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رويکردی بيناالديانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کريم
*

احمد پاکتچی

چکيده
کاوش در برخی مفاهیم قرآنی ،که در آموزههای دیگر ادیاا ابراهییای نیاج و اود دارنا ،
مجال مناسبی برای مطالعات تطبیقی بیناالدیانی و بررسی موارد اشتراک و افتارا آ هاا را
فراهم میآورد .مفهوم «ذکر» در سیا آیة  501سورة انبیاء در شیار نیونههایی است کاه باا
مضامین مشابهی در آیات عه عتیق رایج به کار برده ش ه اسات .ژاهوهح ضا ار تا ش
کرده با بهکارگیری دادههای زبا شناسی تاریخی از خ ل دی گاه مفسرا قرآ کاریم و نیاج
شارضا عه ین در خصوص معنای آیه و مفهوم ذکر در آ به تبیینی بیناالدیانی از مفهاوم
قرآنی نایل آی .
کليدواژهها :ذکر ،زبور ،تورات ،عه عتیق ،ارثبری زمین.

 .1مقدمه
در سورة انبیاء آیهای و ود دارد کاه در آماوزههاای آخرالجماانی مسانیانا نقاح بسایار
تعیینکنن های داشته است« :وَلَقَدْ کتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَْْندِ النرِکأِ ََّاَّ الرنضَرََْ ثَأِاعَنا دِبَنا ِ َ
الصَّالِحُواَ» (در زبور بع از ذکر نوشتیم :بن گا شایستهام وارث زمین خواهن ش ) .فراتار
از نبة یادش ه ،و ود دقیقاً هیین مضیو در زبور کنونی یا مجامیر ،از کتا عها عتیاق
رایج در میا یهودیا و مسیحیا (مجامیر ،)92 :73 ،گشاین ة فضایی بارای مقایساة کتا
مق س ادیا ابراهییی و مطالعات بیناالدیانی است و در مقالة ضا ر بهویهه به ایان نباه
تو ه ش ه است.
* دانشیار گروه مطالعات قرآ و ض یث دانشگاه امام صاد
تاریخ دریافت ،5726/5/56 :تاریخ ژذیرش5726/7/5 :

(ع)apakatchi@gmail.com ،

 22رويکردی بيناالديانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کريم

نکتهای که در خصوص آیة یادش ه و ود دارد ایان اسات کاه شاالحهاای مو اود در

مسیر تفسیر این آیه و بیا مراد از واژههای کنی ی «زبور» و «ذکار» در سانت تفسایر قارآ ،
طی قر های متیادی ،مانع از آ ش ه است که عیق بیناالدیانی ایان آیاه آ گوناه کاه بایا
مورد م اقه قرار گیرد .مسئنة اصنی در ژهوهح ضا ر این است که مشاخ شاود مقصاود
از «ذکر» در آیه شیست و اساساً به شه دلیل قرآ کریم در این آیه آماوزة زباور را باا کتاابی
میتوان راهگشای درک عییقتاری
ژیح از آ به همسنجی نهاده است؟ ژاسخ به این ژرسح 
از معنای آیة شریفه در خصوص ارثبری صالحا در زمین باش .
ژهوهح ضا ر ژنی میا مطالعات قرآنی و مطالعات عه ینی اسات و در آ از دادههاای
االا ژاهوهحهاای
زبا شناسی تاریخی نیج استفاده ش ه است .در این ت ش ،بار خا
همسنخ ،به ای بهرهگیری از دادههای ضوزة عه ین بارای تا قیقات قرآنای کاه عینکاردی

ترارشتهای ( )transdisciplianryمحسوب میشود ،کوشح ش ه اسات تاا ناوعی گفاتوگاو

میا دادههای دو ضوزة عنیی صورت گیرد و این دادهها بارای رسای باه نتیجاهگیاریای
رشاتهای ( )interdisciplinaryدر معناای
مشترک همگرا شون  .به تعبیر دیگر ،ژهوهشای میاا  
اخ آ ساما یافته است.

 .2تفسير ذکر يادشده در اقوال مفسران
واژة ذکر و تفسیر آ در آیة مورد بحث ،از هیا نخسات ،مو اوع گفاتوگاوی مفسارا
میتاوا اقاوال منتسا باه
قرآ بوده است .در ژی ستاری در منابع ض یث و تفسیر مأثور 
طبقهبن ی کرد.
صحابه ،تابعین ،و مفسرا متق م را در شهار گروه اصنی 

 6.1گروه اول ،لوح محفوظ بهعنوان ذکر
اقوالی که در تفسیر «ذکر» آ را «امالکتاب» یا مفهومی نجدیا باه آ باهعناوا کتاابی در
دانستهان و «زبور» را ،که ژس از آ آما ه ،ناه آ گوناه کاه مشاهور اسات کتااب

آسیا
دانستهانا  .ایان طیا از تفسایر در

مجیوعهای از کت آسیانی

ضضرت داوود(ع) ،بنکه
منقوالت زیر دی ه میشود:
سعی بن بیر از ابن عباس« :آ شه در آسیا است» (الر فني السناا ) باهعناوا
«ذکر» و تاورات و انجیال و قارآ باهعناوا «زباور» (ابان اوزی :5003 ،ج 930 ،1؛
یاءمق سی :5050 ،ج .)537 ،50
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سعی بن بیر در قول اول منقول از وی« :آ شاه در آسایا اسات» باهعناوا «ذکار» و
تورات و انجیل و قرآ بهعنوا «زبور» هیانن ژیشاین (هنااد بان ساری :5006 ،ج 597 ،5؛
بسوی :5720 ،ج 059 ،5؛ ج 953 ،7؛ طبری :5001 ،ج 507 ،53؛ طحاوی :5001 ،ج .)923 ،50
تقریر دیگر قاول اول ساعی بان بیار« :اصانی کاه ایان کتا (کتا آسایانی) از آ
نسخهبرداری ش هان » (االصل الر نسخت منه هره الکتب) به عنوا «ذکر» و تورات و انجیال

