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  ریم و عهد عتیقکدر قرآن » سنّت امداد«بررسی تطبیقی 
بهمنبر حسینی قلعهک/ سید ا *حسن صفایی**  

  يدهكچ
ـته  ریم، مربوط به امتکاي از امدادهاي غیبی خداوند در قرآن بخش عمده هاي پیشین و پیروان ادیان گذش

ها بیشتر بـه چشـم   نازل شده، از سایر امت اسرائیل یا قوم موسیه دربارة بنیکاست. در این میان آیاتی 
ردها، بـا عهـد   کارکریم در بعضی موارد به لحاظ نوع، شرایط و کاز دیدگاه قرآن » امداد«خورد. بحث می

امدادهاي خداوند هنگام خروج از مصـر و یـاري یهـوه در بیابـان و اعطـاي انـواع        عتیق مشابهت دارد.
ریم هم مطرح است. هرچنـد در برخـی موضـوعات،    کهاي درخواستی از سوي پروردگار در قرآن نعمت

ریم از تعهد خداوند مبنی بر اعطاي سـرزمین،  کریم و عهد عتیق اختالف وجود دارد. در قرآن کبین قرآن 
ه در عهد عتیق بـه آن اشـاره شـده اسـت،     کگونه ، آنو یعقوب ، از طریق اسحاقابراهیمبه ذریۀ 

ه منـوط  کطور مطلق مطرح نیست، بلاسرائیل بهآید. همچنین دادن سرزمین موعود به بنیسخنی به میان نمی
ـ ه از آیات قـرآن  کبه عدم تخلف از دستورات الهی است. آنچه  ـتفاده مـی  ک ـ   ریم اس وم شـود، رهـایی ق

اسرائیل از بندگی و اسارت فرعون و وراثت زمین در جهت عبادت آزادانه خداي متعال است. برخـی  بنی
  در صدر اسالم است.مسلمانان دیگر از انواع امدادها، مربوط به جامعۀ 

هـاي امـدادهاي غیبـی در    هاي موجود در این زمینه، ویژگیها و شباهتاین مقاله، ضمن اشاره به تفاوت
  کند.ردها بررسی میکارکریم و عهد عتیق را از نظر مفهوم، انواع، شرایط و کقرآن 

  اسرائیل.ریم، عهد عتیق، بنیکها: سنت، امداد غیبی، امداد خاص، قرآن لیدواژهک
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  مقدمه
رسانی به نحـو متصـل و پـی در    کمکه به نوعی کریم، از ریشۀ (م د د) است کدر اصطالح قرآن » امداد«

 کمـ ک. امـداد  )763ق، ص 1412اصفهانی، (راغب رودار میکو ناپسند به  کارهاي نیکشود و در پی اطالق می
در قـرآن   ت امـداد سـنّ . )346، ص 4تـا، ج  بیاصفهانی، (راغبشود ه شامل تمام هستی میکو لطف الهی است 

. در ایـن تحقیـق، عـالوه    )345ـ344، ص 3، ج 1385(مطهري،  به دوگونۀ عام و خاص قابل تقسیم است، ریمک
بـه   یمشخصـ  طیدر شـرا  و شـود یمـ  ناه شامل مؤمنـ ک ،امداد خاصبه سنّت  شتریببر سنّت امداد عام، 

در اصـطالح عهـد   » امـداد «، پرداخته خواهـد شـد. امـا    )180، ص8ق، ج 1417ی، ئ(طباطبـا  گرددیعطا م شانیا
شـود  را مـی اسرائیل بنی و یاري به قوم خود و انبیاي کمکعتیق، شامل هرگونه تالش خداوند در جهت 

  .)7:2و تثنیه 15:28(پیدایش 
 ایـن  در توجهیقابل فقرات و آیات و است عتیق عهد و ریمک قرآن در مطرح الهی هايسنّت از امداد

 ایـن . )40؛ انفـال:  103؛ یـونس:  51؛ غـافر:  173ــ 171؛ صـافات:  21(ر.ك: مجادلـه:  است یافته اختصاص آن به منبع دو
نـدارد   قـوم  و امت کی به اختصاص و نیست خاصی انکم و زمان به مربوط ریمک قرآن براساس سنّت،
 و خداونـد  وعـدة  تحقق راستاي در هک است اسرائیلبنی به مختص عتیق، عهد در سنّت این اما .)47(روم: 

 یعقـوب  و اسـحاق  و ابراهیم ازجمله قوم، این پدران و یهوه میان هک است پیمانی و عهد جهت به
  .)5:9؛ تثنیه 5ـ3: 26و 18:15و 16ـ15: 13(ر.ك: پیدایش  است شده بسته

  تحقيق پيشينة
 در الهـی  هايسنّت از بحث عام، پیشینۀ از منظور است؛ مطرح خاص و عام صورت دو به تحقیق پیشینۀ
 عهـد  در امـداد  سـنّت  و ریمکـ  قرآن در امداد سنّت همچنین عتیق، عهد در الهی هايسنّت و ریمک قرآن
 عتیـق  و عهـد  ریمکـ  قرآن در امداد سنّت تطبیقی بحث خاص، پیشینۀ از منظور. است تطبیق بدون عتیق
 عتیـق  عهد دیدگاه از امداد غیبی سنّت از بحث همچنین و خاص پیشینۀ حیطۀ در تحقیقی هیچ هک است
 و محسـوس  امالًکـ  عتیـق،  عهد و ریمک قرآن دیدگاه از الهی امدادهاي بحث اهمیت بنابراین،. نشد یافت
 مـتن  بـه  اختصـاص  هکاین به توجه با عام، پیشینۀ حیطۀ در گذشته هايافزون بر این، بررسی است. جدي
 آن تبیـین  و اويکوا به نیاز هکبل اهد،کنمی موردنظر موضوع اهمیت از است، داشته روایات و ریمک قرآن

  .سازدمی نمایان بیشتر را عتیق عهد با مقایسه جهت ریمک قرآن در
 زوایـاي  عتیـق،  عهـد  در سنّت این با آن مقایسۀ و غیبی امداد سنّت هايتفاوت و هاشباهت مالحظۀ

 تطبیقـی  مباحـث  طـرح  در جلـو  به گامی نهایت در قطعاً گشاید.می محققان روي به را بحث از جدیدي
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 ریمکـ  قـرآن  دیـدگاه  از امداد سنّت حقیقت به دستیابی براي در تالش ضمن بررسی، این در. بود خواهد
  :داد خواهیم پاسخ نیز زیر فرعی هايپرسش به اصلی، سؤالعنوان به عتیق عهد و

 چیست؟ عتیق عهد و قرآن در الهی امداد دریافت . شرایط1
 چیست؟ عتیق و عهد قرآن دیدگاه از امداد انواع. 2
  چیست؟ عتیق و عهد قرآن در امداد ردهايکارک. 3

ردهاي ایـن سـنّت اجتمـاعی، از مصـادیق     کارکپرداختن به مسئلۀ امداد و آگاهی از شرایط، انواع و 
ژوهان عرصۀ پویژه دانشریم است. وظیفۀ هر انسان خداباور، بهکار تأمل و تدبر در آیات قرآن کآش

ت امداد غیبی، گامی به جلو در جهت نظر دربارة حقیقت سنّاوي و دقتکه با واکشناسی است دین
ریم با خطاب قرار دادن کفهم بهتر حقیقت ادیان آسمانی، بخصوص دین مبین اسالم بردارند. قرآن 

تاب خود ک، ایشان را در موارد اختالف به رمکتاب، بخصوص یهودیان عصر رسالت پیامبر اکاهل 
) و آن را به 93: عمرانآلنند (کخواهد تا براساس تورات و انجیل خود عمل دهد و از آنها میارجاع می

تاب، کو مناظرات خویش با اهل وگوها گفت نیز در . ائمۀ معصومین)66مائده: (نند کدرستی اقامه 
تـاب براسـاس اعتقـاد خودشـان احتجـاج      کاهـل  مقدس، با  تابکضمن استناد به فقرات و مطالب 

شدند. این تحقیق نیز در نظر دارد امل بودن دین اسالم رهنمون میکردند و آنها را به حقانیت و کمی
در  کوچـ کهرچنـد   ریم و عهد قدیم، گامیکتا با بررسی تطبیقی سنت امداد غیبی از دیدگاه قرآن 

تـاب در حیطـۀ مفهـوم، انـواع، شـرایط، اهـداف و       کرد این دو کسازي ماهیت و رویتبیین و روشن
  ردهاي این سنّت الهی بردارد.کارک

رغـم  هـاي ویـژة الهـی بـه    کمکسو، برخی که از یکدر اینجا، توجه به دو مطلب الزم است: اول این
طبیعی هاي رامات نیز به سببکغیرعادي بودن، مستند به اسباب طبیعی است و از سوي دیگر، معجزات و 

غیرعادي مستند است. بنابراین، مناسب است تفاوت میان معجزات و انواع امدادهاي خداوند روشن شود. 
رامات اولیا از امدادهاي غیبی، این است کنندة معجزات پیامبران و کترین ویژگی جدارسد، مهمبه نظر می

