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 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش ぅصل ت3/10/139تاریخ دریاぅت: 
 ث139 بهــــار، 16اره ، شمچهارمسال   ث01/139/ث2تاریخ پذیرش: 

 

 شناسی جامعه منتظر در مواجهه با موعود آسیب
 (خود )مقایسه موردی تعامل یهودیان با دو پیامبر موعود  

 1پرویز آزادی
 2صغری رضوانی

 چکیده
کنـــار ســـایر جوامــع بشـــری، ۾ســـیب  .های ویـــژۀ خـــود را دارد جامعــه منتظـــر در 

کـه  نぁاط ضعف خود میها سبب ۾شنایی منتظران با  شناسایی این ۾سیب شود 
چگـونگی رویـارو شـدن بـا موعـودی  .در هنگـام ابـتا، از ۾ن سـربلند بیـرون ۾ینـد

هایی  توانـــد ۾ســـیب ایــن رویـــارویی می .انکارناپــذیر، یکـــی از ایـــن ابتاهاســـت
شـود  در این نوشـتار، تـاش می .ناپذیر برای جامعه منتظران به بار ۾ورد جبران

کاما  پذیرぅته _ علل عدم پذیرش موعود منتظر که ۾ن را  اند _  ۾ن هم موعودی 
 .شود بررسی می

در ایــن پـــژوهش، یـــک جامعــه در دو موぇعیـــت مشـــابه از نظــر موضـــوع، ولـــی 
یهودیـان از جـوامعی  .گیـرد متをاو┙ از نظر زمانی و مکانی مورد مطالعه ぇرار می

که پیامبران بسیاری برای  دو در ایـن میـان،  .ارسـال شـده اسـت هـا ۾نهستند 
ــان، حضــر┙ مســیح بســیار  و حضــر┙ محمــد مــورد از پیــامبران یهودی

که همواره وعده ۾مدن ۾ن دو پیامبر در ۾موزه دارای اهمیت های یهود  اند؛ چرا 
در ایـن نوشـتار، چگـونگی  .انـد وجود داشته و یهودیان، منتظر ظهورشان بوده

                                                        
 .ぇ ((azadiparviz@alumni.ut.ac.irزوین خمینیخمینی امام المللی بین دانشگاه حدی  و ぇر۾ن علوم گروه تادیاراس. 1

 (.soqra.r1300@gmail.com) )نویسنده مسئول( ぇزوین المللی امام خمینی کارشناس ارشد علوم ぇر۾ن و حدی  دانشگاه بین. 2

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

ال
س

 
ار 
چه

ار  
شم
 ،

16
هار 
، ب

13
5ث

 
ار  
شم
ل، 
ل او
ا

1
 ┝
، ب

13
0ث

 

128 

ロهشژ مレدیا ロی

کـــه نشانه داشـــتند، هایشـــان را  رویـــارو شـــدن یهودیـــان بـــا ایـــن دو پیـــامبر _ 
کشیدند و هنگام ظهور نیز ۾نان را به خوبی شناختند _ بررسی  انتظارشان را می

 .شود می

کثیدی  واژگان 
، ぇـــر۾ن، ، حضـــر┙ محمـــدجامعـــه منتظـــر، موعـــود، یهودیـــان، عیســـی

 .تورا┙

 めرضیه

کـه مـا جمله از  کりـر┙ یـادکرد ぅـراوان ぇـوم یهـود بـرای مـا مسـلمانان دارد ایـن اسـت  کـه  نکاتی 
کらـــاب هســـتیم و تمـــامی ۾ســـیبمســلمانا کـــه بـــرای جامعـــه  ن نیـــز هماننـــد یهودیـــان اهـــل  هایی 

بنـــابراین یکـــی از  .یهودیـــان بـــه وجـــود ۾مـــد ممکـــن اســـت بـــرای مـــا مســـلمانان نیـــز پـــیش بیایـــد
های  راهکارهای اساسی حل معضا┙ جامعه دینـی، مطالعـه سـایر جوامـع دینـی و بررسـی ۾سـیب

 .هاست ۾ن ۾سیب ۾نان و یاぅتن راهکارهای مناسب برای

ـر اسـتها یکی از این ۾سیب در انتظـار دو  هـا ぇرنیهودیـان  .، ابتا ـا┙ مربـوط بـه موعـود منتظ 
انتظـار ۾نـان بـرای ۾مـدن موعـود  .انـد بوده و ۾خرین پیـامبر الهـیو ۾خرین پیـامبر الهـی موعود بزرد خود مسیح

که در ۾ن ぇرار داشتند نجا┙ دهد گ .بود تا بیاید و ۾نان را از ظلم و ستمی  کـه بـرای اتをـاق نـا واری 
کردند که با ۾مدن هر دو موعود ۾ن دو را انکار  کـرد و  .ぇوم یهود اぅتاد این بود  وぇتـی مسـیح ظهـور 

کــه مطمــئن بودنــد او همــان ها نشــانه ی مســیح را در او یاぅتنــد بــه انکــار او پرداختنــد در صــورتی 
کـرد بـا وجـ همچنـین وぇتـی پیـامبر ۾خرالزمـان حضـر┙ محمـد .مسـیح موعـود اسـت ود ظهـور 

کردنـد و در هـر دو مـورد جـز  مـی ایشان را همانند ぅرزنـد خـود بـه خـوبی که این شـناختند، انکـارش 
کارشـکنی و حتـی اぇـدام بـه ぇتـل موعـود  .اندک ایمان نیاورند ای عده بぁیه پیروان دین یهـود بـه 

کـه مـا مسـلمانان نیـز منتظـر موعـود ۾خـر الزمـان حضـر┙ صـاحب اامـر،  جا ۾ناز  .منتظر پرداختند
که به علل انکار یهودیان نسبت به موعودشـان پـی  مهدی موعود هستیم چぁدر خوب است 

 .مبادا ما از امتحان مواجه شدن با موعود سراぅکنده بیرون نیاییم کهببریم 

 مみدمه

که ۾خرین دین را برای انسان در  .ها ۾ورده است ما مسلمانان پیرو ۾خرین پیامبر الهی هستیم 
کらــاب هــد کــه  کــریم  هاســت، از ぇــوم یهــود ぅــراوان یــاد  ایت مســلمانان و بلکــه تمــامی انسانぇــر۾ن 

که پیامبران ぅراوانی برای هدایت  ؛شده از دایـل اساسـی تکـرار در  .ارسال شده اسـت ها ۾نぇومی 
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 .با پیامبران، تعالیم دینی و در مجموع با حぁیぁت است ها ۾نتعامل  چگونگیぇر۾ن، 

بـه انتظـار مسـیح  هـا ぇرن۾نـان  .انتظـار اسـت ،یهودیـان وجوه اشتراک ما مسلمانان باجمله از 
کردنــد و از  بعــد از ظهــور مســیح .بودنــد شــناختند و بــه  کــه او را بــه خــوبی می جــا ۾ناو را انکــار 
ــود گをتــه ــه مســیح بشــار┙ ۾مــدنش را داده ب ک ــامبری بودنــد  ۾ن  .هایش ایمــان داشــتند منتظــر پی

کـرم را بــه  کــه اینیهودیــان بـا وجـود  .بـود پیـامبر، پیـامبر ۾خرالزمـان حضــر┙ محمـدپیـامبر، پیـامبر ۾خرالزمـان حضــر┙ محمـد پیـامبر ا
کردند و ایمان نیاوردند ،شناختند خوبی می  .ولی باز ایشان را نیز انکار 

 کــهپــردازیم  در ایــن نوشــتار بــه بررســی علــل انکــار و تکــذیب موعــود از ســوی جامعــه یهــود می
کــه  دیــن ای مشــ   شــود چــرا جامعــه بــا ۾مــدن  ،ددر انتظــار ۾مــدن منجــی موعــود بــو هــا ぇرندار 

جامعـه  ویژه بـهشـود جامعـه اسـامی  شـناختن علـل ایـن تعامـل موجـب می .کـردموعود او را انکـار 
کمتر دچـار مصـیبت کارهایش داشته باشد و  گاهی بیشتری نسبت به  کـه  شیعی خود۾ هایی شـود 

که در روایا┙ ظهور، ぅراوان دار دینسایر جوامع  ه کـ ۾مده استی مبتای به ۾ن خواهند شد؛ چرا 
کرد و ぁぅا عده خاصی حامی و یار او خواهند  .بود مسلمانان زیادی منجی موعود را انکار خواهند 

 شناخ╅ کثی یهودیان در 〉عامت با 〉عالیم ┷سمانی

کــه پــیش از یعぁــوب بنــی کــه پــیش از یعぁــوباســرا یل  ، 1: ج1377شــدند )خرمشــاهی،  ، عبرانیــان نامیــده مــیاســرا یل 
م از ایـن ぇـوم نـام بـرده شـده اسـت؛ از ۾یـا┙ (، هم در ぇر۾ن و هم در تورا┙ بیشتر از سـایر اぇـوا391

کـه مـراد از بنــی ぇـر۾ن چنـین ぅهمیـده مـی کـه از ぅرزنـدان و نوادگــان  نـدا اسـرا یل، یهـود ぇـدیم شـود 
ـــن ぇـــوم،(121 :1378اســـت )خزا لـــی، تشـــکیل شـــده  یعぁـــوبیعぁـــوب ـــا  ؛ ای ـــان معاصـــر ب هـــم یهودی
ن معاصــر بــا پیــامبر ( و هــم یهودیــا6صــف:  ؛9ث؛ زخــرف: 72؛ ما ــده: 9تعمــران:  )۾ل عیســیعیســی
کرم کرما  .(76؛ نحل: 211)بぁره:  گیرد را دربر می ا

کりیـری از پیـامبران و صـبر و تحمـل در برابـر ۾زار  سـبباسرا یل را به  خداوند بنی داشـتن شـمار 
ぅرعونیان، ぇوم برتر در میان اぇوام زمان خود ぇرارداده بـود؛ ولـی یهودیـان بـا بـاور نـژاد برتـر )بぁـره: 