و قرآ به عنوا «زبور» (ابوعبی 6 :5213 ،؛ طحاوی :5001 ،ج .)921 ،50
ابن زی « :کتاب مادر که ژیح از آ (کت آسیانی) شیجهاا در آ نوشاته شا ه اسات»
(امالکتاب الر ثکتب فيه االشيا قبل ذلک) بهعنوا «ذکر» و «کتبی که بار ژیاامبرا ناازل
ش ه است» به عنوا «زباور» (طباری :5001 ،ج  .)507 ،53در نقال ابان اوزی تو ای
امالکتاااب در ایاان قال ا فشاارده ش ا ه اساات« :آ شااه نااجد خ اساات» (الننر دننند اهلل)
(ابن وزی :5003 ،ج .)930 ،1
مجاه بن بر در نقل مشهور« :کتاب مادر که ناجد خ اسات» (ام الکتناب دنند اهلل) باه
عنوا «ذکر» و «کتاب» (ظاهراً مقصود کت نازل بر ژیامبرا ب و تعیاین) باهعناوا «زباور»
(طبری :5001 ،ج 507 ،53؛ بغوی :5003 ،ج 935 ،7؛ ابن وزی :5003 ،ج  .)930 ،1اب
نسخ کتاب طحاوی بهصورت «الزبور الکتاب دند اهلل» ظاهراً بای ضیل بر افتاادگی شاود
(طحاوی :5001 ،ج .)922 ،50
مقاتل بن سنییا « :لوح محفوظ» بهعنوا «ذکر» و «تاورات و انجیال و قارآ » باهعناوا
«زبور» (مقاتل بن سنییا  :5090 ،ج  .)739 ،9ابن ابی زمنین این تفسیر را عیناً به مجاه بان
بر نسبت داده است (ابن ابی زمنین :5077 ،ج  )560 ،7که بای ناشای از خنا مجاها باا
مقاتل یا برداشتی از سخن مجاه باش .
ض یثی از امام صاد (ع)(« :امری) نجد خ ا» بهعناوا «ذکار» (النرکأ دنند اهلل) و «زباور
داوود (ع)» بهعنوا «زبور» (صفار516 :5000 ،؛ کنینی :5725 ،ج .)996 ،5
ابوطال مکی« :ذکر اول یا لوح محفوظ» بهعنوا «ذکر» و «زُبُر اولی یا صح » بهعناوا
«زبور» (مکی :5053 ،ج .)55 ،9
در ژایا سخن از این گروه بای گفت ،هیین برداشت از «ذکر» و «زبور» تنویحااً در یا
روایت تاریخی از محی بن عاصم کوفی هم دیا ه مایشاود ،آ اا کاه در ساخن از فات
موصل و نگ هاشم بن عتبه با الشکا بن قالوس در زما خنیفة دوم و آم نا ای ایبای
از سوی خ اون به سپاه مسنیانا در ین عبارات ن اشا ه مایگویا « :آناا را در کتااب
مکنو یاد کردم ،هیانا نوشتیم در زبور بع از ذکر ( »...ذکأتعم في الکتاب الاکنوا ولقد کتبننا
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في الزبور ( )...واق ی ،بیتا :ج  .)955 ،9محی بن ریر طبری نیج ژس از نقال هیاة اقاوال
متق م ،نظریة امالکتاب را تر ی نهاده (طبری :5001 ،ج  )500 ،53و معیر بن راشا اشااره
داشت که به ج کنبی مفسرا معتبر زبور را «کتااب (آسایانی)» و ذکار را «اصانی کاه ناجد
میدانستن (صنعانی :5050 ،ج .)70 ،7
خ است» (االصل الر دند اهلل) 
همشنین شیخ مفی در نوشتههای ک می خود ،به هنگام ساخن از لاوح ،آ را باهعناوا
میکن که «در آ هر آ شه تا روز قیامت روی ده  ،نوشته ش ه اسات»

«کتاب خ ا» وص
مایشایارد (مفیا  .)30 :5050 ،از
و در ادامه آ را هیا ذکر یادشا ه در آیاة ماورد بحاث 
معاصرا  ،ع مه طباطبایی ژس از اشاره به این قول مفسرا  ،که مقصود از ذکر لاوح محفاوظ
باش  ،با عبارت مبهم «وهو کاا تأ » ناخرسن ی خود از ایان برداشات را بیاا کارده اسات
(طباطبایی ،بیتا :ج .)792 ،50

 1.1گروه دوم ،تورات بهعنوان ذکر
اقوالی که در تفسیر ذکر آ را تورات منفرداً یا هیراه با انجیل انگاشته و زبور را ،کاه ژاس از
دانستهان  .این طی از تفسیر در مرویات زیر دی ه میشود:

آ آم ه ،قرآ کریم
سعی بن بیر در قول دوم منقول از وی :تورات بهعنوا «ذکر» و قرآ بهعناوا «زباور»
(طبری :5001 ،ج 507 ،53؛ ابونعیم :5715 ،ج  )913 ،0یا تورات و انجیل بهعناوا «ذکار» و
قرآ بهعنوا «زبور» (ابن ابی شیبه :5002 ،ج 519 ،6؛ ابن وزی :5003 ،ج .)930 ،1

