامه، ضمن تشریح این اصول، تأکیدات امام علی$ بر این     میگیری مناسب از زمان و مانع اتالف وقت  بهره

 سازی خواهد شد. مفاهیم نیز به تفکیک، شفاف

 

 تعیین اهداف 

  ۀ(. بر اساس نظری 155ش، ص 1380اینکه هدفمند باشد )مورگن استرن،    زندگی تجربه خوشایندی است مشروط بر   

ــتیابی به اهداف مذکور، برانگیخته             ــود، آنان برای دسـ ــوند میهدفگذاری، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شـ  شـ

ان راد سازمیک عامل انگیزشی درونی بر اف عنوانتواند به می(. تعیین هدف به خودی خود 463ش، ص 1385)رضاییان، 

(. بدین  83ش، ص1386جویی در وقت و هزینه را در پی دارد )رابینز، وری باالتر و صرفه تأثیر گذارد و این انگیزش، بهره

ــاس آن، زمین  ــود تا بر اس ــطوح   محقق ۀترتیب در مدیریت بر مبنای هدف، راهی که باید تعقیب ش ــازی اهداف در س س

 (.161ش، ص 1385)علی احمدی، شود میمختلف سازمانی فراهم شود، روشن 

شده    شخص  ست )لوئیس،  در مرکز مدیریت مؤثر زمان، اهداف زندگی که به خوبی تعریف و م ش،  1381اند، نهفته ا

ست که:   ۀ(. نظر به اهمیت تعیین هدف و تأثیر آن در مدیریت بهین179ص  من  »زمان، در کالم امام علی$ نیز آمده ا

ضی   « )اوما الی متفاوت خذلته الحیل سی 520ش، ص 1383، سیّد ر شه (، یعنی: ک ها و که به کارهای مختلف بپردازد، نق

ــته میهایش به جایی نپیش بینی ــد. نیز امام در البالی بیانات خود تأکید داش لق امرو  ایها الناس، اتقو اهلل، فما خ»اند رس

ارزش  نباید خود را سرگرم کارهای بی  یعنی: مؤمن (.512ص  ش،1383، سیّد رضی  « )سدی فیلغو!  کعبثا فیلهو، و ال تر

ضول    »اند: و بدون هدف نماید. همچنین فرموده شغل به المرء وقته الف شهری،  « شر ما    (.541 ص ،6ش، ج 1379)ری 

، کعنیدع ما الی»اند: . نیز فرمودههوده استیسازد، کارهای بمیزی که انسان وقت خود را به آن مشغول ین چیبدتریعنی: 

شتغل بمه  شو به      19،ص 4ش، ج 1366)آمدی، « کالذی ینجی کمو ا شغول  شد ترا و م (، یعنی: واگذار آنچه را مهم نبا
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ــت. از بیانات فوق چنین برکامور مهم  بر مقوله تعیین هدف و هدفمداری در امور و  $آید که اماممیه مایه نجات توس

 اند.مد نظر داشته ن راآه گذاشته و همواره زندگی که از اهم ارکان مدیریت زمان است، صحّ

 

   ت در تصمیمقاطعی 

مقدمات و  ۀو بعد از آماده شـــدن هم کرده آن، بیش از حد تردید یاز مدیران در اتخاذ تصـــمیم و اجرا یبرخامروزه 

چار  د ،خود هاییگیرقاطع را ندارند و یا در تصــمیم یگیرت تصــمیمرأو ج یشــرایط الزم نیز توانای ۀکلیمهیا شــدن 

ضطراب و د  ستند ا سر در گم  ای کهگونه. بهلهره ه سرایت کرده و کارها در     ۀدر هم یاین تردید و ابهام و  سازمان  بدنه 

سب  س میبه انجام ن ،زمان منا   ،در نهایت هاى خود بازمانده وموریتأسازمان از انجام وظایف و م فرد یا  . بدین ترتیبدنر

 شوند.میمحقق ناهداف مورد نظر 

افتد، زمان زیادی از دست رفته و بر نگرانی و تشویش افزوده   میبرای مدت زیادی به تعویق  هنگامی که اخذ تصمیم 

صمیم ها، بهشود. این تأخیر می ستند )روش،    ندرت برای بهبود کیفیت ت سودمند ه  $یامام عل(. 132ش، ص 1382ها 

،  یّد رضی س « )ا علمکم جهال و یقینکم شکا ال تجعلو» د:نفرمایمیکرده و  ینه در امور مختلف مورد یشک و تردید ب نیز، 

