
 

 

 

 

 

 و کتاب مقدسِ یهودیان از دشمن میکر قرآنتوصیفات 

 یاعظم سادات شبان

 یجاللی کندرسهیال 

 دهیچک

ند. دشمن در اندیشه دینی ابسیار مهمبه معنای دشمن و شناسایی آن  یابیدستمتون مقدس در 

از نوع دشمن،  نظرصرفاز زوایای گوناگون بررسی و به انواع متفاوتی تقسیم شود.  تواندیم

 که مخالفت با خداوند و رسوالن او ،خصوصیت مشترک تمام آنان نیترمهمبه جهت  توانیم

 و میکر قرآنبا واکاوی خصوصیات دشمنان در  کرد.بررسی  رادشمنان دینی  یهایژگیوست، ا

به تعریف جامعی از دشمن در منظر دینی دست یافت؛  توانیمکتاب مقدس یهودیان )تنخ(، اوالً 

سپس با شناخت دقیق از اندیشه دینی هر دو مذهب، روابط بهتری در بین پیروان دو دین برقرار 

اکتسابی دشمن در معنای عام، به اشتراکات  یهایژگیو یبنددستهکرد. این پژوهش با استخراج و 

مینه پرداخته است. اشتراکات در تبیین خصوصیات و افتراقات متنی دو کتاب مقدس در این ز

، به عنوان یکی از «انکار معاد»دشمن در هر دو کتاب بسیار فراوان است، تا حدی که به جز 

، مانند تکبّر، اندکردهیکسانی اشاره  یهایژگیودشمن در قرآن، هر دو کتاب به  یهایژگیو

. افتراقات بین این دو متن، دامنه کمتری را به خود یتوزنهیک، ستمگری و یشکنمانیپسرکشی، 

 .دهدیماختصاص 

 مقدس، دشمن، ویژگی دشمن. کتابقرآن، تنخ،  :هاهدواژیکل
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 مقدمه

به معیارهایی صحیح در شناخت  یابیدست، (Tenach) 1در این نوشتار با مقایسه متنی قرآن و تنخ

ست، ین یذات یهاصهیخصمنظور نظر است. البته  دشمن مدّ  یهاصهیخصدشمن از طریق بررسی 

 یتسابکا ها صفاتیژگین ویلذا ا .استل گرفته که بر اثر سوء انتخاب شکاست  ییهایژگیوه کبل

)داخلی یا خارجی،  و از نوع آنشده دشمن مطرح  هنگاهی عام بنوعی  ،همچنین. ینه ذات است

 شده است. نظرصرف ...(و  انس یا جن

دشمن،  هقدیم و جدید قرآن، به شکل تفسیر ترتیبی و بر حَسَب آیات ناظر ب بیشتر تفاسیر

شمن نیز به مباحث مرتبط با د تسنیم . در تفسیر موضوعیاندپرداختهبه توصیفات قرآن از دشمن 

، را سجاد محمدنام «شناخت دشمن از منظر قرآن کریم» با عنوان یانامهانیپاپرداخته شده است. 

. آثار زدپردامیبه موضوع شناخت دشمن در قرآن  فقطنگاشته که )ع( ام صادق از دانشگاه ام

 ،یهودی . در منابعردداکه بیشتر رویکرد سیاسی نگاشته شده  یشناسدشمن بارهمحدود دیگری در

به توصیفاتی از تنخ درباره  (rEncyclopedia of Religion and Wa) جنگدین و  المعارفةرئدا

داخلی و خارجی، پژوهشی مستقل درباره مقایسه  یهاقیتحقدشمن پرداخته است؛ اما در میان 

 دشمن در قرآن و تنخ یافت نشد. یهایژگیو

 ،ی)روحان رفته به معنای دشمن در قرآن استکارواژه به نیترمهمبار تکرار،  106با « عَدُوّ»

، مؤنثر، کمذ یدر حالت اسم برا« َعدُوّ» است.« تجاوز» یلغت به معنا در و (492: 1ج ،1366-1368

 :2ج ،1409، فراهیدی) شودیمدر حالت صفت، صرف  ی؛ ولرودیم کار بهل کش یکمفرد و جمع به 

 «یعِدً» است. البته جمع آن به شکل توزنهیک، به معنای مرد و قوم «عَدُوٌّ قومٌ» و« عَدُوٌّ رجلٌ. »(216

 .(19 فصلت:: .کن) رودیم کار بهنیز « أَعْدَاء» و

                                                             
 به مقدسشانتاب کمتعدد  یهاکتابمجموعه  یرا برا «یتاب مقدس عبرک» ای «تنخ»ی ان، نام اختصاریهودی .1
 .(71: 1385)آنترمن،  برندیمار ک
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 ,Bromiley, 1982) ن واژه به معنای دشمن استیاربردترکپر 1«بْیاُ » عبری، مقدس کتابدر 

vol2: 81) ا ملل دشمن به کار رفته استی اشخاص بارهدر و (Wyatt Kent, 2011: 80). ن واژه از یا

 در تنخ به کار رفته است بار 282مشتقاتش با  و شدهگرفته « تنفر» یبه معنا« بیآ» شهیر

Loc.cit. (ayeb); http://biblehub.com/hebrew/341.htm)). 

 و تنخ یمکر قرآندر « دشمن» تعریف. 1

وَ مَْن » :کندیمتجاوز  یست که از حدود الها در قرآن، فرد مخالف خداوند و رسوالن او دشمن 

با خداوند و  یدشمن؛ (14 :نساء)« نیوَ لَهُ عَذابٌ مُهِ هایفدْخِلْهُ ناراً خالِداً یتَعَدَّ حُدُودَهُ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ ی

ن یشیقرآن به عقوبت اقوام عاصی پو  (4و  3 :حشر :.کن) رسول او، عقوبت دنیوی و اخروی دارد

 که (112 :أنعام :.کن) از جن و انس دارند یا، دشمنانیتمام انب .(8 طالق: :.کن) اشاره کرده است

 .(279: 9ج ،1419، اهللفضل) هستند یتعالحقنندگان آنان و کارکان
است. مخالفت با « او یشورش بر ضد خدا و نافرمان» و« گناه» ،یدر شریعت یهود، دشمن

 که آمده اینَحَمِ تابکدر  .(815: 2ج ،1385، )ماسون تورات، مخالفت با خداوند است یهافرمان

 یمیه به تو مخالفت عظک یدرست به» است: برابر با مخالفت با خداوند یاز اوامر اله یچیسرپ

، اینحم)« مینگاه نداشت یفرموده بود یخود موس بندهه به کرا  یامکض و احیو اوامر و فرا میادهیورز

 تنخدر  .(2 :16، داوران :.کن) همراه دارد به ی)انبیا( رستگار از قضات یروی، پداوران تابکدر  .(1 :7

 با خدا برابر است. یاز خداوند و رسوالن او با دشمن نکردنیرویمانند قرآن، پ

 دشمنانِ مؤمنان را مشرکان و یهودیانِ معاند معرفی کرده است نیترسرسخت میکر قرآن

، روجخ :.کن) با خدا است ی، دشمنکو شر یپرستبتکه در تورات نیز تصریح شده  .(82 : مائده:.کن)

شاه پاد» ا دشمنانِی لیاسرائیبن« یالهیبقیقوم» تنخ، از دشمنانِ یهاکتابدر مجموعه . (6-20 :4

از سیاق برخی مطالبِ تنخ استنتاج  .(20 :1، هیتثن ؛29 :8، لیسموئ اول :.کن) یاد شده است« نیسرزم

 شودیممخالفت با خداوند و فرستادگانش، دشمن محسوب  دلیلمعاند، به « لِیاسرائیبن» شودیم

                                                             
 :22 ؛9، 15 :6، ؛ خروج49 :8؛ 22 :17، شیدایپ ند از:ان واژه هستند، عبارتیه شامل اکبرخی از جمالت  ֹאוֵיב. 1

؛ 23 :11؛ 14 :42؛ 35، 10 :9، ؛ اعداد44 ،41، 39، 38، 37، 36، 34، 32، 25، 17، 16، 8، 26 :7، انی؛ الو27، 23

 https://www.lexiconcordance.com :، برگرفته از35 :23؛ 32 :21؛ 18، 24 :10

http://biblehub.com/hebrew/341.htm)
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 :6 ؛8 :33؛ 6 :1؛ 4 :1 ؛8-3 :7؛ 11-2 :2، ؛ داوران14-4 :1؛ 15-10و  11-3 :1، ؛ اعداد32-15 :7، خروج :.کن)

 .(13 :1؛ 10

 تنخ و میکر قرآنهای دشمن در یژگیو. 2

در عصر نزول قرآن به  ینیاز دشمنان د ملسو هيلع هللا ىلصاکرم رسولمعاند با  کتابِ  اهلکافر، منافق و  ،کمشر

از خدا و  یگردانیرواز  یند که ناشاکبا هم مشتر هاصهیخصاز  ی. اینان در بعضندیآیم شمار

 مخالفت با او و رسولش است.

من در دش یهاصهیخصم است؛ بنابراین یافتن یرمستقیکتب تنخ، متعدد و اظهارات در آن غ

 یترحیصرمطالب  ایاشع و ایارم امثال، ر،یمزام چون ییهاکتابنیاز دارد. در  یشتریآن به دقت ب

 :کندیمی از دشمن را بیان ییافت. جمله زیر دورنما توانیمرا 

روه است. کم یه نزد جان وکز یه هفت چکه خداوند از آنها نفرت دارد، بلکز است یشش چ

ا ر فاسد ریه تدابک ی؛ دلزدیریمرا  گناهیبه خون ک ییهادست؛ و گودروغبر و زبان کچشمان مت

لم کذب متکه به ک گودروغ؛ شاهد باشندیمزرو یت یکارانیزه در ک ییهایپا؛ کندیم اختراع

 .(19-6 :16، )امثال بپاشد هانزاعان برادران یه در مک یسکشود؛ و 

 .ابدییمنیز تعمیم  هاانسانهستند؛ ولی به سایر  یل خاطیاسرائیمخاطب عبارت یادشده، بن

 و تنخ به شرح ذیل است: میکر قرآندشمنان در  یهایژگیو

 و شرک یپرستبت. 1. 2

 مشرکان یهایژگیو .دشمنان مذاهب توحیدی است یهاصهیخص نیترمهماز  شرک و یپرستبت

 :چنین استدر نگاه قرآن 

 (2 )أنعام: «...ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ» :دکننده در قدرت خدایترد 

 (29 )أنعام:« نیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِیاتُنَا الدُّنْیإاِلَّ حَ یوَ قالُوا إِنْ هِ » :ر معادکمن 

 (5 )أنعام: «ذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ...کفَقَدْ » :حق کنندهبیتکذ 

 (148 )أنعام: «...ءٍیشَنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ کلَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَ» :مصّر بر عقاید خود 

 (80 :)أنعام «اللَّه... یفِ یوَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّ» :جوزهیست 

 (8 )أنعام: «...کهِ مَلَیوَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَ» جو:بهانه 
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 نَسْتَهْزِؤُیانُوا بِهِ کنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما یفَحاقَ بِالَّذِ کقَبْلِ وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ» :نندهکاستهزاء» 

 )10 )أنعام:
 (28 )أنعام: «اذِبُونَکخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُْم لَیانُوا کبَلْ بَدا لَهُمْ ما» :گودروغ 