شاامل «تاورات و انجیال و صاح

محی بن ادریس شافعی هم «ذکر» را کت سان
برمیآی که «م بْد الرکأ» بایا کتاابی
میشیارد و بهتنوی از سخن او 
ابراهیم» 
انجیل یعنی قرآ باش (شافعی ،بیتا :ج .)905 ،0

یا تر از

به آ شه ذکر ش بای اقوالی را ا افه کارد کاه در تفسایر ذکار آ را هامشناا تاورات
دانساتهانا  .ایان طیا از

انگاشته و زبور را که ژس از آ آم ه کت آسیانی مابع تاورات

میشود:
تفسیر در منقوالت زیر دی ه 

روایت ابن سع از نیاکانح از ابن عباس« :تورات» باهعناوا «ذکار» و «کتا (آسایانی
بع ی)» بهعنوا «زبور» (طبری :5001 ،ج 507 ،53؛ ثعنبی :5099 ،ج 757 ،6؛ بغاوی:5003 ،
ج )935،7؛ هیین تفسیر به روایت عوفی از ابن عباس (ابن وزی :5003 ،ج )930 ،1
و از قول احاک بان ماجاضم (طباری :5001 ،ج 507 ،53؛ ثعنبای :5099 ،ج 757 ،6؛
بغوی :5003 ،ج  )935 ،7نیج آم ه است.
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عامر شعبی :تورات یا «ذکر موسی» یا بهصاورت ترکیبای و باهعناوا با ل «تنورا ذکنأ
موسي» بهعنوا «ذکر» و «زبور داوود (ع)» به عنوا «زبور» (ابن ابی شایبه :5002 ،ج 519 ،6؛
طباااری :5001 ،ج 500-507 ،53؛ ابااان ابااای ضااااتم :5052 ،ج 9035 ،1؛ طحااااوی:5001 ،
ج922-921،0؛ ثعنباای :5099 ،ج 757 ،6؛ ضاااکم :5055 ،ج 609 ،9؛ اباان ااوزی:5003 ،
ج .)930 ،1هیین تفسیر به نقل از کنبی نیج آم ه است (صنعانی :5050 ،ج .)70 ،7
در ژایاا گاروه دوم بایا باه منقاوالتی از ابوصاال (یحیای بان معاین )975 :5052 ،و
ابوالعباس ثعن (ثعن  )10 :5260 ،اشاره کرد که بهسب ابهام در عبارت بین دو شق گاروه
دوم مرددن  .همشنین بای به قولی با مر ع مجهول در تفسیر عنی بان اباراهیم قیای اشااره
کرد ضاکی از اینکه «کت هیه ذکرن » (الکتب کلعا ذکأ) (قیی :5716 ،ج .)33 ،9

 9.1گروه سوم ،قرآن بهعنوان ذکر
اقوالی که ظر «م قبل» را به معنای «م بْد» گرفتهان ذکر آ را قرآ و زبور را هیا
دانستهان  .این تفسیر که طبری آ را بهعنوا قول بعضی از مفسارا آورده

زبور داوود (ع)
یشاود
است (طبری :5001 ،ج  )01 ،70و ب و و وح در انتساب در آثار بع ی دی ه م 
(ثعنبی :5099 ،ج 591 ،50؛ ابوالفتوح :5735 ،ج 505 ،90؛ ابوالیحاسن ضنفی ،بیتا :ج 517 ،9؛
شوکانی ،بیتا ،ج  )732 ،1و ابن خالویه آ را بهعنوا قول مختار خاود مطارح کارده اسات
(ابنخالویه .)915 :5005 ،در این گروه ،که نقح نحویاانی شاو ابان خالویاه در آ دیا ه
میشود ،آشکار است که افرادی کوشی هان تا با ی تأویل نحوی معضنی را کاه ژایح روی

مفسرا قرار دارد ضل کنن .
کهنترین تاا
بهعنوا تتیهای بر این بخح از سخن بای گفت ،در کت و وه و نظایر ،از 
متأخرترین آ ها ،با و ود آ که به سب و وهنویسا ض ود  51تاا  90معناا بارای ذکار در
میشود ،ب و استثنا در هیة آ ها واژة ذکر در آیة مورد بحاث باه معناای
قرآ کریم مطرح 
«لوح محفوظ» ،یعنی گروه اول ،گرفته ش ه است؛ این در ضالی است که آنا هیگی کااربرد
دادهانا

ذکر به معنای تورات را در قرآ کریم ژذیرفته و نیونة آ را در آیات دیگری نشاا
(مقاتل بن سنییا 17 :5093 ،؛ هارو بن موسای30 :5002 ،؛ اباوه ل عساکری997 :5091 ،؛
ثعااالبی506 :5000 ،؛ ضیااری509 :5226 ،؛ دامغااانی ،باایتااا952 :؛ تفنیساای507 :5700 ،؛
ابن وزی700 :5000 ،؛ فیروزآبادی :5727 ،ج  .)57 ،7ع مه طباطبایی ،از معاصرا  ،این
میدانن  ،یادآور میشود که بنا بر این قول بعا یت
اشاره به قول کسانی که ذکر را قرآ کریم 
زبور از ضیث رتبه و نه زما است (طباطبایی ،بیتا :ج .)792 ،50
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برای برآوردی از آثار تفسیری بای گفت ،ضتی مفسرا نکتهسنجی مانن زمخشری و
امام فخر رازی یا تر یحی بین اقوال ن ادهان یا دربارة و ه تر ی خود تو ی کافی ن اده
و از این نبه از آیه بهسرعت عبور کردهان  .بهن رت میتوا نکتههایی در همسنجی این
اقوال از مفسرا باز ست .گروه سوم هرگج نجد محققا از مفسرا اعتباری نیافت و
شنا که اشاره ش بیحتر ی گریج نحوی بود ،اما رقابت بین دو گروه اول تفسیری طی
قر ها تا امروز ادامه یافته است.
از ینه ابن ُجَّی ارناطی (د  ) 305ژس از اشاره به تفسیرهای گروه اول و دوم،
گروه اخیر را با این است الل ار شیرده است که «اط زبور بر کتاب داوود ظاهرتر و
ژرکاربردتر است .همشنین زبور (در آیه) مفرد است و داللت آ بر واض نسبت به داللت
یع تر ی دارد» .وی سپس با ار اع به عه عتیق مت اول نجد اهل کتاب میافجای « :دیگر
آ که ن به اینکه زمین را صالحا به ارث خواهن برد ،در زبور داوود آم ه است»
(ابن جی :5007 ،ج .)77 ،7
ع مه طباطبایی هم ژیرامو این آیه اشاراتی گذرا اما مؤثر دارد .ع مه درباارة گاروه اول
با عبارت «هو کاا تأ » قول به اینکاه ذکار در آیاه باه لاوح محفاوظ اشااره دارد نااساتوار
میشیارد و ب و آ که به صراضت بگوی تر یحح گروه دوم ،یعنی قول به بازگشات ذکار

