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چکیده

الیاس نبی از شخصیتهای مشترک ادیئان ابراهیمئی و یادشئد در قئرآن و کتئاب
مقدس است .تصویر رسالت او در ایئن کتئب ،بیئانگر چیرگئی او بئر فضئای فرهنگئی
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نگرشی روشمند به جایگا کتئاب مقئدس در تفسئیر قئرآن ،میتئوان گفئت دسئتکم
بخشهایی از این سه کتاب میتوانند در فهم متن یاری کنند .رهیافت «بینامتنیئت» در
موضوع الیاس ،ما را به فهم بهتری از آیا قرآنی نزدیئ میکنئد .کیفیئت مبئارز بئا
بعلپرستی ،بنیانگذاری روش مباهله ،پرورش مخ َلصینی چون الیشع جانشین ،میزبئانی
مادر یونس و معجز احیای یونس ،گوشههایی از ایئن رهیافئت اسئت .رسئالت الیئاس
نبی در یهودیت و مسیحیت ،محدود به زمان حیا او نیست و پس از صعود ،بهویژ
در حوز های عرفانی ،برخی آیینها و نیز در رخداد بازگشت مسیحا تداوم یافته است .در
اسلام نیز اشارا اندکی به رسالت غیبی وی دید میشود.
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مقدمه

مه ترین کارکرد انبیای الاهی در طول تاری  ،انجاج رلال

دینی و هدای

انسان بره

لوی قله توحید بوده ال  .قرآن و کتا

مقدس بهروشرنی از تبلیر دیرن و شریوههای

و تعار

نداشتن با اصول قرآن و هرانبینی توحیردی،

بیانی و رفتاری انبیای بزرگی مانند الیاس نبی یاد کردهاند .اطلاعات میرانمتنیِ ادیران
ابراهیمی ،به شره احراز وثاق

میتواند در فه و تفسیر و شناخ

بیشتر معارف دینیِ اصیل یراریگر باشرد .از ایرنرو،

یکی از راهکارهای فه و تفسیر برخی آیات قرآنری ،ماننرد دالرتانها و شخصری های

انبیای مشترک قرآن و کتا

مقدس ،رهیاف

تفسیریِ «بینامتنی » ( )intertextualityالر .

مراد از این رهیاف « ،تو ه به روابط نشانهشناختی و معناشناختی ال

که مترون دیگرر

میتوانند با قرآن داشرته باشرند» (قائمینیرا .)666 :0147 ،بردینترتید ،مفسرر میتوانرد در
تفسیر قررآن ،افرزون برر آگاهیهرای لرنتی ماننرد اطلاعرات زبرانی و ادبری ،اطلاعرات

دروننصی ،اطلاعات لیاقی ،از اطلاعات بینامتنیِ متنالد با متن قرآنی (نص) نیرز بهرره

ببرد (همان.)652 :

بیتردید ،یکی از بر سرتهترین نقراه نشرانهگذاری قرآنری ،پیرامبران و دالرتانهای

ایشان ال

(ذهبری )61/0 :0140 ،و از دیگر لو ،با تو ه به زبان ایجاز و پرهیز از اطنرا

در قرآن (همان؛ طباطبرایی 124/0 :0196 ،و  )070/01بهکارگیریِ رهیاف

بخش دالتانها و انبیای مشترک قرآن و کتا

بینامتنی دل ک در

مقدس بسیار کارگشا ال  .منلاً میتروان

با تمرکززدایی از متن فشرده قرآنی و ر وع به منابع معتبر ،نقاه لرفید و خرالیِ برخری

دالتانهای مشترک را پُر ،و خط دالتانی را تکمیل کرد .این روش میتواند فه بهترری
از لاختارهای روایی ،محتوای دالتانها و شخصی های قرآنی به مخاطد عرضه کند.
الیاس نبی و انشین وی ،الیسع در زمره انبیایی هستند که نامشان بهصراح

در میان  04تن از انبیای قرآنی آمده ال  .الیاس یرا ایلیرای تِشربی (اول پادشراهان:09 ،

 1)0از انبیای قرن نه قبل از میلاد و به تعبیرر قررآن از نوادگران ابرراهی یرا نرو  2و از

پیامبران بنیالرائیل بوده و بنا بر شواهد کتا

مقدس (دوج پادشاهان 0 :0 ،و  )0 :00در لال

. 442ج .به آلمانها عروج کرده الر « .الیراس» واوهای ایرعربری الر

کره بیشرتر

لغویان آن را همان «ایلیا»ی عبری به معنای «یهُوه خدای من الر » دانسرتهاند؛ هرچنرد

در دائرةالمعارف وداییکا آمده که الیاهو به معنای فدایی و مجاهرد ایّرورِ یهروه الر

رسالتشناسی الیاس در ادیان ابراهیمی 17 /

) .("Elijah", 2006: 333در روایات اللامی چنین آمده ال « :او را الیاس گفتند چون او در
حال یأس و انقراع آمد ،الیاس لید و بزرگوار قوج خود به شمار میرفر

نور پیامبر اکرج از صُلد مبارک الیاس شنیده میشد» (مسعودی.)022 :0146 ،

و صردای

ناج الیاس دو بار ،و بنا بر نظر کسانی که «الیالین» را تعبیر دیگری از الیاس میدانند،

له بار در قرآن آمده ال

(انعاج45 :؛ صافات 001 :و  .)012با تو ه به اینکه قرآن زئیرات

رخدادهای تراریخی را بیران نمیکنرد ،دربراره زمران ،مکران ،نسرد و برخری دیگرر از

ویژگیهای الیاس نمیتوان از نصّ قرآن کمک گرف ؛ اما در منابع الرلامی دیردگاههای
گوناگونی در این باره و ود دارد.

از ابنعباس نقل شده که الیاس همان «خیر» ،یعنی معلّ مولی ال

(قرطبری0146 ،

الف11/9 :؛ طباطبرایی)057/09 :0196 ،؛ و برخی دیگر معتقدند الیاس از دولتان خیر بروده
و هر دو زندهاند و الیاس مأمور خشکیها و خیر مأمور زیرههرا و دریاهرا الر  .یرا

اینکه مأموری

الیاس را در بیابانها و خیر را در کوهها میدانند (لیوطی-045/5 :0626 ،

044؛ طبرلی .)901/4 :0190 ،برخری او را «یحیرای تعمیددهنردهٔ عیسری (مکرارج شریرازی و

دیگران« ،)066/07 :0196 ،الیسع» (قرطبی 0146 ،الف )11/9 :و «ذالکفل» (طبرلی)901/4 :0190 ،

نیز دانستهاند؛ ولی آنگونه که از واهر آیات قرآن برمیآید ،الیاس ،به طور داگانه ،نراج
یکی از پیامبران بوده و با هیچ یک از پیامبران دیگر که ناج برخی از آنها در کنرار الیراس

آمده ،یکی نیس .

بنا بر آیات قرآنی ،الیاس دارای ویژگیهای معنوی و اخلاقی بر سته زیر ال :

دارنده مقامی شایسته (انعاج 3)45 :و نمونه اعلای زهد 4بنا بر آیهٔ «و زَکَریّرا و یَحیری و

عیسی و إلیاسَ کُلٌّ مِنَ الصّالِحین» (انعاج)45 :؛ صاحد کتا « :وَ ءاتَینَاهُ ُ الْکتَا َ وَالْحُک َ

وَالنُّبُوَّة»؛ (انعاج)47 :؛ 5مخاطد للاج« :للاجٌ عَلی إل یالین» (صرافات)012 :؛ 6محسرن« :إنّرا

کذلِکَ نَجزِی المُحسِنین»؛ (صافات )010 :و عبد مؤمن« :إنَّه مِن عِبادِنَا المُرؤمِنین» (صرافات:

 )010و پرورشدهنده مخلَصین (صافات.)004-009 :

و بنا بر آیات کتا

مقدس نیز الیاس ویژگیهای زیر را دارد:

رویگردانی از طااوت ،مها رت و مبارزه علنری برا طرااوت (اول پادشراهان)09 :1 ،؛

پیشرو در اتخاذ روشِ مباهله (اول پادشاهان)17-07 :04 ،؛ دارنده معجزاتری شرگف

ماننرد:

احیای مرده (اول پادشاهان ،)01-09 :09 ،شکافتن رود (دوج پادشراهان ،)0 :4 ،فرود آترش (دوج
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پادشاهان ،)06-7 :0 ،نزول مائده آلرمانی (اول پادشراهان4-1 :09 ،؛ 07 :0؛ و )4-9 :07؛ دومرین
شرراهد خداونررد در لررینا (مالررون)502 :0145 ،؛ بهرهگیررر از نیررایش (اول پادشرراهان)09 :0 ،؛

عهدهدار ووایف رلال
مسیحی

در دورانِ پساصعود در یهودیر

(بنا بر پیشگویی ملاکی.)4-5 :6 ،

(بنرا برر دوج پادشراهان )0 :00 ،و

در این مقاله به تنالد کارکرد الیاس در زمان حیات و پساصرعود ،بررای اولرین برار

روشهای کاربردی وی را در این دو مقرع بره صرورت داگانره میکراوی  .همچنرین

میکوشی با اتخاذ روش «بینامتنی » ،تصویر امعی از کرارکرد ایرن نبری بره مخاطرد
عرضه کنی  .بدیهی ال

چون نظریه بینامتنی  ،رهیاف

منالبی برای همپوشرانی مترون

در موضوعات دالتان قرآنی مانند الیاس دارد ،بهخوبی در این مقاله به کار گرفتره شرده

ال  .در دو بخش اول ،به روشهای تبلیغی الیاس در قرآن و کتا

مقدس میپرردازی

و لرپس در بخررش نهررایی برره تربیررق و مزایررای هررر یررک از ایررن متررون در خصرروص

کارکردهای حیات و پساصعود اشاره میکنی .
الف .رسالت الیاس در دوران حیات

 .1شرکزدایی با روش پرسش و استدلال عقلی

بنا بر قرآن کری  ،الیراس از پیرامبرانی معرفری شرده کره برا امرر و دعروت قروج بره

پرهیزگاری و پرلتش خدا ،آنان را از پرلتش ایر او بر حذر داشته الر ؛ امرا قروجِ او،
ز شماری از افراد بااخلاص ،لخنانش را نادیده گرفتند و ایمان نیاوردند« :وَ إِنَّ إِلْیاسَ

لَمِنَ الْمُرْلَلِینَ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ لَاتَتَّقُونَ * أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِینَ * اللّهَ

رَبَّک ُ وَ رَ َّ ءَابَائک ُ الْأَوَّلِینَ» (صافات.)121-123 :

7

همانگونه که در عصر برخی از پیغمبران همانند حیرت نو  ب هرایی بره نراج

«ودّ ،لواع ،یغوث ،یعو و نسر» پرلتش میشد ،در عصر الیاس نبی نیز بتی بره نراج
«بَعْل» را میپرلتیدند ( وادی آملری .)005/9 :0147 ،دربراره معنرا و مصردا «بعرل» میران
مفسران اختلاف ال ؛ برخی آن را به معنای «ر ّ» 1یا ناج زنی دانستهاند که قروج الیراس
را گمراه کرد و آنها او را میپرلتیدند (قرطبی009/05 : 0146 ،؛ آلولری .)011/00 :0605 ،اما
بیشتر مفسران اللامی هماهنگ با واهر آیات ،آن را ناج ب ِ لنگیِ قوج الیاس دانسرتهاند.