: 1377شود )ぇرشـی،  ها نمی ه جدا باぅته دانسته و بر این باورند جهنم شامل ۾ن(، خود را تاぅت80
کらـاب کـه ( 111انـد )بぁـره: ها در این خیاا┙ باطل ぅـرو رぅتـه (، ۾نت17، 1ج بهشـت م ـت  اهـل 
هـا ۾ぅریـده  ۾ن بـرای( و خداونـد بهشـت را 7ث1، 1: ج1390ویژه یهودیان بوده )میرزاخسـروانی،  به

 .(ثث3، 1: جت137)مکارم شیرازی،  ،(ت9)بぁره:  است
کりـر┙ انبیـای )ما ـده:  کـه ایناسرا یل با وجـود  ぇوم بنی ( برخـوردار بودنـد، ولـی در 20از نعمـت 

ایمـانی،  ( و بـه سـبب بـیت-2/ث6)اشـعیا:  ندشـد  پرسـتی ۾لـوده برابر ایـن نعمـت، بـه شـرک و بـت
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گوســاله بودنــد )  .(128، 2: ج19ت1اه،  ぅضــلپیامبرانشــان را بــه ぇتــل رســانده و در پــی پرســتش 
کらب مぁدس و ぇر۾ن مورد نکوهش ぇرارگرぅته گردانـی  اسرا یل به روی اند؛ بنی این ぇوم پیوسته در 

گناهــان شــهر┙ داشــت ( و ث-1/2)اشــعیا:  نداز خــدا و عــدم توجــه بــه دعــو┙ انبیــای و ۾لــودگی بــه 
که خداوند از این ぇـوم بـه ( تا جایی 17-1/10همواره درصدد ایجاد ぅساد در زمین بودند )اشعیا: 

 .(10-30/8: ان)همکند  گو یاد می نام پسران درو 
(، 21 )ما ــده: هــای ぅرعــون اســرا یل در برابــر ۾زار و اذیــت صــبر و تحمــل بنــی مぁابــلخداونــد در 

( بـا 276، 3ج :1372ن ぇـرارداد )طبرسـی، نـاعنوان پاداشی بـرای ۾ ورود به سرزمین مぁدس را به 
که به کをار ぅرما  این شرط   نسـای: ؛161 اعـراف: ؛8ث بجنگند )بぁره: جا ۾نندهی حضر┙ موسی، با 

هـا از روی ぅسـق و  ولـی ۾ن ؛(263، 1ج تا: های خداوند باشند )طوسی، بی ( و شکرگزار نعمتتث1
کرده و می لجبازی، بهانه  شـویم گをتند: تا اぅراد ظالم شهر بیـرون نرونـد مـا داخـل شـهر نمـی گیری 

که داشـتند  .(280، 3ج :1372 ؛ طبرسی،22)ما ده: همچنین این ぇوم به سبب جهل و عنادی 
کــه بعــد از نجــا┙ بنــی کをــر ورزیــده و مشــرک شــدند، بدین ــان و  صــور┙  اســرا یل از دســت ぅرعونی

کをـر ورزیـده و بهانـه  سببولی به  ،شدند ن به خدا میامعجزا┙، باید اولین مؤمن  مشاهده ぅسق، 
که تا خدا را به چشم نبی می  .(3ث1 ۾وریم )نسای: نیم ایمان نمی۾وردند 

کらــب ۾ســمانی ぁぅــا عهــد عتیــق )تــورا┙( را بــه کらــاب ۾ســمانی ぇبــول  یهودیــان از میــان  عنوان 
( دچار ぇساو┙ ぇلب شـده و حـق ایـن 13اما به علت نぁض عهدهایشان با خداوند )ما ده:  ،دارند

کらـــاب مぁـــدس زدنـــد )ぇرشـــی،  (؛ 38، 3ج :1377کらـــاب را ادا نکـــرده و دســـت بـــه تحریـــف ایـــن 
کــه تأییدکننــده بنــی ــد   اســرا یل از طــرف خداونــد مــأمور بودنــد بــه انجیلــی  کنن تــورا┙ بــود عمــل 

کをـر ورزیـده، توحیـد را مبـدل بـه سـه ها طبق عادا┙ همیشگی (، ولی ۾ن7ت)ما ده:  خـدایی  شان 
کردنـد و دیـن مسـیح را دینـی مسـتぁل دانسـته و دسـت بـه تحریـف ایـن  کرده و دین تـورا┙ را رهـا 

 .(7ت3، ثج :17تら1اب مぁدس زدند )طباطبایی، ک
گـردن که مـورد ۾زار  کشـان بودنـد بـه رسـالت انبیـای  در جامعه یهودیان تنها ぇشر محروم جامعه 

کـه مـورد 83 نیز )یـونب: از تبلیش حضر┙ موسی پب۾وردند؛  ایمان می (، ぁぅـا اぅـراد ضـعیف 
حをظ  برایاسرا یل،  بنی   راف جامعهاش اذیت ぅرعونیان بودند به ۾ن حضر┙ ایمان ۾ورده و طبぁه

کـاぅر ماندنـد )طباطبـایی،  نـدموぇعیت خود تا ۾خر عمر ایمـان نیاورد ن ا(؛ مؤمنـ112، 10: ج17ت1و 
کــرده )ما ــده: بـه موســیبـه موســی جملــه حضــر┙  ( و بـه پیــامبران بعـدی، از111، از اوامـر الهــی اطاعـت 

 .(87، 2: ج1377نیز ایمان ۾وردند )ぇرشی،  عیسی
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 ود )مسیحا( در ┷یین یهودان╉ظار موع

ح»عبـری   برگرぅتـه از واژه «مسیحا» منصـوب از سـوی خداونـد   یـا شـ   تـدهین شـده «ماِشـی 
کـه در ۾ینــده (؛ بـا وعــده بسـیاری از انبیــا، ت8ث :ت138۾یــد )پاشـایی،  بـرای نجـا┙ ぇــوم مـی  اسـت 

که بنی که اینمبنی بر  و حکومـت داوود و  اسرا یل را نجا┙ داده ぅردی از نسل داوود خواهد ۾مد 
کـه ۾سـایش و امنیـت  سلیمان را بار دیگر ایجاد می کنـد، ایـن عぁیـده بـین یهودیـان بـه وجـود ۾مـد 

 :ت138موجــود در زمــان داود تــا ابــد، بــا ظهــور مســیحا پابرجــا خواهــد مانــد )ســلیمانی اردســتانی، 
و هرکـدام از  بـار بـود اسرا یل بسیار محنـت (؛ چون دوران پیش از عصر مسیحایی، برای بنیث19
اســرا یل برســانند؛ بنــابراین، یهودیــان بــا داشــتن  هــا ســعی داشــتند بیشــترین ســتم را بــر بنــی امــت

ــه   چنــین زنــدگی پرمشــぁتی پیوســته در انتظــار ۾ینــده بهتــری بودنــد، بــه همــین علــت هنگــامی ک
عنوان یـک منجـی میـان ایشــان برخاسـت در پـذیرぅتن او درنـگ نکردنـد )تــوぅیぁی،  بـه موسـیموسـی
از ویرانی شهر اورشلیم به دست رومیان و تحぁیر یهودیان، انتظار به  پب(؛ همچنین 18 :1377

که خداوند ぇوم برگزیده خـود را خـوار  ؛ زیراظهور منجی در میان یهود معنادارتر شد ایمان داشتند 
گذاشـت؛ بـا ایـن امیـد در برابـر رنـج کردنـد )حکمـت،  هـا ایسـتادگی مـی و مشـぁت  و خをیف ن واهد 

 .(ت36 :تث13

 موعود اول

، نـام عیسـینـام عیسـی اسـرا یل بـه ، ۾خرین نبی بنیاز رسالت حضر┙ موسی پبぇریب هزار سال 
گشود کـه نـه .دیده به جهان  بلکـه در میـان  ،تنها در بـین عمـوم مـردم ایشـان یگانـه ぅـردی اسـت 

گをته اناجیل، در ماه ششـم، جبر یـل از جانـب خداونـد  .۾سا داشت معجزه یانبیای، تولد بـه بنا بر 
کره کــه محــل زنــدگی بــا _ کــه نــامزد یوســف بــود _ نــام  ای مــریم روســتایی از جلیــل بــه نــام ناصــره 

که سام خداوند را بر او برساند )لوぇا:  امـا  ،مریم از دیـدن ぅرشـته نگـران شـد .(ぅ1/28رستاده شد 
 .(1/31: همـانتولـد پسـری بـه نـام عیسـی را بـه او داد )ۀ جبر یـل او را از اضـطراب در۾ورده و مـژد

کار را غیرممکن می خاطر  ۾سـوده ولی جبر یـل او را ،نکرده بود زیرا او هنوز ازدواج  ؛دانست مریم این 
که این امر واぇع   .(ث3 -ت1/3: همانالぁدس حامله خواهد شد ) شده و از جانب رو  کرد 

گرぅــت  ســالگی بــه همــراه دیگــران توسـا یحیــی در سی عیسـیعیسـی کنــار رود اردن غســل  در 
دید ۾سمان شـکاぅته شـد  ،از ۾ب بیرون ۾مد عیسیوぇتی  .(11-1/2؛ مرぇب: 17-3/13)متی:

کبــوتری به کــه مــی و  تــو پســر عزیــز مــن  :گをــت ســوی او ぅــرود ۾مــد و صــدایی از ۾ســمان شــنیده شــد 
بنـابراین، بـرای  .(22-3/21؛ لوぇـا: 13-1/9؛ مـرぇب: 17-3/16)متـی:  از تـو خشـنودم ،هستی
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ロهشژ مレدیا ロی

که از طرف خدامسلب  عیسی  .شده است عنوان نبی برگزیده  وند بهم شد 
گزینـد  ایـن امـر در زنــدگی عیسـیایـن امـر در زنــدگی عیسـی کــه او را واداشـت در بیابـان خلــو┙   کــهنぁطـه عطをــی بـود 

او  .(80: 1383)محمدرضـــایی و محمـــودی،  ه شـــودبـــرای یـــک مأموریـــت روحـــانی و مهـــم ۾مـــاد
گرぅتــاری یحیــی پــبمــأموریتش را  کــرد )متــی: ، بهاز  مــرぇب: ؛ 17-12/تصــور┙ علنــی ۾غــاز 