گیرد، ولـی در  رعادي انجام میه گرچه هر دو به اذن خدا و وساطت نیروهاي غیبی و اسباب طبیعی غیک
نـدارد و   رامت، خود شخص نقش اصلی را دارد. اما در امـداد غیبـی، شـخص چنـین نقشـی     کمعجزه و 

  .)299ص  ،4ج  ،1382 ناصحی،(ند کگیري میه امیدش از همه جا قطع شده، مدد الهی از او دستکحالیدر
ه فـالن عمـل و   کـ آید، منظور این نیست یه وقتی سخن از الهی بودن امداد به میان مکتۀ دیگر اینکن

ار کـ ن است ابـزار فـراوان طبیعـی یـا غیبـی در      که ممکشود، بلطور مستقیم از خداوند صادر مینتیجه به

۴۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

ه او بـراي تقویـت بیـنش و گـرایش     کـ ر آن به پروردگار منسوب اسـت؛ چرا ار و اثکباشد، در عین حال 
دهد تا در عین تقویت بینش توحیدي، آدمیان را با توحید افعـالی  ها را به خود نسبت میتوحیدي، پدیده
ات، در تفهیم بهتر امـدادهاي غیبـی از منظـر    کچه توجه به این ناگر. )426، ص 1380مصباح، (نیز آشنا سازد 

د در وجه امداد بودن معجزات و اَعمال پیامبران در عهد عتیق نیـز  توانریم بسیار مؤثر است، اما میکقرآن 
بخش در عهد عتیق از سویی منسوب به خداوند است و از سـوي او  ه اعمال نجاتکند؛ چراکما را یاري 

بنـدد  ار مـی کاسرائیل تمام توان خود را به ه خداوند در جهت امداد و یاري بنیکايگونهگیرد، بهانجام می
نم کـ ارهاي عجیب مـی کبندم و در نظر تمامی قوم عهدي می کاین«ند: کچنین خطاب می موسیو به 

ن اسـت  کـ و از سوي دیگر مم )34: 10خـروج  (» رده نشده باشد...کها ه در تمامی جهان و در جمیع امتک
هـی و  ، بـه امـر ال  ق گردد. براي مثال، ارائۀ معجزات توسط موسـی ن امدادها در قالب معجزه هم محقای

  امداد غیبی را هم داراست: كو مال گیرددر راستاي نجات قوم صورت می
ام و برادرت هارون، نبی تو خواهـد بـود. هـر    و خداوند به موسی گفت: ببین تو را بر فرعون خدا ساخته

ـین   اسـرائیل را از آنچه به تو امر نمایم تو آن را بگو و برادرت هارون، آن را به فرعون بازگوید، تا بنـی  زم
رده، کرده، گفت: چون فرعون شما را خطاب کخود رهایی دهد... پس خداوند موسی و هارون را خطاب 

نید، آنگاه به هارون بگو عصاي خود را بگیر و آن را پیش روي فرعـون  کاي براي خود ظاهر گوید معجزه
  .)10- 1: 7خروج (بینداز، تا اژدها شود... 

دسـت آمـد، بـه بررسـی     ریم و عهـد عتیـق بـه   کـ ن آامداد غیبی در قره شناخت اجمالی از سنّت کنون کا
  طور تطبیقی خواهیم پرداخت:تفصیلی این سنّت به

  مفهوم امداد. الف
؛ 173ــ 171صـافات:  (گـردد قانون و سنّت الهی مطرح مـی  کیعنوان به ریم، امداد خداوندکاز دیدگاه قرآن 

بـاره دعـوت   ر در ایـن  کان، همگان را به تأمل و تف. خداوند با اشاره به سرگذشت پیشینی)31مجادله: 
هاي سابق و همچنین نحوة رفتار خداونـد  رد امتکریم، عملک. از دیدگاه قرآن )137عمران: آل(کندمی

ناپـذیري  رریم با تصـریح بـر تغیی  ک. قرآن )43: فاطر(سنّت جاري و همیشگی است  کدر قبال آنان ی
سنّت و قانون دائمی مشمول پیامبران و مؤمنان  کیعنوان به را هاي الهی، امداد و نصرت خودسنّت

اسـرائیل دارد  ه امداد در عهد عتیق اختصاص به قوم بنیکحالیدر. )51: غافر(داند ها میدر همه زمان
: 15پیـدایش  ( شـود این سنّت در خصوص ایشان جاري است و سایر اقوام را شامل نمـی . )8ــ 6: 7خروج (

قانون و سنّت  کرسانی در عهد عتیق، هرچند تحت عنوان یرگونه امداد و یاري. روشن است ه)28
ه خداونـد  کـ محدود به فرزندان اسرائیل است، بلتنها نه باشد،ها میدائمی و مشروط به اعمال انسان
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ند و حتی سایر کهاي خویش نسبت به قوم مبنی بر حمایت از آنان تالش میدر جهت تحقق وعده
  .)23-22: 4خروج (داردد را از سر راه برمیاقوام و افرا

  انواع امداد. ب
. در گـام  )20- 18: اسـراء (شـود  به دو نوع عام و خاص بیـان مـی   در ابتدا» امداد«ریم کبراساس آیات قرآن 

. موضـوع امـدادهاي خـاص    )51غافر: (بعدي، امداد خاص به دو گونۀ دنیوي و اُخروي قابل تقسیم است 
ه، در عهـد عتیـق، امـداد خـاص     کـ حالیاست. در امت و یا اجتماع بشري کافراد و گاه یدنیوي نیز گاه 

 و این جاي تعجبی نـدارد؛ زیـرا بیشـتر تعـالیم موسـی      قوم است کعمدتاً در این دنیا و براي نجات ی
. بـراي  )181، ص 1345مت، کح(مبتنی بر اخالق عملی و مبادي اعمال روزمره مربوط به حیات دنیوي است

ه بـراي  کـ اي رود، نتیجـه نمونه، در بسیاري از فقرات تورات، وقتی سخن از عبادت خدا و اطاعت او می
شود، مربوط به همین دنیاست. اموري مانند عمر طوالنی، آبادانی مزارع، بـاروري حیوانـات و   آن بیان می

ی و قطـع امـدادهاي   زندگی خوش در سرزمین موعود. همچنین زندگی سخت دنیوي، اسارت و آوارگـ 
ریم و عهـد  کـ ه تفاوت اساسـی قـرآن   کنون ک. ا)6و 5: سفر تثنیه، باب كر.( خداوند... در نتیجۀ نافرمانی است

عتیق در معرفی حقیقت سنّت امداد غیبی در نوع نگاه بـه آنهـا روشـن شـد، بـه بررسـی تطبیقـی انـواع         
  پردازیم.امدادهاي آسمانی در این دو منبع مقدس می

  ام از دشمنان. انتق۱

ی از انواع امدادهاي الهی نسبت به مؤمنان، مانند آنچـه  کعنوان یانتقام از دشمنان به واسطۀ نزول عذاب به
به انجام رسید، در هـر دو منبـع    هاي نازل بر قوم لوطدر طوفان نوح، غرق شدن فرعون در دریا و عذاب

ریم و عهـد عتیـق   که در هر دو منبع، یعنی قرآن کنون به دو نمونه از این نوع امداد، کخورد. ابه چشم می
  کنیم.آمده است، اشاره می

  . طوفان نوح1ـ1

: 6پیـدایش  (گیـرد  خداوند صورت می کمکو با راهنمایی و  شتی به دست نوحکدر عهد عتیق، ساختن 

شتی را بـه فرمـان خداونـد و مطـابق وحـی      کگردد و ساختن ریم نیز این امر تأیید میک. در قرآن )16- 14
سخنی به میان نیامده است و خداونـد از   . در عهد عتیق از نجات مؤمنان به نوح)37هـود:  (داند الهی می

شـتی و نجـات   کدهد و امداد خود را در این بخش به چگونگی سـاخت  ها خبر میت تمامی انسانکهال
ریم کـ ه، در قـرآن  کـ حـالی در. )18و 6: 13پیدایش، (ند کمی و خانوادة او از همسر و فرزندان محدود نوح

۵۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

در تـورات زن   .)40هـود:  ( ، نیز سخن به میان آمده استور، از نجات مؤمنان به نوحکعالوه بر موارد مذ
جـزو غـرق    ریم، او به همراه فرزند نـوح ک، ولی در قرآن )6: 18پیدایش(یافتگان استجزو نجات نوح

  .)46و  40: هود(باشند شدگان می

  عذاب قوم لوط. 1ـ2

ی دیگر از مصادیق امـدادهاي خداونـد در جهـت یـاري مؤمنـان بـه لـوط        کعنوان ینابودي قوم لوط، به
و مأموریت آنان، براي نابودي قـوم لـوط و    شود. ماجراي دیدار فرشتگان با حضرت ابراهیمشمرده می

ریم و عهـد عتیـق،   کـ رد. براساس آیات قرآن در هر دو منبع وجود دا مهمان شدن ایشان در خانۀ لوط
شـوند، قصـد انجـام عمـل شـنیع را      با خبـر مـی   ه قوم لوط از حضور میهمانان در خانۀ لوطکهنگامی

ه مـا ایـن   کـ شـوند  یادآور می شوند. مأموران خداوند به لوطمواجه می ه با مخالفت لوطکنمایند می
شـوید.   كات را از این شـهر بیـرون ببـر مبـادا هـال     و خانوادهان را از بین خواهیم برد. بنابراین، خود کم