طلاییبودن ،درازی ،برخورداری ب

یادشده از صورتهای چهارگانه ،داشتن چهارصرد
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خدمتکار ،چگونگی بهکارگیری آن از لوی شیران برای واداشتن مردج به تکذید الیاس

و بیاثرکردن دعوت وی ،از ویژگیهای بعل نزد برخری مفسرران الر

901/4؛ آلولی.) 026/01 :0605 ،

9

(طبرلری:0190 ،

بنا بر آیات قرآن ،بعلپرلتی از معتقدات و عادات رایج قوج معاصر الیاس بوده و

وی با بهکارگیری التدلالی منرقی با آن مبارزه علمی و عملری کررده الر  .او پرس از

پرلشهای تقریری (ألا تَتَّقون) و انکاری (أتَدعونَ بَعلاً) خدای واقعی را معرفی میکنرد:
«أللّهَ رَبَّکُ » و بدینترتید با نفی و اثبات توأمان ،در مقاج اثبات منرقی مدعا ال  .نفری
معبود درواین و اثبات معبود حقیقی ،دعوت را به پیش میبرد ،و این توأمرانی از لروازج
تأثیر دعوت و تربی

الیاس ال  .طباطبایی مینویسد:

و کلاج آن نا

(الیاس نبی) علاوه بر اینکه توبی و لرزنش مشررکین الر ،

مشتمل بر حجتی کامل بر مسئله توحید نیز هس  ،چرون در ملره «وَ تَرذَرُونَ
أَحْسَنَ الْخالِقِینَ اللّهَ رَبَّکر ْ وَ رَ َّ آبرائِک ُ الْرأَوَّلِینَ» مرردج را نخسر

لررزنش

میکند که چرا «أحسنُ الخالقین» را نمیپرلتید و خلقر

و ایجراد همرانطور

آن را تدبیر مینامی  .پس همانطور که خردا خرالق الر

و

که به ذوات مو ودات متعلق ال  ،به نظاج اری در آنها نیز متعلق الر

همانطور که خلق

مردبِّر نیرز هسر

کره

مستند به او ال  ،تدبیر نیز مستند به همو ال  ،و ملره

«اللّهَ رَبَّک » بعد از لتایش به عبارت «أحسنَ الخالقین» ،اشاره به همرین مسرئله

(تدبیر) ال  .و لپس اشاره میکند به اینکه :ربوبی
یک قوج و دو قوج ندارد .و خدا مانند ب

باشد ،و ب

هر قوج ر

زیرا خلق

و تدبیر او ،عاج ال

نیس

خدای تعالی اختصاص به

که هر بتی مخصوص به قومی

مخصوص آن قوج ال  .بلکه خدای تعرالی ر ِّ شرما

و ر ِّ پدران گذشته شما ال  ،و اختصاص به یرک دلرته و دو دلرته نردارد؛
و ملره «اللّرهَ رَبَّکر ْ وَ رَ َّ آبرائِک ُ الْرأَوَّلِینَ»

اشاره به همین معنا دارد (طباطبایی.)062/09 :0196 ،

صادقی تهرانی نیز میگوید:
بعلپرلتان چگونه دعوت أحسنُالخالقین را رها میکنند ،حال آنکه بعرل را کره
مخلو خدا الر

و «دونالأحسرن» الر

میپرلرتند ! بشرری کره «أحسرنِ
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مخلوقین» ال

لخن از ربوبی

ممکن ال

و در وصفش فرمود« :فَتَبارَک اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ» و در قبالش
خدا (اللّهَ رَبَّک ْ) ال

و بنابراین برتر از بعرل الر  ،چگونره

پرلتش شود ! بشری که لرشتی «فی أحسن تقوی » دارد ،چگونه

بعلی را بپرلتد که «فی أدون تقوی » و « ماد» ال

«نبات» و «حیوان»ی ال
.)077/05

که اَدنی از «انسان» الر

و به لحاظ رُتبری ،أدنری از
! (صرادقی تهرانری:0145 ،

 .2اصل اصلاح و تغییر تاکتیکِ مبارزه
 .1 .2رویگردانی از طاغوت ،مهاجرت و سپس مبارزه علنی با دشمن (اخاب)

دالتان دعوت ایلیا در کتا

مقدس از این حیث که رلرالتش ابتردا مخفیانره و لرپس

علنی بود ،شبیه دعوت پیامبر اللاج و دوران مبارزاتی ایشان ال  .در ابتردای رلرال ،
خداوند به ایلیا امر میکند به طرف مشر و نهر کَری  ،که در مقابل اردن الر  ،بررود و

آنجا مخفی شود (اول پادشاهان .)09 :1 ،لپس دومرتبه به او امر میکنرد بره صَررفه (نزدیرک

صیدون) وارد شود و لرانجاج «بعد از روزهای بسیار کلاج خداوند در لال لروج بره ایلیرا
نازل شده ،گف  :برو خود را به اَخرا

بنمرا» (اول پادشراهان 10.)04 :0 ،اَخرا

هشتمین پادشاه بنیالرائیل در لامره  00لال (. 917-907ج ).للرن
 .)04 :07وی ایزابل دختر اَتبَعل (پادشاه صیدونیان) را به زنری گرفر

برن عُمرری،

کرد (اول پادشراهان،

و بعرل را عبرادت و

لجده کرد (اول پادشاهان 11.)04 :10 ،در زمان وی ب پرلتی چنان رواج یاف

کره پرلرتش

یهوه تقریباً به طور کامل در الرائیل ریشهکن شد .در همین زمان ایلیا به پا خالر

و (بنرا

بر اول پادشاهان )04 ،در برقرارکردن مجدد پرلتش یهوه موفق شرد (دائرةالمعارف

کتا مقدس .)441-440 :0142 ،او پس از واقعه مباهله ،که تفصیلش خواهد آمد 652 ،نفرر از

انبیای بعلپرل

(اول پادشاهان )04 :62 ،و  622نفر از انبیای عشتاروت (هراکس )07 :0141 ،را

نابود کرد و قدرتش را به رخ طااوت زمانه کشاند.
 .2 .2روشِ مباهله

بنا بر کتا

با اَخا

از لن

مقدس عبری اولین مباهله را ایلیای نبی انجاج داده ال  .وی در مبرارزه
قربانی رایج زمانهاش بهره میبرد ،لنتی که بعدها قرآن نیز بدان اشراره
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کرده ال  .لازج ال

اشاره شود که لن

پذیرش قربانی از لوی خداوند در قرآن ذیل

آیه  09مائده آمده ال « :وَاتل عَلَیهِ ْ نَبَأَ ابْنی ءَادَجَ بِالْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَ لَ ْ یتَقَبَّلْ مِنَ الاَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّک قَالَ إِنَّمَا یتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِین» .همین لن

و با اشاره

به ریان مباهله ایلیا در آیه دیگری از قرآن و البته در محا ه یهودیان معاصر پیرامبر

در با

شره پذیرش نبوت چنین منعکس شده ال « :الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَینَرا أَلَّرا

نُؤْمِنَ لِرَلُولٍ حَتی یأْتِینَا بِقُرْبَانٍ تَأْکلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ َاءَک ْ رُلُلٌ مِّن قَبْلی بِالْبَینَاتِ وَ بِالَّرذِی

قُلْتُ ْ فَلِ َ قَتَلْتُمُوهُ ْ إِن کنتُ ْ صَادِقِین» (آل عمران)041 :؛ «همانان که گفتند« :خدا با ما پیمان

بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوری تا برای ما قربانیای بیاورد که آتش [آلرمانی] آن
را [به نشانه قبول] بسوزاند» .بگو« :قرعاً پیش از من ،پیامبرانی بودند که دلایل آشرکار را
با آنچه گفتید ،برای شما آوردند .اگر رال

میگویید ،پس چرا آنان را کشتید ».

بنابراین ،قرآن فقط به وقوع آتش بر قربانی اشاره کرده ال  .باید دانس

که «قربانی

میان بنیالرائیل بر دو نوع بروده الر  :قربرانی خرونی کره از حیوانرات پراک انتخرا

می کردند ،و قربانی ایرخونی که از خوراک و نوشابه و میوه و زی
 .)470-470 :0141از اینرو صاحد تفسیر روشن مینویسد:

و آرد بود» (هراکس،

و در کتد تورات و در عهد عتیق به بعیی از انواع قربانیها اشاره شده الر ؛

از مله در لاویان ،با

نه از آیه  6تا  ،06را ع بره قربرانی لروختنی تحر

نظارت مولی و هارون و نیز قربانی ایلیا در کتا

اوّل پادشاهان با

 04از آیه

 01تا  .17شاید بنیالرائیل از آگاهی به این ریانها که برا نظرر انبیرا صرورت

میگرف  ،معتقد شده بودند که یکری از وورایف و معجرزات انبیرا نشراندادنِ
چنین ریرانی باشرد و آن را از عهرود الراهی میپنداشرتند کره برا انبیرا دارد و

همینطوری که پرذیرفتن هدیره برا اخرذ و تصررف صرورت میگیررد ،تصرور
میکردند که قبول قربانی از اند خدا قهراً به صورت لوختهشدن و محو آثار

خار ی آن خواهد بود (مصرفوی.)044/5 :0142 ،

ال

محمد واد بلاای نیز به آتش قربانی انبیای بنیالرائیل ،از مله ایلیرا ،اشراره کررده
(بلاای .)199/0 :0602 ،در کتا

مقدس عبری ،ایلیا خرا

به اخا

میگوید:
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پس الآن  ...تماج [بنی] الرائیل را نزد من بر کوه کَرمِل مع کن و انبیرای بعرل

را نیز  652نفر ،و انبیای اشیری را  622نفر که بر لفره ایزابل میخورنرد .پرس

اخا

نزد میع بنیالرائیل فرلتاده ،انبیا را بر کوه کرمل مع کرد .و ایلیا بره

تمامی قوج نزدیک آمده گف « :تا به کی در میان دو فرقه میلنگیرد اگرر یهروه
خدا ال  ،او را پیروی نمایید و اگر بعل ال  ،وی را پیروی نمایید» .امرا قروج
در وا