ــود )متــی:  ( و بــرای انجــام ایــن وظیをــه الهــی، مــدام در حــال ســをر بــه شــهرهای همت1/1 جــوار ب
گردانش می13/ت چـون رسـالت خـود  ؛به شهرهای دیگر برونـد خواست برای تبلیش حتما   ( و از شا

مـردم بـه ( و همـواره 39-ث1/3خاص از جامعه )مرぇب:  یدانست نه ぇشر را در هدایت همه می
 جهــان رســتگار شــوند )متــی: در دو کــهرد بــه او ایمــان بیاورنــد و انجیــل را ب ذیرنــد کــ ســをارش مــی

شــریعت، بعــد از  عنوان پیــامبر صاحب بــه بنــابراین، عیســیبنــابراین، عیســی .(20-1/16؛ مــرぇب: 22-17/ت
 .، ۾شکارا به تبلیش پرداختموسیموسی

کـه بسـیاری از مـردم بـه انـواع بیمـاری در دوره عیسی گرぅ ای به رسـالت مبعـو┚ شـد  تـار هـا 
کـه از جانـب خداونـد مـأمور شـده بیمـاران و ぁぅـرا و  او غایت رسالتش را در ایـن می .بودند دانسـت 

ــه شــکل کــه ب ــانی  کــرده ناتوان ک هــایی، ســتم را تحمــل  ــد ارشــاد  و در رســیدن بــه رســتگاری  نــدان
کـوران و شــان را شــをا رو از ایــن .(0ت1: ث137)کامشـاد،  نمایــدشـان  یاری  بــه امـر الهــی بســیاری از 
 .(9-2/ث؛ یوحنا: 7-9/1؛ یوحنا: ث2-8/22؛ مرぇب: 30/ث1؛ همان: 30-9/27داد )متی:  می

 چگونگی 〉عامت یهودیان با موعود اول

کــه زنــدگی پرぅــراز و نشــیبی داشــت و  از حضــر┙ عیســی ــان در معــدود پیــامبرانی اســت  می
 نیــز ن انبیــایدر بــی .نبــوده اســت عیســیعیســی بــارهاخــتاف در  انــدازه بههــیچ اخــتاف رۿیــی مــردم، 

بـــین، یهودیـــان  دراین .گرぅـــت پیـــامبری ایشـــان صـــور┙ مـــی  بیشـــترین جـــدل و مناぇشـــه دربـــاره
گـروه در ایجـاد ایـن مناぇشـهذگـتأریر کـه بـا بررسـی ۾یـا┙ اناجیـل، بـه چگــونگی  هـا بـوده ارترین  انــد 

 .عملکرد یهودیان در برابر این پیامبر بزرگوار خواهیم پرداخت
 ،۾وردن تمفیا┙ تأریرگذار، به معرぅی خـود در بـین مـردم پرداختـهبا  در۾غاز رسالت، عیسی

کـه هـیچ مـی رسـد )یوحنــا:  وسـیله مــن بـه سـعاد┙ نمــی کب جــز به ぅرمـود: مــن راه روشـنی هســتم 
که می6/ت1 ؛ یوحنـا: 1/12ورد )یوحنـا: ۾خواهد از پسراِن نور شود بایـد بـه مـن ایمـان  ( و هرکسی 
( و 6-1/ث1( و تـــاک دانســـته )یوحنـــا: 8ت/6یوحنــا: همچنــین خـــود را نـــان حیـــا┙ ) .(12/36
ــا:  :گをــت مــی ــده )یوحن ــد در ظلمــت نمان ــه مــن ایمــان بیاوری ــر ب گ ــد 9ت/13ا ( و از حکمــت خداون

ــا:  ــر مــی.(7/38برخــوردار خواهیــد شــد )یوحن گ ــد  ا ــه مــن ایمــان بیاوری خواهیــد هــاک نشــوید ب
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چــون ぇیامــت و  ؛رو مــن شــویدپیــ ،خواهیــد از مــرد را مــی پــبچــه حیــا┙  چنــان .(ث3/1)یوحنــا: 
ش صا  دسـت بـه دعـو┙ زد و بـا دسـتور  (؛ بنابراین، خود عیسی(؛ بنابراین، خود عیسی8ت/6حیا┙ هستم )یوحنا: 

ــراد شــد )متــی: « از عぁــب مــن بیاییــد» ぅ؛ 9/9؛ متــی: 22-1/18ســبب ایمــان ۾وردن بســیاری از ا
  .(3ت/13؛ یوحنا: 28-27/ث1؛ لوぇا: 17/20؛ مرぇب: ت2/1مرぇب: 
کـرد و در بـین مـردم شـهر┙  عیسی که ایناز  پب  کـه  از ۾ن، یاぅـترسالت خـود را علنـی  جـا 

گをتند: او همان  می ؛دچار اختاف شد اش بارهخواستند منجی بودن او را ب ذیرند در منکران نمی
که زنده شده )یوحنا:  ( یـا الیـاس یـا یکـی از انبیـای پیشـین ت6/1؛ مرぇب: 2-1/ت1یحیی است 

کــــه برخاســــته )مــــرぇب:  عنوان پیــــامبری جدیــــد تصــــدیق  ( و او را بــــه9/8لوぇــــا: ؛ ث6/1اســــت 
گـروه از عالمـان یهـود در مواجهـه بـا عیسـی .کردنـد نمی گـروه اول اساسـی  ینぁشـ دو  داشـتند؛ 

که دسته کار بـوده و از  روحانیون و بسیار محاぅظه وای مذهبی در یهودیت و جز صدوぇیان بودند 
بـه همـین سـبب در ردیـف  رぅتنـد. به شـمار میدولتی لحاظ اجتماعی غالبا  از بازرگانان و مأموران 

گـــروه بـــه تـــورا┙ 33ت :ت138گرぅتنــد )پاشـــایی،  زادگان ぇـــرار مـــی اشــراف ( بیشـــترین توجـــه ایــن 
بـا  زمـان همرو   :گをتنـد در تعالیمشان به رستاخیز و ぅرشته اعتぁادی نداشـتند و مـی .مکらوب بود

گــروه دوم  .(208 ،2ج :1373انی، ؛ مبلغــی ۾بــاد23/8شــود )اعمــال رســوان:  جســم هــاک مــی
کاتبـان و حکیمـان را ادامـه دادنـد  ترین ぅرぇه ぅریسیان از مهم کامی یهود بودند و بیشتر راه  های 

( و به سبب توانایی و مهارتشان در امور شرعی و دارا بودن رهبری دینـی، از 130 :1381)شمب، 
 تــــــــرین  از مهم .(73 :1380منزلتــــــــی واا درمیــــــــان یهودیــــــــان برخــــــــوردار بودنــــــــد )شــــــــمب، 

کــه ۾ن که بــه شــریعت مکらــوب توجــه داشــتند،  هــا بــرخاف صــدوぇیان تعــالیم ぅریســیان، ایــن بــود 
اعتぁــاد  همچنــین بــه رســتاخیز و حیــا┙ بعــد از مــرد بــی .شــریعت شــをاهی را هــم پذیرぅتــه بودنــد

گروه از م الをان سرس ت مسیح160-7ث1 :1381نبودند )شمب،  گروه از م الをان سرس ت مسیح(؛ این دو  و بـه هـر  ندشـد (؛ این دو 
گون،هـای  ۾وردنــد و بـه بهانــه ریـق ممکــن موجبـا┙ ۾زارش را ぅــراهم مـیط سـعی در تضــعیف  گونــا

 .رسالتش داشتند
گذشته کـه در های بسیار دور همچنان در انتظار ظهور منجی و مسـیحی بـوده یهودیان از   انـد 

 بـه وぇـوع خواهـد پیوسـت )تـوぅیぁی، دو۾ینده با ぇیام پادشاهی بزرد و ぇدرتمنـد از خانـدان داو
کـه ب ذیرنـد ش صـی سـاده (؛ بنابراین، برای ۾ن30 :1377 زیسـت چـون  ها بسـیار غیـرممکن بـود 
شــده بــود، بتوانــد ایــن مســئولیت بــزرد را بــر عهــده  معمــولی متولــد ای کــه در خــانواده عیســیعیســی
که در ۾ن مسیح  وぇتی عیسی رو از این .گیرد کらاب اشعیای نبی را خواند  کنیسه ぇسمتی از  در 
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گをتـه18-17/تنمود )لوぇا:  ۾شکارا بیان می بودن خود را هایش خشـمگین  (، رؤسـا و ぅریسـیان از 
کنیســـه )لوぇـــا: اخـــراج بـــا و  ندشـــد  وぇتـــی .عنوان مســـیح تأییـــدش نکردنـــد بـــه ،(29-28/تاو از 

گناهکـار و مطـرود جامعـه مـی عیسی دانسـت، بـا  که سرانجام رسـالت خـود را در هـدایت اぅـراد 
خواســت  هــا می کــرد و از ۾ن رぅــت و بــا زبــان ســاده هدایتشــان مــی یهــا مــ روی خــوش بــه دیــدار ۾ن

کننـد )لوぇـا:ا پیروی پـاس  ( و اぅـرادی هـم بـه6-19/1؛ لوぇـا: ث1-ت2/1؛ مـرぇب: 28-27/ث ش 
( و حتــی بــه شــکرانه دیــدار 29/ثدادنــد )لوぇــا:  ضــیاぅتی ترتیــب مــی ایــن عمــل، بــرای عیســیایــن عمــل، بــرای عیســی

 بــه همچنــین تعــالیم عیســی .(19/7 ب شــیدند )لوぇــا: از امــوال خــود بــه ぁぅــرا مــی عیســیعیســی
که طبぁـه ضـعیف جامعـه بـرای شـنیدن سـ نانش بـه دیـدن ایشـان مـی اندازه رぅتنـد  ای مؤرر بود 
 .(1/ث1)لوぇا: 

ایـن مسـئله بـرای  .کـرد داد و ارشـاد مـی میدر مد┙ رسالتش پیوسته مردم را تعلیم  عیسی
که خود را عالم و دانشمند در دین می کـه دانستند ب یهودیانی  که چگونه ぅـردی  سی عجیب بود 

