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   چكيده

 داراي نظم، مختلف هايها در موضوعاين گزاره. دار هستندومي هدفهاي قرآن كريم داراي مفهتمام گزاره
براي را طرحي جامع ، توانند عالوه بر رسيدن به اهداف خودمي اي كهبه گونه؛ ارتباط دارند ديگرو با يك هستند

ارائة طرحي  خداوند برايآينده  بودنآشكار و بديهي . ريزي كنندپي، پوشاني با هم) ع( گرايش روحي به اهل بيت
، برخي آيات ةشد الگوي راهبردي طراحي. كندتقويت مي را) ع( جامع در قرآن كريم با هدف گرايش به اهل بيت

ا و ه گزارشها و چينش مفهومي و لفظي اسم به چينش اعداد و ارقام، ا به صورت تلويحي و غير صريحام ،وار منظومه
هرمي را در چهار طبقه از ، ين الگوي راهبردي هماهنگ و ضمني آياتدر قسمتي از ا. پردازدميمقايسه كردن آنها 

 و صفات برخي اختصاص با) ع(بيت اهل آن تبع به و) ص( اكرم پيامبر. بينيمالهي مي يصفات پيامبران و اسماء حسنا
 هرم اين أسر در ويژه جايگاهي در الهي پيامبران ساير به نسبت ،»رحيميت« و »رحمت« جمله از الهي حسناي اسماي

قرآن كريم به وسيلة الگوي : كه استسؤال  در مقام پاسخ به اين پژوهش اين، با توجه به اين نكات. گيرند مي قرار
   گيرد؟كار مي به) ع( اهل بيت و) ص(پيامبر اكرم  چگونه راهبردي را براي ايجاد گرايش به، منظم ساختاري خود

  . هاي خداوندتحج، الگو، قرآن، )ع( اهل بيت، )ص( پيامبر: اژگان كليديو
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  و طرح مسأله مقدمه - 1

قرآن و عترت را عدل و همسنگ و ) ص(در حديث متواتر ثقلين، پيامبر گرامي اسالم 
، 1365كليني، / 414-413، صص1، ج1404صفار، . ك.ر(همراه يكديگر معرّفي كرده است 

ارتباط . )211ص، 1، ج1403احمد بن حنبل، / 423، ص3و ج 415، ص2و ج 294، ص1ج
توان قرآن كريم را تجسم عيني و آيينة  اي است كه مي به گونه) اهل بيت ع(قرآن و عترت 

 ييشناسابا . شمار آورد به) ع(انساني اهل بيت هاي زيبايي الهي نماي فضايل و خصلت تمام

و  توان محبتمي ،)ع(اهل بيت روحي به  شيدر گراو ساختار آن قرآن از  برديراهالگويي 
گرايش به ايشان را تسريع بخشيد و آن الگو را با مديريت راهبردي، در جامعه، اجرايي 

بهايي را در  و گران ها و مطالب بسيار ارزنده علما و محققان در طول تاريخ، كتاب. ساخت
اما . داننوشتهحتّي از منابع اهل سنت، ، )ع(ت به اهل بيت و محب شيگرااثبات، وجوب، فوايد 

: النساء(اولواالمر : وت اين تحقيق و روش از اين جهت است كه تنها آيات مباركي همچونتفا

آل (، مباهله )3/ 5: المائده(و اكمال ) 67/ 5: المائده(، ابالغ )33/ 33: االحزاب(، تطهير )59/ 4
) ع(كنندة ايمان و گرايش ويژه به اهل بيت  كه آشكارا بيان... ، سورة انسان و)61/ 3: عمران

اي از اين آيات در قالب سوره و نظم و  هستند، مورد بحث ما نخواهند بود؛ بلكه مجموعه
سؤال اصلي پژوهش حاضر آن است كه قرآن در راستاي  .پيوستگي آنها، مورد توجه است

  كند؟ را ارائه مي راهبردي چه الگوي )ع( بيت اهل و) ص( اكرم پيامبر به روحي گرايش ايجاد

  شناسي فهومم  - 2

هاي مفهومي و كلي است كه زمينة مناسبي را براي  چهارچوب، الگو منظور از .الگو  -
 يااجز ).104-79صص ،1388، پور معيني( آورددهي آن فراهم ميبندي اطالعات و سامان طبقه
هاي  ارهزلگو از مفاهيمي تشكيل شده است كه در گا :جنبة مفهومي) 1: اند از عبارت الگو

. آيدهاي تجربي به شمار ميكانوني براي بررسي، رود و مستقيم يا غير مستقيمكار مي به، نظري

عنصر ) 2؛ دهد كه واقعيت از چه متغيرهايي تشكيل شده است ق نشان مياين مفاهيم به محقّ
كه از طريق تشخيص  ندهست يكديگرمفاهيم و قضاياي مرتبط با ، هااي از سازهمجموعه: تئوري

براي : قواعد تفسيري) 3؛ شودها ارائه مي ه بيني و تبيين پديد ا و به منظور پيشرهروابط بين متغي
   .)62-32صص، 6137، قوام( بايد از يك سلسه قواعد تفسيري بهره گرفت، توصيف پديدها

ها در جهت دستيابي به  راهبرد را به عمل تجهيز و به كارگيري نيروها و توانايي .راهبرد  -
راهبرد  ).297ص، 1ج، 1381، انوري و ديگران( اندتعريف كرده ژيو استرات هدفي معين



  

       

 
 

                                  

 107   )ع(ت ياهل ب ش روحي بهيگراايجاد قرآن در  راهبردي الگوي
    

، S. Gary Collin  ،1385:كالين گري. اس( است) Strategy( استراتژي ترجمه كلمه مشهور
  . است موضع و ديدگاه، آرايي صف، طرح و نقشه به معناي راهبرد ،پس ).4-3صص

، 1390، احمدزاده( نه استمسير عمليات آگاها در رهنمود دارايراهبرد يك نقشه 
 ،Michael Armstrong: آرمسترانگ مايكل( تصميمات محوري ةشامل مجموع و )176ص

ص ست كه روش منسجم نگريستن به جهان را مشخّداراي يك دورنما و) 37ص، 1389
اي همة اجزا و طرح راهبرد به گونه .)14ص، Oliver Sandra، 1388 :ساندرااوليور ( سازد مي

، تا بي، ساساني( و هماهنگ هستند كه گويي غير از يك مقصد و هدف ندارنددار هدف
از مديريت راهبردي است كه چگونگي فرآيند و گذار از  بخشيراهبرد  پس،. )18-17صص
: رز، جان ايي پي(دهد رار ميفعلي به وضع مطلوب يعني بخش سوم را مورد مطالعه ق وضع

Piers John A. رابينسون .ربچارد ب و: Richard B. Robinson، 1387 ،21-3صص.(   

كه در چند راهكارهايي راهبردها و مجموعه : الگوي راهبردي تعبيرمقصود اين تحقيق از 
يابي از وضعيت فعلي به وضعيت  داراي نقشه و طرح ِعوامل و جوانب مؤثر در دستالگوي 

دار شده و هدف هماهنگو سي ربر ،اجرا و رشدمطلوب است كه آن عوامل و جوانب براي 
  . باشند

قصد، اراده، ) 2؛ ميل، تمايل يافتن) 1: به معاني ذيل آمده است گرايش. گرايش روحي  -
جان در  ن ورواعالوه بر معني روح  واژة). 155-154، صص3ج، 1327، دهخدا( ...و آهنگ

، 4ج، 1381، و ديگران انوري(مايه و باطن؛ زيبايي  درون: معاني ذيل نيز استفاده شده است
تحريك و قصد كردني است ، گراييدن :»گرايش روحي«مقصود از ، در اين تحقيق). 3716ص

اثرات مثبتي فراتر از صرف ايمان به ، هاي متني و فرامتني الت و زيباييتعقّ، ط ادراكاتكه توس
  . آورندوجود مي

پيامبر روايت از بنا به  اي است كهذوات مقدسه) ع( مقصود ما از اهل بيت. )ع(اهل بيت  - 
). 287، ص1ج، 1365،  كلينى( داردچهارده مصعوم و امامان شيعه انحصار در ، )ص(اكرم 

اهل بيت صفات براي ، اين گوييمسخن مي) ص(پيامبر اكرم  برايهرگاه از صفتي ، همچنين
به منزلة نور واحد ، در واليت) ع(اهل بيت همة : از جملهاست؛ ايشان نيز قابل اثبات ) ع(

علم به تمام ؛ )6ص، 26ج، 1404، مجلسي/ 415-412صص، 2ج، 1413 ،ابن طاووس( هستند
، 1ج، 1411، حسكاني/ 257و  230صص، 1ج، 1365، كليني( كتاب براي چهارده معصوم

 مادر بودن حضرت زهراو ) ع( امام علي و) ص(بودن پيامبر به منزلة پدر ؛ )405-400صص
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برخي ارائه  مطالعه بيشتر پيرامون براي). (238ص، 13ج، 1404، مجلسي( تام براي كلّ) س(
به كتب ، رو سيزده معصوم ديگ) ص(اكرم پيامبر  يشخصيت هايهماننديو كالمي  هايلاستدال

، فيومي /356ص، 4ج، 1421، بن سيدها/ 16ص، 26ج، 1404، مجلسي :ذيل مراجعه شود
، 3، ج1406، امينى /279ص ،1ج، 1365، كليني /89، ص4ج ، 1410، فراهيدى /22ص، 1429

).67-66، صص2، ج1381بابايى، / 105-90صص
1

   

؛ ط آياتسازي و مقايسة دو الگو توس شبيه )الف: دو موضوع اصلي اين تحقيق عبارتند از
  .الهي ياو اسماء حسن صفات پيامبران راهبرد) ب

  ط آياتسازي و مقايسة دو الگو توس شبيه - 3

 هاي خلقي و رفتاري قوم يهود هاي بسياري بين ويژگي اهتتوان به شب در آيات قرآني مي

از آنها  كه برخي و مسلمانان صدر اسالم به عنوان امت اسالمي دست يافت )يلاسرائ بني(
   :ند ازا عبارت

ت قوم يهود و ام توبيخ) 3؛ چينش و گزارش خالفت) 2؛ هاتعداد اسم تعداد اعداد و) 1
نقض عهد الهي و  به جهتهاي مدني در سوره) دو امتاز اين  سست ايمان افراد( اسالم

؛ 40و 27/ 2: بقرهال؛ 77 /3: آل عمران(هاي الهي  حفظ و مراعات ميثاقآنان مبني بر توصيه به 
  .ياي امت اسالمة عبرت برآين، الگوي يهود ناروا و هاي زشت وتهمت )4؛ )25 /13: رعدال