او هیچ نگفتند .پس ایلیا به قوج گف « :من تنها نبی یهوه باقی ماندهاج

و انبیای بعل  652نفرند .پس به ما دو گاو بدهند و یرک گراو بره هر
انتخا

خرود

کرده و آنرا قرعهقرعه نموده بر هیزج بگذارند و آتش ننهند؛ و من گاو

دیگر را حاضر لاخته ،بر هیزج میگذارج و آتش نمینه  .و شرما الر خردای
خود را بخوانید و ناج یهوه را خواه خواند؛ و آن خدایی که بره آترش روا

گفتند« :نیکو گفتی» ... .پس  ...نراج

دهد ،او خدا باشد» .و تمامی قوج در وا

بعل را از صبح تا وهر خوانده میگفتند« :ای بعل ما را وا

بده!» .لیکن هریچ

صدا یا وابی نبرود .و ایشران برر مرذبحی کره لراخته بودنرد سر

مینمودند .و به وق

و خیرز

وهر ایلیا ایشان را مسرخره نمروده گفر « :بره آواز بلنرد

بخوانید؛ زیرا او خدا ال ! شاید متفکر ال

میباشد ،یا شاید که در خوا

الر

یرا بره خلروت رفتره یرا در لرفر

و بایرد او را بیردار کررد!»  ...و در وقر

گذرانیدن هدیه عصری ،ایلیای نبی نزدیک آمده گف « :ای یهوه ،خدای ابراهی

و الحا و الرائیل ،امروز معلوج بشود که تو در الررائیل خردا هسرتی و مرن

بنده تو هست و تماج این کارها را به فرمان تو کردهاج .مرا ا اب

فرما»  ...آنگاه

آتش یهوه افتاده ،قربرانی لروختنی و هیرزج و لرنگها و خراک را بلعیرد  ...و

تمامی قوج چون این را دیدند ،به روی خود افتاده ،گفتند« :یهوه ،او خدا الر !

یهوه ،او خدا ال !» (اول پادشاهان .)17-07 :04
 .3اصل تذکّر و بهرهبردن از معجزه و نیایش
 .1 .3زندهکردنِ کودک مرده (یونس)

در کتا

مقدس عبری (اول پادشاهان )01-09 :09 ،میخوانی که وی به دلتور خداوند

به صرفه (نزدیرک صریدون) رفر

صاحدخانه بود ،بیمار شد .و مر

و مهمران بیروهزنی شرد .در آنجرا «پسرر آن زن کره
او چنان لخ

شد که نفسی در او باقی نمانرد... .

رسالتشناسی الیاس در ادیان ابراهیمی 11 /

و نزد خداوند التغاثه نموده گف  :ای یهوه ،خدای من ،مسئل
وی برگردد .و خداوند آواز ایلیا را ا اب

اینکه ان این پسرر بره

نمود و ان پسر به وی برگش

و وی زنرده

شد» .البته بنا بر روایات اللامی آن زن ،مادر یونس بود و یونس نبی در چهللرالگی
مبعوث شد.

12

 .2 .3شکافتن رود

در دوج پادشاهان ( )0 :4آمده که ایلیا وقتی با الیسع به اردن لفر کررد ،در انظرار 52

نفر از پسران انبیرا ،رود اردن را شرکاف « :پرس ایلیرا ردای خرویش را گرفر

پیچیده ،آ

و آن را

را [کنار] زد که به این طرف و آن طرف شکافته شد و هرر دوی ایشران برر

خشکی عبور نمودند».

 .3 .3فرود آتش بر سر دشمنان

و در همین کتا  13نیز میخوانی که وی له مرتبه بر لپاه  52نفرریِ اَخزیرا برن اخرا

(پادشاه و انشین اخا ) (اول پادشاهان )00 :50 ،از آلمان آتش فرلتاد و آنان را هلاک کرد.
 .4 .3نزول مائده آسمانی

و از کرامات الیاس این ال

که خداونرد در ایراج هجررت بررای او مائرده آلرمانی

میفرلتد« :و ارا ها را امر فرمودهاج که تو را در آنجا بپرورند ... .و ارا ها در صربح
نان و گوش
در کتا

شکس

برای وی و در شاج نان و گوش

میآوردند» (اول پادشاهان.)4-1 :09 ،

مقدس عبرری (اول پادشراهان )07 :0 ،میخروانی آنگراه کره اخرا  ،دالرتان

بعل را در نمایش مباهله به همسرش ایزابل تعریف کرد ،ایزابرل وی را تهدیرد

به مرگ کرد .ایلیا لپس برای حفر

فرشتهای برای وی طعاج و آ

رانش عرازج کروه حوریرد شرد و در راه بارهرا

میآورد« :و فرشته خداوند بار دیگر برگشته او را لمرس

کرده گف  :برخیز و بخور ،زیرا که راه برای تو زیراده الر  .پرس برخالرته ،خرورد و

نوشید و به قوّت آن خوراک ،چهل روز و چهل شد تا حوریرد کره کروه خردا باشرد

رف » (اول پادشاهان .)4-9 :07 ،همان ایی که خداوند بر مولی تجلی کرد .بدینلان ،او
دومین شاهد خداوند در لینا بود (مالون.)502 :0145 ،
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 .5 .3نیایش و استقامت

الیاس در یهودی

(لئون دوفرور )022 :0774 ،و بره

به حسن تأثیر در دعا معروف ال

رخنماییِ وی در برابر پادشاه اشاره شده ال ؛ آنچنان که او با تو ه به له لال و شرش
قس میخورد و میگویرد« :بره حیرات یهروه ،خردای

ماه قحری و در موا هه با اَخا

الرائیل که به حیور وی ایستادهاج قس ! که در این لالها شبن و باران ز به کلاج من

نخواهد بود» (اول پادشاهان)09 :0 ،؛ 14و میخوانی که وی التغاثه کرد« :و به تماج دل دعرا
کرد  ...و باز دعا کرد و آلمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید» (رلاله یعقو .)04-09 ،

طُرفه آنکه دعای باران وی بلافاصله پس از مباهله رخ داد.
در لن

15

اللامی نیز شواهدی از منا ات الیاس مو ود ال  16.منلاً مفیرل برن

عمر از اماج صاد  نقل میکند که همراه عدهای به خانه اماج رفتی و خوالتی ا رازه
ورود بگیری که صدایی از داخل خانه شنیدی که عربری نبرود .گمران کرردی بره زبران
لریانی باشد و بعد صدای گریه اماج را شنیدی و ما نیز به گریه امراج گریسرتی  .لرپس

خادج ا ازه ورود داد .نزد امراج رفتری و آنچره را شرنیدی برازگو کرردی  .امراج فرمرود:

«درل

ال  ،یاد الیاس نبی افتادج .وی از عُبّاد انبیای بنیالرائیل بود و آنچه را وی

در لجدههایش با خدا زمزمه میکرد ،گفت که به زبان لریانی بود .به خدا قس ! ترا بره
حال هیچ قسّی و اثلیقی 17به فصاح

زبان الیاس نبوده ال » (فیض کاشرانی:0624 ،

 .)554/1لپس اماج منا ات وی را به زبان عربری بررای مرا برازگو کررد و فرمرود :او در

لجدههایش با خدای خود چنین منا ات میکرد« :آیا مرا عذا

میکنی ،در حرالی کره

ممتازترین چیزهای خود را تشنه [و شیفته] تو لاختهاج! آیا مرا عذا
که صورت را برای تو در خاک نهادهاج! آیا مرا عذا

گناهان دوری کردهاج! آیا مرا عذا

میکنی ،در حالی کره بررای ترو از

میکنی ،در حالی که شب را برای تو بیردار برودهاج».

لپس به الیاس وحی شد که لرت را بردار! مرن ترو را عرذا
خداوند گف « :اگر مرا عذا

کردی چه مگر من عبد و تو ر

وی وحی فرلتاد که «لرت را بردار! مرن ترو را عرذا

نمریکن  .الیراس بره

نیستی » .خداونرد بره

نمریکن و خُلرف وعرده نیرز

نخواه کرد» (کلینی004-009/0 :0629 ،؛ بحرانی.)11/6 :0604 ،

لن

میکنی ،در حرالی

اللامی ه زمان با یادکرد قدرت معنوی الیراس ،بره الرتقام

او نیرز اشراره کررده

ال  .در روایتی میخوانی « :کوهها و درندگان ،و لایر مو ودات در اختیار و تحر

فرمران
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وی بوده ال

و خداوند ،توانایی 92پیغمبر را به وی عررا کررده برود و در ثبرات عقیرده و

پایداری از حق و ایستادگی در برابر باطل همانند مولی بود» (صاوی :بیتا.)101/1 ،
 .4اصل الگوسازی
 .1 .4پرورش مخلَصین

قرآن کری ذیل بازگویی شخصی

الیاس نبی در لوره صرافات میگویرد« :فَکرذَّبُوهُ

فَاِنَّهُ ْ لَمُحْیَرُونَ اِلَّرا عِبَرادَ اللّرهِ الْمُخْلَصِرینَ»؛ (صرافات)004-009 :؛ «پرس او را دروغگرو
شمردند ،و قرعاً آنها [در آتش] احیار خواهند شد ،مگر بندگان پاکدینِ خدا».
همچنان که میدانی  ،مقاج مخلَص والاتر از مخلِص ال

بر دیدگاه طباطبایی« ،احیار این مله ،دلیل بر آن ال

(ص .)41-40 :از اینرو بنرا

کره در قروج الیراس معری از

مخلَصین بودهاند» (طباطبایی .)060/09 :0196 ،از دیگر لو ،در کتا

مقردس بره ماعر

هف هزاریِ مؤمنانی اشاره شده که به تعبیر خداوند «تمامی زانوهرای ایشران نرزد بعرل،
خ نشده و تمامی دهنهرای ایشران او را نبولریده الر » (اول پادشراهان .)07 :04 ،ایرن
معی

همان مؤمنانی هستند که بعدها پولس رلول در رلالهاش به رومیان از اخلراص

در ایمانشان بهره میبَرد و خرا

حاشا!  ...آیا نمیدانید که کتا

به رومیان میگوید« :آیا خردا قروج خرود را رد کررد

در الیاس چه میگوید ... ،هف هزار مرد به ه

خرود

نگاه داشت که به نزد بعل زانو نزدهاند .پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسرد

اختیار فیض مانده ال » (رومیان.)6-0 :00 ،

از طرف دیگر ،بنا بر نص کتا

مقدس عبری ،الیشع انشین الیاس نبی بوده الر

(نک :.اول پادشاهان 07 :04 ،و دوج پادشاهان .)0 :05 ،قرآن حیررت الیشرع را در زمرره اخیرار
(ص )64 :برشمرده و فییل

بخشیده ال

(انعاج .)44 :از اینرو میتروان او را مه تررین

شاگرد مخلَص و تربی یافته مکتد دینی الیاس برشمرد.
ب .رسالت دورانِ پساصعود (رسالت غیبی)
 .1رسالت غیبیِ الیاس در یهودیت