 تبدیل نکنید. ،و یقین خویش را به شک ،علم خود را به جهل(، یعنی: 496ش، ص 1383

ــتید عمل کنید و زمان یوقت ه قبل من الخرق المعاجل»اند: . در جایی دیگر فرمودهاقدام نمایید ،که یقین کردید یدانسـ

صه کاالم ضی سیّد  « )ان، و االناه بعد الفر ستی پس از       .(510ش، ص 1383، ر س شتاب پیش از توانایی برکار و  یعنی: 

المومن بشره فی  »آمده است که:   $در بیان صفات مؤمن، در فرمایشات امام   خردی است. بدست آوردن فرصت، از بی  

سا. ی         شیء نف صدرا، و اذل  شیء  سع  سمعه. طویل غمه، ب   کوجهه، و حزنه فی قلبه، او شنا ال ثیر  کعید همه، ره الرفعه، وی

شغول وقته    ضی   « )صمته، م ست امت(، یعنی: ه506ش، ص 1383، سیّد ر ست. در تأکید   ش بلند ا و وقت او با کار پر ا

و  ان تشــیر علی کل»عباس فرمودند: بنلهت تصــمیم، اشــاره بر این موضــوع داریم که خطاب به عبدابر قاطعیّ $امام
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(، یعنی: اگر پس از اندیشه بر رای تو، خالف نظر تو فرمان  504ص  ش،1383، سیّد رضی  « )فاطعنی کاری، فان عصیت 

 دادم، باید اطاعت کنی.

با در نظر تا  ندکردمی یهمواره سع ،هد که آن حضرتدمینشان ی$ امام عل یهایگیراز تصمیم یدقت در برخ

تصمیم  یو تعلل در اجرا یو از سست گرفتهت کامل تصمیم با قاطعیّ ،لهأمختلف مس یجوانب و دقت در زوایا ۀگرفتن هم

گیری و نیز جلوگیری از اتالف زمان، از اصول مدیریت زمان است، قاطعیت در تصمیم اینکه. نظر به ورزیدمیخود اجتناب 

 توجه به این رکن در راستای اعمال یک مدیریت توانمند را در اشارات امام$ شاهدیم.

 

 ل  بندیویتاو 

گیری در مورد این است که به ترتیب، بینانه و قابل حصول، گام بعدی، تصمیم، واقعپس از انتخاب اهداف مشخص

 ش، 1381هاست )لوئیس، ویتاوّلرین آزمون مدیریت زمان، انتخاب تبرای حرکت به سوی کدام هدف اقدام شود. به

 ی خود بشناسیم و به تناسب آنها را در زندگویتاوّلباید  ،ها به نحو احسن بهره ببریماز فرصت اینکهبرای (. 210ص 

 دی(بنویتاوّل) ، به اصلی و فرعی کردنخود زمان ۀکه در زندگی و مصرف سرمایکسانی های خود را خرج کنیم.فرصت

ه برایشان ین ضایعکمتر، کنندمیتر تقسیم نمتر و الزم و الزاندیشند و موضوعات را پیش خود به مهم و مهممیل نئمسا

رهایی ی دارند نباید فدای کاکارهایی که اهمیت »گوید: میاین سخن از گوته که  کنند.میرا فدای فرع این است که اصل 

 ،پرهیزگاران پیشوای توان برداشت و معادل فرمایشمی(، را 140ش، ص 1382)روش،  «شوند که اهمیت کمتری دارند

  ،2ش، ج 1366)آمدی، « هممن اشتغل بغیر المهم، ضیع اال» فرمایند:میمحسوب نمود که  $علی 

 .هرکه به کاری که اهمیت ندارد مشغول شود، کار بااهمیت را تباه سازد(، یعنی: 336ص 

یناجی  ةمن ثالث الساعات: فساعؤللم: »دننمایمیپیشنهاد در جایی دیگر و در خصوص تنظیم وقت،  $منانؤامیر م

(، 518ش، ص 1383، سیّد رضی« )ن لذتها فیما یحل و یجملیخلی بین نفسه و بی ةیرم معاشه، و ساع ةفیها ربه، و ساع



 $اهمیّت زمان و مدیریت آن از دیدگاه امام علی  168

 

 

نه زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزی ،روز خود را به سه قسم تقسیم نمایدشبانه مؤمن بایدیعنی: 