تـاب  کت همسر لوط به همراه قومش، نیـز در هـر دو   کصورت باران آتش و هالنزول عذاب آسمانی به
  .)19؛ پیدایش، 74- 51: حجر: كر.(آمده است

  . آيات و معجزات الهي۲

اسـرائیل و انـواع   ته شـدن دریـا بـراي بنـی    افکه بر فرعونیان وارد آمد، شـ کبروز آیات الهی مثل بالهایی 
ریم و عهـد  کگیرد در قرآن و... قرار می جمله موسی، داود و سلیمانامبران ازه در اختیار پیکمعجزاتی 

  است. کعتیق بسیار به هم نزدی

  نزول بال بر مصریان. 2ـ1

ه بـه  کـ و در مجمـوع آیـاتی را    )133اعـراف:  (گوید ریم از نزول پنج نوع بال بر فرعونیان سخن میکقرآن 
. مفسران اسالمی در تبیین تعداد این آیـات، معجـزة   )101اسـراء:  (داند داده شد، نُه آیه و نشانه می موسی

ه، کـ حـالی انـد. در ور نمودهکافتن دریا و صخره را به ضمیمۀ پنج بالي مذکعصا و ید بیضا و همچنین ش
ریم آمده است بـه لحـاظ اسـم    که در قرآن کاز آنها با آنچه تعداد بالها در عهد عتیق ده بالست و برخی 

  .)12- 7: خروج كر.(متفاوت است 

  امداد موسی. 2ـ2

، ار موسـی کـ کمـ کعنوان به عنوان شخصی سخنور و توانا وبه به وسیلۀ هارون تأیید موسی
و... از  كبا اختالفـات انـد   ، عنایت خداوند به یوسفو سلیمان ومت و فرمانروایی داودکح
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، از عـالوه بـر درخواسـت وزارت هـارون     ریم، موسـی کـ ات امداد الهی است. در قرآن کمشتر
و گذاشتن موسی  ریم از الهام به مادر موسیک. در قرآن )25طه: ( ندکخداوند طلب شرح صدر می

عتیق،  . اما در عهد)7قصص: ( الهی یاد شده است کمکعنوان به در صندوق و انداختن او در رود نیل
اي هـم بـه درخواسـت شـرح صـدر توسـط       گونه ارتباطی با الهام غیبی ندارد و اشـاره ار هیچکاین 

  نشده است. موسی

  امداد یوسف. 2ـ3

هـاي  در همـه مراحـل زنـدگی و نفـوذ او در دل     همچنین در عهد عتیق از همراهی خداوند با یوسف
 یوسف«گوید: در این زمینه می ساموئل شولتز. )21و 39: 2. پیدایش كر.( مردمان سخن به میان آمده است

خواست نسـبت بـه خـدا گنـاه ورزد.     وسوسه شده بود، به گناه تن در نداد. او نمی فوطیفاره توسط زن ک
. وقتـی  )40: 8پیـدایش ( »ها به خداوند تعلق دارده تعبیر خوابکوي در زندان با صداقت تمام اظهار داشت 

هـا،  ه خـدا توسـط خـواب   کت، این حقیقت را مورد تصدیق و تأیید قرار داد ه به حضور فرعون بار یافک
دست داد، خـدا را عامـل   ه از تاریخ بهک. او همچنین در تفسیري )41: 16پیدایش( سازدشوف میکآینده را م

امـل خـدا را   کردن هویت خود به بـرادرانش، وي بـا تواضـع    کار کاساسی تحوالت معرفی نمود. در آش
جـویی  ه درصـدد انتقـام  کبه مصر شمرد. وي ضمن بخشیدن برادرانش به آنها، اطمینان داد عامل آمدنش 

. )45: 7پیـدایش  ( ه براي همۀ آنها به خیریـت بیانجامـد  کنیست. خدا وقایع تاریخ را طوري ترتیب داده بود 
بـوده  هـاي مختلـف زنـدگی    ریم خدا در فراز و نشـیب ک، پاداشی براي احترام و تارتقاي مقام یوسف

و اقتـدار   ریم نیز عالوه بر بیان مواهب الهی مانند بزرگی مقام یوسفک. قرآن )33تا، ص شولتز، بی( »است
از آلـودگی از ناحیـه    او در زمین، به آموختن تعبیر خواب، اعطاي مقام نبوت، علم، و نجـات یوسـف  

  .)24ـ21یوسف: (ند کخداوند اشاره می

  امداد داود و سلیمان. 2ـ4

جملـه آمـوزش سـاختن زره بـراي مقابلـه بـا خطـرات در        ، ازریم با بیان امتیازات ویژه به داودک قرآن
ه عهـد عتیـق از   ک. درحالی)80انبیاء: ( ندکایت میکصحنۀ جنگ و نجات جان مؤمنان از قدرت دشمن، ح
اول سـموئیل  : كر.(پردازد می توسط داود جالوتمیان این مباحث، فقط به جریان قتل قهرمان فلسطینی، 

. مطـابق عهـد قـدیم،    )7: 12: دوم سـموئیل  كر.( عنوان وعدة الهی اشـاره دارد به و از تولد سلیمان )17: 50
نـد و خداونـد از ناحیـه خـود بـه او مسـنَد       کمت و علم را از خداوند درخواست میکتنها ح سلیمان

۵۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

ه او از خداونـد  کـ نـد  کیـت مـی  اکچنـین ح  ریم از قـول سـلیمان  کـ دهد، اما قرآن ومت را هم میکح
. بـر  )35ص: ( س دیگر نباشـد که شایسته هیچکرد، آن هم فرمانروایی کومت و فرمانروایی کدرخواست ح

قـرار   جمله باد و تسلط بر شیاطین و اجنّه را در اختیار سـلیمان از انات فراوانیکاین اساس، خداوند ام
  ند.کتوحیدي در زمین یاري میومت کو او را در برقراري ح )12سبأ: ( دهدمی

گفتـه شـده،    یفیـت پادشـاهی سـلیمان   که در عهد عتیـق راجـع بـه    کریم دربارة مطالبی کدر قرآن 
ه کـ ریم اسـت  کـ توان گفت، همان بیان قـرآن  طور قطع در این زمینه میچه بهشود. آنشاهدي یافت نمی

اي بـراي او  اسـباب و اختیـارات ویـژه    نظیري بوده است. خداوندو فرمانروایی بی کداراي مل سلیمان
یم دیـن  کـ انـات در جهـت تح  کپیـامبر بـزرگ الهـی از ایـن ام     کعنوان ینیز به قرار داده بود. سلیمان
هـاي متعـدد و همچنـین    اخکـ رده است. امـا داشـتن   کام الهی در زمین استفاده میکخداوند و اجراي اح

جهان براي او هدایا و جواهرات بیاورند، بـا رسـالت   ناف که همگان از اطراف و اکشمار و اینهمسران بی
  اسرائیل تنافی دارد.یعنی هدایت و رهبري معنوي بنی اصلی سلیمان
  گوید:باره میدر این شهید مطهري

میت وسیع نبوده، همین حـدود فلسـطین   کبر خالف آنچه معروف است، از نظر  دایرة سلطنت سلیمان
شـورش  کالعادة آن حضرت است، نه وسـعت  نظر قدرت شگرف و فوق ند، ازکبوده. آنچه قرآن نقل می

گـذرد.  ه اصالً در جاهاي دیگـر دنیـا چـه مـی    که همه دنیا را گرفته باشد. حتی اطالع درستی نداشت ک
  .)515، ص 4، ج 1380مطهري،( ه در همین یمن اوضاع از چه قرار استکازجمله خبردار نبود 

 ردنـد که در اورشـلیم سـلطنت   کـ همۀ پادشـاهانی بـود    سرآمد مت سلیمانکدولت و ح کشبی
  .)1389زاده، رسول(

  اسرائيل. امداد بني۳

ریم بارهـا از  کـ ریم، همانند عهد عتیق فراگیـر اسـت. در قـرآن    کاسرائیل در قرآن امداد نسبت به قوم بنی
لوي و  هاي خداوند دربارة این قوم سخن به میان آمده است. نجات از ستم فرعون، نزول نعمت نّ و سـم

، درپـی موسـی  اسرائیل در مدت چهل سال سرگردانی در بیابان و اعجازهاي پیسایه انداختن ابر بر بنی
افتن دریا و خالصی از ستم فرعون و همچنـین بیـرون آوردن آب از صـخره بـه جهـت رفـع       کمانند ش

  .)60- 49بقره: ( تشنگی ازجمله این امدادهاست

  و امداد الهیرابطۀ میان برگزیدگی . 3ـ1

هاي این قوم در عهد عتیق مطرح اسـت. ابتـدا، بـه تبیـین     ی از ویژگیکعنوان یاسرائیل، بهبرگزیدگی بنی
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 هینلـز .جـان ر پردازیم تا میزان و صحت ارتباط آن را بـا امـدادهاي یهـوه دریـابیم.     مفهوم برگزیدگی می
  گوید:دربارة اندیشۀ برگزیدگی چنین می

سرائیل قوم برگزیدة خداوند است در وجدان یهودي با پیـام وحیـانی تعـالیم اسـفار     ه قوم اکاین اندیشه 
ها سرگردان بودند، ه در بیابانکاسرائیل، هنگام خروج از سرزمین مصر، و بنی خَمسه به حضرت موسی