 (70 )أنعام: «... ایاةُ الدُّنْیغَرَّتْهُمُ الْحَوَ  ...» :ایدن فتهیفر 

ָרִפים)« میتِراف» واژه ار کدر تنخ به  بار 15بت بوده و  یبه معنا یدر عبر (Idol ،(teraphim)תְּ

 «مِروک» یپرستپرست و داعی به بتکاهن بت(. others Van Der Toorn &1999 , :844) 1رفته است

 :ند ازاپرستی عبارتدیگر به معنای بت یهاواژه. شودیمده ینام 2(priest ،(komer)ּכֹוֶמר)

 (.vol. 2, 796 1982:, Bromiley) 3«زنوت» و «گیلولیم»

 و نبوّتار کچون باعث ان .گر استیشده و مقدم بر گناهان د یدر تنخ نه« یپرستبت»

نهی کرده  یپرستبتخداوند از  .(170: 1382 ،)کهن شودیممذهب و اخالق  یهاهیپاشدن سست

، ندپسندیمشان یه اک ییزهایند و چاعاً باطلی، جمسازندیمده یتراش یهابته ک یآنان» است:

ا یاخته س ییست خداکی شند.کتا خجالت ب دانندینمو  نندیبینمشان یندارد و شهود ا یادهیفا

و موجب خشم « شرور» هابَعْل پرستندگان .(44-10 :9، ای)اشع« ندارد؟ یه نفعکخته باشد یر یبت

شر و از علل ب انحرافات نیترمهماز  یکی یپرستبت .(14-11: 2 ،: داوران.کن) خداوند هستند

 ؛16 :20 ؛10-5 :3، ایارم :.کن) و موجب فالکت انسان شمرده شده است یالهیقبیقوم یهایدشمن

 .(39-20 :32؛ 14-11 :1، الی؛ حزق25 :7؛ 11-19 :3

 ب خداوندیذکتار معاد و کان. 2. 2

 ،فراهیدی) ذبک یبه معنا« الخَرْص»اد شده است. ی« خَرّاصون» ران معاد با لفظکدر قرآن از من

ا ی داشتناست، مطابقت یناآگاه یگمان است و چون از رو یو سخن از رو( 183: 4ج ،1409

: 1ج ،1412 ،اصفهانی )راغب شودیمهم شمرده  گودروغ فردلذا  .ت نداردیت اهمیبا واقعنداشتنش 

 ساهُونَ  غَمْرَةٍ یفِ  هُمْ نَیالَّذِ الْخَرَّاصُونَ قُتِلَ» :کندیمن یو نفر دناممی گودروغافران را کقرآن   .(279

ست یز چیرستاخ دانندینمه ک کنندیمران معاد اعالم کمن .(12-10 ات:ی)ذار «نِیالدِّ وْمُی انَیأَ سْئَلُونَی

                                                             
 .شودیم دهید 19 :13، ل اولیو سموئ 21 :21، الیتاب حزقکاز جمله در  .1
 .شودیم، دیده 23 :5، تاب پادشاهان دومکن لغت در یا .2
 .43 :9، حزقیال :در Zenut «زنوت»و  23 :49، حزقیال :در Gillûlîm «گیلولیم. »3
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 إاِلَّ  نَظُنُّ إِنْ السَّاعَةُ مَا ینَدْرِ ما قُلْتُمْ هایف بَیرَ ال وَالسَّاعَةُ  حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ لَیقِ إِذا وَ» ن ندارند:یقیو به آن 

 .(32 ه:یجاث) «نَیقِنِیبِمُسْتَ نَحْنُ ما وَ ظَنًّا

 إِذا أَ قالُوا وَ» :دادندیمار خود ادامه کو به ان پرسیدندمیدشمنان از روی ناباوری درباره معاد 

در جواب، آنان را به مراحل  میکر قرآن .(49 )إسراء: «داًیجَدِ خَلْقاً لَمَبْعُوثُونَ  إِنَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً نَّاک

 فَخَلَقْنَا ْضََْةًمُ الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْنَا ثُمَّ» :کندیمنش انسان متوجه ین و آفریجن یریگشکل

 .(14 منون:)مؤ «نیالْخالِقِ أَحْسَنُ  اللَّهُ کفَتَبارَ آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ لَحْماً الْعِظامَ سَوْنَاکفَ عِظاماً الْمُْضََْةَ

ر کمن یلک طور به ملسو هيلع هللا ىلصمشرکان عصر پیامبر دهده نشان کوجود ندارد  یاتیآ میکر قرآندر 

لذا  .تنددانسیم یافتنیندستو او را  نداختالف داشت« اهلل» تیه بر سر ربوبکخداوند بودند، بل

گرچه  .(55: 1385؛ حسینی زنجانی، 269: 12ج ،1417 )طباطبایی، دادندیمع قرار یخود را شف یهابت

 یای، اما نگاهشان منحصر به دندانستندیمرا واسطه  هابتمعتقد بودند و « اهلل» ان عرب بهکمشر

 .(29 أنعام: :.کن) به معاد نداشتند یو اعتقاد (55: 7ج ،1417، )طباطبایی بود یماد

 waste؛ deny؛ (kachash)ָּכַחׁש)« اخشک» واژه تا بودند.یک یر وجود خداکپرستان مندر تنخ، بت

away) است ختنیردن و دوررکارکان یبه معنا (7: 132 .Vol :1995Ringgren,  & Botterweck).  درباره

ست و بال به یه او نک ندیگویمار نموده، کخداوند را ان» وجود دارد: فراوانیار خداوند جمالت کان

این معنا در کتب مختلف تنخ  .(5 :12، ای)ارم« دیم دیر و قحط را نخواهید و شمشیما نخواهد رس

از جمالتِ تنخ درک  یبسا مفهوم معاد از بعضو چه؛ (59 :13، ای؛ اشع10 :4، ریمزام :.کن) شودیمدیده 

 در تنخ آمده است: . مثالً ندارد یااشاره؛ گرچه به انکار دشمنان شودیم

قرار داد و آن از  یرون برد و در همواریدست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند ب

اده و یز تینهایب یهموار یآنها بر رو کنید. و ایپر بود. و مرا به هر طرف آنها گردان هااستخوان

 .«؟گردد زنده هااستخوانن یه اک شودیما یپسر انسان آ یا» بود. و او مرا گفت: کار خشیبس

نها ینبوت نموده، به ا هااستخوانن یبر ا» پس مرا فرمود: «یدانیمهوه تو یخداوند  یا» گفتم:

ن یچن هااستخوانن یهوه به اید! خداوند یالم خداوند را بشنوک !کخش یهااستخوان یبگو: ا

بر شما خواهم نهاد و گوشت بر  هاهیپد. و یتا زنده شو آورمیممن روح به شما در  کنیا: دیگویم

د. پس یشو زندهد و در شما روح خواهم نهاد تا یشما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشان

 .(26 :19، اشعیا :.کنیز ن ؛37-6 :1، الی)حزق «هوه هستمیه من کد دانست یخواه
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ن شدزندهآن را معاد و  ینظر است. برخ اختالف، یهودین مفسران یجمالت بن یدر تفسیر ا

دیگر آن را مرتبط  یاعده، اما دانندیمپس از مرگ  یاعمال و شروع زندگ محاسبه یمُردگان برا

 عظیمیت یرا جمع« هااستخوان» و منظور از اندکردهن واحد، قلمداد یهود در سرزمیقوم  یایبا اح

یکی از مبانی اندیشه فعلی  رسدیمبه نظر  .(Charlesworth, 2006: 3) دانندیم یلیاز افراد اسرائ

 .ردیگیمن، از برداشت دوم شکل ین فلسطیشدن آنان در سرزمجمعمبنی بر  مصهیونیس

ست ا ییهاپرسشه یشب« ؟گرددزنده  هااستخوانن یه اک شودیما یآ !پسر انسان یا» پرسشِ

امبرش یرا از پپرسش ولی در تنخ، خداوند این  1.استرده ک مطرحه قرآن از زبان منکران معاد ک

معاد با بازگرداندن انسانِ مرده  است. یشدن کار نیاه ک دهدیمرده و بعد به او نشان کال یحزق

 :انسان دارد ینیات جنیح هیشب یه مراحلکح شده است یات تشریبه ح

شد.  کینزد ،به استخوانش یهر استخوان یعنی ،گریدیکبه  هااستخوانواقع شد و  یتزلزل کنیا و

وح ر آنهاد. اما در یرا از باال پوشان آنهابرآمد و پوست  آنهابه  گوشتو  هاهیپ کنیستم و ایو نگر

وه هیرده، بگو: خداوند کبر روح نبوت  !پسر انسان یبر روح نبوّت نما! ا» گفت: نبود. پس او مرا

، الیحزق) شوند زندهشان یشتگان بدم تا اک نیاا و به یاربع ب یروح از بادها یا که دیفرمایمن یچن

7: 10-37). 

 یشکان و سریعص. 3. 2

ه در قرآن در کاست « ُمْعرِض» و اسم فاعل آن یگردانیرو یبه معنا« عرض» شهیراز « اعراض»

در باب « اِعراض. »(269: 4ج ،1404 ،فارسابن) ار رفته استکامبران به یوصف مخالفان خداوند و پ

 )راغب کید و اصرار استأسی یا چیزی با تکاز  گرداندنیرو ی، به معنا«عن» افعال، با حرف

 .(560: 1ج ،1412 ،اصفهانی

ات از یق دشمنان است. آنان با وجود آیعداوت عم نشانهامبران یالم حق و دعوت پکاعراض از 

ه کچرا (4 )أنعام: 2«نَیانُوا عَْنها مُعْرِضِکاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا یةٍ مِنْ آیهِمْ مِنْ آیما تَأْتِ وَ» :زنندیمرفتن حق سرباز یپذ

 اء:ی)أنب« عْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونیثَرُهُمْ ال کبَلْ أَ یرُ مَنْ قَْبلِکوَ ذِ یرُ مَْن مَعِکهذا ذِ ...» :شناسندینمحق را 

ِر کلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِیمْ بِاللَّکلَؤُیکقُلْ مَنْ » اد پروردگار و قرآن هستند:یاز  گردانیروو  (24

                                                             
 .(49 سراء:ا) «داًیجَدِ خَلْقاً لَمَبُْعوثُونَ إِنَّا أَ رُفاتاً وَ عِظاماً نَّاک إِذا أَ قالُوا وَ. »1

 .48 ؛ نور:2 ؛ قمر:3 ؛ أحقاف:13 ؛ فصلت:46 س:ی؛ 22 ؛ سجده:32 اء:ی؛ أنب81 ؛ حجر:105 وسف:ی ز:یو ن. 2
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 رِهِمْ کناهُمْ بِذِیهِنَّ بَلْ أَتَیالْأَرْضُ وَ مَنْ فِهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَوَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَ»؛ (42 اء:ی)أنب« رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

خداوند  یرهاککه شامل تمام ذ نداگردانیرو یرکآنان از هر ذ .(71 منون:ؤ)م 1«رِهِمْ مُعْرِضُونَ کفَهُمْ َعنْ ذِ

 .(5 )شعراء: «نَیانُوا عَنْهُ مُعْرِضِکرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کهِمْ مِنْ ذِیأْتِیوَ ما » :م تا به امروز استیاز قد

נּוָאה)« تِنوآ» مؤنث واژه به معنای مخالفت، متضمن مفهوم سرکشی در  tenuah( ،opposition)(תְּ

ִרי)« یرک» واژه مذکر 2های تنخ است.کتاب ارا کعاصیان آش 3ست.ا نیز به همین معنا ((qeri)ֶקֶ֫