   مقايسه آن دوساخت دو الگوي رفتاري و   -1- 3

  سازة الگوي قوم يهود - 1-1- 3

  ويژه سورةب؛ هاي مختلف پرداخته استاسرائيل در سوره قرآن كريم به خلقيات و رفتار بني
و  تفصيلي در برگرفتههاي قوم يهود را بطور  ترين سرگذشت و ويژگي بقره كه بهترين و كامل

آخر تا  را از اولقوم  آن هاي ويژگي، در هيچ جاي ديگر قرآن به اين كمال و پيوستگي
  . بيان نكرده است ايشانماجراهاي 

، بطور اجمال مدني و آيات لين و آخرين سورةاو مورد با وجود اختالف نقلهاي جزئي در
. ك.ر(كه سورة بقره اولين و سورة مائده آخرين سورة نازل شده در مدينه است توان گفت مي

                                                           
 بودن روز به و يروان دليل به تنها قرآني، پژوهش اين در...  و راهبرد همانند مديريتي علم واژگان بردن كار به. 1

  .است نبيا قابل سادگي به قرآني ارزندة مطالب نيز ديگر مختلف ادبي سبكهاي با ،وگرنه است مقاله اين نوشتار



  

       

 
 

                                  

 109   )ع(ت ياهل ب ش روحي بهيگراايجاد قرآن در  راهبردي الگوي
    

، 5ج ،1417 طباطبايي،/ 355، ص3ج ،1411فخر رازي،  /592، ص2، ج1416وري، بقمي نيشا
هاي مدني در پرداختن ه به شمول سورهبا توج ).403-402صص، 1376، تيحج /157ص

م منظّ) جزئي از الگوي راهبردي( ها را به عنوان الگويياين سوره، كامل به زندگي قوم يهود
ه به با توج، ر نتيجهد. ندنكرا بازگو مي فاقات قوم يهودتمام اتّ، يابيم كه بطور تفصيليمي

قوم مذكور از رفتارهاي  ، ارائه شد، تمامشناسي فهومالگو در قسمت م حاتي كه دربارةتوضي
، آن هاي رفتاري و اعتقادي گذشته درويژگيكه ( به عنوان الگويي را هاي مدنييهود در سوره

 در سورة بقره ترين خالصة اين الگوكامل. گيريمدر نظر مي) قابل نمايش و استنباط باشد

، با انجام اين كار واين نظام را در الگويي شكل داد توان مي ،با توجه به اين نكته. موجود است
  . ستديگر الگوها منطبق برو رفتاري قابل قياس و اين الگو نيز مانند ساير الگوهاي اعتقادي 

ترين و خالصه( هاگر آيات مربوط به يهود در كل قرآن يا سورة بقر ،نطور كه گفته شداهم 
را به عنوان الگوي مطرح شده از قوم يهود به حساب ) ترين الگوي ارائه شده از يهودكامل

اين دو ، الگوي مطرح شده براي مسلمانان به حساب آوريم را آوريم و كل قرآن از اول تا انتها
  . قابل قياس خواهند بود، الگو هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ ظاهري و لفظي

در ( اين سوره است از 40الگوي معرفي شده در سورة بقره دربارة يهود آية  ابتدايِ 
) قرآن را در مورد امت اسالم و يهود محاسبه نكنيم شده در كلّ صورتي كه ديگر الگوهاي ارائه

ابتداي نزول قرآن در ابتداي تشكيل ، ها مسلمان الگويدربارة . است 247آية ، و انتهاي اين الگو
-به حساب مي، و انتهاي آن را انتهاي نزول قرآن در اين اجتماعرا نقطة شروع عة مدني جام

  . وريمآ

دادن  و نشانتلويحي  سازي قرآن كريم به شبيه، )جزئي از الگوي راهبردي( در هر دو الگو
بر اساس آيات و الگوي رفتاري مسلمانان است ، اين الگوها ةاز جمل. ها پرداخته است شباهت
در . شودمي ـ مسلمانان صدر اسالم، ويژهب ـ شامل مسلمانان، م تاريخيو اتفاقات مسلّقرآن 

مقايسة اين دو الگو به ، را بر اساس آيات قرآن شكل دهيمرفتاري صورتي كه اين دو الگوي 
اهل ويژه اگر ب ـ كار دشواري نخواهد بود، دليل يكساني مرجع بنياني واحد يعني قرآن كريم

  . ت اسالم و يهود پرداخته باشندنظير بين امبي يهايشباهت ةسازي و ارائ به شبيهخود ) ع(بيت 

كيد بر چينش أبعد از طراحي اين دو الگو و ترسيم منظومه و ساختار آن با تدر ادامة مقاله، 
به  ،و قوم يهود يامت اسالم ةشد شده و مقايسة دو الگوي ارائه رفتاري گفته  -الگوي اعتقادي

   .شود پرداخته ميمربوط يات سي آربر
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  سازة الگوي رفتاري امت مسلمان  - 1-2- 3

اي از تاريخ صدر اسالم در نظر المعارف و نقشه ةتوانيم قرآن كريم را به عنوان دائرمي
) ص(پيامبر ت نامه ام ها و اصول كلي زندگيتبشيرانذارها و ، هابگيريم كه رخدادها و ويژگي

توانيم ما مي، ه به تعريفي كه از الگو ارائه شدبا توج. اي داده استرا از صدر اسالم در خود ج
كه قابل  ، عرضه كنيمرفتار امت مسلمان در صدر اسالمو يد اعق ،و چهارچوبي از مفاهيم الگو

هاي از طريق نقل يمتوانمي، همچنين. قياس با هر الگوي رفتاري اجتماعي ديگري است
الگوي اين الگو را رصد كنيم و اين  ،)ص( اكرم پيامبرقات بعد از فاو اتّو متواتر تاريخي معتبر 

را گسترش دهيم تا به مسلمانان كنوني برسيم و اين الگوي رفتاري را با  رفتاري-اعتقادي
وان رفتار تمي ،البته( مطالعه قرار دهيم در معرضو كنيم مقايسه  اهقوم ساير اجتماعات ديگر و

ساختن اين الگوي  .)مطرح كرد، به عنوان الگوي قابل قياس و گانهمسلمانان كنوني را جدا
ر اين رفتاري و استخراج امور كلي كه در قرآن ذكر شده است با توجه به اطالعات فراوان د

در مدينه آغاز  مامت اسال پذير نظم و كه شروع زندگي مدني از آنجا. پذير است امكانزمينه 
  . زيمپرداهاي مدني ميسي سورهربه بر، شد

هاي ويژگيبه صورتي كه ( امت مسلمان رفتاريـ  نقشة الگوي اعتقادي، بنابر اين بيان
از ، بطور اساسي )آن قابل نمايش و استنباط باشد رفتاري و اعتقادي گذشته و كنوني آنها در

كند و در و با سورة آل عمران ادامه پيدا ميشود ميهاي مدني يعني سورة بقره آغاز سوره
و يا در رديف آخرين آخرين سورة كامل ، شك به اعتقاد فريقين كه بي به سورة مائده، نهايت
، طباطبايي/ 592ص، 2ج، 1416، وريبقمي نيشا. ك.ر( شودختم مياست،  نازل شده آيات
فخر رازي نيز در ذيل آية اكمال، اين  ).403-402، صص1376حجتي، / 157، ص5ج، 1417

 هذه نزلَت لَما إنه: الْآثارِ أصحاب قالَ«: گويد داند و مياهل سنت مينكته را مورد تأييد و تأكيد 

 لَم و يوماً، ثَمانينش و اثْنينِ أوِ يوماً، ثَمانني و أحداً إلّا نزولها بعد يعمر لَم )ص( النبِي علَي الْآيةُ

؛ )355، ص3، ج1411فخر رازي، ( »...ألْبتة  تبديلَ ال و نسخ ال و ةٌزياد بعدها الشريعة في يحصلْ
روز زنده بود و هيچگونه  82يا  81) ص(اند كه بعد از نزول اين آيه، پيامبر  اهل حديث گفته

به در ادامه، با توجه به وجود اين دو الگو، . زيادي يا نسخ يا تبديلي در شريعت رخ نداد
  . پردازيمميآنها مقايسة 

ق با الگوي امت اسالم بيها در حالي است كه اگر الگويي غير از يهود براي تطقياساين 
 بنايم. شود، يافت نميتشابهات بين آنها در قرآن انتخاب شود بسياري از مصاديق مفاهيم يعني
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خ داده ر بسياري از اتفاقات ،وگرنه، استتشابه رفتاري و مفهومي  ،الگويي اين تشابه و تطابق
: ؛ األعراف2/60: البقره( شدن دريا  شكافته: مثل، سابقه ندارد؛ وم يهود در امت اسالمشده در ق

 تحريف كتاب ،)20/ 20: ؛ طه117/ 7: األعراف( )ع( ي موسياژدها شدن عصا ،)160/ 7

 )153/ 4: ؛ النساء50/ 2: البقره( را پرستيدن هگوسال مجسمة ،)41/ 5: ؛ المائده79/ 2: البقره(

آزار ، نقض عهد، هاي خداوندهمچون كشتن حجت ـولي بسياري از رفتارهاي ديگر ؛...و
. در اين امت رخ داده است ـ هاي خداوند و غصب جايگاه خالفت الهيحجت

  

ييد قرار أالگو را مورد تدر اين دو  يتشابه رفتارت، سناهل از شيعه و فراواني احاديث 
را انجام ) يهود( شما مو به مو رفتار پيشينيان: فرمودند) ص( ماكر پيامبر؛ از جمله، دهند مي

، 1367  ،قمي. ك.ر( ن امامت و آخرينش نماز خواهد بوداولين نقض عهدتا. ...   خواهيد داد
بدون ، با صراحت در نقض عهداين حديث  ).350ص، 24ج، 1404، مجلسي/ 413ص، 2ج

   .)1274ص، 3ج، 1407، بخاري( ذكر لفظ امامت و نماز از اهل سنت نقل شده است

  سازي و مقايسة دو الگوي امت اسالمي و قوم يهود دالئل شبيه  - 1-3- 3

سازي و مقايسة دو  بر شبيهمبني  يداليل اكنون به، بعد از روشن شدن چگونگي دو الگو
  : پردازيممي الگو توسط آيات

  هاتعداد اعداد و اسم  -1- 1-3- 3

 آل عمران و نساء و، بقرهمانند هاي مدني  كشي يهود در سورهدر مورد پيامبرآزاري و پيامبر

: آل عمران؛ 61/ 2: البقره. نك( سخن به ميان آمده است ،)124ص، 3ج ،1417 ،طباطبايي(... 