ها برگزیده و تـورات خـویش را بـه آنهـا داده اسـت      ه یهود را از بین همۀ ملّتکسی کشود. می تداعی
  .)82و 83، ص 1385هینلز، (

رة زمـین  کـ ی دیگـر از اقـوام روي   کـ عنـوان ی اسرائیلیان هرگز خود را صرفاً بهبنی«افزاید: می رابرت ویر
ه آنان قوم برگزیـدة الهـی بـوده، از جهـت توجـه و عالقـۀ خداونـدي در        کاند ه معتقد بودهکاند، بلندیده

تاب تحقیقی در دین یهود دربـارة ریشـۀ اندیشـۀ    ک. در )622ص  ،2ج  ،1374ویر، (» مرتبۀ نخست قرار دارند
  برگزیدگی چنین آمده است:

ـتی و محافظـت از هفتـاد    کمیانه معتقد به وجود هفتاد خدا بودند ه مردم خاورکهزاران سال قبل  ه سرپرس
و توجـه  ه یهوه قوم برگزیده و ارثیه و سهمیۀ خود را مورد عنایت کقوم زمین را بر عهده داشتند، تصور این

 .)480، ص 1386آشتیانی، ( رسیده استمخصوص قرار دهد، بسیار عادي و موجه به نظر می

  گوید:می رن آمسترانگکبه مسلمانان دارند:  کمطلق، دیدگاهی نزدیصورت به برخی نیز ضمن رد این پندار
ه کبد فهمیده بودند؛ چرا كردند قوم برگزیدة خداوندند؟ آنان معناي عهد خود با خدا را پاکآنان گمان می

ه خداوند آن را بـه ضـد   کالم را بشنوید کشد: این کمعناي آن مسئولیت بود و نه امتیاز. عاموس فریاد می
من شما را از تمـامی قبایـل   «ه از مصر بیرون آوردم، گفته است: کشما اي اسرائیل و به ضد تمام خاندانی 

آن معنـاي  به این عهد نه. )3: 2عاموس نبی (» خواهم رسانیدزمین شناختم، پس شما را به سزاي گناهانتان 
ه همۀ قوم اسرائیل برگزیدة خدا هستند و بنابراین، باید با شایستگی با ایشـان رفتـار شـود. خداونـد     کبود 

نـد.  کشد، مگر تا عدالت اجتماعی را برقـرار  که اسرائیل را باال بکند کفقط براي این در تاریخ مداخله نمی
گرفت تـا عـدالت را در   ار میکشد، ارتش آشور را هم به ورزي او در تاریخ بود و اگر الزم میاین خطر

  .)45، ص 1382آرمسترانگ، ( ندکسرزمین خود برقرار 
  گوید:هم در رد این جایگاه ویژه می میمونابن

برتـري یـا   معنـاي  بـه  تاب مقدس، جهانی است و به قوم اسرائیل اختصاص ندارد. برگزیدگی قـوم کپیام 
گزینش مشروط داللـت   کاند، تنها بر یه به این امر پرداختهکتاب مقدس کتقدیس ذاتی نیست. فقراتی از 

اي خاص برگزیده شده است. این هرگز بدان معنـا  لیف و وظیفهکدارند، نه بیش از آن. قوم اسرائیل براي ت
ـ ه این قوم داراي حقوقی خاص یا ویژگیکنیست  ري و تقـدس بـه قـوم اسـرائیل     هایی خاص است. برت

ـ ه بهکاي، اسرائیل اسطوره که به یکتاریخی و افراد خارجی تعلّق ندارد، بل دل و آرمـان در    کعنوان ی مـ
شود، تعلّق دارد. این برگزیدگی با اطاعت از دستورهاي خداوند و رعایت شـریعت تحقـق   نظر گرفته می

  .)Atlan, 1999, p. 56( داردو ذلت را در پی ه سرپیچی از دستورهاي خدا خفتکحالیدر یابد.می

۵۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

در برخی فقرات عهد عتیق، میان برگزیدگی قوم و امـدادهاي خداونـد نسـبت بـه ایشـان،      این،  با وجود
  ارتباطی مستقیم برقرار است:

ـ ثیرتر بودید؛ زیـرا  کها ه از سایر قومکخداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب  ه ک
خواست قَسم داشت و میه خداوند شما را دوست میکتر بودید. اما از این جهت ها قلیلشما از همۀ قوم

ه براي پدران شما خورده بود به جا آورد، پس خداوند شما را با دست قـوي بیـرون آورد و از   کخود را 
  .)8ـ7: 7تثنیه (» خانۀ بندگی از دست فرعون، پادشاه مصر، فدیه داد

ه چگونه عهد عتیق میان برگزیدگی قوم در راسـتاي عهـد خداونـد بـا     کدهد ر این فقره، نشان میدقت د
اسـرائیل، ارتبـاط   ترین نجات در طول تاریخ بنـی عنوان بزرگپدرانشان و نجات ایشان از ستم فرعون، به

  رده است.کبرقرار 
  ند:کرعونیان را چنین بیان میعهد عتیق در سفر الویان رابطۀ میان قوم خدا بودن و نجات از دست ف

در میان شما خواهم خرامید و خداي شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. من یهـوه خـداي شـما    
ـ 26: 12الویان (ه شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غالم نباشید... کهستم  . ... اسـرائیل،  )13ـ

ن تا مـرا عبـادت نماینـد و اگـر از رهـا      کم پسرم را رها گویزادة من است و به تو میپسر من و نخست
  .)23- 22: 4خروج ( شمکردنش ابا نمایی، همانا پسر تو، یعنی نخست زادة تو را میک

ه روي، کـ من با تو هستم و تـو را در هرجـایی    کاین«گوید: خداوند به یعقوب، پدر اسرائیلیان چنین می
ام، بجـا نیـاورم، تـو را رهـا     ه تا آنچه را بـه تـو گفتـه   کمحافظت فرمایم تا تو را بدین زمین بازآورم؛ زیرا 

ه براسـاس عهـد   کـ توان گفـت  نون میک. ا)4: 38و  2: 7؛ تثنیه34: 10. خروج ك؛ ر.28: 15پیدایش (» ردکنخواهم 
ند و در جهت احیاي همـۀ  کها را سرپرستی ه همۀ انسانکه در آغاز بر این استوار بود، کعتیق، ارادة خدا 

فّـل امـر   که متکـ پایان یافت و خدا به خـدایی بـدل گشـت     وشد. با استقرار در خاندان ابراهیمکمردم ب
ه آنهـا تنهـا قـوم برگزیـدة     کـ یه بر این بـاور  کاسرائیل در تعامل خود با خدا با تخاندان خاصی است. بنی

ه وجه و اعتبار هر خدایی بسـتگی بـه رفـاه حـال پیـروانش دارد، معتقـد       کباور،  یه بر اینکخدایند و با ت
  .)1381نیا، صادق( ها، به یاریشان خواهد شتافتالت و سختیکه خدا در هنگام مشکبودند 

تنهـا از   .)18مائـده:  (ند کاسرائیل را رد میریم، هرگونه اندیشۀ برگزیدگی نسبت به بنیکاما قرآن 
هاي خـود بـر ایـن قـوم     گوید و آن را از جمله نعمتنوعی فضیلت و برتري براي ایشان سخن می

هاي این برتـري دسـت یافـت.    توان به شاخصریم، میک. با استفاده از آیات قرآن )47بقره: ( داندمی
اختیـار خـود   م و صاحب که براي هدایت ایشان مبعوث شدند، حاکعواملی مانند فراوانی پیامبرانی 

ه به این قوم اختصاص یافـت، وجـه   کشدن بعد از رهایی از دست فرعون و انواع امدادهاي دیگر، 
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لیـت داشـته و   ک. عالوه بر ایـن، مقصـود از ایـن برتـري     )20مائده: ( باشدبرتري ایشان بر دیگران می
رد؛ زیـرا  کـ ل لحـاظ  اسـرائی ه آن را باید نسبت به اقوام معاصر بنـی کشود، بلها نمیشامل همۀ زمان

ت کبه شهادت قرآن  کشبی ت اسالم باالترین امـزیـرا بـه روشـنی    ؛ )110عمـران:  آل(هاسـت  ریم، ام
هـا و  ه وارث مشـرق کـ اسرائیل در آن زمان، وارث تمـام جهـان نبودنـد، بل   ه بنیکتوان دریافت می

  .)153، ص 1377رینستون، ک(هاي وسیع و پهناوري شدند هاي سرزمینمغرب
گـذار اسـت و   ثیرأاسرائیل در وقوع امدادهاي یهوه بسیار تابراین، در منطق عهد عتیق برگزیدگی بنیبن

ه در تحقق نوع منحصر به فـردي از امـداد   کی از اسباب امدادهاي الهی نام برد کعنوان یتوان از آن، بهمی
  پندار مردود است. کریم، چنین تصوري در حد یکه براساس آیات قرآن کنقش دارد. درحالی

  ت در نسل و اعطاء سرزمینکبر. 3ـ2

اي از نصـرت الهـی در   ی از انواع امـدادهاي خداونـد و جلـوه   کت در نسل و اعطاء سرزمین نیز از یکبر
اسرائیل، در مقابل دشمنان و سـایر اقـوام اسـت. در بـاب پـانزدهم از سـفر پیـدایش،        یاري و تقویت بنی

