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چکیده
متون مقدس در دستیابی به معنای دشمن و شناسایی آن بسیار مهماند .دشمن در اندیشه دینی
میتواند از زوایای گوناگون بررسی و به انواع متفاوتی تقسیم شود .صرفنظر از نوع دشمن،
میتوان به جهت مهمترین خصوصیت مشترک تمام آنان ،که مخالفت با خداوند و رسوالن او
است ،ویژگیهای دشمنان دینی را بررسی کرد .با واکاوی خصوصیات دشمنان در قرآن کریم و
کتاب مقدس یهودیان (تنخ) ،اوالً میتوان به تعریف جامعی از دشمن در منظر دینی دست یافت؛
سپس با شناخت دقیق از اندیشه دینی هر دو مذهب ،روابط بهتری در بین پیروان دو دین برقرار
کرد .این پژوهش با استخراج و دستهبندی ویژگیهای اکتسابی دشمن در معنای عام ،به اشتراکات
و افتراقات متنی دو کتاب مقدس در این زمینه پرداخته است .اشتراکات در تبیین خصوصیات
دشمن در هر دو کتاب بسیار فراوان است ،تا حدی که به جز «انکار معاد» ،به عنوان یکی از
ویژگیهای دشمن در قرآن ،هر دو کتاب به ویژگیهای یکسانی اشاره کردهاند ،مانند تکبّر،
سرکشی ،پیمانشکنی ،ستمگری و کینهتوزی .افتراقات بین این دو متن ،دامنه کمتری را به خود
اختصاص میدهد.
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مقدمه
در این نوشتار با مقایسه متنی قرآن و تنخ ،)Tenach( 1دستیابی به معیارهایی صحیح در شناخت
دشمن از طریق بررسی خصیصههای دشمن م ّد نظر است .البته منظور خصیصههای ذاتی نیست،
بلکه ویژگیهایی است که بر اثر سوء انتخاب شکل گرفته است .لذا این ویژگیها صفات اکتسابی
است نه ذاتی .همچنین ،نوعی نگاهی عام به دشمن مطرح شده و از نوع آن (داخلی یا خارجی،
انس یا جن و  )...صرفنظر شده است.
بیشتر تفاسیر قدیم و جدید قرآن ،به شکل تفسیر ترتیبی و بر حَسَب آیات ناظر به دشمن،
به توصیفات قرآن از دشمن پرداختهاند .در تفسیر موضوعی تسنیم نیز به مباحث مرتبط با دشمن
پرداخته شده است .پایاننامهای با عنوان «شناخت دشمن از منظر قرآن کریم» ،را سجاد محمدنام
از دانشگاه امام صادق (ع) نگاشته که فقط به موضوع شناخت دشمن در قرآن میپردازد .آثار
محدود دیگری درباره دشمنشناسی نگاشته شده که بیشتر رویکرد سیاسی دارد .در منابع یهودی،
دائرةالمعارف دین و جنگ ( )Encyclopedia of Religion and Warبه توصیفاتی از تنخ درباره
دشمن پرداخته است؛ اما در میان تحقیقهای داخلی و خارجی ،پژوهشی مستقل درباره مقایسه
ویژگیهای دشمن در قرآن و تنخ یافت نشد.
«عَدُوّ» با  106بار تکرار ،مهمترین واژه بهکاررفته به معنای دشمن در قرآن است

(روحانی،

 ،1368-1366ج )492 :1و در لغت به معنای «تجاوز» استَ « .عدُوّ» در حالت اسم برای مذکر ،مؤنث،
مفرد و جمع به یک شکل به کار میرود؛ ولی در حالت صفت ،صرف میشود (فراهیدی ،1409 ،ج:2

« .)216رجلٌ عَدُوٌّ» و «قومٌ عَدُوٌّ» ،به معنای مرد و قوم کینهتوز است .البته جمع آن به شکل «عِدًی»
و «أَعْدَاء» نیز به کار میرود (نک :.فصلت.)19 :

 .1یهودیان ،نام اختصاری «تنخ» یا «کتاب مقدس عبری» را برای مجموعه کتابهای متعدد کتاب مقدسشان به
کار میبرند (آنترمن.)71 :1385 ،
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( Bromiley, 1982,

 )vol2: 81و درباره اشخاص یا ملل دشمن به کار رفته است ) .(Wyatt Kent, 2011: 80این واژه از
ریشه «آیب» به معنای «تنفر» گرفته شده و با مشتقاتش  282بار در تنخ به کار رفته است
).)Loc.cit. (ayeb); http://biblehub.com/hebrew/341.htm

 .1تعریف «دشمن» در قرآن کریم و تنخ
ن
دشمن در قرآن ،فرد مخالف خداوند و رسوالن او است که از حدود الهی تجاوز میکند« :وَ مَ ْ

یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یتَعَدَّ حُدُودَهُ یدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِین» (نساء)14 :؛ دشمنی با خداوند و
رسول او ،عقوبت دنیوی و اخروی دارد (نک :.حشر 3 :و  )4و قرآن به عقوبت اقوام عاصی پیشین
اشاره کرده است (نک :.طالق .)8 :تمام انبیا ،دشمنانی از جن و انس دارند (نک :.أنعام )112 :که
انکارکنندگان آنان و حقتعالی هستند (فضلاهلل ،1419 ،ج.)279 :9
در شریعت یهود ،دشمنی« ،گناه» و «شورش بر ضد خدا و نافرمانی او» است .مخالفت با
فرمانهای تورات ،مخالفت با خداوند است (ماسون ،1385 ،ج .)815 :2در کتاب نَحَمِیا آمده که
سرپیچی از اوامر الهی برابر با مخالفت با خداوند است« :به درستی که به تو مخالفت عظیمی
ورزیدهایم و اوامر و فرایض و احکامی را که به بنده خود موسی فرموده بودی نگاه نداشتیم» (نحمیا،

 .)1 :7در کتاب داوران ،پیروی از قضات (انبیا) رستگاری به همراه دارد (نک :.داوران .)2 :16 ،در تنخ
مانند قرآن ،پیروینکردن از خداوند و رسوالن او با دشمنی با خدا برابر است.
قرآن کریم سرسختترین دشمنانِ مؤمنان را مشرکان و یهودیانِ معاند معرفی کرده است
(نک :.مائده .)82 :در تورات نیز تصریح شده که بتپرستی و شرک ،دشمنی با خدا است (نک :.خروج،

 .)20-6 :4در مجموعه کتابهای تنخ ،از دشمنانِ «قومیقبیلهای» بنیاسرائیل یا دشمنانِ «پادشاه
سرزمین» یاد شده است (نک :.اول سموئیل29 :8 ،؛ تثنیه .)20 :1 ،از سیاق برخی مطالبِ تنخ استنتاج
میشود «بنیاسرائیلِ» معاند ،به دلیل مخالفت با خداوند و فرستادگانش ،دشمن محسوب میشود

 .1אֹ ויֵב برخی از جمالت که شامل این واژه هستند ،عبارتاند از :پیدایش22 :17 ،؛ 49 :8؛ خروج9 ،15 :6 ،؛ :22
27 ،23؛ الویان44 ،41 ،39 ،38 ،37 ،36 ،34 ،32 ،25 ،17 ،16 ،8 ،26 :7 ،؛ اعداد35 ،10 :9 ،؛ 14 :42؛ 23 :11؛
18 ،24 :10؛ 32 :21؛  ،35 :23برگرفته ازhttps://www.lexiconcordance.com :
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(نک :.خروج32-15 :7 ،؛ اعداد 11-3 :1 ،و 15-10؛ 14-4 :1؛ داوران11-2 :2 ،؛ 8-3 :7؛ 4 :1؛ 6 :1؛ 8 :33؛ :6
10؛ .)13 :1

 .2ویژگیهای دشمن در قرآن کریم و تنخ
ب معاند با رسول اکرمﷺ از دشمنان دینی در عصر نزول قرآن به
مشرک ،کافر ،منافق و اهل کتا ِ
شمار میآیند .اینان در بعضی از خصیصهها با هم مشترکاند که ناشی از رویگردانی از خدا و
مخالفت با او و رسولش است.
کتب تنخ ،متعدد و اظهارات در آن غیرمستقیم است؛ بنابراین یافتن خصیصههای دشمن در
آن به دقت بیشتری نیاز دارد .در کتابهایی چون مزامیر ،امثال ،ارمیا و اشعیا مطالب صریحتری
را میتوان یافت .جمله زیر دورنمایی از دشمن را بیان میکند:
شش چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد ،بلکه هفت چیز که نزد جان وی مکروه است.
چشمان متکبر و زبان دروغگو؛ و دستهایی که خون بیگناه را میریزد؛ دلی که تدابیر فاسد را
اختراع میکند؛ پایهایی که در زیانکاری تیزرو میباشند؛ شاهد دروغگو که به کذب متکلم
شود؛ و کسی که در میان برادران نزاعها بپاشد (امثال.)19-6 :16 ،

مخاطب عبارت یادشده ،بنیاسرائیل خاطی هستند؛ ولی به سایر انسانها نیز تعمیم مییابد.
ویژگیهای دشمنان در قرآن کریم و تنخ به شرح ذیل است:
 .1 .2بتپرستی و شرک
بتپرستی و شرک از مهمترین خصیصههای دشمنان مذاهب توحیدی است .ویژگیهای مشرکان
در نگاه قرآن چنین است:


تردیدکننده در قدرت خدا...« :ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ» (أنعام)2 :



منکر معاد« :وَ قالُوا إِنْ هِی إِالَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِین» (أنعام)29 :



ق لَمَّا جاءَهُمْ( »...أنعام)5 :
تکذیبکننده حق« :فَقَدْ کذَّبُوا بِالْحَ ِّ



مصّر بر عقاید خود« :لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ شَیءٍ( »...أنعام)148 :



ستیزهجو« :وَ حاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّی فِی اللَّه( »...أنعام)80 :



بهانهجو« :وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیهِ مَلَک( »...أنعام)8 :
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استهزاءکننده« :وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِک فَحاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کانُوا بِهِ یسْتَهْزِؤُنَ»

(أنعام(10 :



ن قَبْلُ وَلَ ْو رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُ ْم لَکاذِبُونَ» (أنعام)28 :
دروغگو« :بَلْ بَدا لَ ُهمْ ماکانُوا یخْفُونَ مِ ْ



فریفته دنیا ...« :وَ غَ َّرتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا ( »...أنعام)70 :

واژه «تِرافیم» ( ְּת ָרפִ ים) )Idol ،(teraphimدر عبری به معنای بت بوده و  15بار در تنخ به کار
رفته است .)Van Der Toorn & others, 1999: 844( 1کاهن بتپرست و داعی به بتپرستی «کومِر»
(ּכֹומֶ ר)2)priest ،(komer

نامیده میشود .واژههای دیگر به معنای بتپرستی عبارتاند از:

«گیلولیم» و «زنوت».)Bromiley, 1982: vol. 2, 796( 3
«بتپرستی» در تنخ نهی شده و مقدم بر گناهان دیگر است .چون باعث انکار نبوّت و
سستشدن پایههای مذهب و اخالق میشود (کهن .)170 :1382 ،خداوند از بتپرستی نهی کرده
است« :آنانی که بتهای تراشیده میسازند ،جمیعاً باطلاند و چیزهایی که ایشان میپسندند،
فایدهای ندارد و شهود ایشان نمیبینند و نمیدانند تا خجالت بکشند .کیست خدایی ساخته یا
بتی ریخته باشد که نفعی ندارد؟» (اشعیا .)44-10 :9 ،پرستندگان بَعْلها «شرور» و موجب خشم
خداوند هستند (نک :.داوران .)14-11 :2 ،بتپرستی یکی از مهمترین انحرافات بشر و از علل
دشمنیهای قومیقبیلهای

و موجب فالکت انسان شمرده شده است (نک :.ارمیا10-5 :3 ،؛ 16 :20؛

19-11 :3؛ 25 :7؛ حزقیال14-11 :1 ،؛ .)39-20 :32
 .2 .2انکار معاد و تکذیب خداوند
در قرآن از منکران معاد با لفظ «خَرّاصون» یاد شده است« .الخَرْص» به معنای کذب

(فراهیدی،

 ،1409ج )183 :4و سخن از روی گمان است و چون از روی ناآگاهی است ،مطابقتداشتن یا
نداشتنش با واقعیت اهمیت ندارد .لذا فرد دروغگو هم شمرده میشود

(راغب اصفهانی ،1412 ،ج:1

 .)279قرآن کافران را دروغگو مینامد و نفرین میکند« :قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی غَمْرَةٍ ساهُونَ

یسْئَلُونَ أَیانَ یوْمُ الدِّینِ» (ذاریات .)12-10 :منکران معاد اعالم میکنند که نمیدانند رستاخیز چیست
 .1از جمله در کتاب حزقیال 21 :21 ،و سموئیل اول 19 :13 ،دیده میشود.
 .2این لغت در کتاب پادشاهان دوم ،23 :5 ،دیده میشود.
« .3گیلولیم»  Gillûlîmدر :حزقیال 23 :49 ،و «زنوت»  Zenutدر :حزقیال.43 :9 ،
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و به آن یقین ندارند« :وَ إِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ ال رَیبَ فیها قُلْتُمْ ما نَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِالَّ
ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَیقِنِینَ» (جاثیه.)32 :

دشمنان از روی ناباوری درباره معاد میپرسیدند و به انکار خود ادامه میدادند« :وَ قالُوا أَ إِذا

کنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً» (إسراء .)49 :قرآن کریم در جواب ،آنان را به مراحل
شکلگیری جنین و آفرینش انسان متوجه میکند« :ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُْضََْةً فَخَلَقْنَا

الْمُْضََْةَ عِظاماً فَکسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِین» (مؤمنون.)14 :
در قرآن کریم آیاتی وجود ندارد که نشان دهد مشرکان عصر پیامبرﷺ به طور کلی منکر
خداوند بودند ،بلکه بر سر ربوبیت «اهلل» اختالف داشتند و او را دستنیافتنی میدانستند .لذا
بتهای خود را شفیع قرار میدادند (طباطبایی ،1417 ،ج269 :12؛ حسینی زنجانی .)55 :1385 ،گرچه
مشرکان عرب به «اهلل» معتقد بودند و بتها را واسطه میدانستند ،اما نگاهشان منحصر به دنیای
مادی بود (طباطبایی ،1417 ،ج )55 :7و اعتقادی به معاد نداشتند (نک :.أنعام.)29 :
در تنخ ،بتپرستان منکر وجود خدای یکتا بودند .واژه «کاخش» (ּכָחַ ׁש)(kachash؛ deny؛ waste

 )awayبه معنای انکارکردن و دورریختن است ( .)Botterweck & Ringgren, 1995: Vol. 7: 132درباره
انکار خداوند جمالت فراوانی وجود دارد« :خداوند را انکار نموده ،میگویند که او نیست و بال به
ما نخواهد رسید و شمشیر و قحط را نخواهیم دید» (ارمیا .)5 :12 ،این معنا در کتب مختلف تنخ
دیده میشود (نک :.مزامیر10 :4 ،؛ اشعیا)59 :13 ،؛ و چهبسا مفهوم معاد از بعضی از جمالتِ تنخ درک
ال در تنخ آمده است:
میشود؛ گرچه به انکار دشمنان اشارهای ندارد .مث ً
دست خداوند بر من فرود آمده ،مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از
استخوانها پر بود .و مرا به هر طرف آنها گردانید .و اینک آنها بر روی همواری بینهایت زیاده و
بسیار خشک بود .و او مرا گفت« :ای پسر انسان آیا میشود که این استخوانها زنده گردد؟».
گفتم« :ای خداوند یهوه تو میدانی» پس مرا فرمود« :بر این استخوانها نبوت نموده ،به اینها
بگو :ای استخوانهای خشک! کالم خداوند را بشنوید! خداوند یهوه به این استخوانها چنین
میگوید :اینک من روح به شما در میآورم تا زنده شوید .و پیهها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر
شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید .پس
خواهید دانست که من یهوه هستم» (حزقیال37-6 :1 ،؛ نیز نک :.اشعیا.)26 :19 ،
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در تفسیر این جمالت بین مفسران یهودی ،اختالف نظر است .برخی آن را معاد و زندهشدن
مُردگان برای محاسبه اعمال و شروع زندگی پس از مرگ میدانند ،اما عدهای دیگر آن را مرتبط
با احیای قوم یهود در سرزمین واحد ،قلمداد کردهاند و منظور از «استخوانها» را جمعیت عظیمی
از افراد اسرائیلی میدانند ( .)Charlesworth, 2006: 3به نظر میرسد یکی از مبانی اندیشه فعلی
صهیونیسم مبنی بر جمعشدن آنان در سرزمین فلسطین ،از برداشت دوم شکل میگیرد.
پرسشِ «ای پسر انسان! آیا میشود که این استخوانها زنده گردد؟» شبیه پرسشهایی است
که قرآن از زبان منکران معاد مطرح کرده است 1.ولی در تنخ ،خداوند این پرسش را از پیامبرش
حزقیال کرده و بعد به او نشان میدهد که این کار شدنی است .معاد با بازگرداندن انسانِ مرده
به حیات تشریح شده است که مراحلی شبیه حیات جنینی انسان دارد:
و اینک تزلزلی واقع شد و استخوانها به یکدیگر ،یعنی هر استخوانی به استخوانش ،نزدیک شد.
و نگریستم و اینک پیهها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از باال پوشانید .اما در آنها روح
نبود .پس او مرا گفت« :بر روح نبوّت نما! ای پسر انسان! بر روح نبوت کرده ،بگو :خداوند یهوه
چنین میفرماید که ای روح از بادهای اربع بیا و به این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند (حزقیال،

.)37-10 :7
 .3 .2عصیان و سرکشی
«اعراض» از ریشه «عرض» به معنای رویگردانی و اسم فاعل آن « ُم ْعرِض» است که در قرآن در
وصف مخالفان خداوند و پیامبران به کار رفته است (ابنفارس ،1404 ،ج« .)269 :4اِعراض» در باب
افعال ،با حرف «عن» ،به معنای رویگرداندن از کسی یا چیزی با تأکید و اصرار است

(راغب

اصفهانی ،1412 ،ج.)560 :1
اعراض از کالم حق و دعوت پیامبران نشانه عداوت عمیق دشمنان است .آنان با وجود آیات از
پذیرفتن حق سرباز میزنند« :وَ ما َتأْتِیهِمْ مِنْ آیةٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا کانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ»( 2أنعام )4 :چراکه
حق