 :گをتنـد ( و از روی تمسـ ر مـیتث-7ث/13کنـد )متـی:  کらاب ن وانده است ادعـای پیـامبری مـی
گرぅتـه اسـت کجا یـاد  شناسـیم  اش را مـی کـه مـا پـدر و مـادر و خـانواده درحالی ؟این تعلیما┙ را در 

د، هـر نـوع ترぅنـد و شـدن مغلوب مـی (؛ و چون در برابر تعلیما┙ نをیب عیسی6/2,3)مرぇب: 
کار می حیله بـرای  سـرانجام .را بگیرند شاید بتوانند جلوی پیشرぅت عیسی کهبردند  ای را به 

علیـــه  ،کمی از ぅریســـیان نداشـــتند کـــه در دشـــمنی دســـت اجـــرای نぁشـــه پلیدشـــان بـــا صـــدوぇیان
 که ینابه امید  ،رぅتند گرانه به نزدش میهای حیله کردند و با پرسش پیوسته شور می عیسی
کاسـته شـود، ولـی ۾ن حضـر┙  پاسخاز  عیسی کـه _ دادن عاجز شده و در نزد مردم از شهرتش 

-ث22/1داد )متـی:  محکـم مـی یهایشان پاسـ  با استدال، به پرسش _  حق، رسول خدا بود به
 .(27-ت12/1؛ مرぇب: 37

کمه ایشان  نهایت تعامل یهودیان با عیسینهایت تعامل یهودیان با عیسی ین، وぇتی ؛ بنابراانجامیدبه دستگیری و محا
تصــمیم بــه دســتگیری ۾ن  ،یهودیــان نتوانســتند بــا حیلــه و نیرنــگ از محبوبیــت ایشــان بکاهنــد

گرぅتند و با یاری یکی از حواریون موぅق به دستگیری ایشـان شـدند پـب  .(20/2)لوぇـا:  حضر┙ 
کرد شان رسیدند و عیسی ぅریسیان به ۾رزوی دیرینه که ایناز  و بـا درو  و حیلـه  نـدرا دسـتگیر 
بسـیار او را مـورد ۾زار و اذیـت ぇـرار دادنـد)متی:  ،از اجرای حکم پیش ،رای او حکم صادر نمودندب

ـــرぇب: 27/30-27 ـــه محـــل اجـــرای حکـــم برد17-19/ث1؛ م ـــد(، ســـ ب او را ب ـــه صـــلیب  ن و ب
 .(27/31)متی:  کشیدند
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 موعود دوم

ــابر روایــا┙، در  عبــداهعبــداه محمــد بــن  زمین حجــاز ااول در مکــه معظمــه، در ســر ربیــع 17بن
کنونی( به دنیا ۾مد )طبری،  از تولد، پدر خود را  پیش محمدمحمد .(222، 2: ج2ث13)عربستان 

را بــه عهــده  ( و جــدش عبــدالمطلب سرپرســتی محمــد( و جــدش عبــدالمطلب سرپرســتی محمــد2ث :1378داده بــود )۾یتــی،   از دســت
کـه ایشـان نیـز در هشـت سـالگی  (؛ سـرانجام سرپرســتی 60 :)همـووぅـا┙ یاぅـت  رسـول خـداگرぅـت 

گرぅـت و او در یـاری و حをاظـت از را عمـوی محمـدمحمـد از هـیچ  اش بـرادرزادهش ابوطالـب بـر عهـده 
ـــش نمـــی ـــژاد،  ورزیـــد )زرگـــری کمکـــی دری کـــه بـــه شـــام داشـــت، ا .(181 :ت138ن و در ســـをر تجـــاری 

که بحیرای راهب، با دیدن نشانه محمدمحمد ابوطالب را  او،های نبو┙ در  را نیز با خود برده بود 
کرده و خ گزند یهودیان شد  واهان حをاظت محمدواهان حをاظت محمداز امر خطیری مطلع   .(ث18، )همواز 

کــه در بــین ۾ن بــه راســت شــهر┙ محمــدشــهر┙ محمــد هــا بــه  گــویی و صــداぇت چنــان زبــانزد ぇــریش بــود 
ــن شــدامــین معــروف  محمــد هــای بعفــت پیــامبر  ن ســتین نشــانه .(93-92 :1373هشــام،  )اب
کرم کرما  ت21بـا نـزول ۾یـه ┙ ۾ن حضـر( و 91، )همـوسالگی ایشان در غار حرا ظاهر شـد  چهلدر  ا

ِش  نِذْر ع 
 
ت  یسوره شعرای )و  ۿ بِ  ک  ر  ぇْر 

 
کرد )زرگری نیاْأ نـژاد،  (، ابتدا خویشان خود را به توحید دعو┙ 

ـِن  ت9س ب بعد از سه سال، با نزول ۾یه  ،(ت23 :ت138 ْعـِرْ  ع 
 
ُر و  ۿ ا ُتـْؤم  ْع ِبم  اْصد   ぅ( سوره حجر

ــرِ  ــین مــ ن(، یکِ اْلُمْش ــان، مــأموریتش را در ب ــرد )جعをری ک کらــاب مぁدســ0ت2 :1386ردم علنــی   ی( و 
 نـام اسـام بـه ارمغـان ۾ورد نـام ぇـر۾ن و دینـی بسـیار سـاده و معぁـول و پرخیـر و برکـت بـه نظیر به بی

 .(107: 1361۾یین،  )نیک
تنها اسـتぁبال چنـدانی از رسـالت پیـامبر  ولی در بین ぇـریش، هماننـد رروتمنـدان سـایر امـم، نـه

کرم کرما (؛ زیرا یکらاپرسـتی و ث10 :1378پرداختند )۾یتی،  ه به تمس ر ۾ن حضر┙ مینشد، بلک ا
 .(39 :1386رعایت ぅرایض اخاぇی، با روحیه اعراب جاهل مواぅق نبود )حشمتی، 

ه بـ ،گرぅتنـد کをار ぇریش برای تضعیف و شکست پیامبر، بـر ایشـان و یـارانش بسـیار سـ ت مـی
کـه بـی که در سـال هشـت بعفـت، طبـق پیمـانی  ن خودشـان بسـته بودنـد از انجـام هـر نـوع طوری 

کردنــد )طبــری،  کــه بــه امــر 60، 3ج :2ث13معاملــه و ازدواج بــا خانــدان عبــدالمطلب خــودداری   )
در همـین سـال پیـامبر  .(362 :1386بعفـت لغـو شـد )جعをریـان،  مالهی ایـن پیمـان در سـال دهـ

کــرم کــرما مشــرکان از ぅرصـــت را از دســت داد و  دو تــن از حامیــان خــود، ابوطالــب و خدیجــهدو تــن از حامیــان خــود، ابوطالــب و خدیجــه ا
کــرده بــر شــد┙ ۾زارشــان اぅزودنــد )ابــن بعفــت،  مدر ســال دوازدهــ .(206 :1373هشــام،  اســتをاده 

کرم گـاهی از ۾مـادگی مـردم یفـرب از پـذیرش ایشـان، بـا پیـروانش بـه  پیامبر ا بـه امـر الهـی و ۾
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کــه ایــن هجــر┙، نぁطــه عطをــی در زنــدگی ۾ن حضــر┙ و تــاریخ اســام شــد  جــا ۾ن کردنــد  هجــر┙ 
 .(29 :1390پاک،  دی)شهی

کـــــرم کـــــرمپیـــــامبر ا  النبی نـــــام  ة، مدینـــــجـــــا ۾نکـــــه بعـــــد از هجـــــر┙ ایشـــــان بـــــه _ در یفـــــرب  پیـــــامبر ا
کــرد )زرگــری حکومــت اســامی مســتぁلی پایــه _ گرぅــت کــه روزبــه329 :ت138نــژاد،  گــذاری  روز بــر  ( 

کـرم که اینبا  .(ت20 :1390پاک،  شد )شهیدی تعداد مهاجران اぅزوده می کـرمپیامبر ا یـارانش  و پیامبر ا
گزنـد مشـرکان در امـان بودنـدد گـروه ،ر مدینه از  هـای بسـیاری از دشـمنان از ぇبیـل منـاぁぅین  ولـی 

کـرم که با مشرکان هم  مدینه و یهودیان کـرمدست بودند، اوضاع را بـر پیـامبر ا کردنـد  سـ ت مـی دست بودند، اوضاع را بـر پیـامبر ا
  .(7ث1، )همو

کــرم کــرمســرانجام نبــی ا (، بــا توطئــه 81، تج :2ث13ســالگی، در مدینــه )طبــری،  63در ســن  ســرانجام نبــی ا
که به ۾ن حضر┙ دیان یهو  .(17ث :1362به شهاد┙ رسید )مهدوی دامغانی،  _ دنزهر خوراند_ 

کرم د»و لぁــب « یحیــد»بــه اســم  در تـورا┙ از پیــامبرا نــام بــرده شــده و مــردم مدینــه از « ســیب
ـــی ـــاد م ـــا لぁـــبش ی ـــدی،  ایشـــان ب ـــنت7، 3: ج1371کردنـــد )میب  .(ثت2، 2: ج1373هشـــام،  ؛ اب

ـــر۾ن )صـــ ぇ گـــواهی ـــه  ـــل، عیســـی6 ف:همچنـــین ب ـــل، عیســـی(، در انجی ـــه (، در انجی ـــی  از او ب عنـــوان احمـــد، یعن
ی ( و ر ـیب جهـان )یوحنـا: 131: 1361۾یـین،  ؛ نیـک26/ث1؛ همان: 26/ت1ب ش )یوحنا:  تسلب

کـرده و همگــان را بـه ایمـان ۾وردن بــه ایشـان دعـو┙ مــی30/ت1 ، 1: جث139، صــدوقکـرد ) ( یـاد 
 .(160-9ث1

 چگونگی 〉عامت یهودیان با موعود دوم

کـرم ぇوم بنی  همه کـرماسـرا یل م ـالف پیـامبر ا ای حـق را  بلکـه عـده ،(9ث1نبودنـد )اعـراف: اسـرا یل م ـالف پیـامبر ا
( و چـون در ایمانشـان 10ت، 6: جت137و مداぅع رسالت ایشان بودنـد )مکـارم شـیرازی،  ندپذیرぅت