به تورات است ،آ را به عنوا قول مق م آورده است .وی دربارة این تفسیر باه عناوا مؤیا
یادآور میشود که در هیا سورة انبیاء دو بار دیگر در آیات  3و  01واژة ذکر برای اشاره باه
تورات به کار رفته است (طباطبایی ،بیتا :ج .)792 ،50
عالیا و وه و نظایر هم طی قرو متیادی ،زمانی که از لوح محفوظ باهعناوا یکای از
معانی ذکر در قرآ سخن ران هان  ،تنها موردی که برای کاربرد میشناختن آیة ماورد بحاث
در سورة انبیاء بود و هرگج مثال دیگری برای آ یاد نکردهان (← مقاتل بن سانییا :5093 ،
10؛ هااارو باان موساای30 :5002 ،؛ ابااوه ل عسااکری990 :5091 ،؛ ثعااالبی503 :5000 ،؛
ضیری509 :5226 ،؛ دامغانی ،بایتاا952 :؛ تفنیسای500 :5700 ،؛ ابان اوزی706 :5000 ،؛
فیروزآبادی :5727 ،ج  .)57 ،7این بهو وح نشا میده که بازگردان واژة ذکار باه لاوح
محفوظ در این آیه راهی برای برو رفت از تنگنای تفسیری بوده و زمینة لغوی یاا تفسایری
دیگری ن اشته است.

 .3پیجويی ارثبری زمين در متون عهد عتيق
هیا گونه که ابن جی یادآور ش و شیاری دیگار از محققاا با ا تو اه کاردهانا ،
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عبارت منقول در قرآ کریم هماکنو در کتاب مجامیر یا زباور داوود (ع) ،کاه در میاا
یهودیا و مسیحیا ت اول دارد ،مو ود است و متن عبری و تر یة عربی و فارسی آ
شنین است:

;h'yl,([' d[;äl' WnàK.v.yIw> #r<a'-Wvr>yyI) ~yqIïyDIc
الص یقو یرثو االرض و یسکنونها الی االب ؛
صالحا وارث زمین خواهن بود و در آ تاا باه ابا ساکونت خواهنا نیاود
(مجامیر.)92 :73 ،

ستو و کارد؟ آیاة ماورد بحاث

اما در تورات یا اسفار ژنجگانه بای شه مضیونی را
شایستهام وارث زمین خواهن شا » (تر یاة

میفرمای « :در زبور بع از ذکر نوشتیم :بن گا

مکارم شیرازی) .در صورتی که بازگردان «ذکر» به تورات صاحی باشا  ،بایا بخشای در
خصوص به ارث برد زمین در تورات آم ه باش که کنی یا جئی در زباور تکارار شا ه و
مایتاوا دریافات کاه
در این آیه به معرض مقایسه گذاشته ش ه باش  .با کاوش در تاورات 
مفهوم به ارث برد زمین مفهومی محوری است که در شهار سفر از اسافار ژانج گاناه با ا
ژرداخته ش ه است .آیات مورد نظر اینهاست:
#r<a'îh'-ta, ^±l. tt,l'ó ~yDIêf.K; rWaåme ‘^yti’aceAh rv<Üa] 5.7
HT'(v.rIl. taZOàh; hw"©hy> ynIåa] wyl'ae rm,aYOàw:

ژس وی (ابراهیم (ع)) را گفتم من هستم یهوه که تو را از اور کن انیا بیارو آوردم
تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم (ژی ایح.)3 :51 ،
^yr<êgUm. #r<a,ä-ta, ‘^T.v.rIl. %T"+ai ^å[]r>z:l.W ^ßl. ~h'êr"b.a; 9.7
>~h'(r"b.a;l. ~yhiÞl{a/ !t:ïn"-rv,a] tK;är>Bi-ta, ‘^l.-!T,yI)w

و برکت ابراهیم را به تو (یعقوب (ع)) ده  ،به تو و به ذریت تاو باا تاو ،تاا وارث
زمین اربت خود شوی که خ ا آ را به ابراهیم بخشی (ژی ایح.)0 :91،
~h'îr"b.a;l. Ht'êao tteäl' ydIêy"-ta, ‘ytiaf'’n" rv<Üa] #r<a'êh'-la, 7.7
`hw")hy> ynIïa] hv'Þr"Am ~k ,l' Ht'îao ‘~k,t.a, ytiÛabehew
yTi’t;n"w> bqo+[]y:l.W¥ qx'Þc.yIl.