ن مَعِی وَ ذِکرُ مَنْ قَ ْبلِی بَلْ أَکثَرُهُمْ ال یعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُون» (أنبیاء:
را نمیشناسند ...« :هذا ذِکرُ مَ ْ

ن الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِک ِر
 )24و رویگردان از یاد پروردگار و قرآن هستند« :قُلْ مَنْ یکلَؤُکمْ بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ مِ َ

« .1وَ قالُوا أَ إِذا کنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً» (اسراء.)49 :
 .2و نیز :یوسف105 :؛ حجر81 :؛ أنبیاء32 :؛ سجده22 :؛ یس46 :؛ فصلت13 :؛ أحقاف3 :؛ قمر2 :؛ نور.48 :
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رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ» (أنبیاء)42 :؛ «وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ بَلْ أَتَیناهُمْ بِذِکرِهِ ْم

فَهُمْ َعنْ ذِکرِهِ ْم مُعْرِضُو َن»( 1مؤمنون .)71 :آنان از هر ذکری رویگرداناند که شامل تمام ذکرهای خداوند
از قدیم تا به امروز است« :وَ ما یأْتِی ِهمْ مِنْ ذِکرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُ ْحدَثٍ إِلَّا کانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ» (شعراء.)5 :
واژه مؤنث «تِنوآ» ( ְּתנּואָ ה) )opposition ،(tenuahبه معنای مخالفت ،متضمن مفهوم سرکشی در
کتابهای تنخ است 2.واژه مذکر «کری» ( ֶ֫ ֶק ִרי) )(qeriنیز به همین معنا است 3.عاصیان آشکارا
مخالفت میکنند« :زیرا اورشلیم خراب شده و یهودا منهدم گشته است ،از آن جهت که لسان و
افعال ایشان به ضّد خداوند میباشد تا چشمان جالل او را به ننگ آورند .سیمای رویشان به ضد
ایشان شاهد است و مثل سدوم گناهان خود را فاش کرده و آن را مخفی نمیدارند» (اشعیا.)9-3 :8 ،
ن
در قرآن کریم نیز به گناهکارانی که گناهان خود را انتشار میدهند اشاره کرده است« :إِنَّ الَّذِی َ

یحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ( »...نور.)19 :
عصیان کافران به یک دوره ختم نمیشود و این مطلب در کتب مختلف تنخ نشان داده شده است:
اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه بر حسب مشورتها و سرکشی دل شریر خود
رفتار نمودند و به عقب افتادند و پیش نیامدند .از روزی که پدران شما از سرزمین مصر بیرون
آمدند تا امروز جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم بلکه هر روز صبح زود برخاسته ،ایشان
را ارسال نمودم؛ اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند بلکه گردن خویش را سخت
نموده ،از پدران خود بدتر عمل نمودند .پس تمامی این سخنان را به ایشان بگو؛ اما تو را نخواهند
شنید و ایشان را بخوان اما ای شان تو را جواب نخواهند داد و به ایشان بگو :اینان قومی میباشند
که قول یهوه ،خدای خویش را نمیشنوند و تأدیب نمیپذیرند؛ زیرا راستی نابود گردیده و از

دهان ایشان قطع گردیده است (ارمیا28-7 :24 ،؛ و نیز نک :.ارمیا.)11-10 :9 ،
به تعبیر تنخ ،عصیانگران دچار ارتداد دائمی میشوند (نک :.ارمیا .)8-5 :4 ،خداوند آنان را فرا
میخواند ،ولی پاسخ نمیدهند« :من گوش خود را فرا داشته ،شنیدم اما به راستی تکلم ننمودند
و کسی از شرارت خود توبه نکرده و نگفته است چه کردهام» (ارمیا .)8 :6 ،این جمله یادآور آیه «وَ

 .1و نیز :ص68 :؛ فصلت.4 :
 .2از جمله در :اعداد.14 :34 ،
 .3از جمله در :الویان.26 :24 ،
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قالَ رَبُّکمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ إِنَّ الَّذِینَ یسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ» (غافر )60 :است
که با دعوت خداوند ،آنان وی را نمیخوانند و توبه نمیکنند .قرآن کریم تکبر را دلیل آن میداند.
 .4 .2تحریف کالم الهی
از ویژگیهای دشمنان ،تحریف کالم الهی است .قرآن کریم میفرمایدَ « :فبِما نَقْْضِ ِهمْ ِمیثاقَ ُهمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا
ن مَواضِعِهِ َو نَسُوا َحظًّا مِمَّا ذُکرُوا بِهِ وَ ال تَزالُ َتطَّ ِلعُ عَلی خائِنَ ٍة مِ ْنهُ ْم إِالَّ َقلِیالً مِنْ ُه ْم
قُلُوبَ ُهمْ قاسِی ًة یحَ ِّرفُو َن الْک ِلمَ عَ ْ

فَاعْفُ عَنْ ُهمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ ی ِحبُّ الْمُ ْحسِنِینَ» (مائده13 :؛ نیز :بقره .)79 :قرآن کریم درباره یهودیان معاندی که
در ابتدا وجود آخرین پیامبر را تأیید کرده ،سپس تغییر موضع دادند ،میفرماید« :أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یؤْمِنُوا

لَکمْ وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْ ُهمْ یسْمَعُونَ کالمَ اللَّهِ ثُمَّ یحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یعْلَمُونَ» (بقره.)75 :
یکی از واژهها به معنای تحریف در زبان عبری «سالفْ»

(סָ לַף))twist ،(salaph

در تنخ ،از جمله در مزامیر56 :5 :؛ میکاه3 :9 :؛  7 :3به کار رفته است

است که  5بار

( Gesenius & Robinson,

 .)1865: 179دشمنان با تغییر کلمات الهی در پی انحراف مؤمنان هستند...« :چگونه میگویید که
ما حکیم هستیم و شریعت خداوند با ما است .به تحقیق قلم کاذب کاتبان به دروغ عمل مینماید»
(ارمیا .)9-8 :7 ،این تحریف در میان رؤسای مذهبی رخنه کرده بود و آنان با نفوذشان ،باعث انحراف
مردم میشدند« :ای رؤسای خاندان یعقوب و ای داوران خاندان اسرائیل! این را بشنوید! شما که
از انصاف نفرت دارید و تمامی راستی را منحرف میسازید( »... ،میکاه )3 :9 ،که دلیل این کارشان
کسب منافع مادی بود (میکاه .)7 :3 ،ناراحتی داوود از محرّفان با این جمله درک میشود« :هر روزه
سخنان مرا منحرف میسازند .همه فکرهای ایشان درباره من بر شرارت است» (مزامیر.)56 :5 ،
در کتاب امثال آمده است« :تا تو را از راه شریر رهایی بخشد ،و از کسانی که به سخنان کج
متکلم میشوند که راههای راستی را ترک میکنند ،و به طریقهای تاریکی سالک میشوند .از عمل
بد خشنودند و از دروغهای شریر خرسندند که در راههای خود مُعَوّجاند و در طریقهای خویش
کجرو میباشند» (امثال .)15-2 :12 ،درباره انبیای دروغینی که کالم خدا را تغییر میدهند ،آمده:
آیا کالم من برای هر که به استقامت سالک میباشد ،نیکو نیست؟ لکن قوم من در این روزها به
دشمنی برخاستهاند .شما ردا را از رخت آنانی که به اطمینان میگذرند و از جنگ روگرداناند
میکنید  ...اگر کسی به بطالت و دروغ سالک باشد و کاذبانه گوید که من برای تو درباره شراب و

مسکرات نبوّت خواهم نمود ،هر آینه او نبی این قوم خواهد بود (میکاه 9-2 :8 ،و .)11
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 .5 .2غفلت و پیمانشکنی
درباره پیمانشکنی انسانها در قرآن کریم و تنخ شباهتهایی وجود دارد .البته بیشتر درباره
پیمانشکنیهای بنیاسرائیل سخن گفته شده است« :یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکرُوا نِعْمَتِی الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیکمْ
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکمْ وَ إِیای فَارْهَبُونِ» (بقره)40 :؛ « َفرَجَعَ مُوسی إِلی قَوْمِهِ غَْضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَلَمْ
یعِدْکمْ رَبُّکمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیکمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یحِلَّ عَلَیکمْ غَْضَبٌ ِمنْ رَبِّکمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی» (طه:

)86؛ «أَوَ کلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَکثَرُهُمْ ال یؤْمِنُونَ» (بقره( )100 :درباره یهود عصر پیامبر)؛
«وَ لَقَدْ کانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ال یوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَ کانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُالً» (أحزاب)15 :؛ «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی
آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیطانَ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ»

(یس1.)60 :

ن
قرآن کریم درباره پیمانشکنی یهود بنیقریظه با حضرت محمد (ص) میفرماید« :الَّذِی َ

عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ ینْقُْضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ ال یتَّقُونَ» (أنفال .)56 :آنان پیمان بستند که به رسول
اکرم (ص) زیان نرسانند و با دشمن او همکاری نکنند؛ ولی در جنگ خندق ،دشمنانِ پیامبر را
یاری کردند .مجدداً پیمان دیگری بستند ،باز پیمانشکنی کردند و خداوند از آنها انتقام گرفت
(طبرسی ،1372 ،ج.)849 :4
غافالن در قرآن مصادیق مختلفی دارند :مردمان اعصار و اقوام گذشته ،احبار یهود و یهودیان
معاصر با رسول اکرم (ص) ،نصرانیها ،اعراب مشغول به امور دنیوی و بیاعتقاد به معاد .در تنخ
دستهبندی متنوعی از آنان نمیتوان به دست آورد و بیشتر خطابها به خود بنیاسرائیل است.
بسیاری از بندگان با غفلت ،زمینه دشمنی خود با خدا و سپس فرستادگان او را فراهم میکنند.
خداوند در قرآن ،عهد خود با بندگانش را یادآوری فرموده و با بشر اتمام حجت میکندَ « :و إِذْ أَخَ َذ
رَبُّک مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِ ِهمْ ذُرِّیتَ ُهمْ َو أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا ی ْومَ الْقِیامَةِ

إِنَّا کنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ» (أعراف.)172 :
ویژگی غفلت برای دشمنانی مطرح است که قبالً سخن حق را شنیدهاند .کالم الهی ،حقایق
را به گوش انسانها رسانده و با بازگوکردن نتیجه غفلت اقوام پیشین ،به انذار مردم میپردازد.