( در برابـــر پیـــامبر 162کらـــب خـــود و انبیـــای ســـلف را پذیرぅتـــه بودنـــد )نســـای:  و ندخلـــوص داشـــت
کرم کرما این مؤمنـان  .(190، 3: جث1ت1و پذیرای ایشان شدند )۾لوسی،  ندد ۾وردسر تسلیم ぅرو ا

( و اوصـاف 10عمـران:  اخبار و دانشمندان بوده و بر مطالب تـورا┙ اشـراف داشـتند )۾ل وچون جز
(؛ 8ثث، 2ج تا: های پیامبر را در تورا┙ خوانده بودند، به پیامبر ایمان ۾وردند )طوسی، بی ویژگی
که مژدهدیدند پیام زیرا می کらابشان ۾مده   بر مبعو┚، دارای همان خصوصیاتی است  است ۾ن در 

گـواهی مـی .(3ث - 2ث)ぇصـ :  کـه منتظـرش بودنــد  بنـابراین،  دادنـد ایـن پیـامبر همـانی اسـت 
 .(2701 - 2700، ث: ج12ت1)شاذلی، 
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をریت م الりک کـه بـا همـهادر برابر اぇلیت مؤمنان، ا شـنا هـای پیـامبر ۾ ویژگـی  نی وجـود داشـتند 
گــویی یکــی از ぅرزنــدان چنــان ایشــان را مــی ( و ۾ن20)انعــام:  نـدبود کـه  خودشــان اســت   شــناختند 
کــاما  پنهــان  کــه این(؛ ولــی یهودیــان م ــالف بــرای 1601 - 1060، 2: جهمــو) حぁانیــت پیــامبر را 

کمان رشوه می176کنند )بぁره:  ( 318 ،1: ج1336کاشانی، گرぅتند ) (، برای تحریف تورا┙، از حا
که درباره و نوشته کرم  های تورا┙  کسی به ایشان  کهکردند  بود را از مردم پنهان می پیامبر ا

 .(327، 1: ج17ت1ایمان نیاورد )طبا طبایی، 
کننـد، در لجاجــت و عنــاد نسـبت بــه خداونــد،  کــه اینیهودیـان بــرای  چـرا  اســام را خــاموش 

کرده و از دادن هرگونه نسبت ناروایی به خدا ه ( و بـ181عمران:  وند ابایی نداشتند )۾لپاぅشاری 
، 1: ج23ت1خواندنـد )بل ـی،  بـری، بـا تمسـ ر و از روی دشـمنی خداونـد را ぁぅیـر مـی جای ぅرمان

۾وردنـد  هـای ぅـراوان مـی بهانـه ،به خداوند ایمـان نیاورنـد که اینهمچنین یهودیان برای  .(319
که جاهانه97)بぁره:  که می (  وحی، جبر یل اسـت و مـا بـا او   ون ぅرشتهگをتند: چ ترینش این بود 

 .(1ت2، 1: ج1336دشمن هستیم این وحی برای ما حجیت ندارد)کاشانی، 
یهودیـان  .دادنـد گیـری مـداوم ۾زار مـی را نیز بـا بهانـه خود، موسی  اسرا یل پیامبر زمان بنی

کــرده و بـرای  ،ぇــوم بودنـد پیــرو ایــنکــه  نیـز نزلــت خــود را از مぁــام و م کــه اینایــن روحیــه را حをــظ 
کをらا نکرده و ۾یا┙ جدیـد می گـویی یهودیـان  .خواسـتند دست ندهند به معجزا┙ انبیای بعدی ا

کـــرم ؛ زیـــرارا نســـل بـــه نســـل بـــه ار┚ بـــرده بودنـــد  گیـــری خصـــلت بهانـــه کـــرماز نبـــی ا نیـــز همـــان  از نبـــی ا
که از موسی درخواست بایـد از خـدا  :گをتنـد مـی۾نـان  .(8ت خواسـتند )ぇصـ : می ها را داشتند 

کند یا برایشان دریاها را بشکاぅد )سلطانی،   واهی با ۾نب  .(6ث1 :1370ها صحبت 
کــه حぁــانیتش ۾شــکار بــود  کــه در برابــر پیــامبر  یهودیــان مصــداق بــارزی از اぅــراد لجــوج بودنــد 

گون از پذیرش حق امتناع مـی لجاجت به خرج داده و با بهانه گونا ۾وردنـد  کردنـد؛ بهانـه می های 
گـر میکا یـل  و  مـا بـا او دشـمن هسـتیم ؛ زیـرا(98 - 97، جبر یل است )بぁـره:وحی  که چرا ぅرشته ا

کــه  گــاهی بـا پیـامبر محاجــه مـی .(ت36، 1ج تـا: ۾وردیـم )طوســی، بـی ایمــان مـی بـود حتمـا   کردنـد 
کらـاب و نبـو┙ بـودیم139انـد )بぁـره:  انبیای سلف از میان مـا برخاسـته  ؛( و مـا ぇبـل از شـما دارای 

گر تو در پیام شدی )طبرسی،  اسرا یل برگزیده می باید از میان بنی ،گو هستی ┙ راستا بریپب ا
 .(08ت، 1: ج1372

که منをعتشان ۾سیب نبند  پاییهودیان دنیاطلب تا زمانی به تعهدا┙  ولـی هـر  ،ددی میبودند 
کرم که می زمان کرمدیدند برای پیامبر ا و دشمنان  کردند میعهدشکنی پیشرぅتی  ،شده حاصل دیدند برای پیامبر ا
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کــرم .(1ثث، 8: جهمـــونمودنــد ) اری مـــیایشــان را یـــ کــرمپیـــامبر ا  بارهـــا بـــا یهــود پیمـــان بســـت  پیـــامبر ا
کاشــانی، پرداختنــد ) ن مکــرر بــدون هــیچ ترســی از خــدا بــه عهدشــکنی مــینــاولــی ۾ ،(6ث)انをــال: 
 .(213، ت: ج1336

کرم هـا  ( و ایـن اشـتیاق ۾ن1تدادند )ما ـده:  گوش می یهودیان بسیار به س نان پیامبر ا
ای بـرای تکـذیبش پیـدا  کردند از میان س نان ایشان بهانه نبود، بلکه تاش می از روی اطاعت

بـه  ( و چون وجودشان پر از جبن و تـرس بـود، از مぁابلـه ت38، ت: جت137مکارم شیرازی، کنند )
کرده و به  ( و 72عمـران:  شـدند )۾ل صور┙ مناぅق در میان پیروان پیامبر وارد مـی مفل خودداری 

کをر می کردند ار ایمان میاظهکوتاه  یمدت کار و س ب  در دل مسلمانان نسبت  ،ورزیدند و با این 
کرم  به بـه  ۾نـان .(6ت3، 3: ج1378کردند )طیب،  ایجاد می تردید، حぁانیت رسالت پیامبر ا

کــرم ســبب کــرمضــعف ایمــان و همدســت شــدن بــا م الをــان پیــامبر ا (، 80علیــه ایشــان )ما ــده:  ضــعف ایمــان و همدســت شــدن بــا م الをــان پیــامبر ا
 .(11ت، 1ج تا: سمرぇندی، بیکردند ) ابت میاه ر دشمنی خود را با رسول

کـرم می که اینبا  یهودیان ( بـا ایشـان ت6حق اسـت )ما ـده:  بـه دانسـتند رسـالت پیـامبر ا
، 3: ج1372طبرســی، شــوراندند ) مــی ۾ن حضــر┙و همــواره منــاぁぅین را علیــه  کردنــد میم الをــت 

کـرم  یهودیان حتی از ۾یه .(0ت3 کـرمانをاق بر ضـد پیـامبر ا (، 117عمـران:  کردنـد )۾ل مـی اسـتをاده انをاق بر ضـد پیـامبر ا
که به دشمنان رسول ( 819، 2: جهموکردند ) تسلیحا┙ جنگی انをاق می اهاه به این صور┙ 

کرمها  در جنگبتوانند  که کرمپیامبر ا هـا بـرای ۾زار و اذیـت  روش  ن از همـهنـا۾ .را شکست دهنـد پیامبر ا
کرم کنند استをاده می پیامبر ا کم  با شکست مواجه  وぇتی و کردند، شاید از اجر و ぇرب ایشان 

کـردن وجهـه مـی کـرم رسـول   شـدند، بـرای خـراب  کـرما ぇبـیح تمسـ ر   در برابـر پیـروانش، از حربـه ا
ایاسْمْع غ  »( و از الをاظی مفل 6ت)نسای:  کردند میاستをاده  اِعن  ع  و  ر  کـه  اسـتをاده مـی« ْرُمْسم  کردنـد 

کـرم کـرممناسب مぁام پیـامبر ا  م برخـورد بـا ۾ن حضـر┙در هنگـا .(76، ث: ج12ت1نبـود )طبـری،  مناسب مぁام پیـامبر ا
و احتـرام بگذارنـد  بをرسـتندو بـه ایشـان درود و سـام بگوینـد « السـام علیـک» که اینجای  به نیز

که معن استをاده می« السام علیک»چون هم عبارتی(، از 8)مجادله:  ی نیستی و ぅنا برای اکردند 
کرم بب داشـتن خـوی همچنین به س .(186، 9: ج17ت1طباطبایی، داشت ) را دربر پیامبر ا

که مـی طلبی، بهانه دیگر ۾ن برتری اسـرا یل و از  از ぇـوم بنـی محمـدگをتنـد:  ها برای انکار، این بود 
 .(ぅ1381 :19رزندان اسحاق نیست )عابدی، 

چــون  ؛(113هـا ぇصـد ایمـان ۾وردن نداشـتند )بぁـره:  ای بـیش نبـود و ۾ن همـه ایـن مـوارد بهانـه
کらابشـان ر کامـلدین خود را بهترین دین و  کらـب  ا  و بـرای سـایر ادیـان ارزشـی  دانسـتند میتـرین 
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 .(ثث1، 2: ج1378ورند )طیب، ۾ایمان  کهぇا ل نبودند 
کـرم کـرده و  ، بـهیهودیان همچنین برای تحぁیر نبی ا کنیـه ایشـان را صـدا  جـای اسـم، بـا 