 .زیبایی است ۀهایی که حالل و مایزندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذت

کارها  ۀاگر بخواهد به هم .دیگر وقت او محدود است یبر عهده دارد و از سو یوظایف متعدد یمدیر سازمان از سوی

ه ن توجّبدو تقسیم کند. یکند که وقت خود را به صورت منطقمیکند و تمام وظایف خود را انجام دهد، اقتضا  یرسیدگ

ه صورت مناسب و به موقع انجام دهد و خود را ب یهابه این اصل مهم، بعید است که مدیر بتواند وظایف و مسئولیت

نظر  همیشه مورد ،را در رسیدگی به امور تنظیم و توزیع وقتنیز،  ی$امام عل موفقیت خود و سازمان را تضمین کند.

امه ن از عهد یایشان در بخش .ندنمودمیتوصیه  در امور خود، را یرعایت این اصل حیات ،داشته و به کارگزاران خود نیز

و بین  کینب فیما ک. و اجعل لنفسفان لکل یوم ما فیه ،و امض لکل یوم عمله» د:نفرمایمیگونه اینالک اشتر خود به م

)همو، ص « ة، و سلمت منها الرعیةلها هلل اذا صلحت فیها النیکانت کاالقسام، و ان  کالمواقیت، و اجزل تل کاهلل افضل تل

 بهترین وقت هر روز و . جام برسان که هر روز را کاری استکار هر روز را در همان روز به ان(، یعنی: 414

 ۀمخصوص آن کن که به خدا بپردازی، هر چند که اگر در اوقات دیگر نیز نیت پاک کنی و تود آن راترین بخش بزرگ

نجام هر همچنین در مورد ا. آن اوقات در راه خدا به کار رفته است ۀمردم از آن نیت پاک در آرامش و آسایش باشند، هم

فیها اذا  ةانها، او اللجاجکباالمور قبل اوانها، او التسقط فیها عند ام ةو العجل کو ایا» د:نفرمایمی به مالک کار به وقت خود

مبادا هرگز در یعنی:  .(420)همو، ص «ةل امر موقعک، و اوقع ةل امر موضعکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت. وضع کتن

 ه روشن نیستک، و یا در چیزی شتاب کنی، یا در کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی کاری که وقت آن نرسیده،

تالش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به  نی.کوتاهی کارهای واضح کجویی نمایی و یا در ستیزه

ر امور به درستی تنظیم نمود توان زمان را دمیبدون انجام دادن کارهای مهم پیش از سایر کارها، نی. خود انجام ده

تـواند به چنیـن برنامه متعـادل و متکاملی عمل نماید که به مدیریت وقت میزمانـی یک فرد (. 33ش ،1378)اوهایزر، 

 .ندارد او را از امور اصلی و مهم باز ،به امور جزیی توجهو  پرداختهخویش 
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 ریزیبرنامه 

کارهایش  ۀکند که مؤمن باید در هممیمی این حقیقت را تأیید و تثبیت تعبیرات گوناگون و عمیق آیات و روایات اسال

 (. 271ش، ص 1386ریزی نیست )فروزنده، با برنامه باشد، زیرا مدیریت چیزی جز کار بر اساس برنامه

که  ییهاست از انتخاب راه و روش مناسب برای بهتر رسیدن به هدف و یا تدوین و تعیین فعالیتا ریزی عبارتبرنامه

)تقوی، میسور سازد  ،های مشخص شده انجام پذیرد تا نیل به هدف راها و در چارچوب روشراه یباید در محدوده

ی اند )علمدیریت دانسته ۀترین وظیفاساسی آن راهاست و شروع تمامی حرکت ۀریزی، نقط(. برنامه80 ش، ص1386

های آینده دارای اهمیت دن طرح کار و نقشه برای حرکتمشخص کر عنوانریزی به (. برنامه2 ش، ص1385احمدی، 

ها (. یعنی بقای دولت551ص  ،2ش، ج 1379)ری شهری، « امارات الدول، انشاء الحیل»فرمایند: میاست. حضرت 

از  کجا وقت به دست آوریم وکند تا ببینیم که در سازمان، از میریزی، کمک اندیشی در امور است. برنامهمربوط به چاره

 هند که اهداف چگونه باید تحقق یابند.دمیها نشان (. برنامه79ش، ص 1378ونه استفاده کنیم )اوهایزر، آن چگ