 .1در تنخ این مضمون نیامده است.
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آیه «فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ َفأَغْرَقْناهُمْ فِی الْیمِّ بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلِینَ» (أعراف )136 :به غفلت فرعون
و مصریان اشاره دارد .در ادامه دروغگویان و متکبران در گروه غافالن آورده شدهاند که بیانگر
ارتباط تنگاتنگ ویژگیهای دشمن است« :سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِی الَّذِینَ یتَکبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بََِیرِ الْحَقِّ وَ
إِنْ یرَوْا کلَّ آیةٍ ال یؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ ال یتَّخِذُوهُ سَبِیالً وَ إِنْ یرَوْا سَبِیلَ الََی یتَّخِذُوهُ سَبِیالً ذلِک
ن» (أعراف )146 :آنان کوران و کران واقعی هستند« :وَ لَقَدْ ذَرَأْنا
بِأَنَّهُمْ کذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلِی َ
لِجَهَنَّمَ کثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْینٌ ال یبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال یسْمَعُونَ بِها

أُولئِک کالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِک هُمُ الَْافِلُونَ» (أعراف.)179 :
اگرچه همه غافالن ،به دلیل اینکه تفکراتشان فردی شمرده شده و به مخالفت صریح با معتقدان
نمیپردازند ،ممکن است دشمنان ملت یا دین به شمار نیایند ،اما زمینهساز دشمنی با هویت دینی،
فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهند بود .لذا میتوان ارتباط این خصایص را در ایجاد دشمنیها یافت.
ال قرآن درباره منکران معاد میفرماید« :إِنَّ الَّذِینَ ال یرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ ال ُّدنْیا وَاطْمَ َأنُّوا بِها
مث ً

وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُون» (یونس .)7 :بسیاری از غافالن با وجود دیدن نشانهها به غفلت خود ادامه
میدهند و این نشانه واضحی برای دشمنی آنان است« :فَالْی ْومَ نُنَجِّیک ِببَدَنِک لِتَکونَ لِمَنْ خَلْفَک آیةً َو

ن النَّاسِ عَنْ آیاتِنا لََافِلُو َن» (یونس .)92 :خطابهای قرآنی اغلب عام است و شامل تمامی
إِنَّ کثِیراً مِ َ
انسانها میشود .زمانی هم که صحبت از پیشینیان شده ،هدف اصلی پندآموزی است.
واژه «عهد» به زبان عبری «بریث»

(בְּ ִר ית)،(berith

 )covenantاست .در کتاب مقدس

«پیمانشکنی» به عنوان یکی از ویژگیهای دشمن آمده است .در تنخ آمده است که بنیاسرائیل
برخالف عهد خود با خداوند ،بارها میثاق خود را شکستند« :و عهدی را که با شما بستم فراموش
مکنید و از خدایان غیر مترسید .زیرا اگر از یهوه خدای خود بترسید ،او شما را از دست جمیع
دشمنان شما خواهد رهانید .اما ایشان نشنیدند بلکه موافق عادات نخستین خود رفتار نمودند» (دوم

پادشاهان .)40-17 :38 ،غضب الهی از شکستن پیمان ،در جمله زیر مشاهده میشود« :و عهد شما با
موت باطل خواهد شد و میثاق شما با هاویه ثابت نخواهد ماند و چون تازیانه شدید بگذرد ،شما از
آن پایمال خواهید شد» (اشعیا.)28 :18 ،
تنفر خداوند از پیمانشکنان از عقوبت آنان درک میشود (نک :.حزقیال .)17 :18 ،در تنخ از پیمان
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خدا با بنیاسرائیل سخن گفته شده است (دوم پادشاهان .)40-17 :38 ،مخاطب تنخ در خصیصه غفلت،
بنیاسرائیل بوده و گرچه در سفر پیدایش اشاراتی به پیشینیان صورت گرفته ،اما نگاهی تاریخی
داشته و شباهت کمتری با نگاه اخالقی قرآن دارد .جمله زیر از غفلت قوم بنیاسرائیل از فرمانهای
الهی و بتپرستی مجدد آنان حکایت میکند« :زیرا که قوم من مرا فراموش کرده برای اباطیل بخور
میسوزانند و آنها ایشان را از راههای ایشان یعنی از طریقهای قدیم میلغزانند تا در کورهراهها به
راههایی که ساخته نشده است راه بروند» (ارمیا.)18 :15 ،
قرآن با تمایزی از مفاهیم ،غفلت آدمی و ابعاد اخالقی آن را روشن میکند .مانند:
فراموشی گناهان« :وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکرَ بِآیاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِی ما قَدَّمَتْ یداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلی

قُلُوبِهِمْ أَکنَّةً أَنْ یفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَی الْهُدی فَلَنْ یهْتَدُوا إِذاً أَبَداً» (کهف.)57 :
فراموشی یاد خدا« :قالُوا سُبْحانَک ما کانَ ینْبََِی لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِک ِمنْ أَوْلِیاءَ وَ لکنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ

آباءَهُمْ حَتَّی نَسُوا الذِّکرَ وَ کانُوا قَوْماً بُورا» (فرقان.)18 :
فراموشکردن مصیبتها و سرکشی مجدد« :وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیباً إِلَیهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ
نِعْمَةً مِنْهُ نَسِی ما کانَ یدْعُوا إِلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِیْضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِکفْرِک قَلِیالً إِنَّک مِنْ

أَصْحابِ النَّار» (زمر.)8 :
در تنخ ابعاد اخالقی غفلت با این گستردگی و نیز ارتباط آن با دشمنیها یافت نمیشود.
 .6 .2شرارت و ستمگری
شرارت و ستمگری در قرآن از ویژگیهای دشمن به شمار میآید و کشتن انسانها یکی از
مؤلفههای ستمگری معرفی شده است .قرآن کریم با نقل داستان هابیل و قابیل از ستم فرزندان
آدم بر هم سخن گفته (نک :.مائده )30-28 :و کشتن یک انسان را برابر کشتن تمام آدمیان دانسته
است« :مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بََِیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ
النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَّما أَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیناتِ ثُمَّ إِنَّ کثِیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِک

فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» (مائده.)32 :
تورات به آغاز این ستمگری ،در بین فرزندان آدم اشاره کرده است (نک :.پیدایش .)4 :11 ،در
اندیشه یهود نیز کشتن یک انسان برابر با کشتن همه آدمیان است (ماسون ،1385 ،ج.)754 :2
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خداوند در برابر سرکشی انسانها و ارتکاب قتل و ستمگری به آنها بیتوجهی کرده و نگاهش را
از آنان برمیدارد« :هنگامی که دستهای خود را دراز میکنید چشمان خود را از شما خواهم
پوشانید و چون دعای بسیار میکنید ،اجابت نخواهم نمود .زیرا که دستهای شما پر از خون
است» (اشعیا.)1 :15 ،
در آیات بسیاری در قرآن کریم جنگ و کشتار نکوهش شده است .مانند« :ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُالءِ تَقْتُلُونَ
أَنْفُسَکمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِیقاً مِنْکمْ مِنْ دِیارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَیهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَ إِنْ یأْتُوکمْ أُساری تُفادُوهُمْ وَ هُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَیکمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکتابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یفْعَلُ ذلِک مِنْکمْ إِالَّ خِزْی فِی

الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یوْمَ الْقِیامَةِ یرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بَِافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (بقره .)85 :اما جهاد با
متجاوزان و دفاع از خود نباید با مفهوم جنگ و ستمگری یکسان شمرده شود.
قرآن با نگاهی عمیقتر ،تعریف عامتری از ستمگری داشته و عالوه بر کشتن انسانها ،دروغبستن
به خدا و تکذیب آیات الهی را نیز ظلم میداند« :وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللَّهِ کذِباً أَوْ قالَ أُوحِی إِلَی وَ
لَمْ یوحَ إِلَیهِ شَیءٌ وَ مَنْ قالَ َسأُنْزِ ُل مِثْلَ ما أَ ْنزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَری إِذِ الظَّالِمُونَ فِی َغمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالئِکةُ با ِسطُوا
جزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ غَیرَ الْحَقِّ وَ کنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَک ِبرُونَ»
أَیدِیهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکمُ الْیوْمَ تُ ْ