، ذيلعددي  دربارة امت اسالم اين اتفاقات با تشبيهات و دالئل. )155/ 4: نساءال ؛112و  21/ 3
  :شود تواند استوار مي

سخن از ، است) ص(پيامبر هاي الگوي رفتاري امت آل عمران كه يكي از سوره  در سورة
از بحث ، بيش از سه بار، در اين سوره. قوم يهود به ميان آمده است پيامبركشي و پيامبرآزاريِ

مذمت  درراـ بيشترين تكرار اين سوره  واست  مطرح شدهط قوم يهود پيامبران توس نكشت
   ).183، 181، 112، 21 /3: عمران آل(قرآن دارد  هاي هسوربين در  ـ انبياءن اسرائيل بر كشت بني

عمران وحي شد كه صاحب پسري خواهد كه به  شود از مفهوم برخي روايات استفاده مي
توان چنين گفت كه  بنابراين، مي). 155، 3ج ،1404 ،صدوق/ 535ص، 1ج، 1365، كليني( شد

حضرت عمران پدر بزرگ  .كنندة وحي الهي است ن دريافته؛ چودمآ شمار مي پيامبر بهوي نيز 
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شدن  هرگاه از برگزيده، عالوه بر اين) 12/ 66: تحريمال(بوده است ) ع( و پدر مريم) ع( عيسي
ذرشخص صاحب در قرآن سخن گفته شده، ) 33/ 3: آل عمران. نك: مثل عمران( ة شخصيي

  ). همانجا) (ع( ة نوحيو ذر) ع(اهيم ة ابريمثل ذر ، معصوم بوده است ـذريه نيز خود

در ) ع(اهل بيت ه اين است كه نام چهارده تن از افراد معصوم به تعداد نكته جالب توج
نطور كه امت اهم( است  ذكر شده )ردكه بيشترين مذمت پيامبركشي يهود را دا(قرآن  اين سورة

  :عبارتند از نام برده شده عصومانِم). به شهادت رساندند) ص(پيامبر را بعد از اهل بيت اسالم 
 ا، يحيي، عيسي، مريمي، زكريموس، عمران، اسباط، يعقوب، اسحاق، اسماعيل، ابراهيم، نوح، آدم

) ص( و نام پيامبر خاتم) ع( آدم مذكور،قابل ذكر است كه نام اولين پيامبر  ).ص(د محم و

: آل عمران. نك( ذكر شده است، يدهبرگز آخرين پيامبري است كه از ميان اين چهارده معصومِ 

سازي  تلويحي و شبيه ةدربارة اشارديگر مهم ة نكت .)84، 45، 42، 38-39، 36، 33/ 3
اشاره خاص دارد و جنسيت آنها ) ع(اهل بيت اين است كه قرآن به تعداد ، نامحسوس دو الگو

ه برده نشده است نام تنها زن برگزيده حضرت مريم است و ديگر نام هيچ زني در اين سورو 
  . اين نام ذكر شده است، كه در كنار نام سيزده پيامبر معصوم

 حضرت زهرا) ع(از بين اهل بيت تنها زن معصوم ، از ديدگاه شيعهكه با توجه به اين نكته  

، )تطبيق دقيق جنسيت سيزده بعالوه يك(شود  ذكر ميمعصوم ديگر مرد  13 بااست كه ) س(
كه بيشترين ( در سورة آل عمران انيم با ذكر چهارده تن از معصومقرآن كررسد به نظر مي

، توسط امت اسالم) ع(اهل بيت رسيدن  و به شهادت) دذمت يهود بر پيامبركشي را دارم
ـ دهدنشان مي، خوبيكه شباهت دو الگو را ب كردهارائه ، نظيري را در اين موردسازي بي شبيه

هايي كه  اين امر با اعداد اسماء و قرينه. وقوع پيوسته است به، ويژه كه اين نظم در عالم واقعب
  . شودمي آيد مستحكمدر ادامه مي

كه ) هامان و قارون، فرعون( سه سركش به مقابله با )ع( و هارون )ع( موسي دانيم كهمي
د تولّ، چنينهم .)39 /29: عنكبوتال( در دست داشتند برانگيخته شدند را حكومت و حاكميت

، اسرائيل ت بنيراه مقهوريبا ترس فراوان به هم) ع( موسيحضرت اسرائيل يعني  بنيمنجي 
 مهديحضرت ، همانند تولد منجي امت اسالم ـ) 6 و 4/ 28: قصصال( صورت گرفته است

 است ، اتفاق افتادهعباس پنهاني و ترس و در حال ضعف جبهة حق در برابر بني بطوركه ) عج(

و  عنوان قرينه به ،را تنها شواهدتوان برخي از اين مي ،البته .)56، ص31ج، 1404، مجلسي(
  . مطرح كرد، برخي ديگر را به عنوان برهان
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   در مشابهت الگوي راهبردي دقيقنكاتي  -2- 1-3- 3

تأكيد بسيار بااليي بر آزار موسي و ، سورة بقرهيعني در مدينه  شده اولين سورة نازل در
 گرايش درست و در مورد عدم رفتار صحيح ات متعددل وجود آيبه دلي. وجود دارد) ع( هارون

در اين سوره، توان گفت  مي، و پيامبران بعد از ايشان) ع( نسبت به موسي و هارون اسرائيل بني
 و 87 و 75 و 74 و 67 و 61 و 51/ 2 بقرهال( پرداخته نشده است، به هيچ مبحثي به اين اندازه

د به وخطر عمده در ابتداي ور ، در صدر اسالمحال عين در). 102 و 101 و 98 و 96 و 91
و نقش مشركان در  .نه يهود ،توسط مشركان قريش صورت گرفت، ها مدينه و اولين جنگ

كهكند ييد ميأرا ت اين مفهومهمين امر . بيش از قوم يهود بود ،ليت اسالم در آن اواتهديد ام 

صورت گرفته است تا امت اسالم دست از  كريمقرآن ط سازي و تطابق دو الگو توس تشابه اين
  . دهاي خداوند برداربه حجتنسبت سوء گرايش 

بقره   بار در سورة 14با هم ) ع( نكتة بسيار جالب ديگر اين است كه نام موسي و هارون
 تن يعني الگوي تمام نماي قوم يهود در پيامبرآزاري و پيامبركشي ذكر شده است و آزار اين دو

  . رد تقبيح قرار گرفته استبسيار مو

 سخن از آل هارون، )253-247/ 2: البقره( بقره ةآخرين آيات مربوط به يهود در سوردر  

.داده است) ع( عليحضرت به ) ص( اكرم پيامبركه  لقبيهمان  آيدـبه ميان مي) ع(
1

اين تنها  
 از آل هارونر آن، داست كه ) يعني قسمت آخر الگوي ارائه شده از الگوي قوم يهود( اي آيه

و نارضايتي سران ياد شده و در حالي اين سخن به ميان آمده كه بحث از خالفت الهي ) ع(
 خالفت الهيدربارة نيز  )248/ 2: البقره((آيات الگو آخرين . قوم در اين باره در ميان است

سورة بقره . رسدشده از قوم يهود به پايان مي سخن و الگوي ارائه، كه با همين موضوع است
 )ذكر آيات آن گذشت( ايشان است رفتار با پيامبركشي و سوء آزاري وخود نمايشگاه پيامبر

به اين امر را به مردم گفته بود و قرآن هاي دو قوم  در مورد شباهت) ص(پيامبر امري كه  انهم
يث حد«در  )ص(اكرم  پيامبر، عالوه بر اين. براي آيندگان نگارش كرده است، صورت تلويحي

 و امام علي) ص(پيامبر نسبت  اب )ع( و هارون) ع(يكساني منزلت موسي  اعالم با، »منزلت

  . هاي اين دو الگو اشاره دارد شباهتو ديگر ) ع( ة امام علييبه ادامة نسل نبوت در ذر ،)ع(

                                                           

ى نبِ ال هـأن ، الّايبِمرتلة هارونَ من موس يأنت من«: فرمود )ع( خطاب به على )ص( پيامبر منزلت، حديث در .1
ع301، ص4، جزء7، ج1407بخارى، : ك.ر(» يدب(.  
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 شوداسرائيل نقل مي استان از بنينكته قابل ذكر ديگر اين است كه در قرآن كريم دوازده د

به نيز در تورات موجود جالب به نظر برسد كه  ممكن است ).151ص، 1ج ،1417 ،طباطبايي(
از دوازده سبط از ، به عنوان مثال. اي شده استه ويژهعدد دوازده در ميان پيامبران توج

برد كه هر كدام را نام مي شخصيا  پيامبر 24برد يا اسماعيل نام مي اسرائيل يا دوازده فرزند بني
  .)31-10 :25 اول تواريخ و 20 :17پيدايش سفر  ،كتاب مقدس( زده فرزند داشتنددوا

شيوة ، خداوند در قرآن قيقنگاري د آيندهبه خصوصيات گفته شده و با توجه  بر اساس
نطور اهم؛ شودمييابد يا در مقطعي از زمان در آينده تكرار رفتار اين دو الگوي متشابه ادامه مي

موارد مشابه بندي  به جمعحال . ولي باز تكرار شده است ،داده شده كه در گذشته هشدار
  :پردازيمميمربوط 

و ذكر ) ع( تعداد نام افراد معصوم پيامبران گذشته و تطبيق دقيق آن با تعداد اهل بيت )1
) س( مريم، شود و آن زننام برده مياي كه تنها يك زن به گونه( دقيق جنسيت بين آنها

  .)132-33 /3: آل عمران) (نان عالم و مطهر استبرگزيده شده بر ز

اي كه در بين سوره) ع( اهل بيتجنسيت قابليت تطبيق دقيق با  و ذكر عدد چهارده )2
   .را دربرداردبيشترين مذمت يهود در پيامبركشي 

  . آينده امت اسالم با يهوديان يرفتار-اعتقاديمبني بر شباهت  احاديث وارده  )3

در پيامبرآزاري  دخالصة تمام نماي الگوي يهو( سورة بقره در) ع( ذكر نام موسي و هارون
سازي  دليلي ديگر بر اين شبيه) ع تعداد اهل بيت( به تعداد چهارده) و عهدشكني و پيامبركشي

  . الگوي يهود و انطباق آن بر امت اسالم است

  چينش و گزارش خالفت الهي  -3- 1-3- 3

هاي خداوند به حدي است كه خداوند قبال حجتاهميت خالفت الهي و رفتار مناسب در 
اولين جزء قانون اساسي نازل شده براي اجتماع مسلمانان ( متعال در اولين آيات سورة بقره

براي تمامي فرشتگان و جنيان و  تاريخ خالفت الهي و جانشيني او را از اولين انسان ،)مدني
  .)30 /2: رهبقال( پردازدكند و به ذكر آن ميها بيان ميانسان

/ 2: البقره( در سورة بقره) ع( ذكر شده از قوم موسي) از لحاظ چينشي( در آخرين داستان