ه از نسل او قـومی بـزرگ بـه وجـود     کی اینکدهد: یمی ند به ابراهیمه خداوکسخن از دو وعده است 
ه از رود نیل تا رود فرات امتداد دارد، به آنان خواهد بخشید. همـۀ  که آن سرزمین را کآورد و دیگر اینمی

ر. نـد یـا خیـ   کهاي خود عمل میهم این است تا مطمئن شود خداوند به وعده سؤال و دغدغۀ ابراهیم
ه دغدغـۀ اصـلی   کـ سخنی از قوم و سرزمین به این صـورت نیسـت، بل  تنها نه ریم،کدر قرآن  هکحالیدر

پیـامبر   کقـوم باشـد، یـ    که نیاي یـ کتاپرستی و شناخت خداي یگانه است. وي قبل از اینکی ابراهیم
اشـانۀ  کپرستی، از جان و مال و خانه و و بت كه در راه نجات مردم زمان خود از شرکبزرگ الهی است 

  .)15، ص 1386سلیمانی اردستانی، (گذرد خود می
وعـدة   کعنـوان یـ  اسـرائیل، بـه  ه دادن سرزمین مقدس بـه بنـی  کآید دست میاز عهد عتیق چنین به

خواهد تا وارد سـرزمین  اسرائیل میریم با تأیید این مطلب، از بنیک. قرآن )18: 6تثنیه (مشروط مطرح است 
  .)22و21مائده: (نند کن در آنجا به امر الهی جهاد کپرستان سامقدس شوند و با بت

، مشـروط بـه پاسداشـت    ت و فراوانـی نسـل ابـراهیم   کروشن است مطابق عهد عتیق، بر
نند. عالوه بر این، اگر کاسرائیل مطابق فرمان الهی عمل ه بنیکام خداوند و تا زمانی است کاح

نیـز   شـود؛ زیـرا اسـماعیل   نیز می لاسماعیخداوند چنین خواسته باشد، این وعده شامل بنی
ه عهد عتیق در برخی فقرات به عظمت امت و فراوانـی نسـل   کاست. همچنان فرزند ابراهیم

و محوریت آن نیز به دلیل گرایش  ساره. بیان نام )17: 20پیدایش( اشاره دارد از طریق اسماعیل
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در قـرآن سـخنی از قومیـت     هکـ اسرائیل است. درحالیبزرگ بنیمادر  سارهقومی است؛ یعنی 
  .)240، ص 1385اشرفی، ( نیست

  . امداد در صحنة نبرد۴

ریم و عهد عتیـق اسـت. بـراي نمونـه،     کها، گونۀ دیگري از امدادهاي الهی در قرآن امداد در جنگ
بقره: ( در این دو منبع وجود دارد شتن او به دست داودکنعانیان و کبر جالوت قهرمان  پیروزي داود

دهد اسرائیل خبر میهاي بنی. عهد عتیق از همراهی خداوند با قومش در جنگ)17: 50اول سموئیل؛ 251
. )23: 23خروج (ند که یهوه پیشاپیش، دشمنان را از حضور قوم اخراج میکاي گونهبه ،)17: 20دوم تواریخ(

باشـد،  ریم نیـز مـی  کرآن شود و مورد تأیید آیات قباره مسلّم شمرده میه در اینکبه هر حال، آنچه 
وظیفـه  عنـوان  به ه خداوند آن راکحمایت خداوند از جامعۀ مؤمنان در جنگ با دشمنان دین است، 

تۀ اساسـی  کدر رابطه با امدادهاي خداوند در عهد عتیق، دو ن. )47روم: ( براي خود الزم شمرده است
گناهان توسط خداونـد  عام بیها و دیگر فرمان قتلی نحوه حضور خداوند در جنگکوجود دارد: ی

ه در عهد عتیق آمده است، مانند به گـوش رسـیدن   کگونه ها، آناست. اما حضور خداوند در جنگ
ه قـوم در جنـگ بایسـتند و نجـات     کو این )24: 5دوم سموئیل( صداي پاي یهوه از باالي درختان توت

اي خالف گونهه آن را بهکرسد، مگر اینر میآمیز به نظ، اغراق)17: 20دوم تواریخ(نند کخداوند را تماشا 
وار ار دارد، حضور محسـوس و شـخص  که با عهد عتیق سروکسی کنیم. کش تأویل امعناي ظاهري

دربـارة   رابرت چـارلز زینـر  ند. کاسرائیل احساس میفرد خارجی را در میان بنی کخداوند، مانند ی
  گوید:تصور جامعۀ یهود از خداوند چنین می

ـ خداوند  کرسد یهودیان باستان، مانند سایر اقوام سامی، الوهیت را در یوهلۀ نخست به نظر میدر  امالً ک
اند. امـا ایـن تجربـه در خصـوص     ردهکها نظارت و تسلط دارد، تجربه ه بر سرنوشت گروهکوار شخص

اونـد فقـط   وار اسـت. خد امالً شخصکه خداوند کشد یهودیان شدت و حدت بسیار داشت و تصور می
 ،چـارلز زینـر  ( یـاري متقابـل او بـود   رده بود و خواستار همکبراي اجراي نقش آنجا نبود. او به انسان رو 

  .)30- 29، ص 1389
  ها از ناحیۀ دیگر نیز پذیرفتنی نیست:امداد در جنگ

ـ بن نون، یهودیان به انجام اعمال خشونتتاب یوشعکعنوان نمونه تب عهد قدیم، بهکدر بعضی  ز آمی
عام مردم بدون توجـه بـه   . فرمان قتل)11: یوشع، ص كر.(اند یهودیان امر شدهرو موحش علیه غی

ـ رحمانـه  گري بیان یا سالخوردگان داده شده است. این نوع وحشیکودکزنان و  امالً بـرخالف  ک
ـ هـاي ملحـدي   عدالت خداوند است و یادآور بربریـت فرهنـگ   اي جنـگ را  ه خـداي اُسـطوره  ک

  .)24ص  ،1389رنجبران، ( باشدپرستیدند، میمی
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ه در کـ انـد  هاي بیگانه توسـط یهودیـان دانسـته   برخی ریشۀ این نوع خداشناسی را تأثیرپذیري از فرهنگ
  هاي مقدس آنها نیز نفوذ یافته است:تابک

ومت آلوده شد، تحت تأثیر فرهنـگ  کنعان به قدرت و حکه دین صحرا در جامعۀ شهري کهنگامی 
هایی از آن یاد شده است، مبدل گردید. در هر ه در تورات نشانکل داد و به آیینی کنعانی تغییر شک

شود و به زبان دیگر، خداي هر نظر به خدا نسبت داده مین صفات موردتریترین و جالبقوم، عالی
و قادري  ر آن قوم است. خداي تورات مظهر قدرت و خشم و زورکبینی و طرز تفقومی معرِّف جهان

گیرد هویت خود را بـه قـوم   ه تصمیم میکاي است. در اولین صحنه كگذشت و هراسنامنتقم و بی
نـد تـا   کت و مصیبت بر آنها نـازل مـی  کنجه و هالکگناه مصر را شاش بشناساند، مردم بیبرگزیده

هـا  ونین تا مـدت هاي خنند. این صحنهکاسرائیلیان به اقتدار او ایمان آورند و در مقابلش سجده بنی
ها نماییمّل این قدرتکشتار نمادین رسالۀ یوشع نیز مکه کمعرِّف یهوه و قوم یهود است، بخصوص 

  .)470، ص 1386آشتیانی، ( شودمی
اسرائیل خشن است. به هر میزان خداي ادیان دیگر رئوف و مهربان است، به همان نسبت خداي بنی

دارد و ه دشمنان قوم خود را به بهترین طریـق از میـان برمـی   کند کبالد و فخر مییهوه به خود می
دارد، ه براي قوم خود مقرّر میکبراي پیروزي قومش از هیچ جنایتی روگردان نیست. قوانین جنگی، 

شـد،  اسرائیل واقع میه مورد حمله و هجوم قوم بنیکباشد. هر شهري بسیار وحشیانه و ظالمانه می
عام شـده تمـام   گشت. در غیر این صورت، قتلتسلیم و فرمانبردار می بایست بدون قید و شرطمی

آمدند و اموال آنان بـه بـاد   شدند و زنان و دخترانش به تصرف قوم یهود در میشته میکورانش کذ
  .)516، ص 1تا، ج رضایی، بی(رفت غارت می

ـ اس نیرومند افعال و کواقع منشأ چنین توصیفی از خداوند چیزي جز انعاما در ردار و عقایـد ایـن قـوم    ک
  . )419، ص 1344رضی،  هاشم( نیست

فـار در  کان و کهـاي مسـلمانان بـا مشـر    ریم، مربوط به جنگکبخش دیگري از امدادهاي مطرح در قرآن 
ی ئریان نـامر کگونه امدادها خداوند به وسـیلۀ عوامـل طبیعـی و همچنـین لشـ     صدر اسالم است، در این