وی در امور از س ریزیبرنامه توأم با برنامه و توجه ایشان به لزوم دیدگاه توانمیمفاهیم اسالمی،  یتوجه به برخبا 

 ،2ج  ش،1379 ،)ری شهری« مفی عزم بال حز ،خیر ال» :اندهفرموده در این رابط ی$علمشاهده نمود. امام را ایشان 

 .فایده استیب ی،تصمیم بدون دوراندیش(، 386ص 

عنصر نامبرده شده در تعریف  در واقع واجد هر سه ،شودمیکه در جمالت فوق و مشابه آن تکرار ، کلمه تدبیر

در آغاز حکومت  ،$اجرا. از این رو امام علی یبیننقشه و پیش ۀتهیتعیین هدف،  یباشد، چرا که تدبیر یعنمی یریزبرنامه

 «، و انا به زعیم ... ةذمتی بما اقول رهین»نمودند.  حکومت خویش را به مردم اعالم ۀ، برنامخود 16 خویش، طی خطبه

آنگاه که مالک اشتر  وگیرم و خود به آن پای بندم ... میگویم به عهده مییعنی: آن چه  .(38ش، ص 1383، سیّد رضی)

جبایه خراجها، و » ارد:دمیهای مهم حکومتی او را چنین بیان برنامه ،والی سرزمین مصر انتخاب نمود نیز عنوانرا به 
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آوری خراج و مالیات، نبرد جمعیعنی:  (.402ص  ش،1383، سیّد رضی) «جهاد عدوها، و استصالح اهلها، و عماره بالدها

 .ر مردم و آبادانی شهرها و روستاهااصالح امو با دشمنان،

 نقش بسیار مهم و ریزیبرنامهعنصر که در مدیریت علوی نیز  بررسی مطالب و مستندات فوق حاکی از آن است

مدیریت زمان و تخصیص وقت، مدیریت در اسالم از اصول منطقی مدیریت پیروی کرده و پایه و مبنای  .اساسی دارد

  د.نباشمی ی مورد توجه در مدیریت اسالمیاز ابزارها منابع و امکانات

 

 هامهنگی 

شود میمین هدف مشترک توسط عناصر مختلف انجام أکه به منظور ت یایجاد موازنه و تطبیق بین وظایف متعدد

های تشکیل دهنده یک کل، برای کسب هدف بخش ۀهماهنگی، فرآیندی است که طی آن، همنام دارد.  یهماهنگ

 (. 363ش، ص 1385وند )رضاییان، شمیمشترک، ترکیب 

توان کارهای زیادی را برای پر کردن وقت انجام داد اما میباشد. میسازمانی در کار وقت، بی ۀکنندبزرگترین اتالف
 یکبهینه از پتانسیل موجود، هماهنگی است.  ۀاستفاد ۀ( و الزم60 ش، ص1381باید از وقت خوب استفاده نمود )لوئیس، 

اهنگ کند تا همه با یک آهنگ آوا و همخوب باید وظایف مختلف تقسیم شده بین واحدهاى مختلف را هممدیر و رهبر 
و انما انا » اند:متقیان فرموده یموالدر مدیریت اسالمی نیز تأکیداتی بر این موضوع شده و  به تحصیل اهداف بپردازند.

(، یعنی: من باید چونان محور سنگ آسیاب بر جای 160ش، ص 1383، سیّد رضی) «انیکقطب الرحا، تدور علی و انا بم
نیز در جایی و  (.158ش، 1372من به گردش درآید )مشبکی، لۀ شور، پیرامون من و بوسیکخود استوار بمانم تا همه امور 

النظام  عان النظام من الخرز یجمعه و یضمه: فان انقطکان القیم باالمر مکو م» :در پاسخ به عمرخطاب آمده است که دیگر
ها مهره است که مهره ۀمانند رشت ،زمامدار و رهبر (، یعنی: جایگاه190ش، ص 1383، سیّد رضی) «تفرق الخرز و ذهب

ایی در ج $. امامگردندمیها از هم جدا شده و پراکنده نماید. اگر این رشته بگسلد، مهرهمیرا گرد آورده و به هم پیوند 
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و »د که: نموده و اشاره داشتن عنوانن ، علت سقوط کوفیان را پراکندگی و تفرقه ایشادیگر، ضمن تأکید بر یکپارچگی
 (، یعنی:  زشت باد روی شما که در حق خود متفرقید.50)همو، ص «م و ترحاکم! فقبحا لکم عن حقکتفرق