 حق واليت جانشينانِ رساند كهپايان مياينگونه به يهود را قوم  خداوند سخن از، )247-253
) ع( اهل بيت يعني) ص(پيامبر همانند پايمال شدن حق جانشينان ؛ اين شود پايمال مي، بر حق

پيامبر در آخر عمر ) اياشاره به سياست مقايسه( در بين امت اسالم توسط نخبگان سياسي
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1و ناديده گرفتن خالفت الهي در آخرين آيات) از لحاظ مفهومي) (ص(

شده در سورة  نازل 
  . است ])از لحاظ چينشي( ها يعني آخرين قطعات الگوي ارائه شده از مسلمان[ مائده

هاي پيروي و اطاعت از حجت، اسرائيلعهد خداوند با بني به اين كه ، با توجهچنينهم
در ابتداي  آنها ،)151ص، 1ج، 1417 ،طباطبايي. و نيز نك12/ 5: مائدهال( بوده استخداوند 

اين توصيه و يادآوري . اندتوصيه به رعايت حق خالفت الهي شده، )40/ 2: البقره( داستان يهود
با ) اولين جزء الگوي مدني امت اسالم(بقره ة ابتداي اين سور درست براي امت اسالمي در

تكرار ، عالوه بر اين. )41-40 /2 :البقره( آمده است) ع( يادآوري سر باز زدن از خالفت آدم
اين امر ، هايي كه گفته شددر همين سوره با ويژگيمورد چهارده  در) ع( موسي و هارون لفظ

 وكساني در ذكر خالفت الهي در هر دو الگو از لحاظ مفهومي اين تشابه و ي. كندرا تقويت مي
  . قابل توجه استاز لحاظ چينشي و لفظي 

ترين ترين و كاملخالصه( دربارة قوم يهود در آخرين داستان ارائه شده در سورة بقره 
 يلَكُم طالُوت ملكاً قالُوا أَنو قالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ ﴿ ة شريفةبا ذكر آي ،)الگوي يهود

اص الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّه نةً معس تؤي لَم و هنم لْكبِالْم قأَح نحن نا ولَيع لْكالْم كُونُ لَهي و كُملَيع طَفاه
كه ) 247 /2: بقرهال( ﴾مين يشاُء و اللَّه واسع علملْكَه م  زاده بسطَةً في الْعلْمِ و الْجِسمِ و اللَّه يؤيت

 وضوع بحثم، در اين سوره است) ع( بقره و آخرين داستان قوم موسي ةسور در بخش پاياني
جانشين پيامبر زير بار خالفت به حق ) ع( دربارة خالفت و جانشيني است كه سران قوم موسي

 نيز )كامل نازل شدهسورة آخرين (مائده سورة م از سو ةآي. خويش نرفتند و از آن سر باز زدند
/ 2: البقره .ك.ر( اسرائيل آخرين داستان سورة بقره دربارة بني و داللت بر جانشيني الهي دارد

  . اسرائيل از پذيرش جانشين به حق پيامبرشان دارد باز زدن سران بني اشاره به سر نيز )247

طور صريح بحث ب در سه جا، الگوي رفتار يهوددر سورة بقره به عنوان خالصة ، چنينهم
دربارة خالفت در اين سوره،  ).247 و 124، 30 /2: بقرهال( به ميان آمده استاز خالفت الهي 

و إِذْ قالَ ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قالُوا أَ تجعلُ ﴿ :خوانيم، ميالهي حضرت آدم
ي نونَفيها ملَمعما ال ت لَمي أَعقالَ إِن لَك سقَدن و كدمبِح حبسن نحن ماَء والد كفسي فيها و فِْسد ﴾ 

 خواهم جانشينى زمين در من«: گفت فرشتگان به تو پروردگار چون و؛ )30 /2: بقرهال(

 خونها و انگيزد فساد آن، در كه گمارى مى را كسى آن، در آيا«: گفتند]  فرشتگان[ ،»گماشت

                                                           
 .)3 /5 :المائده(اكمال دين  ةآي. 1
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 ]خداوند[؟ »پردازيم مى تقديست به و كنيم مى تنزيه] را تو[ تو، ستايش با ما كه آن حال، و بريزد

  . »دانيد نمى شما كه دانم مى چيزى من«: فرمود

از  بحث ،)67 و 55 ،3 آيات(جا  به عنوان آخرين سورة نازله نيز در سه در سورة مائده
  . ه ميان آمده استب خالفت الهي

. كند دنبال ميمقصدي، رسيدن به  براي، اي هدفي را از اول تا آخر طبيعي است كه هر نقشه

امامت و واليت را كه در ابتدا و اثنا و انتهاي اين نقشه و الگوي رفتاري  ةنكتبه اگر ، حال
وي راهبردي به اهميت و جايگاه امامت و واليت در الگ، مسلمانان درخشش دارند توجه كنيم

  . بريم قرآن پي مي

واليت و  مقولة) 1 :از جمله؛ نكاتي قابل استخراج است ،شده گفته مطالباز نظم موجود و 
اثناء و انتهاي هر دو الگوي قوم ، در ابتدااين نكته طوري كه ب، جانشيني امري بسيار مهم است

 الي فرستادگان دو قومصبر و مظلوميت با) 2؛ ذكر شده است) ص(پيامبر ت و ام) ع( موسي
، و نافرمانيفرستادگان الهي  رساندن بهبيشتر افراد هر دو قوم در آزار) 3كامالً، مشهود است؛ 

كيد بر موضوع أبا سه تـ  بقره و مائدهسورة بين دو الگو در  شباهت) 4؛ رنددايكساني مسلك 
  . شود ـ مشاهده مي خالفت الهي

  عهد ايو توصيه به وف شكني پيمان  -4- 1-3- 3

 ي قوم يهود و امت اسالميدو الگوهر نقض عهد در  رويدادبه شباهت ، در اين قسمت
بقره؛ سورة نمايش اول و آخر دو الگو در  )2الگوسازي همسان در آيات مدني؛ ) 1: پردازيممي
 -4اول و آخر الگوي يهود در سورة بقره با اول و آخر الگوي امت اسالمي در آيات مدني؛ ) 3

  . و آخر سورة مائده در دو الگوي يهود و امت اسالمياول 

به ، پايان ه صورت جداگانه و دريك از اين دو الگو ب به بررسي شيوة ارائة هردر ادامه،  
  :پردازيمميبندي تشابهات دو الگو  جمع

  : توان در مفهوم و لفظ ديداين نظم را مي شكلبه چند ، يهودقوم  مورد در

به بيان حفظ مطلق  ،)40/ 2: بقرهال( يهودالگوي  وسورة بقره در  ):1( ةشكل شمار .1
ط سران نقض عهد خالفت الهي توس، از يهود در اين سوره بحثپردازد و در پايان عهدها مي

با اين توضيح؛ شودت اسالم يادآور مييهود را براي ام :  

قوم داستان و ماجراهاي دورنمايي از با ، هدر سورة بقر اسرائيل همان ابتداي داستان بني در
  يا بين﴿: كندفي ميبه خواننده معرّ، اين قوم را اين چنين آنان،با يادآوري عهدشكني يهود و 



  

       

 
 

                                  

 117   )ع(ت ياهل ب ش روحي بهيگراايجاد قرآن در  راهبردي الگوي
    

: بقرهال( ﴾أَنعمت علَيكُم و أَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم و إِياي فَارهبون  إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّيت

در ذهن خواننده ، هاي ديگر اين نوع شروع همانند هر يك از انواع شروع ادبي داستان .)40 /2
عاتي را به الاطّ، يلاسرائ يعني بني، هاي قوم مورد بحثسزايي دارد تا خواننده از ويژگيثير بأت

  . نسبت به ايشان شكل بگيرد تشدست آورد و ذهني

كه با توصيه بر عدم نقض عهد و پيمان  يلاسرائ شده در سورة بقره براي بني الگوي عرضه 
با نقض پايان آن  و) 246 /همان( ﴾اقالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتب علَيكُم الْقتالُ أَالَّ تقاتلُو﴿ ؛شروع شده

يهود در قوم كه با مردود شدن بسياري از  استذكر خالفت الهي  وط سران عهد آنها توس
و قالَ لَهم نبِيهم إِنَّ ﴿ يابد؛، تحقّق مياستان يهود در سورة بقرهد ،)249 /همان( امتحان طالوت

كاً قالُوا أَنلم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد ياللَّه  تؤي لَم و هنم لْكبِالْم قأَح نحن نا ولَيع لْكالْم كُونُ لَهي
اص الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّه نةً معيتسؤي اللَّه مِ والْجِس لْمِ وي الْعطَةً فسب هزاد و كُملَيع طَفاه   نم لْكَهم

ليمع عواس اللَّه شاُء ويل پس از موسى خبر نيافتى اسرائ سران بنى]  حال[آيا از ؛ )247 /همان( ﴾ي
آن [، »ا در راه خدا پيكار كنيمپادشاهى براى ما بگمار ت« :آن گاه كه به پيامبرى از خود گفتند

چرا در راه خدا «: گفتند» .ر گردد، چه بسا پيكار نكنيداگر جنگيدن بر شما مقرّ«: گفت] پيامبر
پس هنگامى كه جنگ  .»ايم فرزندانمان بيرون رانده شده] نزد[نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از 

]  حالِ[پشت كردند، و خداوند به  ] همگى[ر شد، جز شمارى اندك از آنان، بر آنان مقرّ

  . ستمكاران داناست

به اين كنيم، سي ردربارة يهود را بر) مدني( آيات، گر در كل قرآنا ):2( ةشكل شمار .2
 ترين وكاملـ به عنوان  يهود در سورة بقره در ابتداي سخن دربارة: خوريمچينش بر مي

، طباطبايي( اهه حفظ عهدها و ميثاقاين قوم ب ـترين الگوي رفتاري و اعتقادي يهودخالصه
/ 5: مائدهال( از قرآن شده نازل ين سورةآخرآيات در . شوندتوصيه مي) 151ص، 1 ج، 1417

پيامبركشي و  سخن از وشود توصيه ميبه حفظ پيمان  اشاره و، به نقض عهد ،)66، 70، 78
  . گردد مطرح مينيز مورد لعنت واقع شدن يهود 

 ،)آخرين قطعة تكميلي الگوي رفتاري مسلمانان( سورة مائدهاوايل در : )3( شكل شماره .3
كشي و پيامبر نقض عهد و، توصيه به حفظ پيمان: دارند ، مفاهيم زير راآيات دربارة يهود

به ذكر حفظ عهد خالفت الهي و فرستاده ، آية دوازدهم اين سوره ، دراز جمله. عصيان يهود
، 1417 ،طباطبايي. ك.؛ نيز ر12/ 5: مائدهال( اده شده استدخبر ، شدن دوازده نقيب بر اين قوم
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 اي داردمائده دوباره به پيامبركشي يهود اشاره سورةاواخر  ،حالدر عين  .)151ص، 1 ج