  ند.کرا در مقابل دشمنانشان یاري میمسلمانان 

  شرايط امداد. ج
روند؛ زیـرا ایـن دو دیـن، در مقایسـۀ بـا      شمار میاي از ادیان توحیدي بهعنوان شاخهیهودیت و اسالم به

ات را در رابطه با اعتقاد بـه خـداي واحـد و پیـامبران ارسـالی از ناحیـۀ او و       کدیگر ادیان، بیشترین مشتر
 تـاب آسـمانی  کریم و عهد عتیق، ایمـان بـه خداونـد، پیـامبران و     کعت دارند. در قرآن شری کاعتقاد به ی

و برخـی   كشرط اساسی در جهت جلب امدادهاي الهی است. برخی عوامل در این میان مشـتر عنوان به
  پردازیم:ه در ادامه به آن میکاختصاصی است 
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  . ايمان۱

ایمـان بـه خداونـد، پیـامبران و تعـالیم الهـی، از        هکـ تـوان دریافـت   ریم مـی کـ با مراجعه به آیات قـرآن  
تـاب آسـمانی اسـت. بـر ایـن      کترین شرایط برخورداري از امـدادهاي غیبـی در ایـن    ترین و مهمابتدایی

دهـد و آنهـا را از ظلمـت و    اساس، خداوند مؤمنان را در سایۀ والیـت و سرپرسـتی خـویش قـرار مـی     
ه والیـت الهـی را   کـ نی اترتیـب، مؤمنـ  . بـدین )257بقـره:  (ند کی به سوي نور و روشنایی هدایت میکتاری

اند، مورد حمایت خداوند قـرار گرفتـه و خداونـد خـود     گردان شدهیاند و از والیت طاغوت روبرگزیده
سـنّت الهـی    کعنوان یـ ه بیانگر مفهوم امداد بهک. سایر آیاتی )38(حج:  دفاع از آنها را به عهده گرفته است

رده است. طبق این آیات، خداونـد نجـات مؤمنـان را    کان در تحقق این سنّت تصریح است، به شرط ایم
. در برخـی آیـات، خداونـد خطـاب خـود را      )103(یـونس:  دانـد حق بر عهدة خود، الزم مـی  کعنوان یبه

  .)7: (محمددهد مستقیماً متوجه مؤمنان نموده و به ایشان وعدة نصرت و تقویت می
ارهاي بزرگ براي ایمـان آوردن و یـا تقویـت    کبا نشان دادن آیات و انجام در عهد عتیق نیز خداوند 

شـخص  «تاب مقدس آمده اسـت:  ک. در )4: 31خـروج  (وشد کمی جمله قوم موسیاسرائیل و ازبنی ایمان
  .)2: 4حبقوق (» ار به خاطر ایمان خود زنده خواهد شدکوکعادل و نی
ه هسـتند، بـه القـاب و عنـاوین دینـی خـود       کدین و آیینی خواهد تا از هر ها میریم از انسانکقرآن 

. قـرآن  )62بقـره:  (تعصب نورزند و به اساس ادیان توحیدي، یعنی ایمان به خدا و روز جزا پایبنـد باشـند   
ایمـان   خواهد تا به پیامبر اسـالم جمله یهودیان زمان خود، از آنها میتاب و ازکریم با خطاب به اهل ک

ریم کـ . قرآن )41بقره: (امل نمایند کبیاورند و عهد خود مبنی بر انجام دستورات الهی وفادار بمانند و آن را 
طـور یقـین قـرآن    ردنـد، بـه  کتاب آسمانی گوش میکاسرائیل و یهودیان به مواعظ این افزاید: اگر بنیمی

 ردنـد و بـراي  کار را نکه این کا حیف ام. )76نمل: ( ندکتوانست بسیاري از اختالفات آنان را حل مجید می
  .)57، ص 1376گواهی، (ت خریدند خود غضب و ذل

  و اطاعت ا. تقو۲

ات و رزق و روزي در دنیـا،  کـ ید بر ارتباط میان ایمان به خدا و رعایت تقوا، بـا افـزایش بر  کخداوند با تأ
هـا،  و اگر اهل شهرها و آبـادي «اید: فرمهاي مؤمن دارد و میردن این شناخت در انسانکسعی در نهادینه 

  .)96اعراف: (» گشودیمات آسمان و زمین را بر آنها میکردند، برکآوردند و تقوا پیشه میایمان می
شتابد و آنهـا  عالوه بر این، ایمان و تقوا در لحظات حساس و در هنگام نزول بال به یاري مؤمنان می

» ونَجینَا الَّذینَ آمنُوا وکَـانُوا یتَّقُـونَ  « فرماید:دهد و میجات میافران گردیده، نکه دامنگیر کرا از خطري 
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ام و قـوانین شـریعت   کـ . اما در عهد عتیق، خداوند امدادهاي خود را مشروط بـه رعایـت اح  )18: (فصـلت 
دانسته است و تقوا بیشتر جنبۀ عملی دارد. انجام اعمال صـالح از طرفـی، شـرط ورود بـه اَرض موعـود      

الیف الهی است. درواقـع،  ک. بیشترین فقرات عهد عتیق مربوط به اهمیت حفظ و انجام ت)4: 40تثنیه ( است
دسـت  شـود. بـه  هاي خداوند محسوب میساز برخورداري از انواع نعمتعبادت و اطاعت خداوند زمینه

عنـوان  نان و... بـه ها، در امان بودن از خطـر دشـم  ها و بیماريآوردن رزق و روزي، دوري از انواع مرض
  .)27- 23: 25خروج ( هایی از امدادهاي یهوه، همگی مرهون عبادت خداوند استجلوه

  . جهاد در راه خدا۳

. برخـی مفسـران اسـالمی،    )7محمـد:  ( جهاد در راه خدا نیز از شرایط برخورداري از امدادهاي غیبی است
، ص 21، ج 1374، و دیگـران  ارم شـیرازي کـ م(اند ستهترین مصادیق یاري دین خدا دانجهاد در راه خدا را از مهم

هـاي خـویش هـدایت    ننـد، بـه راه  که در راه او جهاد کدهد آنان را . بر این اساس، خداوند وعده می)426
ه کـ خواهد تا براي نبـرد و جهـاد بـا اقـوام مجـاور،      اسرائیل می. عهد عتیق نیز از بنی)69بوت: ک(عنند کمی
ت در جنـگ و  کند، آماده باشند. در عهد عتیق فتح سرزمین موعود بدون شـر باشمی كپرست و مشربت

سـانی را بـراي جاسوسـی از    کبه دستور خداوند  ن نیست و موسیکآمادگی براي مقابله با دشمنان مم
اسـرائیل از  شیدن بنیکنار کجویی و ریم با اشاره به بهانهک. قرآن )2: 13: اعداد كر.( فرستدنعان میکسرزمین 

ه تو و خدایت با دشمنان بجنگید و سـرزمین  کمبنی بر این صحنۀ نبرد و همچنین درخواست از موسی
نید، این اقدام را مذموم شمرده است. خداوند متعال نیز در اثـر سـرپیچی قـوم از دسـتور     کموعود را فتح 

ورود بـه سـرزمین   ه تا چهل سال دیگر وعدة کند کند و به ایشان اعالم میکآنها را مجازات می موسی
  .)14: 34: اعداد ك؛ ر.25ـ23مائده: ( مقدس عملی نخواهد شد

  . توبه و استغفار۴

توبه، انابه و استغفار به درگاه خداوند، از دیگر اسباب نزول و وفور امدادهاي آسمانی و زمینی اسـت. در  
ود. اقـرار بـه گنـاه و    شـ منطق عهد عتیق، استغفار و توبه و پشیمانی از انجام گنـاه، مطلـوب شـمرده مـی    

دهد. یهـوه بارهـا بـه قـوم خـود      بازگشت به سوي خداوند، زمینۀ توجهات بعدي خداوند را افزایش می
دل شوید و خداي خود را به یاد آورید، من هـم عهـد خـود را    ه اگر شما متواضع و نرمکشود یادآور می

  .)26: 42 (الویان فرستمورد و بر شما رحمت میٱبه یاد خواهم 
  ند:کدر این زمینه تصریح می آرتور هرتزبِرگ

۶۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

ند. اگر توبۀ او حقیقی باشـد و از روي  کتواند توبه ه انجام داده باشد، میکانسان در هر حال و هر گناهی 
شود. اما اگر ه از سر عشق به پروردگار باشد، حتی سیئات او به حسنات تبدیل میکترس از گناه نباشد، بل

  .)Hertzberg, 1962, p. 195(شود شد، تنها گناهان او آمرزیده میتوبه از سر عشق نبا
نـد و از آنـان   کریم نیز با تأیید این مطلب مؤمنـان را بـه توبـه و اسـتغفار از گناهـان توصـیه مـی       کقرآن 

ات کـ ریم اسـتغفار را موجـب افـزایش بر   کـ . قـرآن  )53زمر: ( خواهد تا از رحمت الهی مأیوس نگردندمی
لید حـلّ بسـیاري   کعنوان به نیز استغفار . در روایات معصومان)12ـ10نوح: ( دانسته استمادي و زمینی 

ها و خـدایان  ه از قوم به خاطر اقبال به بتکالت دانسته شده است. یهوه در عهد عتیق، پس از آنکاز مش
اسـرائیلیان،  ر بنـی اسرائیل را نیامرزد، اما پـس از اصـرا  گیرد تا بنیند، تصمیم میکایت میکدیگر گله و ش