ـــد )ぅارســـی،  دشـــنامش مـــی ـــر ســـ نانش از الをـــاظی 1ث: 1362دادن اســـتをاده نامناســـب ( و در براب
کـه 6تکردند )نسای:  یم شـعرای  .(307، 1: ج1380مぁـام واای ایشـان نبـود )عیاشـی،  شایسـتۀ( 

کاران با ۾ن نامدار کرم ارکیک و ب یبردن الをاظ به  کرمنیت تحぁیر، علیه پیامبر ا سـرودند  شـعر مـی نیت تحぁیر، علیه پیامبر ا
کردن  .(38ت، 2: ج1373هشام،  )ابن کをらا نمـی به ش صیت تنهاぇوم یهود در تحぁیر  کردنـد  ها ا
شـان تـازگی  و برایبـود که توسا ۾ن حضر┙ ۾ورده شـده  نیزهایی  (، بلکه ۾یین9ث - 8ثه: )ما د

 .(188، 6: ج12ت1دادند )طبری،  داشت را مورد استهزا ぇرار می
کرم یهودیان با مژده حضر┙ موسی گاهی  و ظهورش در تورا┙، از وجود مぁدس پیامبر ا ۾

العぁــل،  شـناختند )غをــاری و ( او را می20د )انعــام: ( و بهتــر از ぅرزنـدان خــو2-33/1داشـتند )تりنیــه: 
کرم .(ت2 :13ت1 که تـورا┙ به صをا┙ پیامبر ا کسانی  کامل در تورا┙ ۾مده بود و  ده خوانـرا  طور 
ش را ا برگزیدگی و نوید تندنساد را می۾ن حضر┙ های  ویژگی نبودن،یهودی در صور┙ حتی  ،بودند

 .(0ث1-8ت1، ث1: ج03ت1ندند )مجلسی، رسا به اطاع بزرگان خاندان ۾ن حضر┙ می
کرد یهودیان در امانت موسی کـه در  نـدخیانت  و دسـت بـه تحریـف تـورا┙ زدنـد و ۾یـاتی را 

کـرم ها ویژگی ۾ن کـرمهـا و صـをا┙ پیـامبر ا ( و 80 :1386زای،  )سـرگل نمودنـد۾مـده بـود را حـذف  هـا و صـをا┙ پیـامبر ا
کـه مطـابق بـا خواسـته کردنـد ) چیز دیگری  : 1373هشـام،  ابـنهـای خودشـان بـود بـه ۾ن اضـاぅه 

گر به مسلمانان از محتویا┙ تورا┙ خبر دهیم، در ぇیامـت مـا  :گをتند می۾نان  .(8ت2-ثت2، 2ج ا
کـه چـرا ایمـان نیـاوردیم )طباطبـایی،  را مـورد مؤاخـذه ぇـرار مـی  رو از ایــن .(199، 1: ج17ت1دهنـد 

کرم کردند )ما ده:  گونه را به صをا┙ پیامبر ا که شباهتی با ۾13ای بیان  حضر┙ نداشـت   ن( 
 .(ث8، 8: ج19ت1اه،  )ぅضل

کــرم ــا پایــان عمــر مبــارک یهودیــان از ابتــدای بعفــت پیــامبر ا تــرین  ایشــان، از سرســ ت  ت
کرم رسول .دشمنان ۾ن حضر┙ بودند کرما از همان روزهـای ن سـتین واد┙، توسـا یهودیـان  ا

ــا  ( و ۾ن76، 2: ج1373هشــام،  شناســایی شــد )ابــن از بــه دنیــا ۾مــدن ۾ن نتوانســتند  کــه اینهــا ب
کودکی، ぇصد  کنند، ولی از همان دوران   .(ت9: )همـو داشـتندایشـان را کشتن حضر┙ جلوگیری 

را عامـل  ایشـانتر شدند؛ چـون وجـود مبـارک  ، در تصمیم به ぇتل مصمم۾ن حضر┙از بعفت  پب
گر پیامبر ا بنابراین، به این نتیجه  .دانستند اساسی پیشرぅت شریعتش می که ا کرمرسیدند  گر پیامبر ا که ا  کرمرسیدند 

بـا خورانـدن غـذای زهر۾لـود موجبـا┙  رو از این .را از بین ببرند، به اهداف بلند خود خواهند رسید
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کردند )طبری،   .(ث23، 3: ج2ث13شهادتش را ぅراهم 

 عوامت اساسی انثار دو موعود از سوی یهودیان

که جویای حـق بودنـد رسـالت عیسـی عده کردنـد )لوぇـا:  ای از یهودیان منصف  را تصـدیق 
کســی تــا ۾ن زمــان نتوانســته همچــون 23/ت ــان احبــار یهــود،  کــه از می (، چــون ایمــان داشــتند 

گـواهی ぇـر۾ن )انعـام:  .(تت/7مردم را تعلیم دهد )یوحنا:  عیسی (، خداونـد 20همچنـین بـه 
کرم های ویژگیتمام  کرده بود و شناخت پیامبرا ها از پیـامبر  ۾ن  را در تورا┙ برای یهود بیان 
ـــه  بـــه ـــی ای گون ـــدان خـــود م ـــر از ぅرزن کـــه او را بهت ـــود   .(37ت، تج :1372شـــناختند )طبرســـی،  ب

که تورا┙ را می خواندنـد و در ایمـان خـود اخـاص داشـتند، رسـالت  بنابراین، علمای مؤمن یهود 
کردند )ابن  .(6ت2، 2: ج1373هشام،  ایشان را تصدیق 

کりریت یهودیان ،انمؤمندر مぁابل  که به خ ،ا کردنـد  ،شناختند وبی میدو موعود حق را  انکار 
بـه  جـا ایندر  .هـای ぅراوانـی انجـام دادنـد نابودی ش   موعود و انحراف دینش تـاش برایو 

 شود: عوامل اساسی این انکار اشاره می

محاめظ╅ از احکام دین موسی.1

کـــرده بودنـــد یهودیـــان در دیـــن حضـــر┙ موســـییهودیـــان در دیـــن حضـــر┙ موســـی ایــــن جملـــه از  .تحریをـــا┙ زیـــادی وارد 
که از دین می تぇرا  ،تحریをا┙ یهودیان بـر اسـاس خواسـت  ،مفال برای .کردند های خاصی بود 
ــِد  ــد و در ۾ن روز وم ،اســرا یل بنــی خداون ــه عبــاد┙ اختصــاص دهن ظــف بودنــد یــک روز هをتــه را ب

کاری نزنند )صادق این حکم از احکام اساسی عهد عتیق اسـت  .(2ت :ت138نیا،  دست به هیچ 
کــار شــمرده و حــرام مــی( و رؤســا و ぅریســیا20/8)خــروج:   دانســتند و از ن انجــام هــر نــوع عملــی را 

که او هر زمان ぅرد بیماری را می جمله دایل م الをتشان با عیسی دید او را بهبود  نیز این بود 
 ت_ 1/ ت1؛ لوぇـــا:13_13/10؛ لوぇـــا: 10_6/6؛ لوぇـــا: 2_1/ 3داد )مـــرぇب:  ب شـــید و شـــをا مـــی مـــی

زدودن ぇسـاو┙ ぇلـب  بـرایعین عباد┙ و تاشـی  ،ا دادن بیمارکه شを حال ۾ن(؛ 8 _ 2/ ثیوحنا: 
 .یهودیان بود

کـه طبیعتـا   عیسی ،از سوی دیگر ایـن ぇشـر از  همواره با ぁぅیران و بینوانان معاشر┙ داشـت 
شسـتن دسـت و ظـروف بـود  ،یـک از ۾داب یهودیـان .کردنـد مردم چندان مراعـا┙ نظاぅـت را نمی

کامـل  شر مぁدسن ぇناچون ۾ ؛شد که باید رعایت می که به ظواهر شریعت توجـه  مأب یهود بودند 
کورکورانــه و بـــه تぁلیـــد هــا  ۾ن .دادنـــد را انجـــام می  داشــتند و در هـــر شــرایطی ۾ن از ایـــن اعمـــال را 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

ب
سی
آ

 
عود
ا مو
هه ب
واج
در م
ظر 
منت
عه 
جام
ی 
اس
شن

     
 

141 

کامـل نمـی گذشتگان انجام می خوردنـد )مـرぇب:  چیـزی نمـی ،کردنـد دادند و تـا عمـل شستشـو را 
کار را رعایت نمی دیدند عیسیدیدند عیسی وぇتی می رو از این .(ت_3/ 7 گردانش این  عصبانی  ،کنند و شا

گردانش از شیو  یهـود تぁلیـد نمی و بر او می شدند می که چرا او و شا / ث1)متـی: ننـد؟ ک شوریدند 
 .(38 _37/ 11؛ لوぇا: 2/ 7؛ مرぇب: 2_1

 ی نまا و در خطر دیدن دنیایشاناپیروی از هو .2

گ طور مداوم از بنی خداوند به کـه در توحیـد، م لـ  اسرا یل پیمان  )ما ـده:  باشـندرぅته بـود 
(؛ ولـی چـون اوامـر انبیـا بـرخاف 0ث3، 3: ج1372ورند )طبرسی، ۾( و به همه پیامبران ایمان 70

کをـار ۾ن (، بـا اتهـام بـه سـحر و جنـون دسـت بـه تکـذیب پیـامبران 87هـا بـود )بぁـره:  هوای نをـب 
کرد موسیموسیبا ۾بروی حضر┙  ،( و با وぇاحت تمامت9، 2: جهموزدند) ( و 69)احـزاب: نـد بـازی 

جـای ایمـان، نسـبت سـحر  زدند و بـا دیـدن معجـزا┙، بـه را به ایشان  حتی تهمت ぇتل هارون
گذراند بــینیــز  حضــر┙ عیســی  دربــاره .(83ث، 8: جهمــودادنــد ) بــه او  بــه  نــدشــرمی را از حــد 

کـه  ه( و بـ7ث1تهمـت زنـا و زنـازادگی زدنـد )نسـای:  ایشان و مادرش حضر┙ مـریم گをتنـد  درو  
کشـت کشـتند حـال ۾ن ،ندا هحضر┙ عیسـی را  بلکـه دچـار اشـتباه  ،کـه نـه او را بـه دار ۾وی تنـد و نـه 