  ).110/ 5: مائدهال(

   :توان ديدمي شكل به چند ينظم در مفهوم و لفظ را در امت اسالمهاي م شباهتاين 

هايي كه در  گروه( اسالم مخالفان مربوط به مدني آيات، ناگر در كل قرآ :اولشكل ) الف
به اين چينش  كنيمسي ررا بر) منافقين، كفار، ها سست ايمان: مقابل اسالم مقابله كردند مانند

و در اولين آياتي  آيدبه ميان ميسخن از خالفت الهي حضرت آدم ، در ابتداي امر: خوريمبرمي
با توجه به ( اشاره به نقض عهد كفار در حال و آينده، شد نازل) ص( بر پيامبردر مدينه كه 

به ذكر ، براي مسلمانان مدني ن ابتداي نزول نخستين آياتايعني در هم؛ دارد) صيغة مضارع آن
 توان كلّمي، هالبتّ ).27 /2: بقرهال( پردازدموضع منافقان مي و كافرين نقض عهد، خالفت الهي

هايي  در اول الگو با ويژگيبار چهارده  ميزانبه ) ع( سي و هارونمو بقره را با تكرار لفظة سور
 توان ديدمي رعداز سورة  25 ةدر آيرا نقض عهد  همين مبحث. مد نظر قرار داد، ته شدفكه گ

 . هاي مدني استكه از سوره

اشاره ، او بودن و خليفة الهي) ع( به ماجراي سجده براي آدم ،27 آية بعد از بقره ةدر سور 
يادآوري كردار  نيزاسرائيل و  ت و نصيحت بنيبه مذم، وقفه بي، 114تا  40در آيات . شودمي

بعد از . اندكي از آنها پرداخته استبسيار پردازد و تنها به ستايش آرماني عدة ناپسندشان مي
واجه با اين آيات م، در ابتداي الگوي امت اسالم. آيدبه ميان مياين آيات دوباره بحث از يهود 

الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثاقه و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ و يفِْسدونَ ﴿ :شويممي
همانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن «؛ )27/ 2: بقرهال( ﴾في الْأَرضِ أُولئك هم الْخاسرونَ

پردازند  گسلند و در زمين به فساد مى مى ،داوند به پيوستنش امر فرمودهشكنند و آنچه را خ مى
و إِذا ما أُنزِلَت سورةٌ نظَر ﴿ شده در قرآن با آية در آخرين آيات نازل. »آنانند كه زيانكارانند

: هتوبال( ﴾َهم بِأَنهم قَوم ال يفْقَهونبعضٍ هلْ يراكُم من أَحد ثُم انصرفُوا صرف اللَّه قُلُوب  بعضهم إِىل

 نيز داللت دارد) ص(اكرم نقض عهد با پيامبر  ، بررانكه به نظر مفس شويمروبرو مي) 127 /9

   .)324ص، 2ج، 1403، زمخشري(

ت نبو ةلأاشاره به مس وپردازد در سورة مائده به بيان حفظ مطلق عهدها مي :دومشكل ) ب
عقود و شعائر الهي صدها ، هالبتّ ).324ص، 2ج، زمخشري. ك.ر /2-1/ 5: لمائدها(نيز دارد 

عهد بندگي ، اين عقود و شعائر ترينمهم يكي ازها و  اين مصداق ةمصداق دارند كه از جمل
 از سورة نساء 58 ةنيز در آي  »اتماناال«تعبير  آيد وبه حساب مي اوهاي و پيروي از حجتخدا 



  

       

 
 

                                  

 119   )ع(ت ياهل ب ش روحي بهيگراايجاد قرآن در  راهبردي الگوي
    

به اهلشان هاي حقي است كه بر مردم واجب است آنها را  ي مالي و امانتها اعم از امانت
  ).378ص، 4ج، 1417، طباطبايي( تسليم كنند

 اتمام نعمت الهي را برايو دين ل اكماكه  مائدهيعني ، كامل نازل شده ةدر آخرين سور
زمخشري،(هد گرداني از ع به روي ،)3/ 5: المائده(كند در اين مرحله بيان مي يت اسالمام 

، چنينهم. اشاره شده استو رعايت حق خالفت الهي و عدم نقض آن ) 324ص، 2ج، 1407
احتمال ، )67، 5: مائدهال( ﴾الناس من يعصمك اللَّه و﴿ ةجمل نيز با توجه بهاز لحاظ تاريخي و 

كه از  اي يهـ آ) 43ص، 6ج، 1417 ،طباطبايي( شود برداشت مي ،هاين آياز ) ص( قتل پيامبر
يعني سورة نازل شده آيات آخرين  وجز، كنوني نزول و نه نظم نوشتاري و زمان لحاظ كيفيت

  .استمائده 

سخن از خالفت الهي حضرت آدم است و اولين آياتي كه بر ، بقرهسورة در ابتداي ) ج
صيغة  با توجه به( در مدينه نازل شد اشاره به نقض عهد كفار در حال و آينده) ص(پيامبر 

و ) ع( به ماجراي سجده براي آدم سورهاين  از ارجاعات ديگر ).27 /2: بقرهال( دارد) مضارع آن
 بقره توصيه به حفظ عهد و ميثاق دارد ةدر اواخر سور، سپس. كندمياشاره او هي اللّ فةيخل

  .)283-282 /همان(

  ن در قرآني قوم يهود و هدف از طرح آنارواهاي تهمتآزاررساني و   -5- 1-3- 3

دقت سرگذشت امت يهود و  طرحهدف قرآن از : آيد و آن، اين كهدر اينجا سؤالي پيش مي
   مسائل آنها چيست؟ در نقل

براي نقل  ـ  به كثرت نقل تاريخچه و سبك رفتاري يهوده با توج قرآن كريم رسدبه نظر مي
اين تأييد و تشويق  ياحوادث و رخدادهاي و خلقيات قوم يهود براي مسلمانان و تقبيح 

حتي تعداد آيات دربارة قوم يهود . اي را دنبال كرده استو ويژه مشخّص هدف ـ خصوصيات
زيرا آيات فقهي با داللت ؛ شودمي ، محاسبهيفقه صريحآيات  بيشتر از، با يك نگاه اجمالي

ره بيش از بق ةاما تنها در سور؛ )9ص، 1377، مكارم شيرازي(تند سيصد آيه بيشتر نيس، مستقيم
آيات فقهي  آمده است؛ در حالي كهدرباره يهود ، مستقيم بطور )150-40/ 2: البقره( صد آيه

تنگاتنگ ة با آنها رابط، هر روز، از اول زندگي تا زمان مرگ خويش نانكه مسلماچنان است 
 ).ستارّمبنيز گويي و پرداختن به جزئيات غير مفيد  زيادهدانيم كه قرآن از  مي، در ضمن( دندار

إِنَّ الَّذين ﴿: سازد هاي بين دو الگوي مطرح شده را آشكارتر مييكي ديگر از شباهت ذيل ةآي
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بسا اكْتم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحال ت كُمنةٌ مبصع بِالْإِفْك جاؤ الْإِثْمِ و نم 
 داستان[ بهتان آن كه كسانى حقيقت، در؛ )11 /24: نورال( ﴾ كبره منهم لَه عذاب عظيم يالَّذي تولَّ

 مكنيد؛ تصور خود براى شرّى را]  تهمت[ آن. بودند شما از اى دسته آوردند،]  ميان در[ را]  افك

 دست كار اين در كه[ آنان از مردى هر براى. است]  بوده[ مصلحتى آن، در شما براى بلكه

 به را آن عمدة قسمت كه ايشان از كس آن و است شده مرتكب كه است گناهى همان ،] داشته

   .داشت خواهد سخت عذابى است گرفته گردن

در راستاي ضربه ) ص( اسالم پيامبرهمسر به ناروا و ناپسند داللت بر تهمت بسيار  اين آيه
به ايشان  ،)ع( حضرت موسيه به آبروي براي خدشهمانگونه كه  ـ داردزدن به آبروي پيامبر 

نيز به ) 368، ص12، ج1411فخر رازي، . نك(و برخي از مفسران اهل سنت  شدتهمت زده 
  يآمنوا ال تكُونوا كَالَّذين آذَوا موس يا أَيها الَّذين﴿ :اندپرداخته ليذآية  تفسيراين موضوع، در 

ا قالُوا ومم اللَّه أَهرجيها فَبو اللَّه دنايد، آورده ايمان كه كسانى اى؛ )69/ 33: حزابالا( ﴾ً كانَ ع 

 مبرّا گفتند آنچه از را او خدا و دادند آزار] خود، اتهام با[ را موسى كه مباشيد كسانى مانند

  . بود آبرومند خدا، نزد و ساخت

از حريم  و دفاع تهمتن با برخورد شديد خداوند با عامالسورة نور  الذكر از ة فوقدر آي
اي كه نكته. زنندگان، مواجه هستيم تهمتبا تأكيد و تهديد همراه ) ص( مقدس پيامبر اكرم

 كه بيشترين تكرار نام پيامبران در قرآن كريم را حضرت موسيكند اين است جلب توجه مي

ي مختلف در هاها و به مناسبتبا شيوه سرگذشت او جزئيات واز ميان پيامبران دارد ) ع(
  . شودبراي مسلمانان نقل مي، تمامي دوران رسالت

  و اسماء حسني صفات پيامبران راهبرد -2- 3

را به و تمجيد از آنها هاي خداوند حجت بهشده در قرآن براي گرايش  ارائه) نظرية( سازة
و گيريم در شكل هرمي با چهار طبقه در نظر مي) جزئي از الگوي راهبردي( صورت يك الگو

 هرمو  پاية اين الگو. آوريمپنجم هرم اسماء و صفات را مختص خداوند به حساب مي ةطبق

با صفات پسنديدة ) با توجه به هماهنگي راهبردي قرآن در رسيدن به مقصد( منظم و هماهنگ
اختصاصي  ايبويژه اسماء حسني، هرم اسماء حسن س آنأو در رشود ميانساني شروع 

به ) ص(اكرم پيامبر وجود نازنين  مربوط بهبا آيات ، به صورت محدود د كهوجود دار، خداوند
في چينش و نظم هندسي صفات و معرّ، بطوري كه بيان خواهد شد. اندنمايش گذاشته شده
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و مخصوص بودن  واالمقام دهندة  د و نشاننس هرم اشاره دارأاي است كه به رپيامبران به گونه
  . هستندآن صفات  ايشان به

-ده براي حجتصفات پسنديذكر وصف آرايي و  ،)هرم( در طبقة اول اين الگو :اول طبقه

، الياس، اين پيامبران ةاز جمل. شودان ميدارد و شامل بسياري از پيامبر هاي خداوند حالت عام
به ، و معموالً شودنمي ذكردربارة آنها  ايويژههستند كه وصف خاص و ) ع( لوط و يونس