شخصی

الیاس در یهودی

قدری پیچیده و رازآمیز ال  .گرچه بنا بر نرص کترا

مقدس عبری ،او در زمره انبیای بنیالرائیل ال ؛ اما بزرگانی از عرفای یهود نیرز حتری
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در نوع خلق

او تردید دارند و معتقدند الیاس در اصل ،فرشته بروده و روزگرار انردکی

میان زمین و زمینیان لکنا گزیده ال  .موشه شر تراو دِ لئرون (0125-0062ج ،.تردوینگر

کتا زوهر) در این باره میگوید« :الیاه زء فرشتگانی برود کره مردافع و حرامی خلقر

انسان بودند .بنابراین ،او فرشتهای بود که روزگاری موقتاً چونران یرک انسران در زمرین
زیس

و لپس به لوی آلمان صعود کرد» (.)"Elijah", 2006: 334

یهود مرالد فراوانی نقل شده ال  .نص کترا

درباره عروج آلمانیِ ایلیا در لن

مقدس عبری به صعود وی اشاره دارد« :و ایلیا در گردباد بره آلرمان صرعود کررد» (دوج

پادشاهان 11.)0 :00 ،نوشتههای اپوکریفاییِ عهد عتیق نیز بر این صعود تأکیرد دارد و نراور
به رلال

وی برای آیندگان ه هس :

در گردابی از آتش برده شدی ،با ارابهای که البان آتشین آن را میکشیدند .تو کره
برگزیده شدی تا در تهدیدهای زمانهای آینده ،خش را پریش از آنکره دامنگیرر

گردد ،فرونشانی  ...تا دل پدران را به لوی پسران بازآوری و الباه یعقو

صلا آوری .نیکبخ

را بره

آنان که تو را خواهند دید و در عشق خواهند خف  ،چره

ما نیز زنده خواهی بود (کتا هایی از عهد عتیق.)574-575 :0170 ،

هاکس در قاموس کتا

مقدس ،ذیل واقعه صعود وی ،مینویسد:

و بعد از آنکه  05لال نبوت کرده بود ،به طور عجید و الرلو

اریبری از دار

فانی به لرای باقی انتقال نمود .یعنی چون با الیشع در راه بود ،تکلر مینمرود
ناگاه کالسکه آتشینی پدیدار گشته ایلیا بر آن لوار شده و به بالرا بررده شرد .در

حالتی که الیشع فریاد و زاری مینمود و چیزی نمیشنید .این واقعره اریرد را
 52نفر از تلامیذ انبیا مشاهده کردند .پس از آن ،همین  52نفرر برخالرته تمراج
کوه و دش

آن نواحی را تفتیش کردند؛ زیرا با خود اندیشیده بودنرد کره رو

خدا از اینجا برگرفتره و بره رای دیگرر بررده الر ؛ لریکن رز خسرتگی و

درماندگی حاصل دیگر نیافتند (هاکس.)065-066 :0141 ،

در لن

یهود وی نا ی بازماندگان و دادگرِ نیازمندانِ به یاری قلمداد شرده الر  .رد

پای این عقیده را در واپسین لحظاتِ حیات عیسی اززبان یهودیان اطراف صلید شاهدی :
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و نزدیک لاع

نهر  ،عیسری بره آوای بلنرد بانرگ بررآورد« :ایلری ایلری لمرا

لبَقتانی » یعنی خدای من ،از چه روی مرا وانهادی برخری از آنران کره آنجرا
ایستاده بودند با شنیدن ندای او گفتند« :این ایلیا را میخواند» و بیدرنگ یکری
از آنان دوید و الفنجی برگرف

و به لرکه آاش

و بر لر نی نهاد و نزدیرک

او برد تا بنوشد .اما دیگران او را گفتند« :بگذار ببینی ایلیا بهر نجات او خواهرد

آمد !» (متی.)67-64 :09 ،

و نیز در ما رای گواهی و شنالرایی یحیری ،در مرتن پرلرش عردهای از کاهنران و

لاویان اورشلی مبنی بر احراز هوی

او باز از ایلیا رد پا مریبینی « :از او پرلریدند :پرس

کیستی آیا ایلیا هستی گف  :نیست » (یوحنا.)0 :00 ،
لن

و عرفان یهودی

برای الیاس شأنی ویژه قائل ال  .دالتانهای مکاشرفهگونه

فراوانی در تلمود درباره واهرشدن الیاس بر حکما و رود دارد کره نشران از مباحنرات

میان آنها در موضوعات هلاخایی و رازوَرزانه ال

(اشتاین لالتز.)105 :0146 ،

19

در ادبیات عرفانی متأخر ،تفالیر ایلیا بر رازهای تورات مکرراً افرزایش یافتره الر .

«ایلیا تولد الحا لوریا و الیعاذر بعل شِ طو را به والدینشان پیشگویی کرده الر  .او
مکرراً بر بعل ش طو واهر میشد و نیز نقش مهمی در شر زدیک ( Zaddikimت مقامی
عرفانی به معنای کسی که خود را فراموش کرده و فقط به این تو ه دارد که خردا چره

میخواهد) ایفا کرده ال » ( .)"Elijah", 2006: 334همچنین ،الیراس در دوران پیشاصرعود
نیز (بنا بر دوج پادشاهان )0 :4 ،مرگ اخزیا (پسر و انشین اخا ) را پیشگویی کرده بود.

در عرفان قبالایی و بنا بر دیدگاه حای بن شرریرا (رئریس آکرادمی بابرل) کسری کره

مشتا ورود به عرش الاهی و قصررهای ملائکره در عرال بالرا الر  ،بایرد متخلرق بره

اوصاف ایلیا به شر راز و نیازی که وی در کوه کرمل داشته ال  ،باشرد (شرول :0145 ،

 .)77گرشوج شول عبارتی از عزرا نقل میکنرد کره وی در کترابش ،الررار شرجره علر

(ص9
داش

) نقل کرده ال « :آدج اول ،طعامش ملگی روحانی بود و البسه ملائکه بر تن

همچون خنوخ و الیاهو .و لذا شایسته این بود که از میوههای باغ عدن بخورد که

همه آنها میوههای نفس و رو بودند» (همان.)644 :
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یکی از رلالات پساصعود الیاس نبی در اثبات ،امکران و فرآینرد رلرتاخیز بررای

آیندگان ال  .در کتا

ملاکی ،ذیل فصل روز یهوه 20،که از مله پیشگوییهای مهر

او درباره روزگار فرارو ال  ،میخوانی که خداوند میفرماید« :اینک من ایلیای نبری را
قبل از رلیدن روز عظی و مهید خداوند نزد شما خواه فرلتاد و او دل پردران را بره

لوی پسران و دل پسران را به لوی پدران خواهد برگردانید» (ملاکی.)4-5 :6 ،
را

ابراهاج کُهن (به نقل از تلمرود :بمیردبار ربرا  )06 :0مینویسرد« :اگرر کسری بگویرد

مردگان بار دیگر زنده نخواهند شد ،دالتان ایلیا را که مردهای را زنده کرد برای او نقرل

کن» (کهن .)145 :0140 ،همچنین معتقد ال « :رلتاخیز مردگان تولط ایلیا عملی خواهد

شد (تلمود :میشنا لوطا  )7 :05و همو (ایلیا) ال

ماشیح را خواهد داد» (همان.)192-147 :

21

کره بره عنروان منرادی ،بشرارت وهرور

الیاس در آیینهای یهودی از ملره مرالر پسرح و ادعیره مربروه بردان و مرالر

ختنه لوران حیوری نمادین دارد .او در مرال عید فریر (فِصح) ،که با خواندن هگرادا
همراه ال  ،نماد شدت امید یهود به «رهایی نهاییِ بنیالرائیل» ال « .ایرن اعتقراد کره
رهایی آخرالزمان ،مانند نجات از بردگی در مصر ،در ماه نیسان خواهد بود ،چند پیوطی ِ

(اشعار مذهبی ( ))piyutimمسیحایی را برای عید فِصرح  ...فرراه کررده الر  .اررو

فِصح رمز نهایی آینده تلقی میشود .اج الیاس ،اج شرابی کره ترا پایران مرالر  ،روی

خوان میمانَد و کسی به آن دل

نمیزند ،نشاندهنده شدت امید یهود به این ال

کره

الیاس در شامگاه برگزاری مرال لالگرد نجرات بنیالررائیل بیایرد و رهرایی نهرایی را

اعلاج کند» (همران .)042 :آلن نترمن مینویسد« :لازج ال

چهار شرا

به یادبود چهار بار

یاد رهایی که در لفر شموت ( )9-4 :4آمده ال  ،نوشیده شرود .در کنرار ایرن مرالر ،
ریختن چهار اج شرا

و لپس کنارگذاشتن آن و نیز بازکردن در ِ ورودی و دعروت

الیاس به داخل از مله لن ها ال

(انترمن.)070 :0145 ،

در دعای فیض پس از لفره اذا که در مرال ختنهلوران خوانده میشرود ،از خردا

خوالته میشود کاهن عادل (اشاره به ایلیا) را به لوی قوج بفرلتد (نک :کرینستون:0199 ،

 .)97همچنین گفته شده« :ایلیای ایور از آنجا که [بنی] الرائیل را به خراطر نگهنداشرتن

عهد خدا بهلختی توبی کرده ال  ،در هر مرال ختنهای حیور مییابرد و از ایرنرو،
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برای وی صندلی مخصوصی کنرار میگذارنرد» (انتررمن )025 :0145 ،و «کرودک را بررای

لحظاتی روی آن مینشانند» (همان.)024 :

 .2رسالت غیبیِ الیاس در مسیحیت با عنوان طلایهدار آمدنِ عیسی

ناج ایلیا  04بار در انا یل همنوا آمده ال  .این لررح از یرادکرد ،گرواه روشرنی از

ارتباه میان او و شخص عیسی ال  .از اشتراکات آن دو بره نمونرههای چنردی اشراره

شده ال ؛ مانند اینکه ایلیا رلالتش را از کنار رود اردن آااز میکند (اول پادشراهان :برا

 ،)09همچنان که عیسی نیز دعوتش را با مواعظی پُرشور بر فراز کوه میآاازد (متی :برا

 .)1یا احیای مرده در ایلیا که مربوه به پسربچه زنری الر

کره میزبران وی الر

(اول

پادشاهان )01-09 :09 :که با معجزه احیای دختر دوازدهلاله (مرقس  )60-14 :5و نمونههایی
دیگر قابل مقایسه ال

و نیز عروج هر دو شخصی

متی 04 :آمده ال  .صاحد کتا
الروره معتقد ال :

رمز کل :کتا

در روایات مربوه به کتا

که در دوج پادشاهان ،با

مقدس و ادبیات در فصل مربروه بره

مقدس دو تن نمردهانرد :خنروخ (پیردایش  )06 :5و

ایلیا که با ارابهای به آلمان برده شد .این دو برهترتید ،برا قیامر
ولیله آ  ،که خنوخ نیای بلاوالره نو بوده ال  ،و قیام