 
 هااستفاده از فرصت 

 گیریای است که بهرهنسیل نهفته(. فرصت، پتا178ش، ص1385هاست )رضاییان، مدیریت، مستلزم آگاهی از فرصت

های اساسی ها از جمله گام( و شناسایی و ارزیابی فرصت183ش، ص 1385شود )علی احمدی، میاز آن موجب رشد 

گیری از ، به بهره$(. امام علی241ش، ص 1385باشد )رضاییان، می آنهاریزی راهبردی و استراتژیک سازمبرنامه

، سیّد رضی) «فاعملوا ... قبل ان یخمد العمل، و ینقطع المهل»ند. از فرمایشات ایشان است که: ها بسیار تأکید داشتفرصت

 ةاضاع»اند: چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یابد. نیز فرموده آنکه(، یعنی: عمل کنید ... پیش از 336ش، ص 1383

معروف  ۀشود. امام$ همچنین در ناممیها موجب اندوه (، یعنی: از دست دادن فرصت464)همو، ص  «ةغص ةالفرص

فرصت از  آنکه(، یعنی: پیش از 380)همو، ص  «ون غصةکقبل ان ت بادر الفرصة»فرمایند: می خود به امام حسن$

دست برود و اندوه ببار آورد، از فرصت استفاده کن. در جایی دیگر، از دست دادن فرصت را نشانه حماقت دانسته و 

ها در یعنی: از دست دادن فرصت (.276 ،ص2ش، ج 1366)آمدی، « انکعند االم الفرصة کتر من الخرق»فرمایند: می

 ةئالفوت و بطی ةسریع ةالفرص»اند: ، حماقت است. امام$ در تشریح ارزش فرصت و فرصت طلبی فرمودهوقت امکان

 .گردندمیروند و دیر بازمیها زود از دست فرصتیعنی:  (.274 ،ص2)همو، ج « العود

 

 کنرتل و نظارت 

ها را دهد تا میزان صحت و سقم فعالیتیمدیر جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام میک است که  ینظارت، کوشش

 ۀنقط نعنوانظارت، به  ای عمل شود تا از اتالف منابع و زمان جلوگیری شود.گونههبباید  ،دست آورد و در صورت انحرافب

مان را در جویی در زهای مدیریتی شده و صرفهری کنترلی است که مانع از اتالف فعالیتمدیریت زمان، ابزا ۀپایانی حلق
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است  ایدارند. مقصود از تمرکز، میزان یا درجه نیز پی دارد. از منظر مدیریتی، نظارت و تمرکز، ارتباط مفهومی نزدیکی

تارهای سازمانی، به دو صورت کلی متمرکز خاصی از سازمان متمرکز است. ساخ ۀگیری و کنترل امور، در نقطکه تصمیم

(. معموالً در یک سازمان غیر متمرکز، مسایل به سرعت حل شده و 294ش، ص 1385و غیرمتمرکز هستند )رضاییان، 

سمت غیر  گیری بهشود. در مدیریت نوین، فرآیند تصمیممیی نظرخواهی گیری، از تعداد افراد برای حل مسأله و تصمیم

کند که در میامور را کنترل  مدیر شخصاً ،در نظارت مستقیم(. 301ش، ص 1386رود )رابینز، میپیش متمرکز شدن 

 آن رانیز که اسالم  ،ارددمیات باز زیرا مدیر را از کلیّ .امکان آن وجود ندارد و چه بسا مضر است ،گسترده یآنهاسازم

ارکت و تفویض اختیار است که موجب افزایش تعهد افراد نسبت گیری از مشد. راهکار مدیریتی این مقوله، بهرهپسندمین

جانبه و سیستماتیک (. نظارت در نظام ارزشی اسالم نیز همه104به سازمان شده و موفقیت سازمان را در پی دارد )همو، ص 

رد. در تأکید بر زمان، اشاره دا ۀ( و بر استفاده از سایر افراد در راستای مدیریت بهین321ش، ص1386است )فروزنده، 

یعنی:  (.474ص  ش،1383، سیّد رضی« )من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء»فرماید: میمشارکت، امام$ 

ص  مو،)ه« هر کالمشاوریال ظهو »فرمایند: میموفقیت از آن کسی است که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند. نیز 