بودن آنها ) 139 /37: صافات( و عبد) 10 /66: تحريمال( و صالح) 123 /37: صافاتال( مرسل
  . شوددر قرآن را شامل ميمذكور اين طبقه همة پيامبران كه توان گفت مي. شوداشاره مي

-تر مييهرم اختصاص موجود در ةبرشمرده شد رفته صفات رفته ،در طبقه دوم :طبقه دوم

از اين . شودتري نمايان ميهاي جذابپردازي ـ خصيتصفات زيبا و ش، در اين طبقه. شود
را برشمرد كه آيات فراواني در وصف  )ع( و عيسي) ع(توان حضرت موسي مي، پيامبران

مثل  ؛شوديافت نمي، دپيشين با اين گستردگي و تعد ةپيامبران طبق موردايشان وارد شده كه در 
و ذكر معجزات و كارهاي ) 120 /37: اتصافّال ؛33 /19: مريم( سالم دادن خداوند به ايشان

براي قوم خود و برگزيده  ثمربخشو  )32-31/ 28: قصص؛ ال63 /26: شعراءال(العاده  خارق
و جذاب  قبولهاي مبا استفاده از اسوهقرآن . ...  و )110 /5: مائدهال(شدن در هنگام طفوليت 

في و آيات زيادي را در راستاي معرّكه آن بدون ، با درايتي خاص، يعني پيامبران در اين طبقه
 از معرفي و صفات ،كرده باشد) ع(اهل بيت گرايش به  ، دعوت بهدر نتيجهو تمجيد 

كردهكمال استفاده را ) ع(اهل بيت گرايش به جذب مخاطب به هاي ديگر براي تشخصي 
  . آيد توضيح اين فرايند در ادامه، مي. است

را  نهاآنها يا بهتر از آ راي پيامبران گذشته برشمرده استصفاتي را كه ب بسياري ازقرآن  
به ، بيندخواننده با تشابهي كه در اين صفات مي، در نتيجه. كند بيان مي) ص(اسالم پيامبر براي 

 به آنها نپرداخته ،آن حضرتشخصيت هايي كه قرآن در مورد هندر زمي) ص(پيامبر توانايي 

ا ه به صفات اين پيامبران در آياتي ديگر و با موضوعي مجزّبعد از توج و شوداست، واقف مي
ه ائم، به تبع آنو [) ص( اسالم پيامبرآنها در  از بلكه بهتر ،اين صفات ةديدن همو در ادامه، 

  . »هم پيش ماست چون كه صد آمد نود«: اندكه گفته برداين يكساني و ارتباط پي ميبه  ،])ع(

هاي اين دو گروه يعني باعث نزديك شدن شخصيت يحيتلو بطوراين دو دسته آيات  
حتي اگر خواننده به هيچ . شونددر ذهن خواننده مي، هاي كنونيپيامبران گذشته و حجت
اگر قرآن كريم اوصافي  ،ويژهبهستند و ها قابل درك اين شباهت ،حديثي هم مراجعه نكند



  

  

  

  

 

 1393هم، پاييز و زمستان يازدم، شماره چهاردو فصلنامه كتاب قيم، سال    122

در طبقة موارد آن شمرده باشد كه بر ،)ص( اسالم پيامبرهايي برتر را براي بهتر و ويژگي
) ص(پيامبر هاي خاص و ويژه براي اثبات وصف پس از ،تيجهدر ن. ارائه خواهند شد، رماچه

، وصف اين پيامبران هستند، تفصيل موجود در در قرآنامبران ممدوح هاي پيكه باالتر از وصف
  . را دارد آنهاتي برتر از د كه صفبه بزرگي شخصي دار اشاره، خود به خود، با داللت التزام

قرآن . شوداي ميتوجه ويژه) ع( ابراهيم حضرت تصيدر طبقة سوم به شخ :طبقة سوم
طور ب از سوي ديگر، نيز. زيباي ايشان را برشمرده است بيش از سي خصوصيت كريم

را در وصف ) ع( ابراهيم حضرت همان صفات، در آياتي ديگر و با سياق متفاوت، نامحسوس
اين صفات براي  سازي مشابهي به سطور نامحسوو ب تنهاييب ،سپس. شماردبرمي) ص( پيامبر

پيامبر گرايش به نوع عاملي براي دو شيوة بيان و  تنظيم مطلب اين نوع. پردازدمي) ص(پيامبر 
صفات ، افراداز در اين طبقه ) 1: شودمي ])ع(ة معصومين ائمحضرات  به تبع آنو [) ص(

امبر در اين طبقه به وجود براي دو پي ترجايگاهي ويژه، مناسبت و به هميند شونتر ميمحدود
ي ديگري شده است كه عالوه هاوارد عرصه) ع( ابراهيمحضرت  آيات در خصوص) 2؛ آيدمي

اسالم پيامبر حضرت ابراهيم است باعث گرايش به از شخصيت معرفي و تمجيد بر اينكه 
  . استبا صفتي باالتر ستوده شده ) ص( برپيام ـ بخصوص كه نيز مي شود) ص(

هاي ديگري شده وارد عرصه) ع( ابراهيمصفات آيات در خصوص  دهدها نشان ميبررسي
هاي  ارائه شباهتا با تطبيق و ام؛ ذكر نشده است، داليلي بنا به) ص(اكرم پيامبر كه در مورد 

 در آياتي كه بدون تصريح و ـ )ص(پيامبر با ) ع( ابراهيمحضرت برخي خلقيات و رفتارهاي 

ـ  ايجاد نوعي يكساني شخصيتي كرده است) ص( آن حضرتبراي ، ادعاي شباهتي بين اين دو
تمام صفات و  بروز زيرا ممكن است ؛كرده است ايجاد ،)ص(پيامبر  هباب جديدي از گرايش ب

به ظاهر ) ص(پيامبر براي ، فاقات ظاهري كه براي حضرت ابراهيم افتاده استاتّحدوث برخي 
ي در آتش افتادن و ذبح فرزند خود و صبر كردن بر آن ل و تسليم باال حتّتوكّ: مثل( رخ ندهد

ايجاد تشابه شخصيتي و يكسان دانستن  ولي با؛ ...) دو يا خوانده شدن با لفظ خليل و
اين صفات و صبر بر نظير  ،)ص(پيامبر ط خداوند يا برتر دانستن توس هاي اين دوشخصيت

  . شودبه ذهن، تقريب مينيز ) ص(پيامبر ها قبل از رخ دادن در حق ن آزمايشاي

  :شوندابرهيم در قرآن كريم اين چنين گزارش ميحضرت صفات  

 اهل )3 ؛)80-75 /6: نعامالا( معرفت و يقين )2 ؛)4 /60: ممتحنهال( اسوه و الگويي زيبا  )1
؛ 41 /19: مريم( صديق بودن )5 ؛)57-58 /21: نبياءالا( شجاعت )4 ؛)258 /2: بقرهال( استدالل
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ل و توكّداشتن  )7 ؛)129-127 /2: بقرهال( ناسك و زاهد و عالم )6 ؛)105/ 37: صافاتال
 )10 ؛)121 /16: نحلال( شاكر بودن )9 ؛)45/ 38: ص( علم و قدرت )8 ؛)همان( اخالص

 ؛)135 /2: بقرهال( حنفيت )12 ؛)37 /53: نجمال( داريوفا) 11 ؛)120 /همان( مطيع پروردگار
داراي قلبي  )15 ؛)83 /37: الصافات( شيعة نوح )14  ؛)116 /9: توبهال( بودن اواه و منيب )13

 /19: مريم( تنبو )17  ؛)13 /42: شوريال( صاحب شريعت وحياني )16 ؛)84 /همان( سليم

 )20 ؛)125 /4: نساءال( خدا بودن خليل )19 ؛)13 /42: شوريال( عزماللو او پيامبر )18 ؛)41
؛ )92/ 21: نبياءالا( برابري با يك امت )22 ؛)124/ همان( امامت )21 ؛)130 /2 :بقرهال( اصطفاء

 )25 ؛)16 /29: عنكبوتال( امر به معروف و نهي از منكر )24 ؛)114 /9: توبهال( بردبار بودن )23
دين و كفّار برائت از دشمنان )26 ؛)129-128 /2: بقرهال( ه به نسل آينده و فرزندانتوج 

 نواز ميهمان )28 ؛)47 و 42 /19: مريم( ت خويشخواه امدلسوز و خير) 27 ؛)4 /60: ممتحنهال(

معرفت  )30 ؛)78 /22: حجال(توسط او  ت اسالميگذاري ام نام )29 ؛)24–27 /51: اتيذارال(
ي صفات پيامبر هايكسان سازي به تشابهات و، مقاله در ادامه ).67- 12، 1380، ابوذري( و يقين

  . شودپرداخته مي) ع(و حضرت ابراهيم ) ص(اكرم 

  اسوه بودنالگو و   )الف

 :فرمايد مي اسوة برترو در وصف حضرت ابراهيم و ستايش ايشان به عنوان الگو قرآن كريم 

در وصف  ).6/ 60 : ممتحنهال. ؛ نيز نك4 /14: ابراهيم( ﴾ إِبراهيم  قَد كانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ يف﴿
  لَقَد كانَ لَكُم يف﴿ :شويمرو مي به  رو هبا اين آي، سازي در اين ويژگي و يكسان) ص( اكرم پيامبر

ا ب) ص(پيامبر ديگر نيز وجود در بسياري از آيات  .)21 /33: حزابالا( ﴾رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنة
به وجود آمده ، آن دو بزرگوارهاي  بيقي بين ويژگيتط، و بطور دقيق ستايش شده ييها وصف

   .پيامبر الهي استهاي اين دو  شخصيتو وحدت دهندة نزديكي  كه نشان

  ت ام يو خيرخواه يدلسوز  )ب

با شفاعت براي قوم خود در حد و اندازة  هافرادي را به دلسوزي فراوان همرا توان گفتمي
حضرت ابراهيم براي . توان يافت نمي پيامبرانمه هن يدر ب) ع( و ابراهيم )ع( حضرت رسول

اين آيه به . خيزددر مقام مجادله با فرشتگان بر مي، تنجات و شفاعت قوم مشرف به هالك
 جاَءته و الروع إِبراهيم عن ذَهب فَلَما﴿: داشاره دار) ع( دلسوزي و مهرباني حضرت ابراهيم
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إِنَّ إِبراهيم لَحليم أَواه منيب يا إِبراهيم أَعرِض عن هذا إِنه قَد جاَء أَمر  لُوط مِقَو  يف يجادلُنا  الْبشري
وددرم رغَي ذابع آتيهِم مهإِن و كبو شد زايل ابراهيم ترس وقتى پس،؛ )76-74 /11: هود( ﴾ر 