ه لسان و کهودا منهدم گشته است، از آن جهت یم خراب شده و یرا اورشلیز: »دکننیممخالفت 

شان به ضد یرو یمایتا چشمان جالل او را به ننگ آورند. س باشدیمشان به ّضد خداوند یافعال ا

 .(9-3 :8، ای)اشع« دارندینم یرده و آن را مخفکشان شاهد است و مثل سدوم گناهان خود را فاش یا

 نَ یالَّذِ إِنَّ» اشاره کرده است: دهندیمه گناهان خود را انتشار ک یارانکنیز به گناه میکر قرآندر 

 .(19 نور:) «الْفاحِشَةُ... عَیتَشِ أَنْ حِبُّونَی

 ست:ا شده دادهو این مطلب در کتب مختلف تنخ نشان  شودینمدوره ختم  یکافران به کان یعص

ر خود یدل شر یشکو سر هامشورته بر حسب کدند و گوش خود را فرا نداشتند بلیشان نشنیاما ا

ن روین مصر بیه پدران شما از سرزمک یامدند. از روزیش نیافتادند و پرفتار نمودند و به عقب 

شان یه هر روز صبح زود برخاسته، اکا را نزد شما فرستادم بلیع بندگان خود انبیآمدند تا امروز جم

ش را سخت یه گردن خوکدند و گوش خود را فرا نداشتند بلیشان نشنیرا ارسال نمودم؛ اما ا

شان بگو؛ اما تو را نخواهند ین سخنان را به ایا ینمودند. پس تمام عملبدتر نموده، از پدران خود 

 دباشنیم ینان قومیشان بگو: ایشان تو را جواب نخواهند داد و به ایشان را بخوان اما اید و ایشن

ده و از ینابود گرد یرا راستی؛ زرندیپذینم بیتأدو  شنوندینمش را یخو یهوه، خدایه قول ک

 .(11-10 :9، ایارم :.کن؛ و نیز 28-7 :24، ای)ارم ده استیشان قطع گردیدهان ا

 فراخداوند آنان را  .(8-5 :4، ایارم :.کن) شوندیم یدچار ارتداد دائم انگرانیعصر تنخ، یبه تعب

ند لم ننمودکت یراستبه  دم امایمن گوش خود را فرا داشته، شن» :دهندینمپاسخ  یول ،خواندیم

 وَ» هیادآور آین جمله یا .(8 :6، ای)ارم« امکرده چهرده و نگفته است کاز شرارت خود توبه ن یسکو 

                                                             
 .4 ؛ فصلت:68 ص: ز:یو ن. 1
 .14 :34، اعداد :از جمله در. 2
 .26 :24 ،انیالو :از جمله در. 3
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است  (60 )غافر: «نَیداخِرِ جَهَنَّمَ دْخُلُونَیسَ یعِبادَتِ عَنْ بِرُونَکسْتَی نَیالَّذِ إِنَّ مْکلَ أَسْتَجِبْ یادْعُونِ مُکرَبُّ قالَ

 .داندیم آنبر را دلیل کت میکر قرآن. کنندینمو توبه  خوانندینمرا  یه با دعوت خداوند، آنان وک

 یالم الهکف یتحر. 4. 2

 جَعَلْنا وَ مْلَعَنَّاهُ ثاقَهُمْیمِ  نَقْْضِهِمْ فَبِما» :دیفرمایم میکر قرآناست.  یالم الهکف یدشمنان، تحر یهایژگیواز 

 مِنْهُمْ  الًیقَلِ إاِلَّ مِنْهُمْ  خائِنَةٍ  یعَل تَطَّلِعُ تَزالُ ال وَ بِهِ رُواکذُ مِمَّا حَظًّا نَسُوا وَ  مَواضِعِهِ عَنْ  لِمَکالْ حَرِّفُونَ ی ةً یقاسِ قُلُوبَهُمْ

ه ک یان معاندیهودیدرباره  میکر قرآن .(79 بقره: ؛ نیز:13 مائده:)« نَیالْمُحْسِنِ حِبُّی اللَّهَ إِنَّ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَاعْفُ

 ؤْمِنُوای نْأَ أَفَتَطْمَعُونَ» :دیفرمایمرده، سپس تغییر موضع دادند، کد ییأامبر را تین پیوجود آخردر ابتدا 

 .(75 بقره:)« عْلَمُونَی هُمْ وَ عَقَلُوهُ ما بَعْدِ مِنْ حَرِّفُونَهُی ثُمَّ اللَّهِ المَک سْمَعُونَی مِنْهُمْ قٌیفَرِ انَک قَدْ وَ مْکلَ

بار  5است که   (twist، (salaph)ָסַלף)« فْسال» به معنای تحریف در زبان عبری هاواژهیکی از 

Robinson & Gesenius ,) به کار رفته است 7 :3؛ 3 :9 اه:یک؛ م56 :5 ر:یاز جمله در مزام در تنخ،

ه ک دییگویم...چگونه » انحراف مؤمنان هستند: یلمات الهی در پکر ییدشمنان با تغ .(1865 :179

« دینمایماتبان به دروغ عمل کاذب کق قلم یست. به تحقا عت خداوند با مایم و شریم هستکیما ح

رده بود و آنان با نفوذشان، باعث انحراف کرخنه  یمذهب یان رؤسایف در مین تحریا .(9-8 :7 ،ای)ارم

 هکد! شما ین را بشنویا !لیداوران خاندان اسرائ یعقوب و ایخاندان  یرؤسا یا» :شدندیممردم 

که دلیل این کارشان  (3 :9 ،اهیک)م« ... ،دیسازیمرا منحرف  یراست ید و تمامیاز انصاف نفرت دار

هر روزه » :شودیم کن جمله دریاز محرّفان با ا دوداو یناراحت  .(7 :3 ،اهیک)م بود یکسب منافع ماد

 .(56 :5 ،ری)مزام« من بر شرارت است دربارهشان یا یرهاکف همه. سازندیمسخنان مرا منحرف 

ج کبه سخنان  که یکسانبخشد، و از  ییر رهایتا تو را از راه شر» در کتاب امثال آمده است:

ز عمل . اشوندیم کسال یکیتار یهاقیطر، و به کنندیم کرا تر یراست یهاراهه ک شوندیملم کمت

ش یخو یهاقیطرند و در اخود مُعَّوج یهاراهه در کر خرسندند یشر یهادروغبد خشنودند و از 

 ، آمده:دهندیمر ییالم خدا را تغکنی که یدروغ یایدرباره انب .(15-2 :12 ،)امثال« باشندیم روکج

ه ن روزها بین قوم من در اکست؟ لیو نیک، نباشدیم که به استقامت سالک هر یالم من براکا یآ

ند او از جنگ روگردان گذرندیمنان یه به اطمک یآنان. شما ردا را از رخت اندبرخاسته یدشمن

راب و ش دربارهتو  یه من براکد یاذبانه گوکباشد و  کبه بطالت و دروغ سال یسکاگر  ... دیکنیم

 .(11 و 9-2 :8 ،اهیک)م ن قوم خواهد بودیا ینه او نبیرات نبوّت خواهم نمود، هر آکمس
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 یشکنمانیپغفلت و . 5. 2

البته بیشتر درباره  .وجود دارد ییهاشباهتو تنخ  میکر قرآندر  هاانساننی کشمانیدرباره پ

 مْ یکعَلَ أَنْعَمْتُ یالَّتِ  ینِعْمَتِ رُواکاذْ لَیإِسْرائِ یبَنِ ای» ل سخن گفته شده است:یاسرائیبن یهایشکنمانیپ

 أَلَمْ  قَوْمِ ای قالَ أَسِفاً غَْضْبانَ قَوْمِهِ یإِل یمُوس َفرَجَعَ»؛ (40 بقره:) «فَارْهَبُونِ یایإِ وَ مْکبِعَهْدِ أُوفِ یبِعَهْدِ أَوْفُوا وَ

 طه:)« یمَوْعِدِ فَأَخْلَفْتُمْ مْکرَبِّ ِمنْ غَْضَبٌ مْیکعَلَ حِلَّی أَنْ أَرَدْتُمْ أَمْ الْعَهْدُ مُیکعَلَ فَطالَ أَ حَسَناً وَعْداً مْکرَبُّ مْکعِدْی

(؛ امبریپ هود عصریدرباره ) (100 بقره:)« ؤْمِنُونَی ال ثَرُهُمْکأَ بَلْ مِنْهُمْ قٌیفَرِ نَبَذَهُ عَهْداً عاهَدُوا لَّماک أَوَ»؛ (86

 یبَنِ ای مْیکإِلَ أَعْهَدْ أَلَمْ»؛ (15 أحزاب:)« مَسْؤُالً اللَّهِ عَهْدُ انَک وَ الْأَدْبارَ وَلُّونَی ال قَبْلُ مِنْ اللَّهَ عاهَدُوا انُواک لَقَدْ وَ»

 1.(60 س:ی)« نٌیمُبِ عَدُوٌّ مْکلَ إِنَّهُ طانَیالشَّ تَعْبُدُوا ال أَنْ آدَمَ

 نَ یالَّذِ» :دیفرمایم ص(محمد )با حضرت  ظهیقریبنهود ینی کشمانیپ درباره میکر قرآن

ه به رسول ک مان بستندیآنان پ .(56 أنفال:)« تَّقُونَی ال هُمْ وَ مَرَّةٍ لِّک یفِ عَهْدَهُمْ نْقُْضُونَی ثُمَّ مِنْهُمْ عاهَدْتَ

 ار امبریپ دشمنانِ خندق، جنگ در ینند؛ ولکن یارکهم او دشمن با و نرسانند انیز ص(اکرم )

 رفتگ انتقام آنها از خداوند و ردندک یشکنمانیپ مجدداً پیمان دیگری بستند، باز. ردندک یاری

 .(849 :4ج ،1372)طبرسی، 

ان یهودیو  هودیغافالن در قرآن مصادیق مختلفی دارند: مردمان اعصار و اقوام گذشته، احبار 

به معاد. در تنخ  اعتقادیبو  یوی، اعراب مشغول به امور دنهاینصران، ص(اکرم )معاصر با رسول 

 ست.ال یاسرائیبه خود بن هاخطاب بیشترو  آورد دستبه  توانینماز آنان  یمتنوع یبنددسته

. کنندیمخود با خدا و سپس فرستادگان او را فراهم  یدشمن نهیزمبسیاری از بندگان با غفلت، 

 أَخَذَ  إِذْ وَ » :کندیمفرموده و با بشر اتمام حجت  یادآوریخداوند در قرآن، عهد خود با بندگانش را 

 امَةِیالْقِ مَوْ ی تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنا یبَل قالُوا مْکبِرَبِّ لَسْتُ أَ أَنْفُسِهِمْ یعَل أَشْهَدَهُمْ وَ  تَهُمْیذُرِّ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ یبَنِ مِنْ کرَبُّ

 .(172 أعراف:) «نَیغافِلِ هذا عَنْ نَّاک إِنَّا

ق یا، حقیالم الهک. انددهیشنه قبالً سخن حق را کمطرح است  یدشمنان یویژگی غفلت برا

. ردازدپیمن، به انذار مردم یشیردن نتیجه غفلت اقوام پکرسانده و با بازگو هاانسانرا به گوش 

                                                             
 در تنخ این مضمون نیامده است.. 1
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به غفلت فرعون  (136 أعراف:) «نَیغافِلِ عَنْها انُواک وَ اتِنایبِآ ذَّبُواک بِأَنَّهُمْ مِّیالْ یفِ َفأَغْرَقْناهُمْ مِنْهُمْ فَانْتَقَمْنا» هیآ