آتش مرتبطاند .و همین ارتباه بوده کره بره کتا هرای منسرو
کلیسای صدر مسیحی

گرچه تصور یهودی

 0و نیز

حجی

فراوان داده ال

نخسر

بره

واپسین به ولیله

(فرای:0144 ،

بره خنروخ در

22.)055

و نیز مسیحیان ه عصر عیسی (برهویژه حواریران) (بنرا برر آیره

ملاکی  )4-5 :6این بود کره بازگشر

ایلیرا بایرد پریش از «روز یهروه» صرورت پرذیرد و

زمینهلاز آن شود ،اما عیسی در عهد دید مدعی ال

طبق پیشگرویی ملراکی ،الیراس

طلایهدار آمدنِ او بوده ال  .در دالتانِ «تبدیل هیئ ِ» ( )transfigorationعیسی بنا بر نقل
متی میخوانی که عیسی پررس ،یعقو

و برادرش یوحنا را به خلوت کروهی بلنرد بره

تماشای مولی و ایلیا میبرد ،و لپس از کوه فرود میآید و میگوید:
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پیش از آنکه انسان از میان مردگران برخیرزد ،از ایرن رؤیرا برا کرس دج مزنیرد .و

شاگردان از او پرلیدند :پس کاتبان چه میگوینرد کره نخسر

ایلیرا بایرد بیایرد

پال گف  :آری! ایلیا باید بیاید و همه چیز را دگر بار لامان بخشد؛ براری شرما

را میگوی که ایلیا پیش از این آمد و او را بازنشناختند ،بلکه با او آنچه خوالرتند

کردند .پسر انسان نیز باید به همرین نحرو از ایشران رنرج کشرد .آنگراه شراگردان
دریافتند که مراد از لخنان او یحیی تعمیددهنده بوده ال

(متی:09 ،

23.)01-7

البته عیسی بنا بر انجیل لوقا در توصیف یحیی عباراتی را به کار میگیرد که به پیوند

او با ایلیا اشاره دارد و نزد او یحیی ،عیناً همان کارکرد ایلیا را حتی با همان تعابیر که در

ملاکی  6 :4آمده ،دارد:

از زمانی که در بررن مرادر خرویش (الیصرابات) الر  ،از رو القردس آکنرده

خواهد گش  ،و بسیاری از بنیالرائیل را به لوی خداوند ،خدای ایشران براز
خواهد گرداند .با رو و قدرت ایلیا ،پیشاپیش خداوند خواهرد خرامیرد ترا دل

پدران را به لوی فرزندان بازآورَد (لوقا.)09-05 :0 ،

همچنان که آمد ،خت کتا

مسیحیان که کتا

عهد عتیق ،کتا

ملاکی نبی الر

مقدس را یک مجموعه و در حقیق  ،کترا

و از ایرن نظرر بررای

زنردگی بشرر (از لرفر

پیدایش تا مکاشفات آخرالزمانیِ یوحنا) (فررای )00 :0144 ،میدانند ،آخرین حلقه از عهرد
عتیق با بشارت عیسی در عهد دید پیوند لازج را دارد.

 .3رسالت غیبیِ الیاس به روایت اسلام

در قیاس با گستره یادکردِ الیاس در متون یهودی

زمینه قدرت و کارکردهای ایبی و ماورایی او ،در لن

عاج قرآنی و پارهای احادیث ،اشارات کمتری به رلال

کیفی

صعودش اشاره صریحی نداری ؛ اما در روای

و مسیحی

و اشرارات فرراوان در

الرلامی رز ذکرر ویژگیهرای

ایبی وی شده ال  .منلاً درباره

ال

که «الیاس ،حیررت الیسرع

را انشین خود برای مرردج بنیالررائیل قررار داد و خداونرد وی (الیراس) را از مقابرل
دیدگانشان بالا برده و لذت طعاج و شرا

را از آنان برداشر

و بره وی دو برال داد کره
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انسانی زمینی به صورت فرشتهای آلمانی به پرواز درآمد» (طبرلی901/4 :0190 ،؛ لیوطی،

 .)44/5 :0626و این نقل از ابنعباس ال

«أنب

که ذیل آیات مربروه بره الیراس آمرده الر :

اللّه لالیاس الریش (اللباس الفاخر) و ألبسه النرور و رفعره إلری السرماء» (راونردی،

.)050 :0627

روایتی نیز از دیدار وی با پیامبر اکرج داری که شاهدی بر تداوج حیات او الر .

اَنَس (خادج حیرت) گزارش میدهد که آن حیرت برا دیردن الیراس او را در آاروش
کشید و با وی گف وگو کرد .در این حکای  ،الیاس میگوید :ای رلول خدا! من لالی

یک بار اذا میل میکن و امروز همان موعد ال  .پس مائده آلمانی شامل نان و ماهی
و کرفس نازل میشود تا اینکه هر دو از آن میل میکنند .لپس الیراس بره همرراه پیرامبر

نماز عصر میگزارد و از ایشان خداحافظی ،و لوار برر ابرر ،بره لرم

میکند (شوکانی ،بیتا.)691/6 :
در لن

شیعی از مله شواهد قوی بر حیات امراج زمران (عرج) ،اشراره بره ترداوج

حیات عیسی ،الیاس و خیر ال  .منلاً لید هاشر بحرانری در کترا

کتا

آلرمان عرروج

کلرامی خرود از

البیان فی أخبار صاحد الزمان (اثر شی ابوعبداللّه محمد بن یولرف برن محمرد

کنجی شافعی) نقل و اذعان میکند که یکی از دلایل بقای حیرت مهدی (عرج) ،همانرا
بقای عیسی ،خیر و الیاس ال

که ملگری از اولیاءاللّره هسرتند (بحرانری076 :0609 ،؛

اربلی172/1 :0140 ،؛ نیلی نجفی.)42 :0604 ،

از لوی دیگر ،دالتان ملاقات عیسی با مولی و الیاس که در عهد دید (لوقا:7 ،

 )11-12آمده ال  ،با انعکاس آیه  45از لوره کهف در کترد تفسریری کره در آنهرا بره
ملاقات خیر و مولی اشاره شده ،درخور مقایسه ال

(طباطبایی196/01 :0196 ،؛ طبرلی،

 . )965/4 :0190به هر صورت ،گاه الیاس و خیر دو پیامبر زنده در زمین دانسته شردهاند
که در مقابل ادریس و عیسی قرار دارند که پیامبران زنده آلمانی هستند.
ج .تطبیق رسالت الیاس در ادیان ابراهیمی
 .1رسالت در دوران حیات

در اللاج ،رلال

در دوران حیات الیاس نبی در مجموع نسب

شخصیتی معنوی و اخلاقی ویژهای به دل

به لایر ادیان از وی

داده الر  .همچنران کره در مقدمره آمرد،
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الیاس در زمره صالحان (انعاج)45 :؛ محسنان (صافات)010 :؛ عبراد مرؤمن (صرافات)010 :؛

صاحد کتا

(انعاج )47 :و پرورشدهنده مخلَصان (صافات )004-009 :ال  .هرر یرک از

این ویژگیها منحصر به فرد هستند .منلاً بره تعبیرر محمدحسرین طباطبرایی صرالحان از
عذا

الاهی در امنی

دارنده کتا

مرلقانرد (طباطبرایی .)125-126/0 :0196 ،همچنرین ،الیراسِ قرآنری

معرفی شده که در یهودی

ذیل تقسیمات این فصل (رلال

و مسیحی

یادی از این موضوع نشده ال .

دوران حیات) به روشهای رلالتی الیاس در لره

دین ابراهیمی اشاره شد که هر یرک از ادیران ابراهیمری در برخری روشهرای یادشرده

ویژهاند .منلاً متون مقدس اللامی مانند آیات  001تا  004لوره صافّات ،بر آنند کره وی
در موا هه با مخالفان و مشرکان با بهکارگیری التدلالی منرقی با آنهرا مبرارزه علمری و

عملی کرده ال  .چنانکه گفتی  ،او پس از پرلشهای تقریری (ألرا تَتَّقرون) و انکراری
(أتَدعونَ بَعلاً) خدای واقعی را معرفی میکند( :أللّهَ رَبَّکُ ) و بدینترتید با نفی و اثبرات

توأمان ،در مقاج اثبات منرقی مدعا ال  .به تعبیرر طباطبرایی ،ایرن روش« ،مشرتمل برر
حجتی کامل بر مسئله توحید نیز هس

خردای

 ...و لپس آیه اشاره میکند که ربوبیر

تعالی اختصاص به یک قوج و دو قوج ندارد  ...بلکه خدای تعالی ر ِّ شما و ر ِّ پدران

گذشته شما ال » (طباطبایی.)062/09 :0196 ،

اما در بهکارگیری اصل اصلا و تغییر تاکتیکِ مبرارزه کره از آن برا عنروان اِعررا

مها رت و لپس مبارزه علنی با اخا

لن

اشاره شد ،کتا

،

مقدس بهوضو و بهتفصیل از

«مباهله» (اول پادشاهان  )17-07 :04ناج برده ال  ،اما قرآن کری فقط اشارهای گرذرا

و زئی به آن دارد .در آیه  041آلعمران ،خداوند از زبان بنیالرائیل به عهردی اشراره

میکند که مربوه به پیرامبران پیشرین الر
قربانیها».

در تربیق روش تبلیغی الیاس میتوان گف

و لرن

«فروفرلرتادن آترش آلرمانی برر

دالتان دعوت ایلیا در کترا

مقردس از

این حیث که رلالتش ابتدا مخفیانه (اول پادشاهان )09 :1 ،و لرپس علنری (اول پادشراهان:0 ،

 )04بود ،شبیه دعوت پیامبر اللاج و دوران مبارزاتی ایشان ال
در اصل تذکّر و بهرهگیری از معجزه و نیایش نیز کتا

(حجر.)76 :

مقدس تفصیل بیشتری دارد.

او کودک مرده (یونس) را زنده میکند (اول پادشاهان )01-09 :09 ،و بنا بر روایات الرلامی

آن زن ،مادر یونس بود و یونس نبی در چهللالگی مبعروث شرد (حرر عراملی:0140 ،

رسالتشناسی الیاس در ادیان ابراهیمی 71 /

 .)007ذکر له معجزه بعدی یعنی شکافتن رود (دوج پادشاهان )0 :4 ،و فررود آترش برر

لر دشمنان (اول پادشاهان )00 :50 ،و نزول مائده آلمانی (اول پادشاهان )4-1 :09 ،منحصر به
مقدس ال ؛ اما ویژگی نیایش او در کترا

کتا

یعقو  )04-09 ،و لن

مقردس (اول پادشراهان09 :0 ،؛ و رلراله

اللامی (کلینری004-009/0 :0629 ،؛ بحرانری )11/6 :0604 ،نیرز آمرده

ال .