  ت.سینای همچون مشورت پشتوانه یعنی: (.452

شود یمی داده تر ارجاع شده و به کارکنان آزادی عمل از سوی دیگر، امروزه، اتخاذ تصمیمات سازمانی به سطوح پایین

رو، با تفویض بخشی از اختیار به ی پیشآنها(. مدیران سازم13ش، ص 1386تا مسایل کاری خود را حل کنند )رابینز، 

گیری، زمینه افزایش توانمندی ایشان را فراهم نموده و زمان در اختیار میمکارکنان خود و مشارکت دادن ایشان در تص

(. در این راستا باید گفت که یکی از اصول 295ش، ص1385هند )رضاییان، دمیتری اختصاص خود را به امور مهم

 (. 252ش، ص 1386مدیریت اسالمی، برخورداری از معاونی شایسته است )فروزنده، 

م اهل و توخ منه»: فرمایندمیگزینی و کنترل امور الک اشتر در خصوص تفویض اختیار، شریکایشان خطاب به م

رم اخالقا، و اصح اعراضا، و اقل فی ک، فانهم اةو الحیاء، من اهل البیوتات الصالحه، و القدم فی االسالم المتقدم ةالتجرب
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یعنی: زیردستان خود را از میان مردمی  (.410ص  ش،1383، سیّد رضی« )المطامع اشراقا، و ابلغ فی عواقب االمور نظرا

ر، ابرویشان تمیه در مسلمانی سابقه درخشان دارند، انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گراکبا تجربه، با حیا و از خاندانی با تقوا 

ت، ه خالفت مصر گماشابوبکر را ببنمحمد آنکهاست. امام$ پس از  نگری آنان متر و آیندهکآنها  ورزیمحفوظ تر، طمع

یعنی: من تو را سرپرست بزرگترین (. 364)همو، ص «انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر»به او فرمود: 

سیاسی منطقه را به فرماندار منتصب خود آموزش داده و ضمن  ۀلشکرم در مصر قرار دادم. در این نامه، امام$ ادار

در  ماند. این رویکرد امام$، پیرو تعالیم اسالخود نام برده و نصیحت کرده ۀایندنم عنوانتفویض اختیار، از ایشان به 

( یعنی: و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم. 35< )الفرقان، رایو جعلنا معه اخاه هارون وز>رابطه با تعیین جانشین است. 

(، یعنی: 410ش، ص 1383، سیّد رضی« )ق والوفاءوابعث العیون من اهل الصد» فرمایند:میامام نیز خطاب به مالک اشتر 

 برای خود از میان اهل راستی و وفا، چشمانی بینا منصوب کن.

قیدوا »: دنفرمایمی $یعل صورت دیگر کنترل و نظارت، نظارت غیر مستقیم از طریق حسابرسی شخصی است.

 . در جاییکنترل کنید یر خود را با حسابرسخود و رفتایعنی،  .(405،ص 2ش، ج 1379)ری شهری، « انفسکم بالمحاسبه

یعنی:  (.108ص  ش،1383، سیّد رضی) «زنوا انفسکم من قبل ان نوزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا»دیگر فرمودند: 

نین چحسابتان را برسند، به حساب خود برسید. هم آنکهمورد سنجش قرار گیرید و پیش از  آنکهخود را بسنجید قبل از 

خودت،  اکنون به خاطر یعنی:(. 324)همو، ص «کلنفس کفحاسب نفس»هند که: دمیگونه اندرز ه مسلمان اینخطاب ب

 )همو، «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره»: فرمایندمیچنین حساب خویش را بررسی کن. هم

 یش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، خود را بسازد.یعنی: کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پ (.454ص

فویض ها و نیز تگیری از سایر افراد و اندیشههای مدیریت بوده و بهرهنمود که نظارت، از الزمه عنوانگونه توان اینمی

به دنبال دارد.  جویی در زمان راسازی مدیریت از امور اجرایی شده و صرفهبه ایشان، موجب ایجاد فرصت و رهااختیارات 

شود که مدیریت نیاز به صرف هزینه و زمان جهت اعمال میتعهد در ایشان، سبب  ۀخودکنترلی افراد و بیدار کردن روحی
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شود، میه های مجموعمانع هدر رفتن منابع و تالش اینکهکنترل بر ایشان نداشته باشد. نظارت به طرق یاد شده، عالوه بر 

 .برای انجام امور مهم و ضروری منجر خواهد شدرف وقت و صسازی اوقات به بهینه

 

 گیری نتیجه

گیری و فرصت تأکید دارد. گونه که اشاره شد، مدیریت زمان رویکردی مدیریتی است که بر دو عامل تصمیمهمان

ر واقع شده د طلبی را نیز در خود دارد. مدل مفهومی ارائهگیری، جزء اصلی مدیریت است که مفهوم زمان و فرصتتصمیم

نگاهی بر زمان ترکیب کرده و در ادامه سعی بر آن شد تا ضمن تشریح اجزاء مدل و ارائه اجزاء مدیریت علمی را با نیم

 بخشی از اشارات امام$ در صدر اسالم، هر یک از این اجزاء، به تفکیک تحلیل شوند.