 انگریبه ک اندشده آوردهبران در گروه غافالن کو مت انیگودروغان اشاره دارد. در ادامه یو مصر

 وَ  الْحَقِّ رِیبََِ الْأَرْضِ  یفِ  بَّرُونَکتَی نَیالَّذِ یاتِیآ عَنْ سَأَصْرِفُ» دشمن است: یهایژگیارتباط تنگاتنگ و

 کذلِ  الًیسَبِ تَّخِذُوهُی یالََ  لَ یسَبِ رَوْای إِنْ وَ الً یسَبِ تَّخِذُوهُی ال الرُّشْدِ لَیسَبِ رَوْای إِنْ وَ بِها ؤْمِنُوای ال ةٍ یآ لَّ ک رَوْای إِنْ

 ذَرَأْنا لَقَدْ وَ» ران واقعی هستند:کوران و کآنان  (146 أعراف:) «نَ یغافِلِ عَنْها اُنواک وَ اتِنایبِآ ذَّبُواک بِأَنَّهُمْ

 بِها سْمَعُونَی ال آذانٌ لَهُمْ وَ بِها بْصِرُونَی ال نٌیأَعْ لَهُمْ وَ بِها فْقَهُونَی ال قُلُوبٌ لَهُمْ وَالْإِنْسِ الْجِنِّ مِنَ راًیثِک لِجَهَنَّمَ

 .(179 أعراف:) «الَْافِلُونَ هُمُ کأُولئِ  أَضَلُّ هُمْ بَلْ الْأَنْعامِک کأُولئِ

معتقدان  ح بایشمرده شده و به مخالفت صر یراتشان فردکغافالن، به دلیل اینکه تف همهاگرچه 

، ینید تیبا هو یدشمن سازنهیزماما  ،ندیاین شمار بهن یا دین است دشمنان ملت ک، ممپردازندینم

ت. افی هایدشمنجاد یص را در این خصایارتباط ا توانیمجامعه خواهند بود. لذا  یو اجتماع یفرهنگ

 هابِ وَاطْمََأنُّوا ایالدُّنْ اةِیبِالْحَ رَضُوا وَ لِقاءَنا رْجُونَی ال نَیالَّذِ إِنَّ» :دیفرمایمران معاد کمن دربارهقرآن مثاًل 

به غفلت خود ادامه  هانشانهدن یوجود د بسیاری از غافالن با .(7 ونس:ی) «غافِلُون اتِنایآ عَنْ هُمْ نَیوَالَّذِ

 وَ  ةًیآ کخَلْفَ لِمَنْ ونَکلِتَ کِببَدَنِ یکنُنَجِّ وْمَیفَالْ» دشمنی آنان است: یبرا یواضح نشانهو این  دهندیم

 یو شامل تمام استعام  اغلب یقرآن یهاخطاب .(92 ونس:ی) «لََافِلُونَ  اتِنایآ عَنْ النَّاسِ مِنَ  راًیثِک إِنَّ

 است. یپندآموز یان شده، هدف اصلینیشیه صحبت از پکهم  ی. زمانشودیم هاانسان

ִרית)« ثیبر» یبه زبان عبر« عهد» واژه  مقدس تابکاست. در  (covenant، (berith)בְּ

ل یئاسرایبناست که در تنخ آمده  دشمن آمده است. یهایژگیاز و یکیبه عنوان  «نیکشمانیپ»

ه با شما بستم فراموش کرا  یو عهد» ستند:کثاق خود را شیبرخالف عهد خود با خداوند، بارها م

ع یشما را از دست جمد، او یخود بترس یهوه خدایرا اگر از ید. زیر مترسیان غید و از خداینکم

 دوم) «ن خود رفتار نمودندیه موافق عادات نخستکدند بلیشان نشنید. اما ایدشمنان شما خواهد رهان

و عهد شما با » :شودیمر مشاهده یمان، در جمله زیستن پکاز ش یغضب اله .(40-17 :38، پادشاهان

د بگذرد، شما از یشد انهیتازه ثابت نخواهد ماند و چون یثاق شما با هاویشد و م موت باطل خواهد

 .(28 :18، ای)اشع« د شدیمال خواهیآن پا

مان یدر تنخ از پ .(17 :18، حزقیال :.کن) شودیم درکاز عقوبت آنان  شکنانمانیپتنفر خداوند از 
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صه غفلت، یخص مخاطب تنخ در .(40-17 :38، پادشاهان دوم) است شدهسخن گفته ل یاسرائیخدا با بن

 یخیتار یان صورت گرفته، اما نگاهینیشیبه پ یش اشاراتیدایل بوده و گرچه در سفر پیاسرائیبن

های انمفر ازل یاسرائیر از غفلت قوم بنیقرآن دارد. جمله ز یبا نگاه اخالق یمترکداشته و شباهت 

خور ل بیاباط یرده براکمن مرا فراموش  قومه کرا یز» :کندیمت یاکمجدد آنان ح یپرستو بت یاله

ه ب هاراهکورهتا در  لغزانندیمم یقد یهاقیطراز  یعنیشان یا یهاراهشان را از یو آنها ا سوزانندیم

 .(18 :15، ای)ارم« بروند راهه ساخته نشده است ک ییهاراه

 . مانند:کندیمآن را روشن  یو ابعاد اخالق یم، غفلت آدمیاز مفاه یزیقرآن با تما

 یعَل جَعَلْنا إِنَّا داهُی قَدَّمَتْ ما ینَسِ  وَ عَنْها فَأَعْرَضَ  رَبِّهِ اتِیبِآ رَکذُ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ» گناهان: یفراموش

 .(57 هف:ک) «أَبَداً إِذاً هْتَدُوای فَلَنْ یالْهُد یإِلَ  تَدْعُهُمْ إِنْ وَ وَقْراً آذانِهِمْ یفِ وَ فْقَهُوهُی أَنْ نَّةًکأَ قُلُوبِهِمْ

 وَ  مَتَّعْتَهُمْ نْکل وَ اءَیأَوْلِ ِمنْ کدُونِ مِنْ نَتَّخِذَ أَنْ لَنا ینْبََِی انَک ما کسُبْحانَ قالُوا» اد خدا:ی یفراموش 

 .(18 )فرقان: «بُورا قَوْماً انُواک وَ رَکالذِّ نَسُوا یحَتَّ  آباءَهُمْ

 لَهُ خَوَّ إِذا ثُمَّ هِیإِلَ  باًیمُنِ رَبَّهُ دَعا ضُرٌّ الْإِنْسانَ مَسَّ إِذا وَ» مجدد: یشکو سر هابتیمص کردنفراموش

 مِنْ  کإِنَّ الًیقَلِ کفْرِکبِ تَمَتَّعْ قُلْ لِهِیسَبِ عَنْ ْضِلَّیلِ أَنْداداً لِلَّهِ جَعَلَ وَ قَبْلُ مِنْ هِیإِلَ دْعُوای انَک ما ینَسِ  مِنْهُ نِعْمَةً

 .(8 )زمر:« النَّار أَصْحابِ

 .شودینم افتی هایدشمنو نیز ارتباط آن با  ین گستردگیدر تنخ ابعاد اخالقی غفلت با ا

 شرارت و ستمگری .6. 2

یکی از  هاانسانو کشتن  دیآیمدشمن به شمار  یهایژگیوشرارت و ستمگری در قرآن از 

ندان ل از ستم فرزیل و قابیبا نقل داستان هاب میکر قرآنستمگری معرفی شده است.  یهامؤلفه

ان دانسته یشتن تمام آدمکانسان را برابر  یکشتن کو  (30-28 :مائده :.کن) هم سخن گفته برآدم 

 قَتَلَ  أَنَّماکفَ الْأَرْضِ یفِ فَسادٍ أَوْ نَفْسٍ  رِیبََِ نَفْساً  قَتَلَ  مَنْ  أَنَّهُ لَ یإِسْرائِ یبَنِ  یعَل تَبْناک کذلِ أَجْلِ  مِنْ» است:

 کذلِ  عْدَبَ مِنْهُمْ راًیثِک إِنَّ ثُمَّ ناتِیبِالْبَ رُسُلُنا جاءَتْهُمْ لَقَدْ وَ عاًیجَمِ النَّاسَ ایأَحْ أَنَّماکفَ اهایأَحْ مَنْ وَ عاًیجَمِ النَّاسَ

 .(32 مائده:) «لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ یفِ

 در .(4 :11، شیدایپ: .کن) رده استکن فرزندان آدم اشاره ی، در بین ستمگریتورات به آغاز ا

 .(754 :2ج ،1385 )ماسون، ان استیآدم همهشتن کانسان برابر با  یکشتن کیهود نیز  شهیاند
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را  کرده و نگاهش یتوجهیببه آنها  یو ارتکاب قتل و ستمگر هاانسان یشکخداوند در برابر سر

 خواهمچشمان خود را از شما  دیکنیمخود را دراز  یهادسته ک یهنگام» :داردیبرماز آنان 

شما پر از خون  یهادسته کرا یز .، اجابت نخواهم نموددیکنیمار یبس ید و چون دعایپوشان

 .(1 :15، ای)اشع« است

 قْتُلُونَ تَ  هؤُالءِ أَنْتُمْ ثُمَّ» وهش شده است. مانند:کشتار نکجنگ و  میکر قرآندر  یاریات بسیدر آ

 هُوَ  وَ تُفادُوهُمْ یأُسار مْکأْتُوی إِنْ وَ وَالْعُدْوانِ بِالْإِثْمِ هِمْیعَلَ تَظاهَرُونَ ارِهِمْیدِ مِنْ مْکمِنْ قاًیفَرِ تُخْرِجُونَ  وَ مْکأَنْفُسَ

 یفِ  یزْخِ إاِلَّ  مْ کمِنْ کذلِ فْعَلُی مَنْ جَزاءُ  فَما بِبَعْضٍ  فُرُونَکتَ وَ تابِ کالْ بِبَعْضِ فَتُؤْمِنُونَ أَ إِخْراجُهُمْ مْیکعَلَ مُحَرَّمٌ

جهاد با  اما .(85 بقره:)« تَعْمَلُونَ عَمَّا بَِافِلٍ  اللَّهُ مَا وَ الْعَذابِ  أَشَدِّ یإِل رَدُّونَی امَةِ یالْقِ وْمَی وَ ایالدُّنْ اةِیالْحَ

 شود. شمردهیکسان  ید با مفهوم جنگ و ستمگرینبا متجاوزان و دفاع از خود

 بستن، دروغهاانسانشتن کداشته و عالوه بر  یاز ستمگر یترعامف ی، تعرترقیعم یقرآن با نگاه

 وَ  یلَ إِ یأُوحِ قالَ أَوْ ذِباًک اللَّهِ یعَلَ یافْتَر مِمَّنِ أَظْلَمُ مَنْ وَ» :داندیمز ظلم یرا ن یات الهیب آیذکبه خدا و ت

 طُواباسِ  ةُکالْماَلئِ وَ الْمَوْتِ َغمَراتِ یفِ الظَّالِمُونَ إِذِ یتَر لَوْ وَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما مِثْلَ سَأُنْزِلُ  قالَ مَنْ وَ ءٌیشَ هِیإِلَ وحَی لَمْ