عــاد┙ همیشــگی  پیــامبران،نــاحق  کشــتن بــه بــا ایــن حــال،  .(186، 3: جث1ت1شــدند )۾لوســی، 
ــاه61یهــود بــوده )بぁــره:  گن ــا انجــام ایــن  دند باعــ  بــدب تی و بیچــارگی خــود در دنیــا شــ ،( و ب

 .(ت19_  193، 2: ج1336)کاشانی، 
کــه  بنــده هــوای نをــب خــود شــده و تــورا┙ را بــر  از حضــر┙ موســی پــبیهودیــاِن م ــالف 

کـرده بودنـد )بぁـره:  اسـاس خواسـته کـه مـی87هـای خـود تحریــف  ۾مـد و بــرخاف  (، هـر پیــامبری 
کرده و از دشمنان سرس تش مـ ها س ن می هوای نをب ۾ن شـدند  یگをت، در برابرش ایستادگی 

دانسـتند و  می  خود را عامه زمان که ایناحبار یهود با وجود  .(ث26-ت26، 1: ج1371)میبدی، 
کـاぅی  از عیسی کـه مسـیحنـا۾  داشـتند و بـرایشناخت  کـه مسـیحن ۾شـکار بـود  بـرای تکمیـل شـریعت  ن ۾شـکار بـود 
ــی از پــذیرぅتن ســ نش ســرباز زده و ۾ن حضــر┙ را 19-17/ث۾مــده اســت )متــی:  موســیموســی (، ول

چــون احبــار  ؛بــا یهــود بــر ســر شــرک نبــود اخــتاف عیســی .بر مرســل ن ذیرぅتنــدعنوان پیــام بــه
که دین را  ،مشرک نبودند تنهـا  .خواسـتند اهداف دنیایی خود مـیبرایبلکه دنیاپرستانی بودند 

کـه از توجـه  می به شمارکه عالمان تورا┙ _ از بزرگان یهود  درخواست عیسی ۾مدنـد، ایـن بـود 
کنند به عمق دین برسند و با رعایت احکام الهـی بهنشکببه ظواهر احکام دست  سـوی  د و سعی 

کنش یهود در برابر عیسی ؛خداوند بازگردند کنش یهود در برابر عیسیولی وا ؛ ث6/ت1؛ مرぇب: 26/67، توهین )متی: ولی وا
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-10/33؛ همـان: 3ث-9ث/8؛ یوحنا: 20,21/ث( و ぇصد سنگسارکردن )لوぇا: 63-ث22/6لوぇا: 
ــه ぇتــل ایشــان خــتم شــد  ســرانجامو بــود ( 30 ــا: 11-13/ث1)مــرぇب: ب ؛ متــی: 16،ث19/1؛ یوحن
کرم .(28 :13ت1؛ غをاری و العぁل، 27/31 را مورد ۾زمایش ぇرارداده  همچنین یهود، پیامبر ا

کــه دچــارش  ســبب( و از درســتی رســالتش اطمینــان داشــتند، ولــی بــه 99)بぁــره: تکبــر و جهــالتی 
د، بـــه پیــروان ۾ن حضـــر┙ ( و از روی عنــا231، 1: ج17ت1)طباطبـــایی،  ندبودنــد، منکـــرش شــد

کــه به گをتنــد: پیــامبر شــما چیــزی از خــودش نــدارد، حتــی ぇبلــه مــی خوانیــد  ســوی ۾ن نمــاز مــی ای 
 .(370، 3: ج2ت9شامی،  )صالحی استمتعلق به م

 حسادت .3

 طبـق روایتـی از امـام صـادق .گریـزی یهودیـان اسـت عوامل اصـلی دیـنجمله از  ،حساد┙
 .(8ت7، 3: ج29ت1اد┙ و خودبرتربینی است )کلینی، شود، حس باع  ۾ぅت دین می چه ۾ن

که شریعت عیسی خوبی می علمای یهود به کـرم دانستند  کـرمو پیـامبر ا ، همـان چیـزی را و پیـامبر ا
که شریعت موسی می کـرده بـود سببگをت، ولی به  می گوید  که وجودشـان را لبریـز   ،حسادتی 
که از ۾ن .خواستند حق را ب ذیرند نمی کـرمدر تورا┙ خوانده بو جا  کـه پیـامبر ا کـرمدنـد  کـه پیـامبر ا در مدینـه  دنـد 

کـهرぅتند؛  جا ۾ناز بعفت ایشان به  پیش ،(89دهد )بぁره: تشکیل حکومت می خواسـتند  مـی چـرا 
کـه  (؛ ولـی هنگامیث8، 1: ج1371میبـدی،  اولین ایمان ۾ورنـدگان بـه ایشـان باشـند )رشـیدالدین

کرم ، 1: جث1ت1 همین ぇوم از حسـاد┙ منکـرش شـدند )عروسـی حـویزی، ،مبعو┚ شد نبی ا
کاぅی از ایشان داشتند )جاریه: 100 کをـر  درخودشان   ( در بین17( و چون شناخت  ایمان ۾وردن یا 

یهودیان به سبب همین خصلت ぇبـیح،  .(ثث2، 9ج تا: ورزیدن دچار اختاف شدند )طوسی، بی
شــده  چــون ۾ن انبیــای، همـه ぅرســتاده  ؛(9ث1همـه زحمــا┙ پیـامبران ســلف را بــر بـاد دادنــد )بぁـره: 

کننـد و موسـی کهبودند  کـرده  زمینه را برای ظهور ۾خـرین نبـی ۾مـاده  کیـد  بـه ぇـومش بسـیار تأ
کــرم کــرمبــود بــه پیــامبر ا هــا بــا حــذف ۾یــا┙ مربــوط بــه خصوصــیا┙ رســول  ولــی ۾ن ؛ورنــد۾ایمــان  بــود بــه پیــامبر ا

کرم کرما کردنـد )مکـارم شـیرازی،  ا ، سـرانجام .(8تث-7تث، 1: جت137از تورا┙، حق را پایمـال 
کـه مــا منتظــرش  و مـی نــدســ نان نــاروا دربـاره ۾ن حضــر┙ پرداخت منکـران بــه نشـر کســی  گをتنــد: 

که ぇرار بود بیاورد اسام نبود )سلطانی،   .(تث1 :1370بودیم، محمد نبود و دینی هم 
منتظــر ظهــور منجــی بودنــد و ۾زار دشــمنان را بــا امیــد بــه ۾مــدن مســیح  کــه اینهــا بــا وجــود  ۾ن

که پیامبر خـاتم مبعـو┚ شـد و بـرخاف هـوای نをسشـان  همین(، ولی 101کردند )بぁره:  تحمل می
کرد (؛ 367، 1: جت137و منکر رسالتش شدند )مکارم شیرازی،  نددستور ぅرمود، به ایشان پشت 
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کـه  خـود را ایـق ایـن مـی تنهـا(، ث7عمـران:  جـویی )۾ل حـب برتری سـببزیرا یهود بـه  دانسـتند 
کらاب و پیامبر باشند و اعراب را امب  که  یی مصاحب  دانستند و از حساد┙، تحمل این را نداشتند 

ــا۾ .(0ت3، 1: ج1373اهیجــی،  رســول خــاتم از میــان اعــراب برگزیــده شــود )شــریف  دلیــلن بــه ن
گذاشــته و حぁانیــت پیــامبر را منکــر شــدند  ویژگــیداشــتن ایــن  ぇبــیح، بــر روی حぁیぁــت ســرپوش 

 .(39 ،2: ج1377ازماندند )ぇرشی، ( و از هرگونه رشد و پیشرぅت دنیوی و اخروی ب19عمران:  )۾ل
گـــاه بودۀ یهودیـــان بـــا مـــژد ـــزول ぇـــر۾ن ۾ ـــا اشـــتیاق ぅـــراوان نـــدتـــورا┙ از ن را انتظـــار وحـــی  ،و ب

کらـاب مぁـدس بـر ぅـردی غیـر از بنـیوぇتـی (، امـا 89)بぁره:  کشیدند می اسـرا یل نـازل شـد، از  ایـن 
گذاشت در  ؛(100_  99، 2: ج1378و بـه انکـار ۾ن پرداختنـد )طیـب،  ندروی عناد بنای ناسازگاری 

کهحال (، ولـی یهـود از روی حسـاد┙ و ぅسـق، اوامـر 1تکرد )بぁـره:  ぇر۾ن، عهدین را تصدیق می ی 
 .(17، 1: ج23ت1شیرازی،  و به ぇر۾ن ایمان نیاوردند )حسینی ندخداوند را اطاعت نکرد

 گیری ن╉یجه

کنــونی بــه کــه جوامــع دینــی  بــه دلیــل نداشــتن  ،یویــژه جامعــه اســام ایــن احتمــال وجــود دارد 
که با این  ؛ ولی همانشوندپیامبری مصلح، از راه راست منحرف  بـر مـا روشـن شـد،  پژوهشطور 

کりـر┙ انبیـا برخـوردار بودنـد _ ぇوم یهود   ┙ منをـی در وجودشـان ابـه سـبب خصوصـی_ که از نعمت 
نتوانسـتند نـه تنهـا دو موعـود منتظـر  _ حسـاد┙ نیـزو  یعنی دنیاپرستی و پیروی از هوای نをـب_ 
کننــد ۾ن کشــته شــدند ،هــا را بــه راه راســت هــدایت  بنــابراین وجــود  .بلکــه بــه دســت همــین ぇــوم 

کننـده ایـن  پیامبران در بین مـردم یـا بـه انتظـار نشسـتن بـرای ظهـور منجـی، نمـی توانـد تضـمین 
کらاب در دنیا و  که همه اهل   .۾یندل یبه سعاد┙ نا ۾خر┙موضوع باشد 

کـه عالمـان و دانشـمندان مسـلمانان بایـد سرنوشـت یهودیـان را  این نکらه حا ز اهمیـت اسـت
و تنها چشم به راه ظهور منجی نباشند؛ بلکه در عوام جامعـه ایـن  هندسرلوحه زندگی خود ぇرار د