(انعام93 :؛ یونس17 :؛ عنکبوت68 :؛ صف.)7 :
واژه «شرّ» به زبان عبری «رشع» ( ֶ ֶ֫ר ׁשַ ע؛  )Wickednessاست

( Vicesimus Wigram, 1843:

« .)Vol. II: 1194شرارت» واژهای برای تمامی اعمال بد و مجموعهای از صفات ناپسند انسانها
است .شرارت همراه با اوصاف دیگر در بیان ویژگیهای دشمن ،در تنخ بارها به کار رفته است.
مثالً آمده است« :زیرا در زبان ایشان راستی نیست؛ باطن ایشان محض شرارت است؛ گلوی ایشان
قبر گشاده است و زبانهای خود را جال میدهند» (مزامیر .)5 :9 ،شرارت دشمنان تا اندازهای است
که مرگ پیامبرشان را آرزو میکنند:
دشمنانم درباره من به بدی سخن میگویند که کی بمیرد و نام او گم شود و اگر برای دیدن من بیاید،
سخن باطل میگوید و دلش در خود شرارت را جمع میکند .چون بیرون رود آن را شایع میکند و
جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمامی میکنند و درباره من بدی میاندیشند ،که «حادثهای مهلک بر

او ریخته شده است و حال که خوابیده است دیگر نخواهد برخاست» (مزامیر.)41-8 :5 ،
در تنخ آمده است:

200

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،38پايیز و زمستان 1396

«اما خاندان اسرائیل نمیخواهند تو را بشنوند .زیرا که نمیخواهند مرا بشنوند .چون که
تمامی خاندان اسرائیل سختپیشانی و قسیالقلب هستند» (حزقیال 3 :7 :و نیز :حزقیال)4-2 :3 :؛
«رویهای خود را از صخره سختتر گردانیدند و نخواستند بازگشت نمایند» (ارمیا .)5 :3 ،این
قساوت سبب کری و کوری باطنی آنان شده است:
این را به خاندان یعقوب اخبار نمایید و به یهودا اعالن کرده ،گویید که ای قوم جاهل و بیفهم که
چشم دارید اما نمیبینید و گوش دارید اما نمیشنوید این را بشنوید .خداوند میگوید آیا از من
نمیترسید و آیا از حضور من نمیلرزید که ریگ را به قانون جاودانی ،حد دریا گذاشتهام که از آن
نتواند گذشت و اگرچه امواجش متالطم شود غالب نخواهد آمد .گفت :برو و به این قوم بگو البته

خواهید شنید ،اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد (اشعیا.)6 :9 ،
قرآن ،درباره سنگدلی بنیاسرائیل میفرماید« :ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکمْ مِنْ بَعْدِ ذلِک فَهِی کالْحِجارَةِ أَوْ
أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما یتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یشَّقَّقُ فَیخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یهْبِطُ مِنْ
خَشْیةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بَِافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» (بقره .)74 :نیز آمده است« :وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدی الیسْمَعُوا وَ

تَراهُمْ ینْظُرُونَ إِلَیک وَ هُمْ ال یبْصِرُونَ» (أعراف.)198 :
در کتاب مزامیر ،در توصیف شریران آمده است« :حرفها میزنند و سخنان ستمآمیز میگویند.
جمیع بدکاران الف میزنند .ای خداوند قوم تو را میشکنند و میراث تو را ذلیل میسازند .بیوهزنان
و غریبان را میکشند و یتیمان را به قتل میرسانند» (مزامیر .)94-6 :4 ،تعریف تنخ از ستمگر بسیار
روشن است« :اما چشمان و دل تو نیست جز برای حرص خودت و برای ریختن خون بیگناهان
و برای ظلم و ستم تا آن را به جا آوری» (ارمیا.)22 :17 ،
همچنین ،از شرارت دشمنان در اورشلیم چنین یاد میکند ...« :و غریبان را در میان تو
مظلوم ساختند و بر یتیمان و بیوهزنان در میان تو ستم نمودند  ...و بعضی در میان توبه جهت
ریختن خون نمامی مینمودند و در میان تو مرتکب قباحت میشدند» (حزقیال.)22-10 :7 ،
 .7 .2استهزا و بهانهجویی
در قرآن کریم و تنخ ،استهزا و بهانهجویی دشمنان ،برای نپذیرفتن دعوت حق ،از ویژگیهای بارز
دشمن است« :فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِیا حَتَّی أَنْسَوْکمْ ذِکرِی وَ کنْتُمْ مِنْهُمْ تَْضْحَکونَ» (مؤمنون .)110 :آیه به نگاه
مسخرهآمیز کافران به مؤمنان اشاره میکند که با این تمسخر ،یاد خدا را فراموش کردند (طباطبایی،
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 ،1417ج.)71 :15
واژه «لَعَگ» ( ַלעַג) (laag؛ )mockeryدر تنخ  20بار به معنای تمسخرکردن به کار رفته
(.)Renn, 2008: 577

است1

«صَخَک» به معنای خندیدن 13 ،بار در کتاب مقدس به کار رفته و گاه

معنای منفی ندارد؛ مانند خندیدن ابراهیم و همسرش از خبر بچهدارشدنشان

(نک :.پیدایش:17 ،

)7؛ اما بیشتر در معنای تمسخرکردن استفاده شده است ،مانند حس غریب دامادهای حضرت
لوط به خروج از شهر (نک :.پیدایش.)19 :14 :
در تنخ اشاره شده که کافران مؤمنان را تمسخر کردند ،مانند« :پس شاطران شهر به شهر از
سی تا زبولون گذشتند ،لیکن بر ایشان استهزا و سخریه مینمودند» (دوم تواریخ:10 ،
زمین افرایم و مَنَ ّ

 .)30این جمله درباره مؤمنانی است که در زمان حزقیای پادشاه ،وقتی خواستند مجدداً عید فِصَح
را که از اعمال عبادی یهود به شمار میآید ،برگزار کنند ،با استهزای مخالفان مواجه شدند .قرآن
نیز میفرماید« :وَ إِذا نادَی ُتمْ إِلَی الصَّالةِ اتَّخَذُوها ُهزُواً وَ لَعِباً ذلِک بِأَنَّهُمْ قَ ْومٌ ال یعْقِلُونَ» (مائده.)58 :
قرآن کریم به استهزای دشمنان درباره ذرّیة حضرت محمدﷺ پاسخ میفرماید« :انَّ شانِئَک

هُوَ الْأَبْتَر» (کوثر .)3 :شبیه به این استهزا در تنخ یافت میشود .ایوب نیز درباره ذرّیتش مسخره
میشود« :او را در میان قومش نه اوالد و نه ذریت خواهد بود ،و در مأوای او کسی باقی نخواهد
ماند» (ایوب .)18 :19 ،قرآن کریم اشاره میکند که کافران به گفتههای پیامبرشان ایمان نمیآورند
و از پیامبر با تمسخر درخواست عذاب میکنند« :قالُوا أَ جِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما کانَ یعْبُدُ آباؤُنا

فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ» (اعراف.)70 :
در تنخ نیز دشمنان عذاب الهی را به سخره میگیرند« :اینک ایشان به من میگویند :کالم
خداوند کجا است؟ اآلن واقع بشود» (ارمیا .)17 :15 ،دشمنان وجود خدا را به تمسخر گرفته و به زعم
خودشان ،داوود را تخریب میکنند« :دشمنانم به کوبیدگی در استخوانهایم مرا مالمت میکنند،
چون همه روزه میگویند :خدای تو کجا است؟» (مزامیر.)42 :10 ،
قرآن کریم در برابر بهانهجویی کافران میفرماید« :وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَک حَتَّی نَرَی اللَّهَ

 .1و در دوم تواریخ30 :10 ،؛ ایوب 21 :3 ،و امثال30 :17 :؛  1 :26به کار رفته است .البته به تمسخر خداوند به
دشمنان و مخالفان نیز در مزامیر2 :4 ،؛  59 :8اشاره شده ،که از همین واژه استفاده شده است.
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جَهْرَةً فَأَخَذَتْکمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» (بقره)55 :؛ و اینگونه انذار میدهد« :وَ قالَ الَّذِینَ ال یرْجُونَ لِقاءَنا
لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَینَا الْمَالئِکةُ أَوْ نَری رَبَّنا لَقَدِ اسْتَکبَرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کبِیراً» (فرقان.)21 :

 .8 .2نفاق ،کینهتوزی و حسادت
«نفق» معانی گوناگونی در زبان عرب دارد .از جمله به معنای از بین رفتن و تمامشدن چیزی یا
خروجکردن است (ابندرید ،1988 ،ج967 :2؛ ازهری ،1421 ،ج« .)156 :9انفاق» ،خرجکردن شامل مال
و غیرمال است .انفاق به معنای تنگدستی در مال هم ترجمه میشود« .نَفق» در معنای اسمی
به معنای تونل و راه زیرزمینی است و نوعی موش به نام «یربوع» ،آن را در النه خود میسازد و
در مواقع خطر از آن خارج میشود (فراهیدی ،1409 ،ج178 :5؛ ازهری ،1421 ،ج .)156 :9در اصطالح
اسالمی «نفاق» عمل ظاهری و کفرِ باطنی است« .نافق الرجل نفاقا» ،یعنی اسالم را آشکار و کفر
خود را پنهان داشت (عسگری ،1386 ،ج.)191 :1
منافقان در قرآن کریم مغضوب خداوند هستند ...« :هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یؤْفَکونَ»
(منافقون )4 :و نیز « ...عَلَیهِمْ دائِرَ ُة السَّوْءِ وَ غَْضِبَ اللَّهُ عَلَیهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِیراً» (فتح:

 .)6منافق میپندارد کسی متوجه اعمالش نیست و برای رسیدن به اغراض خود به اعمالی مخفیانه
دست میزند؛ اما خداوند از سرّ و نهان همه چیز آگاه است« :قلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِی صُدُورِکمْ أَوْ تُبْدُوهُ

یعْلَمْهُ اللَّهُ وَ یعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ» (آلعمران.)29 :
در تنخ نیز آمده است:
وای بر آنانی که مشورت خود را از خداوند بسیار عمیق پنهان میکنند و اعمال ایشان در تاریکی
میباشد و میگویند «کیست که ما را ببیند و کیست که ما را بشناسد؟» ای زیر و زبرکنندگان
هر چیز! آیا کوزهگر مثل گِل محسوب میشود یا مصنوع درباره صانع خود گوید مرا نساخته است

و یا تصویر درباره مصورش گوید که فهم ندارد؟ (اشعیا.)29-16 :15 ،
«خانِف» (חָ נֵף) )hypocrite ،(chanephبه معنای منافق 13 ،بار راجع به کافران و ریاکاران در
کتاب مقدس آمده است 1.این واژه درباره افراد بداندیشی که به تمسخر میپردازند ،به کار رفته

 .1از جمله در :ایوب8 :13 ،؛ 17 :8؛ 36 :13؛ امثال11 :9 ،؛ اشعیا9 :17 ،؛ .33 :14
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) )Renn, 2008: 504که در فارسی« ،جبّار» ترجمه شده است! (کتاب مقدس .)662 :2005 ،در تنخ
منافقان مغضوب خداوند هستند:
از این سبب خداوند از جوانان ایشان مسرور نخواهد شد و بر یتیمان و بیوهزنان ایشان ترحم نخواهد
نمود .چون که جمیع ایشان منافق و شریرند و هر دهانی به حماقت متکلم میشود با این همه غضب
او برگردانیده نشده و دست او هنوز دراز است (اشعیا.)9 :17 ،

منافق در امیدهای واهی به سر میبرد و بر خانه سستبنیان عنکبوت تکیه میکند:
«همچنین است راه جمیع فراموشکنندگان خدا .و امید ریاکار ضایع میشود که امید او منقطع
میشود ،و اعتمادش خانه عنکبوت است .بر خانه خود تکیه میکند و نمیایستد؛ به آن متمسک
میشود و لیکن قائم نمیماند» (ایوب.)15-8 :13 ،
قرآن کریم مثال خانه عنکبوت را برای اعمال کافران و بتپرستان به کار برده است« :مَثَلُ
الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیاءَ کمَثَلِ الْعَنْکبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوتِ لَبَیتُ الْعَنْکبُوتِ لَوْ کانُوا
یعْلَمُونَ» (عنکبوت .)41 :همچنین ،نشان میدهد که منافقان به فکر توبه نیستند« :أَوَال یرَوْنَ أَنَّهُمْ

یفْتَنُونَ فِی کلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ َمرَّتَینِ ثُمَّ ال یتُوبُونَ وَ ال هُمْ یذَّکرُونَ» (توبه )126 :و دعوت آنان به حق کاری
عبث است ...« :وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی الْهُدی فَال تَکونَنَّ مِنَ الْجاهِلِینَ» (انعام.)35 :
تنخ نیز در توصیف منافق آورده است که او در دل غضب میپروراند و با وجود آنکه خدا به
او تنبه میدهد ،توبه نمیکند« :اما آنانی که در دل ،فاجرند غضب را ذخیره مینمایند ،و چون
ایشان را میبندد استغاثه نمینمایند» (ایوب.)36 :13 ،
در تنخ از تردید منافقان حکایت شده و نوعی ترس و دودلی در آنان نمایان است« :گناهکارانی
که در صهیوناند میترسند و لرزه منافقان را گرفته است( ،و میگویند) :کیست از ما که در آتش
سوزنده ساکن خواهد شد و کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟» (اشعیا:14 ،

 .)33احساس دودلی منافقان در قرآن کریم وضوح بیشتری دارد .مثالً میتوان به تردید منافقان
به سبب نداشتن ایمان به خدا و روز جزا اشاره کرد که در مواقف دشواری که پای جان و مال در
میان است ،طفره میروند و برای جلوگیری از رسوایی خود از ولی امرشان درخواست معافیت
میکنند (طباطبایی ،1417 ،ج« :)289 :9إِنَّما یسْتَأْذِنُک الَّذِینَ ال یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ

فَهُمْ فِی رَیبِهِمْ یتَرَدَّدُونَ» (توبه .)45 :منافقان چون صداقت ندارند ،از برمالشدن افکارشان میترسند:
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«یحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِی قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ» (توبه.)64 :
قرآن کریم درباره ویژگیهای منافقان توضیحات بیشتری میدهد ،از قبیل :یاد اندک خداوند
و کسالت در عبادت (نک :.نساء )142 :و قسمخوردنهای دروغ (نک :.توبه)62 :؛ منافق حقیقت را وارونه
جلوه میدهد؛ لذا دروغگویی از ویژگیهای او استَ « :و ِمنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْیوْ ِم الْآخِرِ َو ما

هُمْ بِمُؤْمِنِین» (بقره )8 :و نیز:

«وَ یقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِک بَیتَ طائِ َفةٌ مِنْهُمْ غَیرَ الَّذِی تَقُول( »...نساء:

 .)81در تنخ نیز آمده« :زبان ایشان تیر مهلک است که به فریب سخن میراند .به زبان همسایه
خویش سخنان صلحآمیز میگویند ،اما در دل خود برای او کمین میگذارند» (ارمیا.)9 :8 ،
کینهتوزی و حسادت ویژگی دیگر دشمنان است .در قرآن کریم بیشتر حسادتها مربوط به
اهل کتاب در عهد رسولاهللﷺ است« :وَدَّ کثِیرٌ مِنْ أَهْل الْکتابِ لَوْ یرُدُّو َنکمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِکمْ کفَّاراً حَسَداً
مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَینَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّی یأْتِی اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ»
(بقره .)109 :در جای دیگری میفرماید« :أَمْ یحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَْضْلِهِ فَقَدْ آتَینا آلَ

إِبْراهِیمَ الْکتابَ وَالْحِکمَةَ وَ آتَیناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً» (نساء .)54 :منظور از آلابراهیم ،حضرت رسولﷺ و
خاندان وی است .آیات درباره یهودیانی است که با حسادت به رسولﷺ و ایجاد تردید در دل
مؤمنان ،علیه پیامبر بودند .آنان با وجود اینکه موحد بودند با بتپرستان همنوا شدند و بتهای
آنان را تأیید کردند (مکارم شیرازی و دیگران ،1374 ،ج421 :3؛ طباطبایی ،1417 ،ج376 :4؛ قاسمی،1418 ،

ج .)174 :3این نوع حسادت ،در تنخ مطرح نیست.
قرآنکریم درباره این ویژگی دشمن میفرماید:
یا أَیهَا الَّذِینَ آ َمنُوا ال تَ َّتخِذُوا بِطا َنةً مِن دُونِکم ال یألُونَکم خَباالً وَدُّوا ما عَ ِنتُّم قَد بَدَتِ البَغضاءُ ِمن
أَفواهِهِم وَ ما تُخفِی صُدُورُهُم أَک َبرُ قَد بَینَّا لَکمُ الآیاتِ إِن کنتُم تَع ِقلُونَ* ها أَنتُم أُوال ِء تُحِبُّو َنهُم وَ ال
ظ
یحِبُّونَکم وَ تُؤمِنُونَ بِالکتابِ ک ِّلهِ وَ إِذا لَقُوکم قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوا عَضُّوا عَلَیک ُم الأَنامِلَ ِمنَ الغَی ِ
سنَةٌ تَسُؤهُم وَ إِن تُصِبکم سَیئَةٌ یفرَحُوا
قُل مُوتُوا بِغَیظِکم ِإنَّ اللَّهَ َعلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ * إِن تَمسَسکم حَ َ

بِها وَ إِن تَصبِرُوا وَ َتتَّقُوا ال یضُرُّکم کیدُهُم شَیئاً إِنَّ اللَّ َه بِما یعمَلُونَ مُحِیطٌ (آلعمران.)120-118 :
در تنخ نیز مضامینی مشابه ،دشمن را چنین معرفی میکند:
دشمنانم درباره من به بدی سخن میگویند که کی بمیرد و نام او گم شود و اگر برای دیدن من
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بیاید ،سخن باطل میگوید و دلش در خود شرارت را جمع میکند .چون بیرون رود آن را شایع
میکند .و جمیع خصمانم با یکدیگر بر من نمامی میکنند و درباره من بدی میاندیشند ،که
حادثهای مهلک بر او ریخته شده است .و حال که خوابیده است دیگر نخواهد برخاست (مزامیر،

.)41-8 :5
بر دشمنانم نظر کن .زیرا که بسیارند و به کینه تلخ به من کینه میورزند (مزامیر.)25 :19 ،