« بِرُونَکتَسْتَ هِاتِیآ عَنْ نْتُمْک وَ الْحَقِّ رَیغَ اللَّهِ یعَلَ تَقُولُونَ نْتُمْک بِما الْهُونِ عَذابَ تُجْزَوْنَ وْمَیالْ مُکأَنْفُسَ أَخْرِجُوا هِمْیدِیأَ

 .(7 ؛ صف:68 ؛ عنکبوت:17 ؛ یونس:93 انعام:)

ַׁשע)« رشع» یبه زبان عبر« شرّ» واژه ,Vicesimus Wigram 1843: ) است (Wickedness؛ ֶרֶ֫

Vol. II: 1194). «هاانساناز صفات ناپسند  یامجموعهاعمال بد و  یتمام یبرا یاواژه «شرارت 

ار رفته است. کبه  بارهادشمن، در تنخ  یهایژگیوان یاوصاف دیگر در بشرارت همراه با  .ستا

شان یا یشان محض شرارت است؛ گلویست؛ باطن این یشان راستیرا در زبان ایز» :استآمده  مثالً

است  یااندازهشرارت دشمنان تا  .(5 :9، ری)مزام« دهندیم جالخود را  یهازبانقبر گشاده است و 

 :کنندیمامبرشان را آرزو یه مرگ پک

د، یایدن من بید یرد و نام او گم شود و اگر برایبم کیه ک ندیگویم سخن یمن به بد دربارهدشمنانم 

و  کندیمع یآن را شا رودرون ی. چون بکندیمو دلش در خود شرارت را جمع  دیگویمسخن باطل 

بر  کمهل یاحادثه» هک، شندیاندیم یمن بد دربارهو  کنندیم یگر بر من نمامیدیکع خصمانم با یجم

 .(41-8 :5، ری)مزام «گر نخواهد برخاستیاست د دهیخوابه کاست و حال  شده ختهیراو 

 است: آمدهدر تنخ 
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 که چونمرا بشنوند.  خواهندینمه کرا یز .تو را بشنوند خواهندینمل یاما خاندان اسرائ»

؛ (4-2 :3 ال:یحزق و نیز: 3 :7 ال:ی)حزق« هستند القلبیقسو  یشانیپسختل یخاندان اسرائ یتمام

این  .(5 :3، ای)ارم« ندیدند و نخواستند بازگشت نمایگردان ترسختخود را از صخره  یهایرو»

 است: شدهقساوت سبب کری و کوری باطنی آنان 

ه ک فهمیبقوم جاهل و  یا کهد ییرده، گوکهودا اعالن ید و به ییعقوب اخبار نماین را به خاندان یا

ا از من یآ دیگویمد. خداوند ین را بشنویا دیشنوینمد اما یو گوش دار دینیبینمد اما یچشم دار

ه از آن ک امگذاشتها ی، حد دریگ را به قانون جاودانیه رک دیلرزینما از حضور من یو آ دیترسینم

ن قوم بگو البته یبرو و به ا :گفت آمد.نتواند گذشت و اگرچه امواجش متالطم شود غالب نخواهد 

 .(6 :9، ای)اشع ردکد ینخواه کست اما درید نگرینه خواهید و هر آید فهمید، اما نخواهید شنیخواه

 أَوْ  جارَةِالْحِک یفَهِ  کذلِ بَعْدِ مِنْ مْکقُلُوبُ قَسَتْ ثُمَّ» :دیفرمایم لیاسرائیبن یدلسنگ دربارهقرآن، 

 مِنْ  هْبِطُی لَما مِنْها إِنَّ  وَ الْماءُ مِنْهُ خْرُجُیفَ شَّقَّقُی لَما مِنْها إِنَّ وَ الْأَنْهارُ مِنْهُ تَفَجَّرُی لَما الْحِجارَةِ مِنَ إِنَّ وَ قَسْوَةً أَشَدُّ

وَ  سْمَعُوایال یالْهُد یإِلَ تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ» نیز آمده است: .(74بقره: ) «تَعْمَلُونَ عَمَّا بَِافِلٍ اللَّهُ مَا وَ اللَّهِ ةِیخَشْ

 .(198 )أعراف:« بْصِرُونَی ال وَ هُمْ یکإِلَ نْظُرُونَی تَراهُمْ

 .ندیگویم زیآمستمو سخنان  زنندیم هاحرف» ران آمده است:یر، در توصیف شریتاب مزامکدر 

 زنانوهیب. سازندیمل یراث تو را ذلیو م شکنندیمخداوند قوم تو را  ی. ازنندیماران الف کع بدیجم

ار یف تنخ از ستمگر بسیتعر .(94-6 :4، ری)مزام« رسانندیم قتلمان را به یتیو  کشندیمبان را یو غر

 گناهانیبختن خون یر یحرص خودت و برا یست جز برایاما چشمان و دل تو ن»روشن است: 

 .(22 :17، ای)ارم« یآور جا بهظلم و ستم تا آن را  یو برا

ان تو یبان را در میو غر ...» :کندیمم چنین یاد یاز شرارت دشمنان در اورشل ،همچنین

هت ان توبه جیدر م یو بعض ... ان تو ستم نمودندیدر م زنانوهیبمان و یتیمظلوم ساختند و بر 

 .(22-10 :7، الی)حزق« شدندیمب قباحت کان تو مرتیو در م نمودندیم یختن خون نمامیر

 ییجوو بهانه استهزا. 7. 2

بارز  یهایژگیرفتن دعوت حق، از وینپذ یدشمنان، برا ییجوو بهانه و تنخ، استهزا میکر قرآندر 

ه به نگاه یآ .(110 منون:مؤ) «ونَکتَْضْحَ مِنْهُمْ نْتُمْک وَ یرِکذِ مْکأَنْسَوْ یحَتَّ ایسِخْرِ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ» دشمن است:

 بایی،)طباط ردندکاد خدا را فراموش ین تمسخر، یه با اک کندیم اشارهافران به مؤمنان ک زیآممسخره
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 .(71 :15ج ،1417

 1رفته است  ارکبه  ردنکتمسخر یبار به معنا 20 در تنخ (mockery؛ (laag)ַלַעג) «عَگلَ» واژه

(Renn, 2008: 577). «َرفته و گاه  کارتاب مقدس به کبار در  13دن، یخند یبه معنا «کصَخ

 :17، شیدای: پک.ن)شدنشان داربچهو همسرش از خبر  میدن ابراهیندارد؛ مانند خند یمنف یمعنا

حضرت  یب دامادهای، مانند حس غراستتمسخرکردن استفاده شده  یاما بیشتر در معنا ؛(7

 .(19 :14 : پیدایش:.کن) لوط به خروج از شهر

پس شاطران شهر به شهر از » مانند:افران مؤمنان را تمسخر کردند، کدر تنخ اشاره شده که 

 :10، خیتوار )دوم« نمودندیمه یشان استهزا و سخرین بر ایکتا زبولون گذشتند، ل یم و مَنَسّ ین افرایزم

د فِصَح یخواستند مجدداً ع یپادشاه، وقت یایه در زمان حزقکاست  یمؤمنان بارهن جمله دریا. (30

قرآن  مخالفان مواجه شدند. ینند، با استهزاک ، برگزاردیآیم شمارهود به ی یه از اعمال عبادکرا 

 .(58 )مائده: «عْقِلُونَی ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ کذلِ لَعِباً وَ هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّالةِ یإِلَ تُمْینادَ إِذا وَ» :دیفرمایمز ین

 کشانِئَ انَّ» :دیفرمایمپاسخ  ملسو هيلع هللا ىلصذرّیة حضرت محمد دربارهدشمنان  یبه استهزا میکر قرآن

نیز درباره ذرّیتش مسخره  وبیا .شودیم افتیدر تنخ  ن استهزایه به ایشب .(3 وثر:ک) «الْأَبْتَر هُوَ

نخواهد  یباق یسکاو  یت خواهد بود، و در مأوایان قومش نه اوالد و نه ذریاو را در م» :شودیم

 ورندآینممان یامبرشان ایپ یهاگفتهافران به که ک کندیماشاره  میکر قرآن .(18 :19، وبی)ا« ماند

 آباؤُنا دُعْبُی انَک ما نَذَرَ وَ وَحْدَهُ  اللَّهَ لِنَعْبُدَ جِئْتَنا أَ قالُوا» :کنندیمامبر با تمسخر درخواست عذاب یو از پ

 .(70 اعراف:) «نَیالصَّادِقِ مِنَ نْتَک إِنْ تَعِدُنا بِما فَأْتِنا

م الک :ندیگویمشان به من یا کنیا» :رندیگیمرا به سخره  یز دشمنان عذاب الهیدر تنخ ن

دشمنان وجود خدا را به تمسخر گرفته و به زعم  .(17 :15، ای)ارم «ست؟ اآلن واقع بشودا جاکخداوند 

، دکننیممرا مالمت  میهااستخواندر  یدگیوبکدشمنانم به » :کنندیمب ید را تخروخودشان، داو

 .(42 :10، ری)مزام« ست؟ا جاکتو  یخدا :ندیگویمروزه  همهچون 

 اللَّهَ  یرَنَ یحَتَّ  کلَ نُؤْمِنَ لَنْ یمُوس ای قُلْتُمْ إِذْ وَ» :دیفرمایمافران ک ییجوبهانهدر برابر  میکر قرآن

                                                             
ار رفته است. البته به تمسخر خداوند به ک به 1 :26 ؛30 :17 و امثال: 21 :3، وبی؛ ا30 :10 ،خیتوارو در دوم . 1

 .است شدهن واژه استفاده یه از همکاشاره شده،  59 :8؛ 2 :4، ریز در مزامیدشمنان و مخالفان ن
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 لِقاءَنا رْجُونَی ال نَیالَّذِ قالَ وَ» :دهدیمانذار  گونهنیاو  ؛(55: بقره) «تَنْظُرُونَ أَنْتُمْ  وَ الصَّاعِقَةُ  مُکفَأَخَذَتْ جَهْرَةً

 .(21 :فرقان) «راًیبِک عُتُوًّا عَتَوْا وَ أَنْفُسِهِمْ یفِ بَرُواکاسْتَ لَقَدِ رَبَّنا ینَر أَوْ ةُکالْماَلئِ نَایعَلَ أُنْزِلَ ال لَوْ

 و حسادت یتوزنهیکنفاق،  .8. 2

 ای یزیشدن چن رفتن و تمامیاز ب یگوناگونی در زبان عرب دارد. از جمله به معنا یمعان« نفق»

ردن شامل مال ک، خرج«انفاق» .(156 :9ج ،1421 ،یازهر ؛967: 2ج ،1988، دیدرابن) است ردنکخروج

 یاسم یدر معنا« نَفق» .شودیمدر مال هم ترجمه  یدستتنگ یرمال است. انفاق به معنایو غ

 و سازدیمخود  النه، آن را در «ربوعی» موش به نام یاست و نوع ینیرزمیتونل و راه ز یبه معنا

در اصطالح  .(156 :9ج ،1421 ،ی؛ ازهر178 :5ج ،1409 ،فراهیدی) شودیمدر مواقع خطر از آن خارج 

فر کار و کاسالم را آش یعنی، «نافق الرجل نفاقا» است. یفرِ باطنکو  یعمل ظاهر« نفاق» یاسالم

 .(191 :1ج ،1386)عسگری،  خود را پنهان داشت

« ونَکؤْفَی یأَنَّ  اللَّهُ قاتَلَهُمُ فَاحْذَرْهُمْ الْعَدُوُّ هُمُ ...» مغضوب خداوند هستند: میکر قرآنمنافقان در 