 چرا و چون ،] شفاعت قصد به[ ما با لوط، قوم دربارة رسيد، او به]  شدن ي فرزنددار[مژده

 اين از ابراهيم، اى .بود] خدا سوى به[ كننده بازگشت و دل نرم و بردبار ابراهيم، زيرا كرد؛ مى

 بازگشت بى كه عذابى آنان، براى و آمده پروردگارت فرمان كه برتاب روى ،]چرا و چون[

 گمراهي به سببو غصة فراواني كه  غم و) ص(اسالم  در مورد پيامبرقرآن  .خواهدآمد است
أَ فَمن زين لَه سوُء عمله ﴿ :فرمايد كرد، ميتحمل ميمنجر خواهد شد آنها كه به هالكت امت 

اللَّه عليم فَرآه حسناً فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاُء و يهدي من يشاُء فَال تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات إِنَّ 
 او، براى كردارش زشتىِ كه كس آن آيا ؛)128 /9: توبهال. و نيز نك 8/ 35: الفاطر( ﴾بِما يصنعونَ

 بخواهد را كه هر كه خداست ؟] است نيكوكار مؤمن مانند[ بيند مى زيبا را آن و شده آراسته

 بر]  گوناگون ى[حسرتها ببس به مبادا پس،. كند مى هدايت بخواهد را كه هر و گذارد مى راه بى

   .داناست كنند مى آنچه به خدا قطعاً، .برود]  كف از[ جانت آنان،

   يو تيزبين تبصير  )ج

أَدعوا إِلَى اللَّه   قُلْ هذه سبيلي﴿: شود ميف توصي، به داشتن بصيرت و علم) ص(اكرم پيامبر 
 اين: بگو؛ )108 /12: يوسف( ﴾َاللَّه و ما أَنَا منَ الْمشْرِكينو سبحانَ   بصيرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعني  على

 منزّه و كنيم مى دعوت خدا سوى به بينايى با كرد) ام پيروى( كس هر و من كه من راه است

  . نيستم مشركان از من و خدا است

 عبادنا اذْكُرْ و﴿ به داشتن بصيرت و قدرت وصف شده است نيز) ع( حضرت ابراهيم

 و ابراهيم ما بندگان و؛ )45/ 38: ص( ﴾الْأَبصارِ و الْأَيدي أُولي يعقُوب و إِسحاقَ و براهيمإِ
 .يادآور به بودند ور ديده و نيرومند كه را يعقوب و اسحاق

  

  اسالم، عبوديت و اخالص) د

-127 /2: بقرهال(ي از قرآن كريم، اش در آيات همانطور كه حضرت ابراهيم و برخي از ذريه

ـ از  فرزندان او، شوند ستوده مي »اخالص«و  »عبوديت«، »اسالم«ي مثل يها به وصف) 129
: شوندستوده مي آياتاين اي زيبا در  به گونهنيز  ـ) ع(ة اطهار و ائم) ص(پيامبر اكرم جمله، 

ال شريك لَه و بِذلك أُمرت و أَنا أَولُ  للَّه رب الْعالَمني  و محياي و ممايت  و نسكي  قُلْ إِنَّ صاليت﴿
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 زندگى و من عبادات] ساير[ و من نماز حقيقت، در«: بگو؛ )163-162/ 6: نعامالا( ﴾ الْمسلمني

 دستور] كار[ اين بر و نيست شريكى را او]  كه[ است جهانيان پروردگار خدا، براى من، مرگ و

   .»مسلمانم نخستين من و ام يافته

اي به گونه، در قرآنآمده، ) 121 /16: نحلال( براي حضرت ابراهيمنيز كه صفت شاكر بودن 
ذلك الَّذي يبشر اللَّه عباده الَّذين ﴿ :است) ع(اهل بيت افزايش مقام دهندة امتياز و  ، نشانواالتر

 هلَيع ئَلُكُمقُلْ ال أَس حاتاللُوا الصمع وا ونىبآمي الْقُرةَ فدوراً إِالَّ الْمأَج   لَه زِدةً ننسح رِفقْتي نم و
كُورش غَفُور ناً إِنَّ اللَّهسبندگان خدا كه است]  پاداشى[ همان اين؛ )23 /42: شوريال( ﴾فيها ح 

 آن ازاى به« :بگو. است داده مژده]  بدان[ اند كرده شايسته كارهاى و آورده ايمان كه را خود

 به نيكى كس هر و» .خويشاوندان ةدربار دوستى مگر نيستم، خواستار شما از پاداشى]  رسالت[

 و آمرزنده خدا ،قطعاً. افزود خواهيم آن ثواب در او براى ،]اندوزد طاعتى و[ آورد جاى
  .است قدرشناس

 بردر نيز را  شكر خداونداداي ) ع(اهل بيت وجود كه شكر نعمت  هبه اين رابط با توجه
  :، بايد توجه كرددو مطلب ، در اينجا بهدارد

اهل بيت بايست مي، شكر نعمت خداوند است، )ع(اهل بيت  وجود وقتي شكر نعمت) 1
اي برسند كه شكر نعمت آنان همان شكر اول خود شاكر بوده باشند تا به درجه ةدر درج) ع(

  ؛اري متقابل شودزز اين عمل و سپاسگر خداوند متعال انعمت خداوند باشد كه باعث تشكّ

 ؛ زيرابنايي براي رضا و شكر خداوند استمحور و م، )ع(اهل بيت محبت و گرايش به ) 2
محبتي كه باعث جلب ، در نتيجه. شودخداوند مي از ت و گرايش به ايشان باعث تشكرمحب

  . هد بودخداوند خوا اداي شكرمحوري براي جلب رضايت و  باشد) ع(اهل بيت رضايت 

اسالم پيامبر براي ) ع( ابراهيمحضرت هاي بسياري از صفات و ويژگيقابل ذكر است كه 
چند نمونه از آنها الهي،  آيات درزي سا اين شبيه اثباتهستند كه براي  قابل استخراج ،)ص(

  .ذكر شد

1الهي يحسنا يترين وصفها با ظهور اسماويژه: طبقه چهارم

  :)ص(اسالم  پيامبردربارة  

                                                           

؛ نيز 110/ 16: االسراء( ﴾ا ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسىنيدعوا الرحمن أقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ا﴿ :فرمايد قرآن كريم مي. 1
 نيكوتر نامهاى او براى بخوانيد، را كدام هر بخوانيد، را رحمان يا بخوانيد را خدا: بگو ؛)180/ 7: األعراف. ك.ر

) ع( امام صادق؛ نظير اين روايت كه دانند يرا مصداق اسماء الحسني م) ع( اطهار ةاي از روايات، ائم دسته .است

� 
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چهارم صفاتي است كه خداوند خود را با آنها ستوده و در طبقة پنجم صفاتي مثل  ةطبق
بديهي . نكرده است شريككه هيچكس را با آنها  قرار دارند...  وحدانيت و، ربوبيت، توحيد
پردازي توصيف و شخصيت در اين دو طبقه براي موجود در صورتي كه يكي از اوصافاست 

تر از ديگر آيد كه باالبه وجود مي ايويژه و جايگاه محبوبيت، شود انجام شخص يا اشخاصي
هاي خداوند استتحج .  

به كار ، را براي غير خود »ترحيمي« صفت، در قرآن كريم خداوند تنها در يك مورد خاص
كه از اسماء  بودن را »حليم« اين كتاب آسماني. است) ص(و آن خاص پيامبر اكرم  برده است
اما ؛ )75 /11: هود( كندبراي حضرت ابراهيم ذكر مي) 225/ 2: بقرهال( عال استخداوند مت

 داردنيز بيان مي )ع(اسماعيل همين صفت اختصاص به ايشان ندارد و آن را براي حضرت 

شخصيت را در مورد هيچ  است كه آن» الرحيم« صفت تنهادين ترتيب، ب ).101 /37: اتصافّال(
  . ذكر نكرده است )ص( سول اكرمو هيچ پيامبري جز ر بزرگ

 :يا؛ )1 /1: فاتحهال( ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿ :فرمايدخداوند متعال در وصف خود مي

 ﴾النورِ و كانَ بِالْمؤمنني رحيماً يهو الَّذي يصلِّي علَيكُم و مالئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَ﴿
 از را شما تا فرستد مى درود شما بر خود فرشتگان با كه كسى ؛ اوست)43 /33: حزابالا(

  . است مهربان همواره، مؤمنان، به و برآورد روشنايى سوى به ها تاريكي

لَقَد جاَءكُم ﴿ :آوردمي نيز خود) ص( رسولحضرت ين وصف را در مورد همدر عين حال، 
 زيزع فُِسكُمأَن نولٌ مسرحيمر فؤر ننيمؤبِالْم كُملَيع ريصح منِتما ع هلَي؛ )128 /9: توبهال( ﴾ع

]  هدايت[ به بيفتيد، رنج در شما است دشوار او بر كه آمد خودتان از پيامبرى شما براى قطعاً،

با چنين ) ص( اكرم توصيف پيامبر .است مهربان دلسوز مؤمنان، به نسبت و حريص، شما
ارزاني كرده ) ص(آن حضرت به ، ها و پيامبرانمدالي را در ميان تمام انسان موقعيت و يوصف

  . به اين جايگاه نرسيده استكه هيچ احدي در اتّصاف به اين صفت خاص الهي، 

                                                                                                                                                   
�  

 
كليني، (» كند مگر به معرفت ما خداوند عمل كسى را قبول نمي .ما اسماء الحسنى هستيم ،به خدا سوگند«: فرمود
؛ لكن، مراد از اسماي حسناي الهي در اينجا، همة اوصاف و اسمايي است كه )144-143صص، 1 ج ،1365

  .، خود را به آنها متّصف نموده استخداوند متعال در قرآن كريم
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قائل  محبوبيتي چشمگير احترام و، پيامبران آيات قرآن براي تمام ةطبيعي است كه خوانند 
اسالم پيامبر براي  اسماي حسنيوارة ويژه در نظامجايگاه فتن اين ولي با در نظر گر؛ است

جايگاه مخصوصي ) 1: آيدبه ايشان به وجود مي گرايش ويژه كننده به عامل دعوتدو  ،)ص(
كه هيچ پيامبري در قرآن به اين  به دست آورده، فردبه با اين ويژگي منحصر آن حضرت كه

جايگاهي ) 2؛ نشده است دارنام) مخصوص خداونداز صفات  موصوف شدن به صفتي( مقام
زي براي سودر و مادر با نهايت مهرباني و دلحتي پ( كه هيچ انسانيدر بين آدميان ويژه 
  . اندخوانده نشده »ترحيمي«با لفظ ) شاننافرزند