در اصل الگولازی و تربیر

شراگردان ویرژه ،قررآن از او برا عنروان پرورشدهنرده
که در قوج الیاس معری از

مخلَصان (صافات )004-009 :یاد کرده و نشاندهنده آن ال

مخلَصین بودهاند (طباطبایی .)060/09 :0196 ،از لوی دیگر ،در کتا

مقدس بره ماعر

هف هزار مؤمنی اشاره شده که به تعبیر خداوند «تمامی زانوهای ایشان نرزد بعرل ،خر

نشده و تمامی دهنهای ایشان او را نبولیده ال » (اول پادشراهان .)07 :04 ،معیتری کره
بعدها پولس در رلالهاش به رومیان از اخلاص در ایمانشان برای تقوی

بهره میبرد (رومیان.)5-0 :00 ،
بنا بر نص کتا

مقدس عبری ،الیشع انشین الیاس ال

آیین مسیحی

(اول پادشراهان07 :04 ،؛ دوج

پادشاهان )0 :05 ،و قرآن نیز اذعان دارد که الیاس به پرورش مخلَصین کوشا بوده ال  .از
طرف دیگر ،قرآن الیشع را زء اخیار (ص )64 :برشمرده و بر عالَمیان فیریل

ال

بخشریده

(انعراج .)44 :لذا میتوان ادعا کرد که بیشک یکی از شاگردان مهترر و «مخلَرصِ» او

حیرت الیشع بن شافاه بوده که بیتردید تربی یافته مکتد دینی الیاس ال .

 .2رسالت دورانِ پساصعود (رسالت غیبی)
رلال

ایبیِ الیاس در یهودیر

و مسریحی

ال  .در این دو دین ،وی در زمره انبیایی ال

ال  .این نبه از رلال

از وی شخصریتی الررورهای لراخته

که ارتباطش با این هران قررع نشرده

ایبی او البته که در اللاج بازتا

مفسران کلالیک بدان اشاره نکردهاند.

تصویر الیاس با تو ره بره وقرایع مرذکور در کترا

نیافته و ز تعداد انردکی از

مقردس (دوج پادشراهان )0 :00 ،و

(کتا هایی از عهد عتیق )574-575 :0170 ،پیچیده و رازگونه ال  .حتی بزرگانی از عرفرای
یهود نیز معتقدند او در اصل فرشته بوده و روزگار اندکی میران زمرین و زمینیران لرکنا

گزیده ال

(.)"Elijah", 2006: 334
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یهود و مسیحی

در لن

از الیاس به عنوان نا ی بازماندگان و دادگرِ نیازمندانِ بره

یاری یاد شده ال  .رد پای این عقیده را در واپسرین لحظراتِ حیرات عیسری از زبران

یهودیان اطراف صلید شاهدی « :بگذار ببینی ایلیا بهر نجات او خواهد آمد !» (متری:09 ،

 )67-64و نیز در ما رای گواهی و شنالایی یحیی ،در متن پرلش عردهای از کاهنران و
لاویان اورشلی مبنی بر احراز هوی

او باز از ایلیا رد پا مریبینی « :از او پرلریدند :پرس

کیستی آیا ایلیا هستی گف  :نیست » (یوحنا.)0 :00 ،

لن

برای الیاس شأنی ویژه قائرل الر  .دالرتانهای مکاشرفهگونه

و عرفان یهودی

فراوانی در تلمود درباره واهرشدن الیاس بر حکما و ود دارد که نشان از مباحنرات میران
(اشتاین لرالتز« .)105 :0146 ،در ادبیات عرفانی

آنها در موضوعات هلاخایی و رازوَرزانه ال

متأخر ،تفالیر ایلیا بر رازهای تورات مکرراً افزایش یافته ال » ).("Elijah", 2006: 334

در عرفان قبالایی کسی که مشتا ورود به عرش الاهی و قصرهای ملائکره در عرال

بالا ال  ،باید متخلق به اوصاف ایلیا به شر راز و نیازی که وی در کوه کرمرل داشرته

ال  ،باشد (شول  .)77 :0145 ،کارکرد دیگر او اعلاج رلتاخیز مردگان ال
منادی ،بشارت وهور ماشیح را خواهد داد (کهن.)192-147 :0140 ،

که به عنروان

الیاس در آیین های یهودی ،از مله مرالر پسرح و ادعیره مربروه بردان و مرالر

ختنهلوران حیوری نمادین دارد (انترمن .)025 :0145 ،همچنرین ،در مرالر عیرد فریرر
(فِصح) ،که با خواندن هگادا همراه ال  ،نمراد شردت امیرد یهرود بره «رهرایی نهراییِ
بنیالرائیل» ال .

ایبیِ الیاس در مسیحی

اما از رلال

با عنوان طلایهدار آمدنِ عیسی یاد شده الر

و کنرت تکرار ناج ایلیرا ( 04برار) در انا یرل همنروا ،نشران از اهمیر

شخصی

و کرارکرد ایرن

در مسیحی

ال  .ایلیای نبی با شخص عیسری پیونرد دارد و ایرن لررح از

عیسی بنا بر کتا

طبق پیشگویی ملاکی ،الیراس ،طلایرهدار

یادکرد ،گواه روشنی از ارتباه میان او و شخص عیسی ال .

آمدنِ او بوده ال

ملاکی نبی ال
حقیق  ،کتا

عهد دید مدعی ال

(متی)01-7 :09 ،؛ و همچنان که آمد ،خرت کترا

و از این نظر برای مسیحیان کره کترا

عهرد عتیرق ،کترا

مقردس را یرک مجموعره و در

زندگی بشر میدانند ،آخرین حلقه از عهد عتیق با بشارت عیسی در عهد

دید پیوند لازج را دارد.
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اما همچنان که در مقدمه این بخش آمد ،رلال

قیاس با گستره یادکردِ الیاس در متون یهودی

ایبریِ الیراس بره روایر

و مسیحی

و اشرارات فرراوان در زمینره

قدرت و اثر ماورایی او ،هرگز برابری نمیکنرد .بنرابراین ،در لرن

ویژگیهای عاج قرآنی و پارهای احادیث ،اشارات کمترری بره رلرال

ال

الرلاج در

(طبرلی901/4 :0190 ،؛ لیوطی .)44/5 :0626 ،منل روای

الیاس با پیامبر اکرج دارد و گواه بر تداوج حیات او ال

الرلامی رز ذکرر
ایبری وی شرده

نادری که حکای

از دیردار

(شوکانی ،بیتا.)691/6 :

البته درباره زندهبودن الیاس میتوان با تو ه بره دالرتان ملاقرات عیسری برا مولری و

الیاس که در عهد دید (لوقا )11-12 :7 ،آمده ال

و با انعکاس آیه  45از لوره کهرف

در کتد تفسیری که در آنها بره ملاقرات خیرر و مولری اشراره شرده ،آن را مقایسرهپذیر

دانس

(طباطبایی196/01 :0196 ،؛ طبرلی .)965/4 :0190 ،به هر صورت ،گاه الیاس و خیر دو

پیامبر زنده در زمین دانسته شدهاند که در مقابل ادریس و عیسی که پیامبران زنده آلرمانی

هستند ،قرار دارند .با تو ه به تأیید حیات الیاس نزد برخی بزرگران شریعه بایرد گفر
شیعی ،حیات وی شاهدی قوی بر حیات اماج زمان (عج) الر

لن

اربلی172/1 :0140 ،؛ نیلی نجفی .)42 :0604 ،از اماج محمد باقر روایر

در

(بحرانری076 :0609 ،؛

الر

کره در بیران

ویژگیهای مسجد کوفه فرمود« :الحال [نیز] خیر و الیاس در آنجا (مسجد کوفه) بره هر

میرلند یا در زمان حیرت صاحدالامر (عج) ،عیسی و ادریس نیز با خیر و الیاس نرزد
حیرتش ا تماع میکنند» (مجلسی.)014/1 :0606 ،

نتیجه

 .1امروزه برای مرالعه و فه متون دینی به روشهای تحقیق تاریخی نیازمندی  .الالراً
روش بینامتنی ،همان مقایسه تربیقی و پیش رو نهادن لرن های مو رود در ادیران
ابراهیمی ال ؛ همچنان که مفسران کلالیک قرآن نیز همواره نگاهی بره روایرات و

لن های معتبر نزد لایر اهل کتا
یا ضمنی متنی در متن دیگر ال

داشتهاند .به طور کلی بینامتنی  ،حیور صرریح

که ممکن ال

از لحاظ زمانی آن دو متن به هر

نزدیک یا از ه دور باشند .نتیجه آنکه در مترون برا زمینرههای موضروعی مشرترک،

همپوشانی متون میتواند کارآیی بیشتری داشته باشد .بنابراین ،باید گف
تفسیر قرآن به عل تاری (بهویژه تاری ادیان) نیازمندی .

بررای علر
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 .0با تو ه به زبان ایجاز و پرهیرز از اطنرا

در قررآن ،برهکارگیریِ رهیافر

دل ک در بخش دالتانها و انبیای مشترک قرآن و کترا

بینرامتنی،

مقردس بسریار کارگشرا

ال  ،به طوری که میتوان با تمرکززدایی از متن فشرده قرآنری و ر روع بره منرابع
معتبر ،نقاه لفید و خالیِ برخی دالتانهای مشترک را پُر ،و خط دالتانی را تکمیل

کرد .این روش میتواند فه بهتری از لراختارهای روایری و محتروای دالرتانها و

شخصی های قرآنی به مخاطد عرضه کند.
 .3الیاس در اللاج ،شخصیتی ال

با ویژگیهای معنروی و اخلراقی (ماننرد :صرالحان،

زهد ،محسنان ،عباد مؤمن)؛ در حالی کره در مترون دینری یهرود و مسریحی  ،نبره

رلال

او بیشتر ایبی ،رازگونه ،الرورهای و عرفانی ال

حیور در مرال های آیینی ،رلتاخیز مردگان و مباهله).
 .4الیاس به عنوان الگویی قرآنی و کتا

(مانند صعود بره آلرمان،

مقدلی ،روشهای تبلیغی گوناگون و مرؤثری

(مانند شرکزدایی با اتخاذ روش پرلرش و الرتدلال عقلری ،اصرل اصرلا و تغییرر
تاکتیکی مبارزه ،اصل تذکر با ابرزار معجرزه و نیرایش و اصرل الگولرازی) فرراروی
آمروزش توحیرد و

مبلّغان دین قرار داده ال  .او الگویی علمی و عملی در لاح

پرورش خداپرلتان ال .

 .5آشنایی با روش الیاس نبی در روشنگری و انتقال پیراج دیرن ،خواننرده را برا فیرای
فرهنگی و نیز لرح درک ه عصران وی و در نتیجه التقام
رلال

آشنا میکند .قرآن و کتا

و تحمرل لرختیهای

مقدس ،برا یرادکرد رواج «بعلپرلرتی» ،شررک را

مه ترین انحراف فکری زمانه الیاس میخوانند؛ به طوری کره ب پرلرتان متعصرد
حاضر به مباهله نیز شدند.