: حفت) «راًیمَصِ ساءَتْ وَ جَهَنَّمَ أَعَدَّلَهُمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ هِمْیعَلَ اللَّهُ غَْضِبَ وَ السَّوْءِ دائِرَةُ  هِمْیعَلَ ...» زیو ن (4: )منافقون

انه یمخف یدن به اغراض خود به اعمالیرس یست و برایاعمالش ن متوجه یسک پنداردیممنافق  .(6

 تُبْدُوهُ  أَوْ مْکصُدُورِ یفِ ما تُخْفُوا إِنْ قلْ» آگاه است: مه چیز؛ اما خداوند از سرّ و نهان هندزیمدست 

 .(29 :عمرانآل) «رٌیقَدِ ءٍ یشَ لِّک یعَل وَاللَّهُ الْأَرْضِ یفِ ما وَ السَّماواتِ یفِ ما عْلَمُی وَ اللَّهُ عْلَمْهُی

 در تنخ نیز آمده است:

 یکیشان در تاریو اعمال ا کنندیمق پنهان یار عمیه مشورت خود را از خداوند بسک یبر آنان یوا

ندگان نکر و زبریز یا «ه ما را بشناسد؟کست کیند و یه ما را ببکست کی» ندیگویمو  باشدیم

د مرا نساخته است یصانع خود گو دربارها مصنوع ی شودیممثل گِل محسوب  گرکوزها یز! آیهر چ

 .(29-16 :15، ای)اشع ه فهم ندارد؟کد یمصورش گو دربارهر یا تصویو 

اران در کایافران و رکراجع به بار  13منافق،  یبه معنا (hypocrite، (chaneph)ָחֵנף)« خانِف»

 ، به کار رفتهپردازندیمه به تمسخر ک یشیاندافراد بد دربارهن واژه یا 1آمده است. مقدس کتاب

                                                             
 .33 :14 ؛9 :17، ای؛ اشع11 :9، ؛ امثال36 :13؛ 17 :8؛ 8 :13، وبیاز جمله در: ا. 1
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504): 8Renn, 200) در تنخ  .(662 :2005، مقدس کتاب) ترجمه شده است!« جبّار»، یه در فارسک

  منافقان مغضوب خداوند هستند:

شان ترحم نخواهد یزنان اوهیمان و بیتیشد و بر  شان مسرور نخواهدین سبب خداوند از جوانان ایاز ا

غضب  همهن یبا ا شودیملم کبه حماقت مت یرند و هر دهانیشان منافق و شریع ایه جمک نمود. چون

 .(9 :17، ای)اشع ده نشده و دست او هنوز دراز استیاو برگردان

 :کندیم هیتکبوت کعن انیبنسست خانهو بر  بردیم سرواهی به  یدهایمنافق در ام

د او منقطع یه امک شودیمع یار ضاکاید ریخدا. و ام کنندگانفراموشع یراه جمن است یهمچن»

 ک؛ به آن متمسستدیاینمو  کندیمه کیخود ت خانهبوت است. بر کعن خانه، و اعتمادش شودیم

 .(15-8 :13، وبی)ا« ماندینمم ئن قایکو ل شودیم

 ثَلُمَ» :استار برده ک بهپرستان افران و بتکاعمال  یبوت را براکعن خانهمثال  میکر قرآن

 انُواک وْ لَ بُوتِکالْعَنْ تُ یلَبَ وتِ یالْبُ أَوْهَنَ  إِنَّ وَ تاًیبَ اتَّخَذَتْ  بُوتِکالْعَنْ مَثَلِک اءَ یأَوْلِ اللَّهِ  دُونِ مِنْ اتَّخَذُوا نَیالَّذِ

 أَنَّهُمْ رَوْنَی أَوَال» ستند:یر توبه نکه منافقان به فک دهدیمنشان همچنین،  .(41: بوتکعن) «عْلَمُونَی

 یارکو دعوت آنان به حق  (126 توبه:) «رُونَکذَّی هُمْ ال وَ تُوبُونَی ال ثُمَّ نِیَمرَّتَ أَوْ مَرَّةً عامٍ لِّک یفِ فْتَنُونَی

 .(35 )انعام: «نَیالْجاهِلِ مِنَ ونَنَّکتَ فاَل یالْهُد یعَلَ لَجَمَعَهُمْ  اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ ...» عبث است:

و با وجود آنکه خدا به  پروراندیماو در دل غضب است که ف منافق آورده یتنخ نیز در توص

، و چون ندینمایم رهیذخه در دل، فاجرند غضب را ک یاما آنان» :کندینم، توبه دهدیماو تنبه 

 .(36 :13، وبی)ا« ندینماینماستغاثه  بنددیمشان را یا

 یارانکگناه» ان است:یدلی در آنان نماترس و دو یت شده و نوعیاکمنافقان حد یدر تنخ از ترد

آتش  ه درکست از ما کی (:ندیگویم)و  و لرزه منافقان را گرفته است، ترسندیم اندونیصهه در ک

 :14، ای)اشع« د؟ین خواهد گردکسا یجاودان یه در نارهاکست از ما کین خواهد شد و کسوزنده سا

ان د منافقیبه ترد توانیمدارد. مثالً  یشتریوضوح ب میکر قرآنمنافقان در  یاحساس دودل .(33

 در مال و جان یپا هک یدشوار مواقف ه درک کرد اشارهجزا  روز و خدا به مانیا نداشتن سبببه 

 تیمعاف درخواست امرشان یول از خود ییرسوا از یریجلوگ یبرا و روندیم طفره است، انیم

 قُلُوبُهُمْ  وَارْتابَتْ الْآخِرِ وْمِیوَالْ بِاللَّهِ ؤْمِنُونَ ی ال نَیالَّذِ کسْتَأْذِنُی إِنَّما» :(289: 9ج ،1417 )طباطبایی، کنندیم

 :ترسندیمارشان کمنافقان چون صداقت ندارند، از برمالشدن اف .(45 توبه:) «تَرَدَّدُونَی بِهِمْیرَ یفِ فَهُمْ
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 .(64 توبه:) «تَحْذَرُونَ ما مُخْرِجٌ اللَّهَ  إِنَّ  اسْتَهْزِؤُا قُلِ  قُلُوبِهِمْ یفِ  بِما تُنَبِّئُهُمْ سُورَةٌ  هِمْیعَلَ تُنَزَّلَ أَنْ  الْمُنافِقُونَ حْذَرُی»

اوند خد کاد اندیل: ی، از قبدهدیم یشتریحات بیمنافقان توض یهایژگیدرباره و میکر قرآن

 وارونهمنافق حقیقت را ؛ (62 توبه: :.کن) دروغ یهاخوردنو قسم (142 :نساء :.کن) سالت در عبادتکو 

 ما وَ  الْآخِرِ وْمِ یبِالْ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا قُولُی مَنْ النَّاسِ ِمنَ وَ » ست:ا او یهایژگیاز و ییگودروغ؛ لذا دهدیمجلوه 

 ء:)نسا «تَقُول... یالَّذِ رَیغَ مِنْهُمْ طائَِفةٌ تَیبَ کعِنْدِ مِنْ بَرَزُوا فَإِذا طاعَةٌ قُولُونَی وَ» و نیز: (8 )بقره: «نیبِمُؤْمِنِ هُمْ

 هیهمسا. به زبان راندیمب سخن یه به فرکاست  کر مهلیشان تیزبان ا» در تنخ نیز آمده: .(81

 .(9 :8، ای)ارم« گذارندیمن یمکاو  ی، اما در دل خود براندیگویمز یآمصلحش سخنان یخو

به  مربوط هاحسادتبیشتر  میکر قرآنو حسادت ویژگی دیگر دشمنان است. در  یتوزکینه

 سَداً حَ فَّاراًک مْکمانِیإِ بَعْدِ مِنْ مْکرُدُّونَ ی لَوْ الْکتابِ أَهْل مِنْ رٌیثِک وَدَّ» :است ملسو هيلع هللا ىلصاهللرسولتاب در عهد کاهل 

« رٌیقَدِ ءٍیشَ لِّک یعَل اللَّهَ إِنَّ بِأَمْرِهِ اللَّهُ یأْتِی یحَتَّ وَاصْفَحُوا فَاعْفُوا الْحَقُّ لَهُمُ نَیتَبَ ما بَعْدِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عِنْدِ مِنْ

 آلَ  نایآتَ فَقَدْ فَْضْلِهِ مِنْ اللَّهُ  آتاهُمُ ما یعَل النَّاسَ حْسُدُونَی أَمْ» :دیفرمایم یجای دیگردر  .(109 بقره:)

و  ملسو هيلع هللا ىلص، حضرت رسولمیابراهآلمنظور از  .(54 نساء:) «ماًیعَظِ اًکمُلْ ناهُمْیآتَ وَ مَةَکوَالْحِ تابَ کالْ مَیإِبْراهِ

د در دل یجاد تردیو ا ملسو هيلع هللا ىلصه با حسادت به رسولکاست  یانیهودی بارهات دریاست. آ یخاندان و

 یهاتبو  ندشد همنواپرستان موحد بودند با بت نکهیامؤمنان، علیه پیامبر بودند. آنان با وجود 

 ،1418 ،یقاسم ؛376 :4ج ،1417 ،ییطباطبا ؛421: 3ج ،1374 ،و دیگران شیرازی ارمک)م ردندکد ییأآنان را ت

 ست.ین نوع حسادت، در تنخ مطرح نیا .(174 :3ج

 :دیفرمایمدشمن  یژگین ویدرباره ا میکرقرآن

 ن  مِ  ال بَغ ضاءُ بَدَتِ قَد   عَِنتُّم  ما وَدُّوا خَباالً م  کأ لُونَی ال م کُدونِ مِن   بِطاَنةً تَتَّخِذُوا ال آَمنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای

 ال وَ م تُحِبُّوَنهُ أُوالءِ  أَن تُم   ها تَع ِقلُونَ* ن تُم ک ِإن  اتِیال آ مُکلَ نَّایبَ قَد  َبرُکأَ صُدُورُهُم  یتُخ فِ ما وَ أَف واهِهِم 

 ظِ یال غَ ِمنَ ال أَنامِلَ مُ یکعَلَ عَضُّوا خَلَو ا ِإذا وَ آمَنَّا قالُوا م کلَقُو إِذا وَ لِّهِک تابِکبِال  ُتؤ مُِنونَ وَ م کحِبُّونَی

 ف رَحُوای ئَةٌیسَ م کتُِصب  إِن  وَ تَسُؤ هُم  حََسنَةٌ م کتَم سَس  إِن  * الصُّدُورِ بِذاتِ مٌیَعلِ اللَّهَ ِإنَّ م کظِیبِغَ مُوتُوا قُل 

 .(120-118 :عمرانآل) طٌیمُحِ ع مَُلونَی بِما اللَّهَ  إِنَّ ئاًیشَ دُهُم کی م  کضُرُّی ال َتتَُّقوا وَ َتص بُِروا ِإن  وَ بِها

 :کندیم یمشابه، دشمن را چنین معرف ینیز مضامیدر تنخ ن

ن دن مید یرد و نام او گم شود و اگر برایبم کیه ک ندیگویم سخن یمن به بد دربارهدشمنانم 



 توصیفات قرآن کريم و کتاب مقدس يهوديان از دشمن

 

 

205 

 عیشاآن را  رود رونیب. چون کندیمو دلش در خود شرارت را جمع  دیگویمد، سخن باطل یایب

ه ک، شندیاندیم یمن بد دربارهو  کنندیم یگر بر من نمامیدیکع خصمانم با ی. و جمکندیم

، ری)مزام گر نخواهد برخاستید استده یه خوابک. و حال استشده  ختهیربر او  کمهل یاحادثه

5: 8-41). 