و شیا (بنی اسرائیل) را خواهم رسانی به زمینی که دربارة آ قسم خوردم کاه آ را
به ابراهیم و اسحا و یعقوب بخشم ،ژس آ را به ارثیات شایا خاواهم داد .مان یهاوه
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هستم (خروج.)1 :6 ،
#r<a, Ht'êao tv,r<äl' ‘~k,l' hN"n<ÜT.a, ynIùa]w: è~t'm'd>a;-ta, 0.7
"~yMi([;h'(-!mi ~k,Þt.a, yTil.D:îb.hi- Wvår>yTi( é~T,a; ~k,ªl' rm:åaow

"rv,a] ~k,êyhel{)a/ hw"åhy> ‘ynIa] vb'd>W bl'Þx' tb;îz

و به شیا (بنی اسرائیل) گفتم شیا وارث این زمین خواهی بود و من آ را باه شایا
خواهم داد و وارث آ بشوی  ،زمینی که به شیر و شه اری است .مان یهاوه خا ای
کردهام (الویا .)90 :90 ،
شیا هستم که شیا را از امتها امتیاز 
~ymiÞcu[]w: ~yliîdoG> ~yIëAG tv,r<äl' ‘abol' !DEêr>Y:h;-ta, 1.7
~yIm")V'B; troßcub.W tl{ïdoG> ‘~AYh; rbEÜ[o hT'’a; laªre "f.yI [m;äv

~yrI±[' &'M<+mi

قومهایی را کاه از تاو
ای اسرائیل بشنو تو امروز از ارد عبور میکنی تا داخل ش ه 
قویترن و شهرهای بجرگ را که تا به فن ضصاردار است به تصار آوری
عظیمتر و 

(تثنیه.)5 :2 ،

واژة ל ֶָרׁשת در این آیه دقیقاً هیا واژهای است که در سفر الویاا باه کاار رفتاه و باه
بازمیگردد که به معنای مالا شا

ریشة عبری י ַָרׁש ( )yārašهمزاد و ریشة عربی «ورث»
و به ارث برد است ( .)Gesenius, 5211: 072در آیاة سافر تثنیاه ساخن از باه ارث بارد
واژههایی به اج ارث
شهرهای بجرگ است که در تر یة فارسی و بسیاری تر یههای دیگر 
برد برای برگردا آ انتخاب ش ه است .در ترگوم ،تر یة آرامی تورات ،صاورتی نجدیا
به اصل باقی مان ه است:
'[;!ybir>br !ymim.[; akrtl tr:ymel. l[;ymel. an"d>ry: ty" !ydE am'Ay rb
ay"m;v. tyce d[; !k'yrIkW !ybrbr !b'r>br: !ywIrqi $n"mi ta; larvy [m;v.
!ypiyqit;w>:

ְמֵירת از ریشة آرامی י ְֵרת ( )yerētبهمعنای گرفتن ،مالا شا
در این عبارت نیج واژة ל ַ
و به ارث برد برآم ه است (←  .)Jastrow, 5207: vol 5, 121در تر یة هفتادی باه یوناانی

هم واژهای رسانن ة معنای ارث بهعنوا معادل انتخاب ش ه است .در عبارت زیر:
εἰσελθεῖν

Ιορδάνην

τὸν

σήμερον

διαβαίνεις

σὺ

Ισραηλ

ἄκουε

κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς πόλεις μεγάλας καὶ
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τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ.

واژة  κληρονομῆσαιاز ریشة یونانی  κληρονομεωبهمعنای به ارث بارد سااخته شا ه
است ( .)Liddell and Scott, 5220: 212در ی

تر یة عربی هم عباارت «ورانتعم و سنکنت

مدنعم» به کار رفته است (ژوست.)652 :5215 ،

به آااز این بخح بازمیگردیم .اکنو میتوا با تأکی گفات کاه در تاورات عباارات
متع دی در خصوص به ارث برد زمین آم ه است .ضال بای دیا نسابت آ باا عباارت
مجامیر شیست .در سفر ژی ایح دو آیه از به ارث بارد زماین معینای باهدسات ضضارت
ابراهیم و یعقوب (ع) یاد کردهان که فرد اخیر اعا ی بنای اسارائیل و فارد نخساتین
ژ ربجرگ اوست؛ سه آیه در اسفار خروج ،الویاا  ،و تثنیاه هام از باه ارث زماین معینای
بهدست قوم بنیاسرائیل سخن آوردهان  .بهطور کنی مو وع ارثباری در اسافار تاورات
بازگشتح به قوم بنی اسرائیل یا یکی از نیاکاا ایان قاوم اسات کاه در برهاهای از زماا
بودهان  .اما در مجامیر تحولی مبنایی درباارة ارثباری
بهعنوا قوم برگجی ة خ اون مطرح 
روی داده است .در این سفر بازگشت ارثبری زمین به ص یقا در تعبیر عبری مجامیر یاا
صالحا و در تعبیر عربی قرآ است و به ای تعنقات قومی مانح و کاردار شخصای باه
معیار ارثبریِ زمین مب ل ش ه است.