در تنخ ،عبارات پندگونهای حاوی پیامی کلی به بشر دیده میشود« :غضبْ ستمکیش است
و خشمْسیل؛ اما کیست که در برابر حسد تواند ایستاد؟» (امثال27 :4 ،؛ نک :.الویان.)19-18 :17 ،
داستانهایی از حسادت دشمنان به انبیا نقل شده که بعضاً مانند داستان حسادت برادران یوسف،
با قرآن مطابقت دارد:
و چون برادرانش دیدند که پدر ایشان او را بیشتر از همه برادرانش دوست میدارد از او کینه
داشتند و نمیتوانستند با وی به سالمتی سخن گویند .و یوسف خوابی دیده ،آن را به برادران
خود بازگفت .پس بر کینه او افزودند  ...و به سبب خوابها و سخنانش بر کینه او افزودند  ...و
برادرانش بر او حسد بردند ،و اما پدرش ،آن امر را در خاطر نگاه داشت (پیدایش.)37-8 :4 ،

در ادامه دسیسههای آنان برای خالصی از ش ِّر یوسف بیان شده است که مطابق با بیانات
قرآن کریم است (نک :.یوسف .)9-5 :در تنخ از حسادتهای شخصی بهتفصیل سخن گفته شده که
در قرآن یافت نمیشود؛ از قبیل حسادت شاؤل به داوود نبی (نک :.اول سموئیل ،)11-9 :حسادت
ال مغایر با
سلیمان به برادر خود ادونیا و حسادت داوود به شمعی (نک :.اول پادشاهان) که کام ً
توصیفات قرآن کریم از این دو پیامبر گرانقدر است (نک :.نمل15 :؛ ص30 :؛ إسراء.)55 :
 .9 .2نادانی و سفاهت
«سفاهت» به معنای کمخِرَدی (ازهری ،1421 ،ج )82-81 :6و «سفیه» به معنای احمق و جمع آن
«سُفَها» است (زمخشری ،1979 ،ج« .)299 :1سفه» به معنای خفت نفس است که به سبب کمعقلی
پدید میآید (راغب اصفهانی ،1412 ،ج414 :1؛ فیومی .)279 :1314 ،از این ویژگی منافقان با صراحت
در قرآن یاد شده است« :وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ کما آمَنَ السُّفَهاءُ أَال إِنَّهُمْ هُمُ

السُّفَهاءُ وَ لکنْ ال یعْلَمُونَ» (البقره.)13 :
سفیهان حق را نمیشنوند و تسلیم نمیشوند« :وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ

کما آمَنَ السُّفَهاءُ أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لکنْ ال یعْلَمُونَ» (بقره .)13 :رویگردانی دشمنان از آیین ابراهیم
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نشانه سفاهت آنان است« :وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ( »...بقره .)130 :اما نادانان
کسانی هستند که از روی بیعلمی مخالفت میکنند .قرآن کریم علت اصلی دشمنیها با پیامبر
خود را تدبّرنکردن در قرآن میداند« :أَفَال ی َتدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً

کثِیراً» (نساء .)82 :همچنین ،خداوند این سفاهت و نادانی را به علت کوری و کری واقعی و درونی
میداند« :وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدی الیسْمَعُوا وَ تَراهُمْ ینْظُرُونَ إِلَیک وَ هُمْ ال یبْصِرُونَ» (أعراف.)198 :
دشمن نادان از شیطان تبعیت میکند« :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجادِلُ فِی اللَّهِ بََِیرِ عِلْمٍ وَ یتَّبِعُ کلَّ شَیطانٍ

مَرِید» (حج .)3 :چنین مفهومی در تنخ نیامده است .واژههای «اِوییل ،ایوِلِث ،کسال ،کسِل ،کسییل،
کسییلوث ،سَکل ،سیکلوت ،پِثیَ ،نبَال و نِباال»

( Ewiyl, Iwweleth, kasal, kesel, kesiyl, kesiyluth,

 )Sakal, Sikluth, Pethiy. Nabal, Nebalahبه معنای سفاهت در تنخ آمده است

( Gowan, 2003:

 1.)140برای نمونه کلمه «ناوال» (נָבָ ל) در جمله (اول سموئیل )13 :13 ،و ایوِلِث

(ּא ֶ֫ ֶּולֶת)

در جمله

(امثال )17 :12 ،به کار رفته است.
واژه «شِگاگا»

( ְּׁש ָגגָה2)ignorance ،

به معنای نادانی ،مفهوم «سهو» را در درون خود دارد

) .)Vicesimus Wigram: 1843این واژه همچنین به معنای دیوانگی و

حماقت است (نک :.تثنیه:34 ،

 28و نیز :دوم پادشاهان20 ،9 :11 ،؛ ارمیا29 :26 ،؛ هوشع9 :7 ،؛ تثنیه .)28 :28 ،واژه «خوشِخ»

(חֶֹ֫ ׁשֶ ך؛

 3)darknessنیز به معنای جهالت و تاریکی است (نک :.یوشع .)2 :5 ،در تنخ آمده است« :کیست که
مشورت را از سخنان بیعلم تاریک میسازد» (ایوب .)38 :2 ،سپس با توجهدادن به خلقت طبیعت،
انسانها را از نادانی برحذر میدارد (نک :.ایوب 41-38 :4 ،و .)39-30 :1
قرآن کریم نیز انسان را به تفکر در آفرینش وامیدارد (نک :.بقره )164 :و از جدال بدون علم
نهی میکند و میفرماید:

« َو مِنَ النَّاسِ مَنْ یجادِلُ فِی اللَّهِ بََِیرِ عِلْمٍ وَ ال هُدی وَ ال کتابٍ مُنِیرٍ» (لقمان:

 .)20در تنخ نیز آمده است« :آیا مجادلهکننده با قادر مطلق مخاصمه نماید؟ کسی که با خدا
محاجّه کند آن را جواب دهد» (ایوب.)40 :2 ،

 .1معادل این کلمات در زبان انگلیسیfolly, fool, foolish, foolishness :

 .2نک :.الویان.4 :22 ،
 .3البته این واژه هم به معنای واقعی تاریکی و ظلمت از لحاظ ظاهری و هم به معنای جهالت به کار رفته است.
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همچنین ،در تنخ آمده است که سفیهان حق را نمیشنوند« :گفت :برو و به این قوم بگو البته
خواهید شنید ،اما نخواهید فهمید و هر آینه خواهید نگریست اما درک نخواهید کرد» (اشعیا .)6 :9 ،نیز
آمده است« :چیزهای بسیاری میبینی اما نگاه نمیداری .گوشها را میگشاید لیکن خود نمیشنود»
(اشعیا )42-21 :20 ،و اراده خداوند مانع فهم آنان شده است« :ایشان نمیدانند و نمیفهمند زیرا که
چشمان ایشان را بسته است تا نبینند و دل ایشان را تا تعقل ننمایند» (اشعیا.)44 :18 :
دشمنان در روز موعود خواهند دید و شنید« :و در آن روز کران کالم کتاب را خواهند شنید
و چشمان کوران از میان ظلمت و تاریکی خواهد دید  ...زیرا که ستمگران نابود و استهزاکنندگان
معدوم خواهند شد و پیروان شرارت منقطع خواهند گردید» (اشعیا 29 :18 ،و  .)20قرآن کریم نیز
ن» (مریم.)38 :
صرْ یوْمَ یأْتُونَنا لکنِ الظَّالِمُونَ الْی ْومَ فِی ضَاللٍ مُبِی ٍ
میفرماید« :أَسْمِعْ بِ ِهمْ وَ أَبْ ِ
 .10 .2کسب مال حرام و استفاده از آن در راه دشمنی
کسب مال حرام و صرف آن در مخالفت با فرمانهای الهی و پیامبران ،از ویژگیهای دشمنان
است« :إِنَّ الَّذِینَ کفَرُوا ینْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِیصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ فَسَینْفِقُونَها ( »...أنفال .)36 :ربا ،رشوه و خوردن
اموال مردم بهناحق ،از روشهای کسب مال حرام و جمع آن است« .رَبَا» از ریشه «ربو» به معنای
ازدیاد مال و افزایش در هر چیزی است« .الرَبوَة»« ،الرُبْوَة» و «الرِبوَة» ،به معنای زمین مرتفع است.
وقتی گفته میشود رَبَا المال ،یعنی مال زیاد

شد و صاحب مال «مُرْبی» نامیده میشود (فراهیدی،

 ،1409ج283 :8؛ ابندرید ،1988 ،ج330 :1؛ ازهری ،1421 ،ج195 :15؛ جوهری ،1376 ،ج2349 :6؛ ابنفارس،

 ،1404ج« .)483 :2الرِّبا» یعنی افزونی بر سرمایه ،که در شرع اسالمی حرام است و از طریق سود
غیرشرعی به دست میآید (راغب اصفهانی ،1412 ،ج .)39 :2حال اینکه چرا این کار از ویژگیهای
دشمن به شمار میرود ،در آیات زیر آمده است« :یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبا
إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال

تُظْلَمُونَ» (بقره.)279-278 :
قرآن کریم با استفاده از تمثیلها ،شدت قبح ربا را بیان کرده است« :الَّذِینَ یأْکلُونَ الرِّبا ال
یقُومُونَ إِالَّ کما یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِک أَصْحابُ النَّارِ هُمْ
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فِیها خالِدُونَ» (بقره .)275 :بیان قرآن درباره ربا بسیار شدیدتر از گناهانی چون زنا ،شرب خمر و
قماربازی است .چون آثار منفی ربا بر جامعه ،باالتر از آثار گناهانی چون زنا و شرب خمر است
(طباطبایی ،1417 ،ج.)409 :2
قرآن کریم درباره رفتار احبار یهود در خوردن اموال مردم میفرماید« :یا أَیهَا الَّ ِذینَ آمَنُوا إِنَّ کثِیراً
مِنَ الْأَحْبا ِر وَالرُّهْبانِ لَیأْکلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یصُدُّو َن عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَا َّلذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِْضَّةَ وَ ال

ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ» (توبه .)34 :مؤمنان از خوردن اموال یکدیگر بهناحق منع شدهاند:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ إِنَّ
سوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِک عَلَی اللَّهِ یسِیراً» (النساء:
اللَّهَ کانَ بِکمْ رَحِیماً * وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِک عُدْواناً وَ ظُلْماً فَ َ

 .)30-29این صفت در ابتدا گناه شخصی به نظر میآید؛ اما ممکن است دشمنان در دشمنی با جامعه
دینی جمعآوری مال حرام را ساماندهی کنند و زمینهساز ظلم به دیگران شوند.
در تنخ آمده است:
بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ایشان گفتم« :شما هر کس از برادر خود ربا میگیرید!» و
جماعتی عظیم به ضد ایشان جمع نمودم و به ایشان گفتم« :ما برادران یهود خود را که به امتها
فروخته شدهاند ،حتیالمقدور فدیه کردهایم و آیا شما برادران خود را میفروشید و آیا میشود

که ایشان به ما فروخته شوند؟» پس خاموش شده ،جوابی نیافتند (نحمیا.)8-5 :7 ،
در تنخ عملکرد کاهنان یهودی درباره رشوهخواری نکوهش شده است؛ مانند« :سروران تو
متمرد شده و رفیق دزدان گردیده ،هر یک از ایشان رشوه را دوست دارند و در پی هدایا میروند.
یتیمان را دادرسی نمینمایند و دعای بیوهزنان نزد ایشان نمیرسد» (اشعیا)1 :23 ،؛ «رؤسای ایشان
برای رشوه داوری مینمایند و کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم میدهند و انبیای ایشان برای نقره
فال میگیرند و ( »...میکاه.)3 :11 ،
همچنین ،درباره عمل منفور ارتشاء آمده است« :و رشوت مخور .زیرا که رشوت بینایان را
کور میکند و سخن صدیقان را کج میسازد» (خروج .)23 :8 ،در کتاب تثنیه نیز آمده« :داوری را
منحرف مساز و طرفداری منما و رشوه مگیر .زیرا رشوه چشمان حکما را کور میسازد و سخنان
عادالن را کج مینماید» (تثنیه16 :19 ،؛ نیز نک :.ایوب .)5 :34 ،رشوهخواری بسیار منفور است« :ملعون
باد کسی که رشوه گیرد تا خون بیگناهی ریخته شود .و تمامی قوم بگویند :آمین!»

(تثنیه:27 ،
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 .)25درباره منافقان و ستمگران آمده است« :که در دستهای ایشان آزار است و دست راست
ایشان پر از رشوه است» (مزامیر.)26 :10 ،
در قرآن کریم واژه «رشوه» به کار نرفته ،اما خوردن مال مردم به باطل ،نکوهش شده است:
«وَ ال تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
(بقره .)188 :همچنین ،میفرماید« :سَمَّاعُونَ لِلْکذِبِ أَکالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یْضُرُّوک َشیئاً وَ إِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (مائده:

 .)42برخی مفسران معتقدند «سُحْت» در قرآن به معنای رشوه است

(حسینی جرجانی ،1404 ،ج:2

122؛ سبزواری نجفی120 :1429 ،؛ طیب ،1378 ،ج66 :4؛ ابنعطیه اندلسی ،1422 ،ج120 :2؛ سیوطی،1404 ،
ج284 :2؛ قاسمی ،1418 ،ج204 :5؛ طباطبایی ،1417 ،ج.)341 :5

در بعضی از کتب تنخ ،در خصوص کسب مال حرام و استفاده نادرست از اموال ،بیشتر نگاه
فردی مطرح است تا اجتماعی و به طور مستقیم اشاره نشده است که اموال میتوانند ابزاری برای
دشمنان به شمار روند (نک :.جامعه .)16-5 :15 ،10 ،اما قرآن کریم نگاهی فرافردی به این رذیلت
اخالقی دارد و با استفاده از سرگذشت پیشینیان انذار میدهد« :کالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکمْ قُ َّو ًة
وَ أَکثَرَ أَمْواالً وَ أَوْالداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَالقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَالقِکمْ کمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ بِخَالقِهِمْ وَ خُْضْتُمْ

کالَّذِی خاضُوا أُولئِک حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ وَ أُولئِک هُمُ الْخاسِرُونَ» (توبه.)69 :

نتیجه
توصیفات قرآن کریم و تنخ از دشمن ،بسیار به هم نزدیک است .صِرف اینکه کسی مسلمان یا
یهودی است ،بدین معنا نیست که قابلیت ندارد دشمن جامعه دینی خود شود .شخص اسرائیلی،
بنا بر مضامین کتاب مقدس ،میتواند دشمن خدا و خلق خدا باشد .در اسالم نیز منافقان با ظاهری
مسلمان ،دشمنان سرسخت اسالم هستند .صرفنظر از انواع دشمن ،آنان خصیصههای اکتسابی
مشترکی دارند .متون مقدس با توصیف این ویژگیها ،انسانها را در شناخت دشمنان یاری میکند.
وجوه تشابه فراوان در ویژگیهای دشمن در دو کتاب ،بیانگر تعریف یکسان قرآن کریم و
تنخ از مفهوم دشمن است .در هر دو کتاب« ،بتپرستی» مهمترین انحراف انسان در خداپرستی
است و بتپرست دشمن خدا است؛ اما «انکار معاد» فقط از ویژگیهای دشمن در قرآن است .در
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تنخ چندان از معاد صحبت نشده است .بنابراین ،از انکار آن نیز بهسختی میتوان چیزی یافت.
«سرکشان» در هر دو کتاب با وجود داشتن چشم و گوش ،کور و کرند .هر دو کتاب به «تحریف
کالم الهی» اشاره کردهاند؛ قرآن کریم آشکارتر به تحریف معنایی و لفظی به دست دشمن پرداخته
است .در تنخ این تحریف بیشتر معنایی بیان شده؛ ولی هر دو کتاب با تأکید بر احساس به خطر
افتادن منافع داوران و رؤسای مذهبی به اقدام آنها برای تحریف اشاره کردهاند« .پیمانشکنی» از
دیگر خصایص دشمن در هر دو کتاب است .در تنخ بهتفصیل از پیمانشکنیهای بنیاسرائیل در
ادوار گوناگون سخن گفته شده که قرآن نیز به طور خالصه به برخی از آنها اشاره کرده است .در
قرآن کریم درباره پیمانشکنی عهد الهی مبنی بر پیروینکردن از شیطان سخن گفته شده ،ولی در
تنخ چنین عهدی نیامده است .هر دو کتاب درباره پیمانشکنیهای مربوط به عصر خود سخن
گفتهاند که منطقاً تفاوت زمانی ،مخاطبان متفاوتی را پدید آورده است .بیانهای قرآن کریم و تنخ
درباره «غفلت» نیز یکسان است؛ اما تنخ بیشتر نگاه تاریخی به غفلت دشمنان دارد و قرآن نگاه
اخالقی .قرآن با دستهبندی مفاهیم به غفلت وضوح میبخشد؛ اما تنخ این گستردگی معنا را ندارد.
هر دو کتاب به «ستمگری» دشمنان اشاره کردهاند .قرآن عالوه بر کشتار و قتل ،اعمالی چون
دروغبستن بر خدا و تکذیب آیات الهی را در زمره ستمگری آورده است؛ در تنخ اینگونه نیست.
در ویژگیهای «استهزا»« ،نفاق» و «نادانی» عمدتاً تشابه وجود دارد؛ ولی در خصوص
«کسب مال حرام» ،تنخ اشارات مستقیم به «رشوه» دارد .در قرآن کریم به این واژه اشاره نشده
هرچند عدهای از مفسران واژه «سُحت» را به معنای رشوه گرفتهاند؛ اما به دیگر طُرُقِ حرامِ کسب
مال ،از قبیل ربا ،مکرر اشاره شده است .این همه تشابه در مفهوم ،امری است که قرآن با بیانی
آشکار آن را به جهانیان اعالم میفرماید« :وَ ما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یفْتَری مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکنْ تَصْدِیقَ الَّذِی
بَینَ یدَیهِ وَ تَفْصِیلَ الْکتابِ ال رَیبَ فِیهِ ِمنْ رَبِّ الْعالَمِینَ» (یونس.)37 :

بنابراین ،با رجوع به قرآن کریم و کتاب مقدس یهودیان او ًال به شناخت صحیحی از دشمن
دست مییابیم .سپس به شباهت فراوان این دو دین در تعریف دشمن پی میبریم .این شناخت
در ایجاد روابط بهتر بین پیروان ادیان مؤثر است.
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