 .4کارکرد رلال

الیاس نبی بنرا برر کترا

محدود بره زمران حیرات او نیسر

مقردس و لرن

یهرودی و مسریحی ،

و پرس از صرعود نیرز رلرال

حوزههای عرفانی ،برخی آیینها و نیز بازگش

اشارهای به اصل صعود ندارد؛ هرچند لن

وی ،برهویژه در

مسیحا تداوج یافته ال  .قرآن هریچ

الرلامی در پرارهای روایرات اشراره بره

تداوج حیات وی دارد و برخی متکلمان از آن در موضوع بقای عمر اماج زمان (عرج)

بهره بردهاند.
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 .9الیاس در زمان حیاتش هرگز به موعظرهگری ،خرابره و الرتدلال (مبرارزه شرفاهی)
اکتفا نکرد؛ بلکه ه زمان در صحنه مبارزه عملی با نمادهای شرک زمانه نیرز حاضرر

شد.

پینوشتها

به تشبه ،منرقهای در بلعاد (منرقهای کوهستانی در شر اردن)؛ دائرةالمعارف کتا

 .1منسو

مقدس 771 :1310 ،و .712

 .2وی از ذریه ابراهی  ال « :وَ تِلْک حُجَّتُنَا ءاتَینَاها اِبْراهِی َ عَلَی قَوْمِهِ  ...وَ مِنْ ذریتِهِ  ...وَ زَکرِیا وَ
یحْیی وَ عِیسَی و اِلْیاسَ» (انعاج .)15-13 :برای آگاهی بیشتر نک :.وادی آملی .274/7 :1312 ،مجلسی
میگوید« :ابنعباس و اکنر مفسرین بر این باورند که الیاس از انبیای بنیالرائیل و از اولاد هارون بن

عمران ال » (مجلسی .)21/3 :1315 ،برای آگاهی بیشتر نک :.طبرلی .502/4 :1372 ،از مورخان:
ابناثیر زری ،بیتا 212/0 :و  .160به دلیل آیات  45-46انعاج و بازگش
ابراهی یا نو  ،الیاس نواده یکی از این دو پیامبر به شمار میرود.

ضمیر «مِنْ ذُرّیتِهِ» به

 .3برخی گفتهاند« :کلٌّ مِنَ اَلصّالِحِینَ» یعنی همه آنها از انبیا و رلولان هستند (قرطبی 1364 ،الف:

 .)33/7چنانکه برخی دیگر از مفسران ذیل آیه  012بقره که درباره ابراهی  میفرماید« :إِنَّهُ فِی
اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصّالِحِینَ» معتقدند مراد از صالحان در این آیه کسانی نیستند که شایستگی رحم
یا رحم

ویژه مؤمنان یا ولای

و لرپرلتی از لوی خدا را دارند ،بلکه مقصود مقامی ال

الاهی آنان را در بر میگیرد و این همان امنی

مراتبی ال

(طباطبایی.)305-304/0 :1374 ،

مرلق از عذا

الاهی ال

عامّه خدا

که رحم

و چنین مقامی خود دارای

 .4زکریا ،یحیی ،عیسی و إلیاس از پیامبرانی بودند که در زهد و بیاعتنایی به دنیا ،علاوه بر مقاج نبوت و
رلال  ،نمونه بودند .مله «کلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ» بعد از ذکر ناج آنها اشاره به همین حقیق

شیرازی و دیگران.330/5 :1374 ،

ال ؛ مکارج

 .5بنا بر این آیه که به فاصله  4آیه از بیان ویژگی صالحبودنِ (مقاج شایسته) الیاس آمده ،وی دارای
کتا

بوده ال ؛ گرچه مورخانی چون ابناثیر وی را فقط تبیینگرِ کتد قبلی منل تورات میشمرند

(نک :.ابناثیر زری ،بیتا212/1 :؛ ابنعساکر ،بیتا .)206/9 :هاکس نیز همین دید را دارد« :الیاس نبی
صاحد کتا

نوش  ،نیس

نبود؛ زیرا به هیچ و ه خبری از نویسندگی او ز نامهای که به یهوراج (پادشاه یهودا)
(هاکس ) 145 :1313 ،اما با تو ه به واهر آیه یادشده ،الیاس نبی دارای کتا

اصل کتا داشتن وی انکارناپذیر ال  .آنچه درخور بحث ال  ،محتوای کتا

ال

بوده و

که آیا نشانه
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دید ال

شریع

یا مجموعهای ال

از احکاج برای زندهکردن تورات؛ چنانکه این معنا را واهر آیه

 17بقره نیز تأیید میکند« :وَ لَقَدْ آتَینَا مُولَی الْکتَا َ وَ قَفَّینا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّلُلِ»؛ «ما به مولی کتا
و بعد از او ،پیامبرانی پش

دادی

لرِ ه فرلتادی » .وادی آملی مینویسد« :خدای لبحان پس از مولی

پیاپی پیامبرانی فرلتاد؛ از اینرو برای بنیالرائیل عذری باقی نمانده ،نمیتوانند نداشتن پیامبر و قرع
رابره خویش با عال اید را بهانه کنند .پیامبرانی که پس از حیرت مولی و پیش از عیسای مسیح
آمدند ،مانند داوود ،للیمان ،الیاس ،الیسع ،ذوالکفل ،یونس ،زکریا و یحیی رلول بودند ،یعنی

برئیل بر آنان نازل شده و با زبان وحی با آنان لخن میگف  ،لیکن همه عامل به تورات و مبلّ آن

بودند» ( وادی آملی .)443/5 :1312 ،بدینترتید واهراً گزینه دوج صحیح به نظر میرلد و بنابراین،
اختلافی بین واهر آیه و کلاج مورخان نیس .

 .6در قرآن کری فقط به افراد خاصی للاج داده شده ال  .عبدالحسین طید در اطیدُ البیان فی تفسیر
القرآن مدعی ال

للاج نشده ال

و در هیچ کجای قرآن به پیروان معصومان

للاج در قرآن مختص معصومان ال

(طید .)119/11 :1371 ،اما برخی متأخران در اثبات اینکه الیالین همان الیاس ال ،

گفتهاند :پس از آیه «للاج علی الیالین» به فاصله یک آیه میفرماید« :اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ» ،لذا
بازگش

ضمیر مفرد به الیالین ،دلیل بر این ال

که مراد الیاس ال  .دلیل دیگر اینکه آیات

چهارگانه ای که در پایان ما رای الیاس آمده ،عیناً همان آیاتی ال
مولی و هارون نیز آمده ال

که در پایان دالتان نو و ابراهی و

و هنگامی که این آیات را کنار ه قرار میدهی  ،میبینی للامی که از

لوی خداوند در این آیات ذکر شده ،به همان پیامبری ال

که در صدر لخن آمده ال

شیرازی و دیگران .)145-146/19 :1374 ،کلاج زمخشری و فخر رازی نیز صِرف ادعا ال
بر آن و ود ندارد.

(مکارج

و شاهدی

 .7و در ادامه میفرماید« :فَکذَّبُوهُ فَإِنهَّ ْ لَمُحْیَرُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ».

 .1لید هاش بحرانی در تفسیر خود نقل میکند« :لَأَلَ رَ ُلٌ اَعْرابِیاً عَنْ نَاقَةٍ وَاقِفَةٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ النَّاقَةُ
الْوَاقِفَةُ فَقَالَ الْاَعْرَابِی :اَنَا بَعْلُهَا ولُمِّی الرَّ ُّ بَعْلاً» (بحرانی)33/4 :1416 ،؛ «بعل» المی کنعانی ال

خدای آفتا

بود ،همچنان که عشتاروت ،خدای ماده مهتا

ناج فرشتهای ال

(نک :.قرطبی.)99/05 : 1364 ،

 .9منلاً گفته شده شیران داخل بعل میرفته و شریع

و

بود (هاکس ،110 :1313 ،ذیل «بعل»)؛ نیز

باطل را به مردج القا و آنها را گمراه میکرده ال ؛

بدینصورت که خادمان آن ب  ،صدای شیران را میشنیده و آن را حف کرده و به مردج «بک» لبنان یاد
میدادهاند؛ لذا به این منرقه «بعلبک» میگویند (طبرلی457/1 :1372 ،؛ زمخشری ،بیتا .)60/4 :فخر
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رازی به داخلشدن شیران به درون بعل و صحب کردن آن از داخل بعل اشکالاتی وارد کرده که

نظاجالدین نیشابوری در تفسیر ارائد القرآن و راائد الفرقان ( )574/5آن را نقد کرده ال .

 .10ناج وی بنا بر تقریر یونس حمامی لالهزار (التاد معارف دینی کلیمیان ایران) ،اَحاَو بوده و ه زمان با
للرن

اَلا و یهوشافاه ال

 .11در کتا

(حمامی لالهزار.)21 :1311 ،

مقدس عبری ،ایزابل ( )Jezebelقاتل انبیا بوده ال ؛ نک :.اول پادشاهان.11 :13 ،

 .12عن ابن عباس فی حدیث طویل یقول فیه« :إن الیاس نزل فالتخفی عند أج یونس لتة أشهر،
ث عاد الی مکانه فل یلبث الّا یسیرا حتی مات ابنها حتی فرمته ،فعظم
الیاس و رق

الجبال حتی و دت الیاس ،فقال  :انی فجع

مصیبتها ،فخر

فی طلد

بابنی و قد ألهمنی اللّه ان التشفع بک

لیحیی لی ابنی ... ،فرفع یدیه (الیاس) بالدعاء وا تهد حتی أحیی اللّه لقدرته یونس ،فلما عاش انصرف

الیاس و لما صار ابن اربعین لنة أرلله الی قومه» (حر عاملی.)229 :1362 ،

 .13نک :.دوج پادشاهان .14-9 :1 ،از نکات الد ،بهره عیسی از این واقعه ال  .حواریان عیسی
در ایاج نزدیک به صعود به عیسی پیشنهاد میکنند که اگر میخواهی فرمان دهی آتش از آلمان فرود
آید و دشمنان را بسوزاند؛ اما عیسی نپذیرف

تلویحاً به پیروانش میگوید برای نجات آمده ال

 .14اشاره به قحری شدید :اول پادشاهان.11 :2 ،

و آنان را نکوهید (نک :.لوقا .)55-51 :9 ،عیسی
نه عذا .