که ۾۾مادگی را به وجود  از ظهور مصلح، به بهترین نحو پذیرای ایشان باشـند و ایـن امـر  پبورند 
ک ،ق دســتورا┙ خداونــد در ぇــر۾نطبــ کــه اینجــز  ،ممکـن ن واهــد شــد د و ننــاز اوامــر الهــی پیــروی 

 نمایند.ریزی  زندگی خود را بر اساس روایا┙ رسیده از انبیا پایه
کـه دو عامــل اساســی جـا ایندر  کنــد و  مـی روشــن شــد  توانــد منتظــران را از پـذیرش موعــود دور 

گر جامعه منتظر امروزی بتوانـد  .حتی ۾نان را علیه موعود بشوراند کـه ا بـه ایـن دو ۾سـیب اساسـی 
گـردد ها ۾نتواند به  می ای هر جامعه بـا سـراぅرازی بـه اسـتぁبال موعـود بـه یぁـین  ،مبتا شود چیـره 

کرد  .خواهند رぅت و او را در تحぁق وعده الهی یاری خواهند 
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 منابع

کــارن ) _ کیــانوش حشــمتی، پیةةامبر اسةةام نامةةه   زندگى ؛محمةةدش(، 1386۾رمســترانگ،  ، ترجمــه: 
 ن، حکمت.تهرا

 العلمیة. ، بیرو┙، دارالکらبالعظیم 〉まسیر もر┷ن  めى  المعانى  روحق(، ث1ت1۾لوسی، محمود ) _
 ، تهران، مؤسسه انتشارا┙ و چاپ.〉اری  پیامبر اسامش(، 1378۾یتی، محمدابراهیم ) _
 ، تهران، نشر مرکز.سیر╁ رسول ا ش(، 1373هشام ) بن هشام، عبدالملک ابن _
 .تث، شماره معارل، ترجمه: محمدجواد شمب، «ぅریسیان»ش(، 1380الیب، ریوکین ) _
ــــ  ) _ ــــن غی ــــاذری، عــــاتق ب ــــق: حمیدرضــــا عثةةةةى طییةةةة  هجةةةةرهش(، 1390ب ، ترجمــــه و تحぁی

 پاک، تهران، نشر مشعر. شهیدی
 ، بیرو┙، داراحیایالترا┚ العربی.سثیمان بن  〉まسیر مみا〉ت ق(، 23ت1سلمان ) بن بل ی، مぁاتل _
۾یین، تهـران، نشـر  اه نیک ، ترجمه: ぅضلمحمد در 〉ورا╁ و انجیت ش(،1361بنیامین، داوود ) _

 نو، چاپ اول.
نا.جا، بی، بیめرهنگ ادیان جهانش(، ت138پاشایی، ع )_
 ぇم، انتشارا┙ دلیل ما، چاپ پنجم.  سیره رسول خداش(، 1386جعをریان، رسول ) _
 ، بیرو┙، دارالعلوم.الみر┷ن 〉بیینق(، 23ت1شیرازی، محمد ) حسینی _
: محمود  ، ترجمهو خثまای راشدین( های پیامبر اکرم و〈ائ  )نامهش(، ث136حمیداه، محمد ) _

 مهدوی دامغانی، تهران، نشر بنیاد.
 ، تهران، دوستان.پژوهى نامه もر┷ن و もر┷ن دانشش(، 1377خرمشاهی، بهایالدین ) _
 ، تهران، امیرکبیر.اعام もر┷نش(، 1378خزا لی، محمد ) _
 ، تهران، سمت.〉اری  آدر اسامش(، ت138حسین )نژاد، غام زرگری _
کــرم»ش(، 1386زایی، علــی )بهــار  ســرگل _ ــا پیــامبر ا کــرمبررســی رابطــه یهــود ب ــا پیــامبر ا از نگــاه تをســیر  بررســی رابطــه یهــود ب

 .ت9، شماره مشکوة، «ااسرار کشف
 نا. جا، بی ، بیبحرالعثومتا(،  احمد )بی محمد بن  سمرぇندی، نصر بن  _
 ، بیرو┙ _ ぇاهره، دارالشروق.الみر┷ن ظال めىق(، 12ت1)   ぇطب شاذلی، سید _
 ، تهران، دぅتر نشر داد.اهیجى 〉まسیر شییف ش(، 1373علی ) اهیجی، محمد بن  شریف _
 .ث16، شماره مجموعه مみاا╁ عثوم انسانى الهیا╁، «ぅریسیان»ش(، 1381شمب، محمدجواد ) _
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 .تث، شماره هま╅ ┷سمان، «مسیح و شیعت موسوی»ش(، ت138نیا، مهراب )پاییز  صادق _
، بیــرو┙، خیةةر العبةةاد الهدی والرشةةاد めةةى سةةیرة  سةةبتق(، 2ت9یوســف ) شــامی، محمــد بــن  صالحی _

 العلمیه. دارالکらب
ــن  _ ــر  ، تحぁیــق و تصــحیح: علیالنعمةةة  الةةدین و 〉مةةام کمالق(، ث139علــی ) صــدوق، محمــد ب کب ا

 غをاری، تهران، اسامیه.
  جامعــه ، ぇـم، دぅتــر انتشـارا┙ 〉まسةةیر الみةر┷ن めةى  المیةةزان ق(، 17ت1طباطبـایی، سیدمحمدحسـین ) _

 ぇم.  علمیه   حوزه  مدرسین
 ، تهران، ناصرخسرو.〉まسیر الみر┷ن めى  البیان   مجمعش(، 1372حسن ) بن  طبرسی، ぅضل  _
، ترجمـه: ابوالぁاسـم پاینـده، الرسةت و المثةوک 〉اری  ش(، 2ث13جریر ) طبری، ابوجعをر محمد بن  _

 جا، نشر الکらرونیک. بی
 ، بیرو┙، دارالمعرぅة.〉まسیر الみر┷ن  めى البیان  جامع ق(،  12ت1)_____________ _________________ _
 العربی. ، بیرو┙، داراحیایالترا┚〉まسیر الみر┷ن めى  التبیان تا(،  حسن )بی طوسی، محمد بن  _
 ، تهران، انتشارا┙ اسام.〉まسیر الみر┷ن めى  البیان  الییب ش(، 1378طیب، عبدالحسین ) _
ــدی، محمــد )تاب _ « های یهــود در مصــاف بــا حکومــت نبــوی کارشــکنی»ش(، 1381ســتان عاب

کو〈ر  .0ث، شماره めرهنگ 
 ، ぇم، انتشارا┙ اسماعیلیان.نورال みثینق(، عبد علی بن جمعه، ث1ت1عروسی حویزی ) _
 ااسامیة. العلمیة  ، تهران، مکらبة 〉まسیر عیاشىش(، 1380مسعود ) عیاشی، محمدبن _
کらاب.امبیی و جهادپیش(، 1362الدین ) ぅارسی، جال _  ، تهران، نشر انجام 
 للطباعة و النشر. ، بیرو┙، دارالماکالみر┷ن  وحى  〉まسیر منق(، 19ت1اه، محمدحسین ) ぅضل _
کبر ) ぇرشی، علی _  ، تهران، بنیاد بعفت.الحدی╆ 〉まسیر احسن ش(،  1377ا
اادیةان و المةذاهب  المةوجز めةى ق(، 13ت1عبـدالکریم العぁـل ) عبـداه؛ ناصـر بـن  をぇاری، ناصر بـن  _

 للنشر و التوزیع.  ، الریا ، دارالصمیمیالمعاآرة
کامشاد، بیعیسىش(، ت137کارپنتر، هامをری ) _  جا، صهبا. ، ترجمه: حسن 
کらابالمخةةالまین الةةزام  めةةى  الصةةادもین  〉まسةةیر مةةنه  ش(، 1336اه ) کاشــانی، ぅــتح _ ぅروشــی  ، تهــران، 
 علمی.  محمدحسن 
ــدالرحیم حی╅مسةةیش(، 1378کــاکب، هــاروی ) _ ــز  ســلیمانی  ، ترجمــه: عب اردســتانی، ぇــم، مرک

 مطالعا┙ و تحぁیぁا┙ ادیان و مذاهب.
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، ترجمه: حسین توぅیぁی، ぇم، مرکز انتظار مسیحا در ┷یین یهودش(، 1377کرینستون، جولیوس ) _
 مطالعا┙ و تحぁیぁا┙ ادیان و مذاهب.

 ، ぇم، نشر دارالحدی .الکاめىق(، 29ت1یعぁوب ) کلینی، محمد بن  _
 ، ぇم، انتشارا┙ منطق.〉اری  ادیان و مذاهب جهانش(، 1373مبلغی ۾بادانی، عبداه ) _
 العربی. ، بیرو┙، داراحیایالترا┚بحاراانوارق(، 03ت1محمدتぁی ) مجلسی، محمدباぇر بن  _
گلن ولیم، تهران، اساطیر. : ぅاضل ، ترجمهعهدینش(، 1379مرتن، هنری ) _  خان همدانی و 
کرم سیاســـت داخلی»ش(، 1370لطانی )زمســـتان معطـــی، علـــی؛ عباســـعلی ســـ _ کرمپیـــامبرا و  پیـــامبرا

 .33، شماره مشکوة« ق11-10های  اسام و یهود در سال درگیری
 ، تهران، دارالکらب ااسامیة.〉まسیر نمونهش(، ت137مکارم شیرازی، ناصر ) _
را┙ ، تهـران، انتشـااابرار ااسرار و عدة  کشفش(، 1371سعد ) ابی میبدی، رشیدالدین احمد بن  _

 امیرکبیر.
 ، تهران، انتشارا┙ اسامیه.〉まسیر خسیویش(، 1390رضا ) میرزاخسروانی، علی _
جـــا، مؤسســـه  اصـــغر حکمـــت، بی ، ترجمـــه: علی〉ةةةاری  جةةةامع ادیةةةانش(، تث13نـــاس، جـــان ) _

 انتشارا┙ ぅرانکلین.
، ترجمـــه: محمـــد محمدرضـــایی و ابوالをضـــل 〉جیبةةةه دینةةةى بشةةةرش(، 1383نینیـــان، اســـمار┙ ) _

 ران، سمت.محمودی، ته
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