اسـرائیل محـزون   ه دل او بـه سـبب تنگـی بنـی    کـ گیـرد  آنقدر تحت تأثیر توبه و انابه قوم خود قرار مـی 
  .)16 - 10: 10داوران( بخشدگردد و آنها را میمی

  . دعا و درخواست از خداوند۵

عتیـق، از دیگـر   ریم و عهـد  کـ گیري و یاري به مؤمنان در قرآن دعا و درخواست از خداوند براي دست
و مسـلمانان   اکـرم  امبرریم، در جنگ بـدر پیـ  کایت قرآن کعوامل جلب امدادهاي غیبی است. بنا به ح

ریم از زبـان طـالوت فرمـانرواي    کـ . قـرآن  )9انفـال:  (نـد  کبراي پیروزي در جنگ از خداوند استمداد مـی 
. در عهـد عتیـق نیـز رهـایی     )250بقـره:  (نـد  کاسرائیل، طلب پیروزي و نصرت را از خداوند، بیان مـی بنی
اسرائیل از ستم فرعون و خالصی یافتن آنان از بندگی و غالمی مصریان در نتیجـه، اسـتغاثه و دعـاي    بنی

. عالوه بر این، به دعـاي اشخاصـی چـون موسـی، داود، سـلیمان،      )23ـ2: 25 (خروجقوم دانسته شده است 
  ند.کو تأثیر آن در نجات قوم اشاره می نحمیاو  عزرا

  . محبت و ترس از خدا۶

ی وجـود دارد. در  کریم و عهـد عتیـق، بـا اخـتالف انـد     کدوستی و محبت به خدا و ترس از او در قرآن 
. محبـت  )24توبـه:  ( ریم محبت و دوستی خداوند بر محبت و دوستی غیرترجیح داده شـده اسـت  کقرآن 

. حب و بغض در راه خدا پسندیده اسـت  )165بقره: (هاي مؤمنان، دانسته شده است باالي خداوند از نشانه
اي جهت اعالم محبـت بـه خداونـد بسـیار اهمیـت      عنوان وسیله. تقوا و پرهیز از محرمات، به)22مجادله: (

ید بر رعایت شریعت و پرهیز از تخلف از دسـتورات الهـی، محبـت بـه     کدارد. در عهد عتیق، عالوه بر تأ
ه خداوند خود در پی آن بوده است تـا در نتیجـۀ   کگو این شخص یهوه و ترس از او مورد سفارش است.

امدادهاي خود نسبت به قوم، دوستی و محبت ایشان را بـه دسـت آورد و آن را زمینـه بـراي امـدادهاي      
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. بنابراین، محبت و دوست داشتن خداوند از سـویی، از اسـباب و شـرایط    )23ـ11: 22تثنیه(بعدي قرار دهد 
ردهاي امداد غیبی هم مطرح است. تـرس  کارکی از کعنوان یسوي دیگر، به گردد و ازامداد محسوب می

و نجـات   )128نحـل:  (نـد  کریم، نقش مهمی در همراهی و یـاري خداونـد ایفـا مـی    کاز خداوند در قرآن 
بخش خویش هـم دشـمنان   . در عهد عتیق، خداوند با انجام اعمال نجات)72مریم: ( خداوند را در پی دارد

ه در صـورت تخلـف، انتقـام    کـ دهـد  ترساند و به آنها هشـدار مـی  را از قدرت خود می و هم قوم خود
  .)20: 5خروج ( گیردخویش را از ایشان تا چندین نسل می

  . وفاي به عهد۷

ی دیگر از شرایط نزول امدادهاي خداونـد در عهـد عتیـق اسـت و     کاسرائیل، یوفاي به عهد از طرف بنی
دربارة نقـش   وب نیوزنرکجیبر دارد، مطرح است. ط امداد را دریگر شرایه دکشرط اساسی،  کعنوان یبه

  گوید:اسرائیل میوفاي به عهد در اعطاي سرزمین مقدس به بنی
ـ  ه بـه کقوم اسرائیل آن سرزمین را نه چون دستاوردي مقرر و معین، بل موهبـت دارنـد.    کعنـوان ی

آن ایشان است و همه در آن خوشبخت خواهنـد   اند، آن سرزمین ازه بر سر میثاقکرو، مادام ازاین
  .)63، ص1389نیوزنر، ( بود

ننـد تـا   کخواهد تا بـه عهـد خـود وفـا     اسرائیل میردن چنین عهد و پیمانی از بنیکریم نیز با بیان کقرآن 
ن اسرائیل به میاریم، هرجا سخن از میثاق بنیک. در قرآن )40بقـره:  (خداوند نیز عهد خویش را عملی سازد 

ریم در ادامه چندین خواسته را از ک. قرآن )140ص  ،1362 ور،کمش(آید، مراد عهد عتیق یعنی تورات است می
  .)43ـ41بقره: (رد کعنوان مصادیق این عهد و پیمان یاد توان از آن، بهه میکند کاسرائیل مطالبه میبنی

  . غيرت۸

ورزي خداونـد نسـبت بـه قـوم     اسرائیل در عهد عتیق، غیـور بـودن و غیـرت   از دیگر وسایل نجات بنی
رو، جهت خداوند میان قوم و این. از)5- 2: 8ریاي نبیک؛ ز39: 25: حزقیال كر.(اسرائیل و سرزمین مقدس است 

ت خواهد آمـد و بـر   پس خداوند براي زمین خود به غیر«ند: کم برقرار میکسرزمین مقدس پیوندي مح
دسـت  لیـت و اطـالق ایـن عامـل بـه     ک. البته از عهد عتیـق  )2: 18یوئیل(» قوم خویش شفقت خواهد نمود

اسـرائیلیان  ریم نیز با رد جایگاه ویژه بنـی کآید و قرائن فراوانی بر مشروط بودن آن وجود دارد. قرآن نمی
سـندي بـر رد ایـن ادعـا اسـتفاده      عنوان به ناهانعنوان دوستان و اولیاء خداوند، از عذاب آنان در پی گبه

شوند، آن را سـخنی بیهـوده   داخل بهشت می اه تنها یهود و نصارکند. همچنین با انتقاد از این سخن کمی
  .)111بقره: (داند دلیل میو بی

۶۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، زمستان  

  ردهاكاركاهداف، نتايج و . د
طور باشد، اما همانخداوند مطرح می بخشردهایی در نتیجۀ اعمال نجاتکارکدر عهد عتیق، اگرچه 

ارهاي عجیب و غریب خود، هدفی جز تحقق وعدة خود مبنی بـر  که اشاره شد، خداوند از انجام ک
نـد.  کندارد. در این راه از هیچ تالشی فروگذاري نمی از طریق یعقوب حمایت از نسل ابراهیم

ه کـ فـاي بـه عهـد و پیمـانی اسـت      قوم و و کشود، نجات یه در عهد عتیق دنبال میکلی، کهدف 
ت مخصـوص فرزنـدان   کـ برپر ايخداوند با پدر این قوم بسته است. فراوانـی نسـل و دادن منطقـه   

عنـوان فـردي   است، اما بـه  ، گرچه فرزند دیگر ابراهیماست و اسماعیل و یعقوب اسحاق
نجات قوم خداوند نیز در همین راستا و به جهت  شود. بعثت موسیجو معرفی میوحشی و ستیزه

ه یهوه بـه  کزادة خداوند، عنوان قوم برگزیده و نخستاسرائیل را بهوظیفه دارد، بنی است. موسی
غرض اصلی پیگیري عنوان به تاب مهم است وکه در این کدهد، نجات دهد. آنچه خاطرش فدیه می

هـاي  گیـري از سخت شود وشود، نجات قوم اسرائیل است. خداوند تحت تأثیر قوم، محزون میمی
ه دربارة اسم خود و قوم خـود و سـرزمین   کشود. خداوند به جهت غیرت عظیمی خود پشیمان می

ریم هـدف اصـلی و   که، قرآن کحالیدهد. دراسرائیلیان را همچنان وعده میمقدس دارد، نجات بنی
اي را و همگان از هر نوع نژاد و قبیله )87ص: (ها دانسته است غایت نهایی خود را هدایت همۀ انسان

ریم ک. قرآن )13حجرات: (شود معرفی می ابرتري و فضیلت تقو كداند و مالسان میکدر نزد خداوند ی
وم نموده است. خداوند سبحان عنوان یهودیت کاندیشۀ برگزیدگی و قوم خاص بودن یهودیان را مح

ته و از دادن این القاب و عناوین نسبت به پیامبران و نصرانیت را مایۀ نجات و ورود به بهشت ندانس
ردها و اهداف از منظر عهـد عتیـق و   کارکنون به تطبیق این ک. ا)140 ،135 ،111بقره: ( نهی نموده است

  پردازیم.ریم میکقران 

  . امتحان و آزمايش۱

حان و آزمایش افـراد  ریم و عهد عتیق بر امدادهاي خداوند مترتب است، امتکه در قرآن کی از اهدافی کی
 )16: 4خـروج  ( هاست. عهد عتیق، با اشاره به برخی امدادهاي ویژه خود، مانند تهیه نان و گوشتو یا امت