 .(25 :19، ری)مزام ورزندیمنه کیتلخ به من  نهیکارند و به یه بسکرا یز .نکبر دشمنانم نظر 

است  شیکستمغضبْ »: شودیمبه بشر دیده  یلک یامیپ یحاو یاپندگونهدر تنخ، عبارات 

 .(19-18 :17، الویان :.کن؛ 27 :4، )امثال« ستاد؟یه در برابر حسد تواند اکست کیل؛ اما یسو خشمْ

وسف، یمانند داستان حسادت برادران بعضاً ه ک از حسادت دشمنان به انبیا نقل شده ییهاداستان

 با قرآن مطابقت دارد:

نه کیاز او  داردیمبرادرانش دوست  همهشتر از یشان او را بیه پدر اکدند یو چون برادرانش د

ده، آن را به برادران ید یوسف خوابیند. و یسخن گو یبه سالمت یبا و توانستندینمداشتند و 

 ... و او افزودند نهیکانش بر نو سخ هاخوابو به سبب  ... او افزودند نهیکخود بازگفت. پس بر 

 .(37-8 :4، شیدای)پ داشتو اما پدرش، آن امر را در خاطر نگاه  برادرانش بر او حسد بردند،

 اناتیه مطابق با بکان شده است یوسف بیاز شرِّ  یخالصبرای آنان  یهاسهیدسدر ادامه 

 هک شدهسخن گفته ل یتفصهب یشخص یهاحسادتدر تنخ از  .(9-5: وسفی :.کن) م استیرکقرآن 

حسادت  ،(11-9 :لیسموئ اول: .کن) یل حسادت شاؤل به داوود نبیاز قب ؛شودینمافت یدر قرآن 

ر با یاماًل مغاکه ک پادشاهان( اول: .کن) یا و حسادت داوود به شمعیبه برادر خود ادون مانیسل

 .(55 :إسراء ؛30 :ص ؛15 :نمل :.کن) است قدرگرانامبر ین دو پیاز ا میکر قرآنفات یتوص

 نادانی و سفاهت. 9. 2

 احمق و جمع آن یبه معنا« هیسف» و (82-81: 6ج ،1421 ،ی)ازهر یخِرَدکم یبه معنا« سفاهت»

 یعقلکم سببه به کخفت نفس است  یبه معنا« سفه. »(299 :1ج ،1979 زمخشری،) است« سُفَها»

منافقان با صراحت  یژگین ویاز ا .(279: 1314 ،یومیف ؛414: 1ج ،1412 ،اصفهانی )راغب دیآیمد یپد

 هُمُ  إِنَّهُمْ أاَل السُّفَهاءُ آمَنَ ماک نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ ماک آمِنُوا لَهُمْ  لَ یقِ إِذا وَ» :استدر قرآن یاد شده 

 .(13 البقره:) «عْلَمُونَی ال نْکل وَ السُّفَهاءُ 

 مِنُنُؤْ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ ماک آمِنُوا لَهُمْ لَیقِ إِذا وَ» :شوندینمم یو تسل شنوندینمهان حق را یسف

م ین ابراهییدشمنان از آ یگردانیرو .(13: قرهب) «عْلَمُونَی ال نْکل وَ  السُّفَهاءُ هُمُ  إِنَّهُمْ أاَل السُّفَهاءُ آمَنَ ماک
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اما نادانان  .(130 )بقره: «...نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إِلَّا مَیإِبْراهِ مِلَّةِ عَنْ رْغَبُی مَنْ وَ» سفاهت آنان است: نشانه

یامبر با پ هایدشمن یعلت اصل میکر قرآن. کنندیممخالفت  یعلمیب یه از روکهستند  یسانک

الفاً هِ اخْتِیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیانَ مِنْ عِنْدِ غَکَتدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ یأَفاَل » :داندیمردن در قرآن کخود را تدبّرن

ری واقعی و درونی کوری و کرا به علت  ین سفاهت و نادانیخداوند ا ،همچنین .(82 )نساء: «راًیثِک

 .(198 أعراف:) «بْصِرُونَی ال هُمْ وَ یکإِلَ  نْظُرُونَی تَراهُمْ وَ سْمَعُوایال یالْهُد یإِلَ  تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ» :داندیم

 طانٍ یشَ لَّک تَّبِعُی وَ عِلْمٍ رِیبََِ اللَّهِ یفِ جادِلُی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» :کندیمت یطان تبعیدشمن نادان از ش

ل، ییسکسِل، کسال، ک وِلِث،یل، اییاِو» یهاواژه امده است.یتنخ نن مفهومی در یچن .(3 )حج: «دیمَرِ

 ,Ewiyl, Iwweleth, kasal, kesel, kesiyl, kesiyluth) «ل و نِباالا، َنبَیلوت، پِثیکل، سکلوث، سَییسک

Sakal, Sikluth, Pethiy. Nabal, Nebalah) 2003 :) به معنای سفاهت در تنخ آمده است ,Gowan

ֶלת) وِلِثیو ا (13 :13، لیاول سموئ) در جمله( ָנָבל)« لناوا» کلمهنمونه  برای 1.(140 در جمله   (ּאֶּוֶ֫

 به کار رفته است. (17 :12، امثال)

ָגָגה)« شِگاگا» واژه  را در درون خود دارد« سهو» ، مفهومیبه معنای نادان ignorance)2، ׁשְּ

Vicesimus Wigram: 1843)). 34، هیتثن :.کن) و حماقت است یوانگید ین به معناین واژه همچنیا: 

ֶׁשך)« خشِ خو» واژه .(28 :28، هیتثن ؛9 :7، هوشع ؛29 :26، ایارم ؛20 ،9 :11، پادشاهان دوم :زین و 28  ؛ֹחֶ֫

darkness)3 ه کست کی» در تنخ آمده است: .(2 :5، وشعی :.کن) است یکیجهالت و تار یز به معناین

عت، یدادن به خلقت طبسپس با توجه .(38 :2، وبی)ا« سازدیم یکتار علمیبمشورت را از سخنان 

 . (39-30 :1 و 41-38 :4، وبیا :.کن) داردیمبرحذر  یرا از نادان هاانسان

و از جدال بدون علم  (164 بقره:: .کن) داردمینش وایر در آفرکز انسان را به تفین میکر قرآن

 لقمان:) «رٍیمُنِ تابٍک ال وَ یهُد ال وَ عِلْمٍ رِیبََِ اللَّهِ یفِ جادِلُی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ » :دیفرمایم ند وکمی ینه

ه با خدا ک یسک د؟یبا قادر مطلق مخاصمه نما کنندهمجادلها یآ» ز آمده است:یدر تنخ ن .(20

 .(40 :2، وبی)ا« ند آن را جواب دهدکمحاجّه 

                                                             
 folly, fool, foolish, foolishness: یسیلمات در زبان انگلکن ی. معادل ا1

 .4 :22، الویان :.ک. ن2
 رفته است. ارکجهالت به  یو هم به معنا یو ظلمت از لحاظ ظاهر یکیتار یواقع ین واژه هم به معنایالبته ا .3
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ه ن قوم بگو البتیبرو و به ا گفت:» :شنوندینمسفیهان حق را است که در تنخ آمده همچنین، 

 نیز .(6 :9، ای)اشع« ردکد ینخواه کست اما درید نگرینه خواهید و هر آید فهمید، اما نخواهید شنیخواه

 «نودشینمن خود یکل دیگشایمرا  هاگوش .یدارینماما نگاه  ینیبیم یاریبس یزهایچ» آمده است:

ه کرا یز فهمندینمو  دانندینمشان یا» خداوند مانع فهم آنان شده است: ارادهو  (42-21 :20، ای)اشع

 .(44 :18 ا:ی)اشع« ندیشان را تا تعقل ننماینند و دل ایتا نب استشان را بسته یچشمان ا

د یتاب را خواهند شنکالم کران کو در آن روز » د:ید و شنیدشمنان در روز موعود خواهند د

گان نندکگران نابود و استهزامه ستکرا یز ... دیخواهد د یکیظلمت و تاران یوران از مکو چشمان 

ز ین میکر قرآن .(20و  29 :18 ،ای)اشع «دیروان شرارت منقطع خواهند گردیمعدوم خواهند شد و پ

 .(38 م:یمر) «نٍ یمُبِ ضاَللٍ یفِ وْمَیالْ الظَّالِمُونَ نِکل أُْتونَنای وْمَی أَبْصِرْ وَ بِهِمْ أَسْمِعْ» :دیفرمایم

 کسب مال حرام و استفاده از آن در راه دشمنی. 10. 2

دشمنان  یهایژگیامبران، از ویو پ یاله هایمانفرکسب مال حرام و صرف آن در مخالفت با 

ربا، رشوه و خوردن  .(36 )أنفال: «... نْفِقُونَهایلِ اللَّهِ فَسَیصُدُّوا عَنْ سَبِینْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِ یفَرُوا کنَ یإِنَّ الَّذِ» :است

 یبه معنا« ربو» شهیاز ر« رَبَا»کسب مال حرام و جمع آن است.  یهاروشناحق، از اموال مردم به

ن مرتفع است. یزم ی، به معنا«ةالرِبوَ»و « ةالرُبْوَ» ،«ةالرَبوَ» است. یزیش در هر چیاد مال و افزایازد

 ،فراهیدی) شودیمده ینام« مُْربی» شد و صاحب مال ادیمال ز یعنیرَبَا المال،  شودیم گفته یوقت

 ،فارسابن ؛2349: 6ج ،1376، ی؛ جوهر195 :15ج ،1421 ،یازهر ؛330 :1ج ،1988 ،دیدرابن ؛283: 8ج ،1409

ق سود یحرام است و از طر یکه در شرع اسالم ،هیبر سرما یافزون یعنی« الرِّبا. »(483: 2ج ،1404

 یهایژگیاز و کارن یه چرا اکنیحال ا .(39 :2ج ،1412 ،اصفهانی )راغب دیآیمبه دست  یرشرعیغ

 الرِّبا مِنَ یبَقِ  ما ذَرُوا وَ  اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای» ر آمده است:یز اتیآ، در رودیم شمار بهدشمن 

 ال وَ ظْلِمُونَتَ ال مْکأَمْوالِ رُؤُسُ مْ کفَلَ تُبْتُمْ إِنْ وَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ * نَیمُؤْمِنِ نْتُمْک إِنْ

  .(279-278 بقره:) «تُظْلَمُونَ

 ال باالرِّ لُونَکأْی نَیالَّذِ» رده است:کان ی، شدت قبح ربا را بهالیتمثبا استفاده از  میکر قرآن

 وَ  عَ یالْبَ هُ اللَّ أَحَلَّ وَ الرِّبا مِثْلُ  عُیالْبَ  إِنَّمَا قالُوا بِأَنَّهُمْ کذلِ  الْمَسِّ  مِنَ طانُیالشَّ تَخَبَّطُهُ ی یالَّذِ قُومُی ماک إاِلَّ قُومُونَی

 هُمْ  النَّارِ أَصْحابُ کفَُأولئِ عادَ مَنْ وَ اللَّهِ یإِلَ وَأَمْرُهُ سَلَفَ ما فَلَهُ یفَانْتَه رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَهُ فَمَنْ الرِّبا حَرَّمَ
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چون زنا، شرب خمر و  یدتر از گناهانیار شدیربا بس بارهان قرآن دریب .(275 بقره:)« خالِدُونَ هایفِ