 .15تفصیل التغاثه وی را در اول پادشاهان 46-41 :11 ،ببینید.
 .16برخی از ادعیه منسو

 ،)221/1و نزد اهل لن

به الیاس را میتوان در منابع شیعی به طور عاج (مانند :کلینی:1407 ،

بهویژه هنگاج نقل تاری وقایع در موا هه با احا

(مانند :ابنکنیر ،بیتا.)339/1 :

و دالتان مباهله باز س

 .17رئیس نصارا در عل  ،و اثلیق برتر و بالاتر از او ال .
 .11و پیشتر با این عبارت آمده ال
بَرد ( »...دوج پادشاهان.)2 :1 ،

که« :و چون خداوند اراده نمود که ایلیا را در گردباد به آلمان بالا

 .19برای اطلاع از نمونهای از این مکاشفات که در آن ایلیا به ربی یولی (شاگرد ربی عقیوا) میگوید:
«خدا روزی له مرتبه برای خرا شدن معبد لوگواری میکند» ،نک :.همان314 :؛ و حکایتی دیگر که

بر حکیمی واهر میشود و حک واقعی مسئلهای فقهی را برایش تبیین میکند ،نک :.همان.295 :

 .20پیامبران از زمان دخال های بزرگ الاهی به «روز یهوه» ناج میبرند .برای نمونههای آن نک :.اشعیا،
2 :17؛ اشعیا 4 :1 ،و . ...
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 .21دالتان شَبتای صبی (متوفای 1676ج .و مدعی مسیحا) در اینجا خالی از لرف نیس
ال

که اعلاج وهور مسیحا پیوندی تماج با ایلیا دارد .در تاری آمده ال

و بیانگر این

که شبتای در لال 1666ج .و

پیش از اعلاج مسیحابودنش در اورشلی با شخصی به ناج ناتان اَزّتی ملاقات کرد که مدعی بود ایلیا

ال  .بنابراین ،شبتای اعلاج وهور مسیحا را بر عهده ازتی گذاش

 .22برای آگاهی بیشتر نک"Elijah", 2006: 334 :.
 .23نیز این آیه خرا

(کرینستون.)137 :1377 ،

عیسی به یحیی ال « :و او اگر از من بپذیرید ،همان ایلیا ال

که باید بازگردد»

(متی .)11 :14 ،چهبسا خواننده با تناقض گفتاری این ادعای عیسی و تکذید خود یحیی مبنی بر

الیاسنبودنش (یوحنا )1 :21 ،موا ه شود؛ اما به نظر میرلد در انا یل ،پیشگویی بازگش ِ ایلیا به این

صورت منظور میشود که یحیی تعمیددهنده آن را محقق کرده ال  .لذا عیسی در ایی دیگر بر این

نکته پای میفشرد که ایلیا همان یحیی ال ؛ در متی از عیسی نقل میشود که شخصی

یحیی حتی

بالاتر از پیامبران ال  ،زیرا « مله پیامبران و نیز شریع  ،نبوتهای خود را تا روزگار یحیی کردهاند و
او [یحیی] ،اگر از من بپذیرید ،همان ایلیا ال

نتیجه باید گف

که باید بازگردد .آن کس که گوش دارد ،بنیوشد» .در

ه یحیای تعمیددهنده و ه عیسی در کلامشان صاد اند و متی در دو نقل یادشده

( 13-9 :17و  )11 :14تو ه به مرلد مهمی دارد .از دیدگاه متی ،یحیی آمده ال

تا انشین آخرین

پیامبر ،یعنی ملاکی ،شود و نظاج عهد قدی را به پایان برلاند و در حقیق  ،آخرین پیشگویی ملاکی،

یعنی آخرین نصیح

رلمی ِخات ِ کتد عهد عتیق را محقق کند.

منابع
قرآن کری .
کتا مقدس ( .)0227تر مه قدی  ،بی ا :انتشارات اللاج.
آلولی ،لید محمود ( .)0605رو المعانی فی تفسیر القرآن العظی  ،تحقیق :علری عبرد البراری عریره،
بیروت :دارُ الکتد العلمیة ،الربعة الاولی.

ابن اثیر زری ،عزالدین ابوالحسن علی بن محمد (بیتا) .الکامل فی التاری  ،بیروت :دار صادر.
ابن عساکر ،علی (بیتا) .تاری مدینة دمشق ،عمان :دار البشیر.

ابن کنیر ،الماعیل بن عمر (بیتا) .تفسیر القرآن العظی  ،بیروت :دار الفکر.

اربلی ،علی بن عیسی ( .)0140کشف الغمة ،تر مه و شر  :علی بن حسین زوارهای ،تهران :انتشرارات
إللامیه ،چاس لوج.

اشتاین لالتز ،آدین ( .)0146لیری در تلمود ،تر مه :باقر طالبی دارابی ،ق  :انتشارات مرکز مرالعات و
تحقیقات ادیان و مذاهد ،چاس دوج.
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انترمن ،آلن ( .)0145باورها و آیینهای یهودی ،تر مه :رضا فرزین ،ق  ،انتشرارات مرکرز مرالعرات و
تحقیقات ادیان و مذاهد ،چاس اول.

بحرانی ،لید هاش ( .)0604البرهان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :قس الدرالرات الالرلامیة ،قر  :مؤلسرة
البعنة ،چاس اول.

بحرانی ،لید هاش ( .)0609بهجة النظر فی إثبات الوصایة والامامرة للأئمرة الراثنی عشرر ،مشرهد :بنیراد
پژوهشهای اللامی آلتان قدس رضوی ،چاس دوج.

بلاای نجفی ،محمد واد ( .)0602آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ،ق  :بنیاد بعن  ،چاس اول.
وادی آملی ،عبداللّه ( .)0140تفسیر تسنی  ،ق  :إلراء ،ج.5

وادی آملی ،عبداللّه ( .)0147تفسیر موضوعی قرآن کری  :لیره پیامبران در قرآن ،تحقیق :علی اللامی،
ق  :الراء ،چاس پنج  ،ج 4و .9

حر عاملی ،محمد بن حسن ( .)0140الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الر عة ،تهران :نوید ،چاس اول.

حمامی لالهزار ،یونس (« .)0140گاهشمار شخصی ها و وقایع تاری یهود طبق کتا
افق بینا ،س ،6ش ،09ص.12-04

دائرةالمعارف کتا
اول.

مقردس ( ،»)0در:

مقدس ( .)0142تر مه :بهراج محمدیان و دیگران ،تهران :انتشارات لرخدار ،چاس

ذهبی ،حسین ( .)0140التفسیر والمفسرون ،قاهره :دار الکتد الحدینة.

راوندی ،قردالدین ( .)0627قصص الأنبیاء علیه السلاج ،مشهد :مرکز پژوهشهای اللامی ،چاس اول.
زمخشری ،محمود بن عمر (بیتا) .الکشاف ،تصحیح :مصرفی حسین احمد ،بیروت :دار الکتا

العربی.

لیوطی ،لالالدین ( .)0626الدرُّ المننور فی تفسیر المأثور ،ق  :کتا خانه آی اللّه مرعشی نجفی.

شوکانی ،محمد بن علی (بیتا) .فتحُ القدیر ،بیروت -دمشرق :دار ابرن کنیرر و دار کلر الریرد ،الربعرة
الاولی.

شول  ،گرشوج ( .)0145ریانات بزرگ در عرفان یهودی ،تر مه :فهی الدین رادمهر ،تهران :انتشرارات
نیلوفر ،چاس اول.

صادقی تهرانی ،محمد ( .)0145الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ،ق  :انتشارات فرهنگ الرلامی ،چراس
دوج.

صاوی ،احمد بن محمد (بیتا) .حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین ،بیروت :دار الکتد العلمیة.

طباطبایی ،لید محمدحسین ( .)0196المیزان فی تفسیر القرآن ،تر مه :لید محمدباقر مولوی همدانی،
ق  :دفتر انتشارات اللامی امعه مدرلین حوزه علمیه ،چاس پنج .

طبرلی ،فیل بن حسن ( .)0190مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصرخسرو ،چاس لوج.

طید ،لید عبدالحسین ( .)0194اطید البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اللاج ،چاس دوج.
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فرای ،نورتروس ( .)0144رمز کل :کتا
نیلوفر ،چاس دوج.

مقدس و ادبیات ،تر مره :صرالح حسرینی ،تهرران :انتشرارات

فیض کاشانی ،محمدمحسن ( .)0624الوافی ،اصفهان :کتا خانه اماج أمیرالمؤمنین علی.

قائمینیا ،علیرضا ( .)0147بیولووی نص :نشانهشنالی و تفسریر قررآن ،تهرران :انتشرارات پژوهشرگاه
فرهنگ و اندیشه اللامی ،چاس اول.

قرطبی ،محمد بن احمد ( 0146الف) .الجامع لأحکاج القرآن ،تهران :انتشارات ناصرخسرو ،چاس اول.
قرطبی ،محمد بن احمد (0146

) .تفسیر قرطبی ،تهران :انتشارات ناصرخسرو ،چاس اول.

کتا هایی از عهد عتیق (کتا های قانون ثانی) ( .)0170تر مه :پیروز لیار ،تهرران :نشرر نری ،چراس
هشت .

کرینستون ،ولیوس ( .)0199انتظار مسیحا در آیین یهود ،تر مه :حسین توفیقی ،ق  :انتشرارات مرکرز
مرالعات و تحقیقات ادیان و مذاهد ،چاس اول.

کلینی ،محمد بن یعقو

کُهن ،را

( .)0629الکافی ،تهران :دار الکتد الاللامیة ،چاس چهارج.

ابراهاج ( .)0140گنجینهای از تلمود ،تهران :الاطیر ،چاس اول.

لئون دوفور ،گزاویه ( .)0774فرهنگ عهد دید ،تر مه :کانون یوحنای رلول ،تهران :انتشارات کانون
یوحنای رلول ،بازنشر در.www.irancatholic.com :

مالون ،دنیز ( .)0145قرآن و کتا
نشر لهروردی ،چاس اول.

مقدس :درونمایههای مشترک ،تر مه :فاطمهلادات تهامی ،تهرران:

مجلسی ،محمدباقر ( .)0145مرآة العقول فی شر اخبار آل الرلول ،تهران :دار الکتد الاللامی.

مجلسی ،محمدتقی ( .)0606لوامع صاحبقرانی مشهور به شر فقیه ،ق  :مؤلسه الماعیلیان ،چاس دوج.
مسعودی ،علی بن حسین ( .)0146إثبات الوصیة لعلی بن أبی طالد  ،ق  :انتشارات انصاریان.

مصرفوی ،حسن ( .)0142تفسیر روشن ،تهران :مرکز نشر کتا  ،چاس اول.

مکارج شیرازی ،ناصر؛ و دیگران ( .)0196تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتد الاللامیة ،چاس اول.

نیشابوری ،نظاج الدین حسن بن محمد ( .)0604تفسیر ارائد القرآن و راائد الفرقران ،تحقیرق :شری
زکریا عمیرات ،بیروت :دار الکتد العلمیة ،الربعة الاولی.

نیلی نجفی ،لید بهاءالدین علی بن عبدالکری ( .)0604لرور أهل الایمان فی علامرات وهرور صراحد
الزمان عجل اللّه تعالی فر ه الشریف ،ق  :دلیل ما ،چاس اول.
هاکس ،یمز ( .)0141قاموس کتا مقدس ،تهران :انتشارات الاطیر ،چاس دوج.
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