ه کـ اي گونـه و رهبري و همراهی قـوم در بیابـان، بـه    )15: 25خروج (و همچنین تبدیل آب شور به شیرین 
تثنیـه  (داند هاي خود را امتحان و آزمایش قوم میکمکگونه هیچ آسیبی ایشان را تهدید ننماید، هدف این

ییء، بـر   ریم نیز با اشاره به دو نوع آزمایش درباره بنیک. در قرآن )8: 2 اسرائیل، یعنی بالء حسن و بالء سـ
آزمـون   که امدادها و نجات خداوند از جملـه خالصـی از دسـت فرعـون یـ     کند کید میکاین مطلب تأ
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. در جنـگ بـدر نیـز از پیـروزي مسـلمانان بـر       )6؛ ابـراهیم:  168اعـراف:  ( ه اسـت اسرائیل بودبزرگ براي بنی
  .)17انفال: ( عنوان بالء حسن یاد شده استان بهکمشر

  آموزي. عبرت۲

ه در قـرآن  کـ ت و از بین رفتن دشمنان دین و مؤمنان، از دیگر اموري است کآموزي در نتیجۀ هالعبرت
م از دشمنان در طول تاریخ به وسـیلۀ نـزول عـذاب یـا وقـوع بالهـاي       ریم به آن اشاره شده است. انتقاک

متنوع و متعدد مانند طوفان نوح، غرق شدن فرعون، نابودي قوم عاد و ثمود و... همگی، به خاطر عبـرت  
ریم با توجه خاص به این موضوع، از به روي آب آمـدن جسـد   ک پذیري دیگران عنوان شده است. قرآن

نـد  کگیري آنان یـاد مـی  اي براي آیندگان و در جهت عبرتعنوان آیت و نشانهبه فرعون و نجات بدن او
عنوان مثل و مایۀ عبرت دیگران دانسـته اسـت   ت سپاهیان فرعون را بهکاي دیگر، هال. و در آیه)92یونس: (
بـروز   پذیري وجود نـدارد و هـدف خداونـد از   ه در عهد عتیق، تعبیر به عبرتکحالیدر. )56و 55زخرف: (

ه بـه قـدرت   جه توجـ را، افزایش آیات خود و در نتی بالهاي خود درباره مصریان و نجات قوم موسی
  پذیري آن ندارد.ه البته این هدف یهوه منافاتی با جنبۀ عبرتک. )16- 15: 9خروج (یهوه دانسته است 

  ام الهيك. اجراي اح۳

سـازي بـراي اجـراي    ومـت دینـی و زمینـه   کیل حکردهاي اساسی امداد الهی، تشـ کارکی از اهداف و کی
ونت در کو همچنین سـ  )7: 16خروج (اسرائیل از دست فرعون ام خداوند است. عهد عتیق رهایی بنیکاح

و  ومـت داود ک. اسـتواري ح )5- 4: 8تثنیـه  ( دانددینی می کسرزمین موعود را جهت انجام عبادات و مناس
ام کـ جمله مصادیق بـارز اجـراي اح  از اسرائیل،ي میان بنیسلیمان و دادن اختیارات ویژه به ایشان و داور

ومت صالحان در زمـین، از جملـه اقامـۀ نمـاز،     کهاي حریم نیز با بیان آثار و نشانهکخداوند است. قرآن 
ن و بـه قـدرت   ار و... آن را در نتیجـۀ دفـاع خداونـد از مظلومـ    کات، امر به معروف و نهی از منکاداي ز

  .)41حج: (داند رسیدن صالحان می

  ر و تسبيح خداوندك. ش۴

ریم و عهد قدیم اسـت. خداونـد در قـرآن    کر و تسبیح خداوند از دیگر آثار امدادهاي غیبی در قرآن کش
ی کـ ، یعنوان وزیر و پشتیبان موسـی به در فرستادن هارون ریم، پس از اجابت درخواست موسیک

 . داود و سـلیمان )23طـه:  (دانـد  از آثار و پیامدهاي آن را تسبیح فراوان خداوند توسط آن دو پیامبر مـی 
ه آن دو را کـ داننـد  ر و تسبیح را مخصوص خداوندي میکنیز بعد از عنایات خاص خداوند به آن دو ش
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ر و تسـبیح خداونـد   کشـ  دویـژه در سـرود داو  . در عهـد عتیـق، بـه   )15نمل: ( بر بسیاري برتري داده است
  .)8- 16: 36اول تواریخ ( شودعنوان پاسداشت امدادهاي یهوه، فراموش نمیبه

  ها. يادآوري نعمت۵

یـد  کی دیگر از آثار و نتایج امدادهاي الهی، مـورد تأ کعنوان یهاي خداوند، بهبه خاطر داشتن نعمت
و نجات جان مؤمنان  پیامبر اسالمریم است. قرآن مجید با برشمردن امدادهاي خود دربارة کقرآن 

ریم با خطـاب  ک. قرآن )11مائده: ( ندکهاي خداوند یاد میعنوان نعمت، از آن بهكدر لحظات خطرنا
مـت، انـواع معجـزات و    کتـاب و ح کالقدس، دادن وسیله روحاز تأیید ایشان به قرار دادن عیسی

هاي خداوند را خواهد تا نعمت، از او میعیسیخره، الهام به حواریون مبنی بر ایمان آوردن به باال
اسرائیل مانند هاي خاص به بنیریم از انواع نعمتک. همچنین قرآن )111و  110مائده: (به یاد داشته باشد 

گوید از بین قوم و نجات از ستم فرعون سخن می كبرتري بر عالمیان و فرستادن انبیاء و تعیین ملو
. در عهد عتیق، به یادداشـتن  )20مائده: (عمات را همواره به یاد داشته باشند خواهد این نو از آنان می

ها به جهت وفـاداري بـه یهـوه و انجـام     ه یادآوري نعمتکطور مستقل مطرح نیست، بلها بهنعمت
  .)16-11: 8تثنیه(باشد فرامین او مطرح می

هود اسـت: خـداي قـوم یهـود     ردهاي امداد الهی، منحصر در عهد عتیق و خاص قوم یکارکبرخی از 
ردن براي خدایان دیگـر، تقـدیس یهـوه در غالـب بنـاي قربانگـاه،       کبودن، به خاطر داشتن یهوه، قربانی ن

ها، تأدیب قوم، افزایش ایمان، ترس از خداي قدرتمنـد و محبـت و دوسـتی    ستن بتکاعطاي هدایا و ش
نصرت خداوند و در نتیجه، گسترش اسـالم و  ریم نیز از همراهی کبا او از جمله این آثار است. در قرآن 

  .)2- 1نصر: ( شودی از دستاوردهاي یاري الهی یاد میکعنوان یگرایش مردمان به دین خدا، به

  گيرينتيجه
ریم کـ ردهاي سنّت امداد غیبی در قرآن کارکرغم اختالفات موجود در حیطۀ مفهوم، انواع، شرایط و علی

شده وجود دارد. با مقارنه و مقایسۀ آیات قـرآن  ادهاي یتوجهی در زمینهقابل كو عهد عتیق، وجوه مشتر
هـاي  ، رگـه كهـاي مشـتر  شده، عالوه بر دسـتیابی بـه عناصـر و مؤلفـه    ادریم و عهد عتیق در عناوین یک

گردد. برخورداري از جامعیـت و همـاهنگی، عقالنیـت    ژي در عهد عتیق تا حدي روشن میکتحریف و 
هـا و امتیـازات قـرآن    ا ارائۀ تصویري صحیح از خداوند و انبیاي الهـی، از ویژگـی  و منطق قوي، همراه ب

  ریم نسبت به عهد عتیق است.ک
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ه عامـل دسـت انسـان    کـ وار و محسوس از یهوه، خدایی ساخته عهد عتیق، با ارائۀ تصویري شخص
رساند و بـا ارائـۀ   ت میاست. او با قدرت و زورِ بازوي خود، اقتدار خود نسبت به دیگر خدایان را به اثبا

ریم کـ ه، قـرآن  کحالیند. درکهاي قوم را به خود جذب میارهاي عجیب و انتقام گرفتن از دشمنان، دلک
  .)15(فاطر: داند ها را فقیر و نیازمند به او میه رحمان و رحیم دانسته، انسانکخداوند را در عین این
اس کـ بینانه و بـه دور از غلـو انع  طور واقعریم بهکرآن اسرائیل در قهاي مربوط به بنیبسیاري از امداد

گونـه پشـتوانه و تضـمین از پـیش تعیـین      فاقد هر سب شرایط الزم جهت تعلق امداد الهی،کیافته است. 
ها در پیشگاه الهی برابرند و امتیاز و برتري آنها جز به رعایـت تقـوا و دسـتورات الهـی     شده است. انسان

تـر و  به نحـو متعـالی   نبیا و انساناریم، نوع نگاه به خداوند سبحان و ساحت کن شود. در قرآحاصل نمی
قوم خـاص در   کنیازي براي اثبات برتري خداوند و ی اس یافته است. بنابراین، هیچکرامت، انعکتوأم با 

اي گونـه برابر دیگر خدایان و ابناي بشر وجود ندارد. این خـود طـرز تلقّـی از سـنّت امـداد غیبـی را بـه       
  سازد.متفاوت از عهد عتیق نمایان می
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