 چون زنا و شرب خمر است یگناهان آثارربا بر جامعه، باالتر از  یمنف آثاراست. چون  یقمارباز

 .(409 :2ج ،1417 ،یی)طباطبا

 راًیثِک إِنَّ آمَنُوا نَیالَّذِ  هَایأَ ای» :دیفرمایمخوردن اموال مردم رفتار احبار یهود در  درباره میکر قرآن

 ال وَ ةَوَالْفِْضَّ الذَّهَبَ نِزُونَیک نَیوَالَّذِ اللَّهِ لِیسَبِ عَنْ صُدُّونَ ی وَ بِالْباطِلِ النَّاسِ أَمْوالَ لُونَکأْیلَ وَالرُّهْبانِ الْأَحْبارِ  مِنَ

 :اندشدهناحق منع گر بهیدیکمؤمنان از خوردن اموال  .(34 توبه:)« مٍ یأَلِ بِعَذابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ  لِیسَبِ یفِ نْفِقُونَهای

 إِنَّ  مْکنْفُسَأَ تَقْتُلُوا ال وَ مْکمِنْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً ونَکتَ أَنْ إاِلَّ بِالْباطِلِ مْکنَیبَ مْکأَمْوالَ لُواکتَأْ ال آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای»

 نساء:ال)« راًیسِی اللَّهِ یعَلَ کذلِ انَک وَ ناراً هِینُصْلِ فَسَوْفَ ظُلْماً وَ عُدْواناً کذلِ فْعَلْی مَنْ وَ * ماًیرَحِ مْکبِ انَک اللَّهَ

امعه با جممکن است دشمنان در دشمنی ؛ اما دیآیماین صفت در ابتدا گناه شخصی به نظر  .(29-30

 .دنشوظلم به دیگران  سازنهیزمو کنند دهی سامان رامال حرام  یآورجمع دینی

 :استدر تنخ آمده 

 و «!دیریگیمس از برادر خود ربا کشما هر » شان گفتم:یبزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ا

 اهامته به کهود خود را یما برادران » شان گفتم:یشان جمع نمودم و به ایم به ضد ایعظ یجماعت

 شودیما یو آ دیفروشیما شما برادران خود را یو آ میاکردهه یفد المقدوریحت، اندشدهفروخته 

 .(8-5 :7، ای)نحم افتندین یپس خاموش شده، جواب« شان به ما فروخته شوند؟یه اک

سروران تو » است؛ مانند: شدهوهش کن یخواررشوه درباره یهودیاهنان کرد کدر تنخ عمل

. روندیما یهدا یشان رشوه را دوست دارند و در پیاز ا یک ده، هریق دزدان گردیمتمرد شده و رف

شان یا یرؤسا»؛ (1 :23، ای)اشع« رسدینمشان یزنان نزد اوهیب یو دعا ندینماینم یمان را دادرسیتی

نقره  یشان برایا یایو انب دهندیمم یاجرت تعل یشان برایاهنان اکو  ندینمایم یرشوه داور یبرا

 .(3 :11، اهیک)م« ... و رندیگیمفال 

 ان راینایه رشوت بکرا یز .و رشوت مخور» است: آمده ءعمل منفور ارتشا درباره ،همچنین

را  یداور» :آمدهه نیز یتاب تثنکدر  .(23 :8، )خروج« سازدیمج کقان را یو سخن صد کندیمور ک

و سخنان  سازدیمور کما را کرا رشوه چشمان حیز .ریمنما و رشوه مگ یمنحرف مساز و طرفدار

ملعون » بسیار منفور است: یخواررشوه. (5 :34، ایوب :.کننیز ؛ 16 :19، هی)تثن« دینمایمج کعادالن را 

 :27، هی)تثن« ن!یآم ند:یقوم بگو یو تمام خته شود.یر یگناهیبرد تا خون یه رشوه گک یسکباد 
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شان آزار است و دست راست یا یهادسته در ک» منافقان و ستمگران آمده است:باره در .(25

 .(26 :10، ری)مزام« است رشوهشان پر از یا

 وهش شده است:کاما خوردن مال مردم به باطل، ن ،نرفته کاربه  «رشوه» واژه میکر قرآندر 

 «تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوالِ مِنْ قاًیفَرِ لُواکلِتَأْ امِکالْحُ یإِلَ بِها تُدْلُوا وَ بِالْباطِلِ مْکنَیبَ مْکأَمْوالَ لُواکتَأْ ال وَ»

 أَعْرِضْ  أَوْ نَهُمْیبَ مْکفَاحْ کجاؤُ فَإِنْ لِلسُّحْتِ الُونَ کأَ ذِبِکلِلْ سَمَّاعُونَ» :دیفرمایم ،همچنین .(188 بقره:)

 مائده:)« نَیالْمُقْسِطِ حِبُّی اللَّهَ إِنَّ بِالْقِسْطِ نَهُمْیبَ مْکفَاحْ مْتَکحَ إِنْ وَ ئاًیشَ  کْضُرُّوی فَلَنْ عَنْهُمْ تُعْرِضْ إِنْ وَ عَنْهُمْ

 :2ج ،1404 جرجانی، )حسینی در قرآن به معنای رشوه است« سُحْت». برخی مفسران معتقدند (42

 ،1404 سیوطی، ؛120 :2ج ،1422 اندلسی،عطیه ابن ؛66 :4ج، 1378 طیب، ؛120 :1429 نجفی، سبزواری ؛122

 .(341 :5ج ،1417 طباطبایی، ؛204 :5ج ،1418 ؛ قاسمی،284 :2ج

اه شتر نگینادرست از اموال، ب استفادهکسب مال حرام و  خصوصدر  ،تب تنخکاز  یدر بعض

 یراب یابزار توانندیمه اموال کمطرح است تا اجتماعی و به طور مستقیم اشاره نشده است  یفرد

 تلیرذن یبه ا یفرافرد ینگاه میکر قرآناما  .(16-5 :15 ،10، جامعه :.کن) روند شماردشمنان به 

 قُوَّةً  مْکنْمِ أَشَدَّ انُواک مْکقَبْلِ مِنْ نَیالَّذِک» :ددهیمان انذار ینیشیدارد و با استفاده از سرگذشت پ یاخالق

 خُْضْتُمْ وَ القِهِمْبِخَ مْکقَبْلِ مِنْ نَیالَّذِ اسْتَمْتَعَ مَاک مْکبِخاَلقِ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخاَلقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا أَواْلداً وَ أَمْواالً ثَرَکأَ وَ

 .(69 توبه:) «الْخاسِرُونَ هُمُ کأُولئِ  وَ وَالْآخِرَةِ ایالدُّنْ یفِ  أَعْمالُهُمْ حَبِطَتْ کأُولئِ خاضُوا یالَّذِک

 نتیجه

یا  مسلمان کسیاست. ِصرف اینکه  یکهم نزد بهار یو تنخ از دشمن، بس میکر قرآنتوصیفات 

 ،یاسرائیل شخصیهودی است، بدین معنا نیست که قابلیت ندارد دشمن جامعه دینی خود شود. 

دشمن خدا و خلق خدا باشد. در اسالم نیز منافقان با ظاهری  تواندیم ،مقدس کتاببر مضامین  بنا

اکتسابی  یهاصهیخصاز انواع دشمن، آنان  نظرصرفمسلمان، دشمنان سرسخت اسالم هستند. 

 .کندیمرا در شناخت دشمنان یاری  هاانسان، هایژگیومشترکی دارند. متون مقدس با توصیف این 

و  میکر قرآنتعریف یکسان  انگریبدشمن در دو کتاب،  یهایژگیووجوه تشابه فراوان در 

انحراف انسان در خداپرستی  نیترمهم« یپرستبت»مفهوم دشمن است. در هر دو کتاب،  تنخ از

دشمن در قرآن است. در  یهایژگیواز  فقط« انکار معاد»اما  ست؛ا دشمن خدا پرستبتاست و 
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 ت.چیزی یاف توانیمسختی بنابراین، از انکار آن نیز بهت. تنخ چندان از معاد صحبت نشده اس

ف تحری» در هر دو کتاب با وجود داشتن چشم و گوش، کور و کرند. هر دو کتاب به« سرکشان»

رداخته دشمن پ به دستآشکارتر به تحریف معنایی و لفظی  میکر قرآن؛ اندکردهاشاره « کالم الهی

است. در تنخ این تحریف بیشتر معنایی بیان شده؛ ولی هر دو کتاب با تأکید بر احساس به خطر 

از  «یشکنمانیپ» .اندکردهافتادن منافع داوران و رؤسای مذهبی به اقدام آنها برای تحریف اشاره 

در  لیاسرائیبن یاهیشکنمانیپتفصیل از من در هر دو کتاب است. در تنخ بهدیگر خصایص دش

اشاره کرده است. در  هاشده که قرآن نیز به طور خالصه به برخی از آنسخن گفته ادوار گوناگون 

لی در و سخن گفته شده،نکردن از شیطان عهد الهی مبنی بر پیروی یشکنمانیپ درباره میکر قرآن

سخن مربوط به عصر خود  یهایشکنمانیپ دربارههر دو کتاب  تنخ چنین عهدی نیامده است.

و تنخ  میکر قرآن یهاانیبکه منطقاً تفاوت زمانی، مخاطبان متفاوتی را پدید آورده است.  دانگفته

نیز یکسان است؛ اما تنخ بیشتر نگاه تاریخی به غفلت دشمنان دارد و قرآن نگاه « غفلت» درباره

اما تنخ این گستردگی معنا را ندارد. ؛ بخشدمیوضوح به غفلت مفاهیم  یبنددستهاخالقی. قرآن با 

ون . قرآن عالوه بر کشتار و قتل، اعمالی چاندکردهدشمنان اشاره « ستمگری» هر دو کتاب به

 .نیست گونهنیابستن بر خدا و تکذیب آیات الهی را در زمره ستمگری آورده است؛ در تنخ دروغ

 خصوصعمدتاً تشابه وجود دارد؛ ولی در « نادانی» و« نفاق» ،«استهزا» یهایژگیودر  

به این واژه اشاره نشده  میکر قرآندر  .دارد« رشوه» ، تنخ اشارات مستقیم به«کسب مال حرام»

کسب  حرامِ ؛ اما به دیگر طُرُقِاندگرفتهرا به معنای رشوه « سُحت» از مفسران واژه یاعدههرچند 

 یانیه قرآن با بکاست  یتشابه در مفهوم، امر همهن یا مکرر اشاره شده است. ،مال، از قبیل ربا

 یذِالَّ قَیتَصْدِ نْکل وَ اللَّهِ دُونِ مِنْ یفْتَری أَنْ الْقُرْآنُ هذَا انَک ما وَ» :دیفرمایمان اعالم یار آن را به جهانکآش

 .(37 ونس:ی) «نَیالْعالَمِ رَبِّ ِمنْ هِیفِ بَیرَ ال تابِکالْ لَیتَفْصِ وَ هِیدَی نَیبَ

و کتاب مقدس یهودیان اواًل به شناخت صحیحی از دشمن  میکر قرآنبا رجوع به  ،بنابراین

خت . این شنامیبریم. سپس به شباهت فراوان این دو دین در تعریف دشمن پی میابییمدست 

 پیروان ادیان مؤثر است.بین در ایجاد روابط بهتر 
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