مایتوانا باه اای اشااره باه
ک رک ،از مفسرا عه عتیق ،اشاره دارد کاه آیاة مجامیار 
سرزمین موعود بنی اسرائیل ،ناظر به مسکن اب ی باش که در آ نیکا با خ اون در شاکوه
زن گی خواهن کرد ( ،)Clarke, 5171: vol 7, 700اما برداشت یل صاری تار اسات .وی از
این آیات مجامیر شنین برداشتی دارد که ب کردارا در نهایت درو خواهن ش  ،هیانن کشاتی
که درو میشود و این نیکا است که میمانن ؛ آنا که کردار نی و خوی نرم ژیشه کردهانا
و فرما خ ا را ژیروی میکنن  .زمینی که بر اساس آیة مجامیر آنا به ارث خواهن برد ناه آ
زمین کنعا که در آ شیر و عسل اری است ،بنکه تیامی این ها است و فراتر از زماین
میراث آنا سرزمین بهشت در دنیای ژسین خواها باود ( Gill, 8471, under Psalms 74:
.)9

 .4نسبت ذکر و تورات در فرهنگ يهودی
در عه عتیق موا ع مکرری و ود دارد که باه هنگاام ساخن گفاتن درباارة وضای الهای باه
ضضرت موسی (ع) ،که تعبیری از تورات است ،از معادل عباری ریشاة ذکار یعنای زخار זכר
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استفاده ش ه است .در این باره نخست بای به عبارتی از صحیفة یوشع اشاره کرد که میگوی :
x:ynIåm ~k,yhel{a/ hw"Ühy> rmo=ale hw"ßhy>-db,[,( hv,îmo
"taZO*h; #r<a'îh'-ta, ~k,Þl' ~k, t.a, hW"ïci rv,’a] rb'êD"h;-ta, ‘rAkz
 !t:ïn"w> ~k,êl' e

به یاد آوری آ سخن را که موسی بن ة خ اون به شایا امار فرماوده گفات :یهاوه
خ ای شیا به شیا آرامی میده و این زمین را به شیا میبخش (یوشع.)57 :5 ،
;[~yQIßxu laeêr"f.yI-lK'-l[; ‘brExob. AtÜAa ytiyWI“ci •rv,a] yDIb.
 ~yji(P'v.miW hv,ämo tr:ÞAT Wr§k.zI

تورات بن ة من موسی را که آ را با فرایض و اضکام به هت تیامی بنای اسارائیل
در ضوری امر فرمودم به یاد آوری (م کی.)0 :0 ،

در هر دو آیه مادة زخر (זכר) برای یادآوری تورات به کار رفته است.
گفتنی است خوان تورات برای یادآوری آ بخح مهیی از فرهنگ دینی یهاود اسات
و کام ً مفهوم است که رابطهای مستحکم میا تاورات باا مفهاوم یاادآوری و باازخوانی یاا
«ذکر /زاخور» در این فرهنگ فراهم آی  .کهنترین دستور در این باره به سافر تثنیاة تاورات
بازمیگردد که میگوی :

و موسی ایشا را امر فرموده گفت که در آخار هار هفات ساال در وقات معاین ساال
انفکاک در عی خییهها ”شو ییع اسرائیل بیاین تا باه ضضاور یهاوه خا ای تاو در
مکانی که او برگجین ضا ر شون  ،آ گاه این تاورات را ژایح ییاع بنای اسارائیل در
سیع ایشا بخوا “ قوم را از مردا و زنا و اطفال و اریباانی کاه در دروازههاای تاو
باشن یع کن تا بشنون و تعنیم یافته از یهوه خ ای شیا بترسان و باه عیال نیاود
ییع سخنا این تورات هشیار باشن (تثنیه.)59-50 :57 ،

در کتاب نحییا دربارة مراسم ت وت تورات از سوی عجرای کات

شنین گفته است:

و آ را در سعه ژیح دروازة آب از روشنایی صب تا نص روز در ضضور ماردا
یتوانست بفهی خوان و تیامی قوم به کتاب تورات گاوش فارا
و زنا و هر که م 
گرفتن (نحییا.)7 :1 ،

بخحهای مختن این رسام را مطارح کارده اسات کاه باه مناسابت

در ادامه تنیود در
روزهای مختن هفته و اعیاد مختن تورات خوان ه شود یا «ذکر» شود .از ینه بر اسااس
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گفتة عب ا زارا از کت تنیودی «خ اون خود گفتاه اسات کاه تاورات را روزاناه بخوانیا »
( )Aboda Zara, 7bو در مگی آداب و قواع قرائت گاهانة تورات یاا «زاخُار» بسا داده
ش ه است ( .)Megillah, 70aدر ادامة هیین رسم است که در طیفی از زبا های سامی ،کاه
باودهانا ماننا عباری ،آرامای ترگاوم ،و ساریانی،

با فرهنگ یهودی اا مسایحی مارتب
یافتهانا
همزادهای مادة ذکر شامل زکر و دکر معنای قرائت کرد ِ (ی متن مق س) را نیج 
5
(.)Jastrow, 5207: vol 5, 701; Leslau, 5225: 676

گفتنی است در فرهنگ یهود مفهوم ذکر یا زاخُر در دامنههاای دیگاری هام بسا یافتاه
است :یاد مستیر خ اون و نامبری او به هنگام تق یم قربانیها و به مناسابتهاای گونااگو
که خود ژایهای برای ارتباط معنوی مستیر بین انسا و خ ا دانساته مایشاود و در فرهناگ
ویاههای دارد و یاادآوری

اس می هم بهعنوا ذکر در آموزههای اخ قی و عرفاانی ایگااه
مستیر الطا خ اون به قوم بنی اسرائیل با بازخوانی سرگذشت این قوم که بهمثاباة تج یا
عه ی مستیر با خ اون است.