، $رگ تعالیم اسالم شاهدیم. از منظر امام علیمطابق با مستندات مورد اشاره، ارکان مدیریت نوین را در برگ ب 

ریزی در امور، توأم با هماهنگ نمودن گیری از زمان، با اعمال مدیریتی هدفمند و برنامهغنیمت شمردن فرصت و بهره

ظرات ن بندی نماید، در کنترل امور ازویتاوّلاجزا میسر است. در بیانات ایشان آمده است که مسلمان بایستی اهداف خود را 

 رفت زمان، بتواند از باقیود راه ندهد تا با ممانعت از هدرگیرد، تزلزل بر تصمیمات خ مشاوران کاردان و قابل اعتماد بهره

جا مطرح است که توجه و کنترل زمان حتی در امر پرستش عمر خود بهره مطلوب ببرد. اهمیّت این رویکرد مدیریتی تا آن

للناس،  کو اذا قمت فی صالت»خطاب به رهبر جامعه مسلمین فرمودند:  $ه است. امامخدا هم مورد اشاره قرار گرفت

خوانی نه با طوالنی مییعنی: هنگامی که نماز به جماعت  (.416ص  ش،1383، سیّد رضی« )ونن منفرا و ال مضیعاکفال ت

 کردن نماز، مردم را پراکنده ساز و نه آنکه با تعجیل، آنرا تباه کن. 

توان برداشت نمود این است که مدل مفهومی پژوهش در میاین مقاله از دریای بیکران بیانات امام علی$ آنچه در 

یت نظیر، این تعالیم منطبق با مدیرها پیش، با بینشی بیمدیریت اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است و امام$ قرن

تعلیم قرار دادند و مدیریت زمان و اجزای آن در فرمایشات را به زبان زمان خود مورد  بهینه از فرصت ۀامروزی و استفاد
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در این پژوهش اشاره شده است. باید گفت آنها  ای ازمند مورد تأکید قرار گرفته که به گوشهایشان به طور مکرر و نظام

این  مواردی از که تعالیم دینی اسالم، تعالیمی برای همه اعصارند که در پس غفلت مخاطبان، مهجور مانده و متأسفانه

الم، توان با کمی دقت در تعالیم دینی و بیانات پیشوایان اسمیهای علوم مختلف امروزی را دست بسیارند. بسیاری از یافته

اندیشه  بینیم،میچه داریم و ندر آن چه گفتیم، تلنگری باشد تا هر چه به روشنی درک و حتی کشف کرد. باشد که آن

 در آوردن تعالیم مورد تأکید اسالم، در امور خود نماییم.کنیم و سعی در به فعل 
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Importance of Time and its Management from Imam Ali's 

 Point of View 
 

    

 

Amir Abbas Yazdani1 

Dr. Habibollah Najafi Hezar Jaribi2 

 

Time management is a novel managerial method which emphasizes on effective utilization of 

time and programming of the related affairs for the purpose of controlling the time and on-time 

performance of activities. The principles of this method are based on determination of 

objectives simultaneous with decisive decision makings, prioritization of affairs, programming, 

coordination and supervision. This whole process includes using opportunities and preventing 

waste of time. Considering the comprehensiveness of Islam which includes coordinated and 

goal-oriented teachings for all eras and the belief that Islam present life styles in all aspects, we 

have therefore tried to present a conceptual model to describe time management and its 

components while reviewing the related literature and at the same time we have tried to discuss 

about the selective statement of Imam Ali which emphasizes on management of affairs with 

time management approach in order to introduce the principles of this novel management 

approach by searching through Islamic trainings and teachings. 
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This study refers to completion in Christianity which means Jesus (pbuh) was the last prophet 

and his presence was as a savior, last long  peace were given to human by God  and their promise 

was finished. Moreover, his thoughts was the last religion; at first, this study analyze its proof 

based on Testaments and after that the philosophy of completion in Christianity and the result 

which is completion in religion. This issue is important in acceptance of Prophet Mohammad 

(pbuh).  
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Quranic development pattern with emphasis on individualism 
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Quranic development pattern with emphasis on individualism is an efficient idea and outlook 

of individuals based on Quranic theories and its thoughts. The aim of human growth is based 

on his creation. In fact, this is one of Quran’s criteria in which introduce the aim of human 

being’s growth as an aim of his creation. 