تنها ) 86 /28 :قصصال( بعد از خداوند، »رحيميت«در قرآن كريم صفت چنانكه اشاره شد، 
در  »رحمت«با همراه كاربرد صفت رحيميت  ،البته. كار رفته است به )ص( رسول اكرمدربارة 

تواند به نهايت اين نكته مي، چنينهم. سازندهاي فكري جديدي را نمايان ميسازه، قرآن كريم
من و : فرمايند كه خود ايشان در حديثي مي ؛ بخصوصاشاره داشته باشد) ص(پيامبر مهرباني 

 به منزلة مادر اين امت است) س( يگاه دو پدر براي امت هستيم و فاطمهدر جا) ع( علي

از سوي خداوند  ؤثرگوياي راهبردي م امتيازاين مطالب و  .)238ص، 13ج، 1404، مجلسي(
، با پژوهش بيشترالبتّه، . است) ع(اهل بيت  و) ص(پيامبر اكرم  به گرايشنگرش مثبت و براي 

آگاهي فردي از قرآن در جهت  ديگر لگوها و راهبردهاي اساسياز برخي ا ها راپرده توانمي
  .كنار زد در پرتو عمل به آن، رشد جامعهحقايق قرآن و 

  صفات پيامبران و اسماي حسناي الهي نمودار  - 2-1- 3

خالصه در ، در اين تحقيق) ع(اهل بيت لگوي راهبردي قرآن كريم براي گرايش روحي به ا
. اسماء و صفات به صورت اعجازين و راهبرد اسماء و صفات استتعداد ، سازي راهبرد شبيه

  :در نمودار ذيل قابل ترسيم است در قرآن »اسماء و صفاتراهبرد «؛ گذشتهبا توجه به مطالب 
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  گيري نتيجه

الگويِ راهبرديِ ، )ص(و اهل بيت ) ص(كريم در جهت شناساندن منزلت پيامبر  قرآن 
امت ( نامحسوس بين دو الگوي ارائه شده ييساز  با شبيهو منظمي را طراحي كرده است 

در  و بيان تلويحي آنها هاي حتمي بين دو امت واقعيت از و نهايت استفاده) يهودقوم و  ياسالم
مفهومي و گزارشي بين دو الگوي ، تشابهات لفظي، و اسميعددي آميز اعجازهمساني كنار 

را ) ع(اهل بيت ديدگاه و گرايش به ، است تا ايمان در صدد، ارائه شده از يهود و امت اسالم
هرمي را ، در قسمتي از اين الگوي راهبردي. دهي و مديريت كند به بهترين شيوة ممكن جهت

پيامبر آن، س أدر رتوان ديد كه مي، الهي يحسنا يدر چهار طبقه از صفات پيامبران و اسما
اختصاص يافتن دو  ،از جمله. دنگيري قرار ميادر جايگاه ويژه) ع(اهل بيت و به تبع آن ) ص(

اسماء و  ،در اين هرم. است صفت رحمت و رحيميت خداوند به پيامبر در بين تمام موجودات
) ع(اهل بيت  و) ص(پيامبر اكرم  ي براينظير بيجايگاه و گرايش روحي الهي  ايصفات حسن

بطور  ،نسبت به ساير پيامبران ايشانيافتن برخي از صفات براي  با نظم در گويش و اختصاص
   . ده استوروجود آبه تلويحي 

 ا�
�� ا��ه��، ر�����،

...و��ا��� و

و  ) للعالمبن(رحمت ): ص(اكرم امبرپي

رحيميت

با بيشترين صفات) ص(و پيامبر اكرم ) ع( ابراهيم

��او�� و ���ت �����ۀاز ���ر����ر�  ������و'�د &��%$#ا�"  در �� � و�
..  و  ���0 ،%/�.  اوا-: )ع( و ,��" )ع( %�*" %()

  :هاي با وصف )ع( ، يونس)ع( الياس: مثل يعام در پيامبران ظهور صفات كماليه و ويژگيهاي نيكو به صورت

...عبد و مرسل، صالح، 
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  و مĤخذ منابع

  ش ۱۳۷۸ علميه، حوزه :ترمجه حممدمهدی فوالدوند، قم ؛قرآن كرمي ـ  

  . ق ۱۴۱۳ ،مؤسسه دارالكتاب: قم؛ لتحصنيا ي؛حسيىن حل عليابن طاووس، مجال الدين سيد .۱

  . ق ۱۴۲۱. دار الكتب العلميه: بريوت؛ عظميط االاحمل احملكم و؛ ابن سيده املرسي، أبو احلسن علي .۲

، کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث نامه پايان ؛»)قصه حضرت ابراهيم( بررسي قصص قرآن«؛ ابوذري، مهدي .۳
 . ش ۱۳۸۰. دانشگاه علوم اسالمي رضوي

 .ق ۱۴۰۳موسسة الرسالة، : وصی اهللا، حممد عباس، بريوت: ؛ حتقيقفضائل الصحابةبن حنبل؛  امحد .۴

 . ش ۱۳۹۰، نشر چاپار :ران ؛بازانديشي در فرهنگ و رسانه؛ امحدزاده کرماين، روح اهللا .۵

 . ش ۱۳۸۵ ،)ع(دانشگاه امام حسني : ران، علريضا فرشچي :ترمجه؛ ساختارشناسي راهربد؛ اس گري، کالني .۶

  . ق ۱۴۰۶ة، دراسات االسالميمركز الغدير لل:  قم؛ و االدب ةالغدير ىف الكتاب و السن؛ اميىن، عبد احلسني .۷

  . ش ۱۳۸۱ ،سخننشر : ران؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ انوري، حسن و ديگران .۸

، هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ران، حممد اعرايب و مرجان فياضي :ترمجه؛ استراتژي روابط عمومي؛ اوليور، ساندرا .۹
 . ش ۱۳۸۸

دفتر  :ران، حممد اعرايب و اميد مهديه :ترمجه؛ مديريت استراتژيک منابع انساين؛ آرمسترانگ، مايکل .۱۰
 . ش ۱۳۸۹، هاي فرهنگي پژوهش

پژوهشكده حوزه  و مستسازمان : قم؛ معاصر ي تفسري يها روشها و گرايش: يمكاتب تفسري؛ اكرب يباباىي، عل .۱۱
  .  ش ۱۳۸۱، و دانشگاه

ابن : ميامه -بريوت، ۳چ؛ )اجلامع الصحيح املختصر(صحيح البخاري بن امساعيل؛  خباري جعفي، أبو عبداهللا حممد .۱۲
  . م ۱۹۸۷ /ق ۱۴۰۷، كثري

سيدحممود  :هترمج، ۳؛ چبرنامه ريزي، اجرا و کنترل: مديريت راهربدي؛ رز، جان اي و ريچارد يب رابينسوني پي .۱۳
  . ش ۱۳۸۷، مستانتشارات : ران، حسيين

 .ش ۱۳۷۶، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ران، ۱۰چ؛ پژوهشي در تاريخ قرآن کرمي؛ حممد باقرسيدحجيت،  .۱۴

 ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان :ران ؛التفضيل لقواعد الترتيل شواهد امحد؛ بن اهللا عبيد حسكاىن، .۱۵

 .ق ۱۴۱۱اسالمي، 

  . ش ۱۳۲۷، افست دوليت ايران: ران؛ ه دهخدانام لغت؛ ، علي اکربادهخد .۱۶

  . ق ۱۴۰۷ ،دارالکتب العريب: بريوت، ۳؛ چالکشاف عن حقائق غوامض الترتيل؛ زخمشري، حممود .۱۷

 .تا يب ،نا يب :جا ، يبپژوهشکده صنعتگر؛ فرايند راهربد؛ ساساين، حسني .۱۸

  . ق ۱۴۰۴ :قم ،وزه علميهح مدرسني جامعه انتشارات اسالمي ،۲چ الفقيه، حيضره ال من؛ ي، حممد بن عل صدوق  .۱۹

 . ق ۱۴۰۴ آية اهللا مرعشي جنفي، كتاخبانه :  ، قم ۲؛ چ ص حممد بصائر الدرجات يف فضائل آل صفار، حممد بن حسن؛ .۲۰
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علميه  ۀحوز مدرسني هانتشارات اسالمي جامع: قم، ۵چ؛ امليزان يف التفسري القرآن؛ طباطبايي، سيد حممد حسني .۲۱
 . ق ۱۴۱۷ قم،

 .ق ۱۴۱۱اسالمي،  تبليغات دفتر انتشارات: ، قم۳؛ چكبري تفسريرازي، حممد؛  فخر .۲۲

 .م ۱۴۱۰، ةداراهلجر: قم ؛نيالعل بن امحد؛ يفراهيدی، خل .۲۳

   .م ۱۴۲۹، يةرياالم ةاملطبع: ةقاهرال ؛املصباح املنريومی، امحد بن حممد؛ يف .۲۴

 . ش ۱۳۶۷، دار الكتاب : قم، ۴؛ چيتفسري قمي بن ابراهيم؛ ، عليقم  .۲۵

دار : بريوت ،زكريا عمريان: ه سعيب؛ تفسري غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛ قمي نيشابوري، نظام الدين حسن .۲۶
  . ق ۱۴۱۶ ة،الكتب العلمي

 . ش ۱۳۷۶، مستانتشارات : ران، ۲؛ چسياست تطبيقي؛ قوام، عبدالعلي .۲۷

انتشارات : ، ران۲ج، فاضل خوان مهداين، ويليام گلن، هنري مرزند :ترمجه؛ کتاب مقدس؛ عهد عتيق و جديد .۲۸
  . ش ۱۳۸۳، اساطري

  . ش ۱۳۶۵، ار الكتب اإلسالميةد: ران، ۴؛ چالکايف؛ ، حممد بن يعقوب يكليىن راز .۲۹

  . ق ۱۴۰۴، مؤسسة الوفاء: بريوت؛ اراالنوحبار ؛ جملسي، حممد باقر .۳۰

 »مهدوي جامعه در سياسي رشد الگوي با هانتينگتون سياسي عهقي الگوي توسيرسي تطبرب« ؛مسعود پور،  معيين .۳۱

 .ش ۱۳۸۸ ،۱۲ش موعود، مشرق پژوهشي -علمي مهانفصل

املؤمتر العاملی  :حممود حمرمی زرندی، قم و علی اکرب غفاری: حيصحتق و يقحت؛ الختصاصا ؛حممد بن نعماند، يمف .۳۲
  .ق ۱۴۱۳د، يخ املفية الشياللف

 .ش ۱۳۷۷ ،)ع(طالب  ايب بن عليامام  مدرسه: ؛ قممذاهب پيدايششريازي، ناصر؛  مکارم .۳۳

  

  