بازتاب زاخُر در کاربرد اول را بای در اذکار و قرائتهای مستیر یا گاهانه در آیین یهاود
ست و و کرد که از ساوی محققاانی شاو شاینا ز ،شاوترو  ،و باوئر ماورد ژاهوهح

گسترده قرار گرفته اسات ()Schottroff, 5260; Chenderlin, 5219: 501-506؛ بازتااب زاخُار
در کاااربرد دوم را بای ا در تااواریخ یهااود و اهتیااام آنااا بااه بااازخوانی سرگذشاات خااود
ستو و کرد که رد آ از کت عه عتیق آااز میشود و طی قر ها دوام مییابا  .زاخُار

به این معنا از سوی کسانی شو یروشالیی کاویا ه شا ه اسات (.)Yerushalmi, 5226: 552
با این ضال ،بهنظر میرس زاخُر در معنای بازخوانی تورات از فرهنگ عه عتیاق تاا تنیاود
به مفهومی ساختیافته تب یل ش ه و در اعصار ژسین در کنار دو کااربرد یادشا ه دوام یافتاه
است .اگرشه به ان ازة آ دو کاربرد این طیا از کااربرد زاخُار کاویا ه نشا ه ،اماا شناین
مینیای که در عصر ظهور اس م ،برای یهود ،دسات کام آ یاعات کاه در شابه جیارة

زیستهان  ،ارتباط معنایی استواری میا مفهوم ذکار /زاخُار
عربستا و در بافت نجول قرآ می 
با تورات و ود داشته که زمینهساز اط ذکر بر تورات بوده است.

 .5نتيجهگيری
مجیوع شواه ارائهش ه به ما این امکا را میده کاه نتیجاه بگیاریم ذکار و زباور در آیاة
مورد بحث عناوین ناظر به دو متن مشخ  ،یعنی تورات یا اسفار ژنجگانه و زبور یا مجامیار،
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هستن ؛ نه اینکه ناظر به امری دور از دسترس انسانی مانن لوح محفوظ یا ناظر باه مفهاومی
شناور مانن کنیت کتاب آسیانی باشن  .ایان دو واژه باه دو کتااب آسایانی اشااره دارد کاه
بهمثابة مر عی برای مقایسه با مخاط معرفی ش هان که در همسنجی آ هاا ها ایتی نهفتاه
است .ه از این همسنجی آ است که مخاطبا آشنا با ایان کتا  ،یعنای اهال کتااب و
مشخصاً یهود ضا ر در بافت نجول قرآ کریم ،ین مقایسه میا مضاامین زباور باا اسافار
ژنج گانه به این نکته تفطن یابنا کاه دیرزماانی اسات کاه دیگار ساخن از ارثباری زماین
مشخ از سوی قوم مشخ  ،یعنی بنی اسرائیل ،مطرح نیست و به آ هاا یاادآوری شاود
که این تحول در هیا فرهناگ عها عتیاق رخ داده اسات .ساخن از ارثباری یا قاوم
برگجی ه منسوخ ش ه و ارثبری نه بر اساس تعنقات قومی بنکه بر ژایة خوی نیا و عیال
صال از هیا عصر مجامیر در وضی الهی تبیین ش ه است .ایانکاه صاالحا وارثاا زماین
باشن ژیامی است که در متن مجامیر بهعنوا ژیامی اب ی مطارح شا ه و قارآ کاریم هام آ
وضی را بازگو و تأیی کرده است.
تا آ ا که باه مفسارا تاورات و شاارضا فرهناگ ذکار (زاخُار) در فضاای یهاودی
بازمیگردد ،به این نبه از عبارت مجامیر تو ه ویههای مبذول نش ه و تحول معناایی رخداده

از اسفار تورات تا مجامیر ،آ گونه که شایسته است ،مورد م اقه قرار نگرفته است و تاا آ اا
بازمیگردد ،تو ه نادر آنا به و اود شناین مضایونی در زباور و

که به مفسرا قرآ کریم
بیتو هی مطنق آنا به اینکه در اسفار تورات هم سخنانی درباارة ارثباری زماین و اود
داشته باش  ،معنای آیه را برای آنا مبهم کرده و آنا را در شرایطی قارار داده کاه باه دنباال
تأویلهای دور برای ذکر و زبور باشن .


پینوشت
 .5لس و به و ود شنین معنایی در من ایی و سقطری هم اشاره کرده است.

کتابنامه
ابن ابی ضاتم ،عب الرضین بن محی ( .) 5052تفسیر القرآ العظیم ،باه کوشاح اساع محیا الطیا ،
صی ا /بیروت :الاکتبة الْصأثة.
ابن ابی زمنین ،محی بن عب اهلل ( .) 5077تفسیر ،به کوشح ضسین بن عکاشاة و محیا بان مصاطفی
الکنج ،قاهأه :مکتبة الفاروق الحدثثة.
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ابن ابیشایبه ،عبا اهلل بان محیا ( .) 5002الیصان  ،باه کوشاح کیاال یوسا
مکتبةالأشد.

الحاوت ،ریااض:

ابن جی ،محی ( .) 5007التسعيل لْلوم التنزثل ،بیروت :دار الکتاب العربی.

ابن وزی ،عب الرضیا بن عنی ( .) 5003زاد الیسیر ،به کوشاح محیا بان عبا الرضین عبا اهلل،
بیروت :دار الفکر.

ابن وزی ،عب الرضیا بن عنی ( .) 5000نزهة االدي الننوارأ ،باه کوشاح محیا عبا الکریم کااظم
الرا ی ،بیروت :مؤسسة الأسالة.
ابنخالویه  ،ضسین بن اضی ( .) 5005الحجة في القأا ات السبع ،به کوشاح عبا العال ساالم مکارم،
بیروت :دار الشرو .

ابوعبی قاسم بن س م (5213م) .الناسخ و الینسوخ ،به کوشح برتن ،کیبریج :یادوارة گی .