  Quran’s thought in its general system have its idea and thought to leads human being growth 

in two material and spiritual aspects to its end which is “God’s Satisfaction” on the road of 

worship and its level: Islam, Faith, Virtue,  AKBAT& ETESAM& TAVASSOL, for all human 

being. 
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Methodology Acquaintance and explaining Rules of “Kanzoldaghaegh & 

Bahr olraghaeb”explanation 

  

 

 

Dr. Abbas Mosalaie Pour Yazdi1 

Mahdi Hadian2 

 

Methodology Acquaintance and explaining Rules of an explanation shows the significance 

of its values among the other beside the author’s interest. In this Study, methods, 

references and rules which was used by Mashhadi in his explanation will be analyzed. As 

he didn’t talk about his own explaining rule separately and discussed it among the Quran’s 

verses, this study try to find the rules among his explanation views out. 

Although he was a great Scholar, he worked on literary aspects of Quran as well and 

illustrated the most beautiful literary terms which are used by Quran. Even though he 

uses Nour AL Saghaleyn explanation for completing his explanation but there is some 

differences between these two explanation in which shows Mashhadi’s difference with 

Hoveyzi. He used verbal issues and logic in his explanation and this reason makes his 

explanation different among the others in his time. 
 

Key words: Kanzoldaghaegh&Bahr olraghaeb explanation,Tafsai-l Masor, literary explanation,  

Qomi e Mashhadi, explanation rules, explanation methodology 
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Acquaintance criteria and critics on Falsifications based on Almizan 

explanation by AllameTabatabaie 

 
 

 

Dr. Mohammad Taghi Diari Bidgoli1 

Sakineh Anvari 2 

   

Penetration of falsification among the unique ideology of Islam especially by Jews is one 

of the harms to Islamic sciences in which is called Israelites (Falsification). Two sects’ 

expositors act differently in this regard. AllameTabatabaie as a pioneer except a few times 

avoids using these sources in his explanation. He used different methods to do so, like 

looking throw the sources and more than that, he had emphasis on the text itself based on 

Quran, Traditions, sinless characteristics of prophet and his family (pbut), exact date and 

Scientific proof to differ true Quotes from falsification. Although there were lots of 

falsification in prophets’ life history and its conflict with the sinless characters of them 

was one of the most important methods that he used in Almizan. In this study there is 

falsification analysis and acquaintance criteria and critics on them. 

 
Key words: Falsification, Source critique, Text critique, Almizan. AllameTabatabaie    

 

 

 

 

                                                
1. Associate Professor, Qom University 

2- M.A. In  Quran Science, Qom University 



Autumn and Winter 2015No.2,  Dānish/nāmeh-i ‘ulūm-i Qur’ān Va ḥadīs̠ 

 

 

Historical explanation of the Israelites based on holy Quran 

  

 

 

Dr. Mohammad Kazem Shaker 1 
 

Israel was a title for Prophet Jacob (pbuh) and Israelites refer to his posterity in which 

spread out to all Jews during centuries. Quran explain all their life aspects more than every 

people; from their actions and alliance with Jacobs(pbuh)at the end of his life to their 

future behavior throw centuries in Arabs’ Island where they live by the name of the 

Israelites that indicates their unity.  

Their history start by Jacobs’(pbuh)and his wife entrance to Egypt. They become famous 

throw twelve sons and by prophet Muses (pbuh) as an important religion; by the prophet 

David and Solomon (pbut), they find authority and were their glorious period; and after 

Solomon (pbuh) they face declining. During Naboukad Nasr,Babel’s king, there was no 

sign for their authority. By the Romans invasion in first century they took apart and went 

to different places. 

This article tries to give a historical explanation based on Quran and by using Old 

Testaments' texts. 

 
Key words: the Israelites, Jews, Believers, the Muses’ (pbuh) folk, Hebrews, Quran and 

Testaments 
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