ابوالفتوح رازی ،ضسین بن عنی ( .)5735روح الجنا و روح الجنا (تفسایر) ،باه کوشاح محیا عفر
یاضقی و محی مه ی ناص  ،مشه  :بنیاد ژهوهحهای اس می.
ابوالیحاسن دمشقی ،یوس بن موسی (بیتا) .الیعتصار مان الیختصار ،بیاروت /قااهره /دمشاق :عاالم
الکت  /مکتبة الاتنبي /مکتبة سْد الدث .
ابونعیم اصفهانی ،اضی بن عب اهلل ( .) 5715حلية االوليا  ،قاهأه :مطبْة السْا .
ابوه ل عسکری ،ضسن بن عب اهلل ( .) 5091الو وه و النظاائر ،باه کوشاح محیا عثیاا  ،قااهره:
مکتبة الثقافة الدثنية.
بسوی ،یعقوب بن سفیا ( .) 5726-5720الاْأفة و التارثخ ،به کوشح اکرم یاء عیری ،بغا اد:
مطبْة االرشا .
بغوی ،ضسین بن مسعود ( .) 5003معالم التنجیل ،به کوشح خال الع
ار الاْأفة.

و ماروا ساوار ،بیاروت:

ژوست ،ورج (5215م) .فهرس الکتاب الیق س ،بیروت :مکتبة الاشْل.
تفنیسی ،ضبیح (5700ش) .و وه قرآ  ،به کوشح مه ی محقق ،تهرا  :دانشگاه تهرا .
ثعالبی ،عب الین بن محی ( .) 5000االشباه و النظائأ في االلفاظ القأآنية ،بنه کوشن
بيأوت /قاهأه :دالم الکتب /مکتبة الاتنبي.

محاند الاصنأ ،

ثعنا  ،اضی ا باان یحیای (5260م) .مجااالس ثعن ا  ،بااه کوشااح عب الس ا م محیا هااارو  ،قاااهره:
دارالیعار .

ثعنبی ،اضی بن محی ( .) 5099تفسیر الکش

و البیا  ،به کوشح ابومحی بن عاشور ،بیاروت:

دار اضیاء التراث العربی.
ضاکم نیشابوری ،محی بن عب اهلل ( .) 5055الیست رک عنی الصحیحین  ،به کوشح مصطفی عبا القادر
عطا ،بیروت :ار الکتب الْلاية.

 22رويکردی بيناالديانی به معنای «من بعد الذکر» در قرآن کريم
ضیری ،اسیاعیل بن اضی (5226م) .و وه القرآ الکریم ،به کوشح فاطیه یوسا
دار السقا.

الخییای ،دمشاق:

دامغانی ،ضسین بن محی (بیتا) .الو وه و النظائر اللفاظ کتاب اهلل العجیج ،به کوشاح عربای عب الحییا
عنی ،بیروت :ار الکتب الْلاية.
شافعی ،محی بن ادریس (بیتا) .االم ،بیروت :ارالاْأفة.
شوکانی ،محی بن عنی (بیتا) فت الق یر ،بیروت :دار الفکر.
صفار ،محی بن ضسن ( .) 5000بصائر ال ر ات ،تهرا  :مکتبة االدلاي.
صنعانی ،عب الرزا بن هیام ( .) 5050تفسیر القرآ  ،به کوشح مصاطفی مسانم محیا  ،ریااض:
مکتبة الأشد.
یاء مق سی ،محی بن عب الواض ( .) 5050االحا ثث الاختار  ،به کوش
مکه :مکتبة النعضة الحدثثة.

دبندالالک دبنداهلل هني ،

طباطبایی ،محی ضسین (بیتا) .الییجا  ،قم :جاادة الادرسي .
طبری ،محی بن ریر ( .) 5001التفسیر ،بیروت :دار الفکر.
طحاوی ،اضیا بان محیا ( .) 5001شارح مشاکل اآلثاار ،باه کوشاح شاعی
مؤسسةالأسالة.
عه عتیق (کتاب مق س) ( .)5200لن  :انجین ژخح کت

االرناؤوط ،بیاروت:

مق سه.

العه العتیق (الکتاب الیق س) ( .)5219قاهره :دار الکتاب الیق س.
فیروزآبادی ،محی بن یعقوب ( .) 5056-5727بصائر ذوی التیییج ،به کوشح محی عنی النجار ،قااهره:
الاجلس االدلي للشؤوا االسالمية.
قیی ،عنی بن ابراهیم ( .) 5713-5716التفسیر ،به کوشح طی

موسوی جائری ،نج  :مکتبة العد .

کنینی ،محی بن یعقوب ( .) 5725الکافی ،به کوشح عنیاکبر افاری ،تهرا  :ار الکتب االسالمية.
مفی  ،محی بن محی ( .) 5050تصحيح ادتقا ات االمامية ،قم :دار الیفی .
مقاتل بن سنییا ( .) 5090تفسیر القرآ  ،به کوشح اضی فری  ،بیروت :ار الکتب الْلاية.
مقاتل بن سنییا ( .) 5093الو وه و النظائر فی القرآ العظیم ،به کوشاح ضااتم صاال الضاامن ،دبای:
مرکج جاْة الااجد.
مکی ،محی بن عنی ( .) 5053قوت القنوب ،به کوشح باسل عیو السود ،بیروت :ار الکتب الْلاية.
واق ی ،محی بن عیر (بیتا) .فتوح الشام ،بیروت :دار الجیل.
هارو بن موسی قاری ( .) 5002الو وه و النظائر فی القرآ الکریم ،به کوشاح ضااتم صاال الضاامن،
بغ اد :وزار الثقافة و االدالم.
هناد بن سری کوفی ( .) 5006الجه  ،به کوشح عب الرضین عب الجبار فریوائی ،کویت :دار الخنفاء.
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