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(تاریخ دریافت مقاله - 31/4/3 :تاریخ پذیرش نهایی)31/3/60 :

چکیده

قرآن کریم در آیۀ  261سورۀ انبیا از زبور این گونه نقل میکند« :صالحان زمیین را بیه
ارث میبرند ».در کتاب مقدس ،مشابه این نقل قول را میتوان در میزمور  91:13یافت:
ׁשכְנּו ָלעַדעָלֶ ִֽי ָָה .مقایسۀ این دو نقل نشان میدهد که در قیرآن
ׁשּו־ָארץ ְוי ִּ ְ
ֶ
צַדִּ י ִּקים ִּי ְִֽיר
«صالح» معادلِ واژۀ «צַדִּ י ִָּק» (صدیق) در زبان عبری به کار رفته است .این همسانسازی
قرآنی این اجازه را میدهد که بیه مقایسیۀ ایین دو واژه در قیرآن و مزامییر بریردازیم.
مقایسۀ کاربردهای «صالح» در قرآن و «צַדִּ י ִָּק» (صدیق) در مزامیر نشان میدهد کیه.2 :
صدیق در مزامیر عموماً یا برای وصفِ خداوند به کار رفته است ،یا وصفِ انسان؛ و صالح
در قرآن عموماً یا برای وصفِ عملِ انسان به کار رفته است ،یا برای وصفِ انسان؛  .1این
دو واژه ی تا جایی که در وصفِ انسان به کار رفتهاند ی داللت معنایی مشترکی در قرآن
و مزامیر دارند؛ و  .9کاربرد قرآنی ی زبوریِ این مفهوم را میتوان بیا مفهیوم «اصیففای
االهی» مرتبط دانست.

کلیدواژهها :آیۀ وراثت ،صالح ،صدیق ،مزامیر داوود ،مفاهیم قرآنی.
 .2بر خود الزم می دانیم از آقای دکتر احمد پاکتچی جهت خوانیدن میتن و دادن پیشینهادهای ارزنیده
برای تکمیلِ آن ،تقدیر به عمل آوریم.
 .1نویسندۀ مسئول،استاد گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه امام صادق (ع):
r.akbari@isu.ac.ir

 .9دانشجوی دکتری فلسفۀ دین ،پردیس قم دانشگاه تهران.

مجلۀ ادیان و عرفان ،سال چهل و ششم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 2931

1

مقدمه
قرآن کریم کتابی که از سوی پیامبر اسالم وحی الهی معرفی شده است ،در برخی آییا

حاوی گزارشهایی دال بر وجود کتب مقدس پیامبرانِ پیش از پیامبر اسالم است 2.قرآن
نهتنها از وجود ،بلکه در برخی آیا  ،از محتوای چنین کتبی نیز گزارش کرده است.

1

یکی از این کتب مقدس ی که قرآن از آن یاد میکند ی زبور نام دارد .این کتیاب بنیا

به دو آیه از قرآن ،کتابی است که به داوود نبی (ع) وحی شده است 9.عیالوه بیر معرفیی
این کتاب وحیشده به داوود نبی (ع) ،قرآن یک بار از محتوای زبور روایت کرده است:
«وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهیا عِبیادِ َ الاَّیالِحُون»
(االنبیا.)261 ::

4

از سوی دیگر ،مزامیر  ،یکی از کتب عهد عتیق و تنها کتابی است کیه بششیی از آن

به داوود نبی (ع) نسبت داده شده است 1.بنابراین ،اگیر تمیامِ کتیاب داوود نبیی (ع) بیه
دستِ ما رسیده باشد ،علیالقاعده آنچه قرآن از آن با عنوان زبور نام برده ،بششهیایی از
مزامیر و منتسب به ایشان است .از اینرو ،نقل قرآن از قول زبور بایید در ایین مجموعیه
یافت شود .مشابهِ این نقل در یکی از قسیمتهیای منتسیب بیه داوود نبیی (ع) در ایین
کتاب ،دیده میشود:
«صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمیود»

(مزامیر( 0)13 :91براساس ترجمۀ چاپ شدۀ سال 2931م.).

. 2برای مثال ،رک  .النسا209 ::؛ المائده40 :؛ المائده40 :؛ االسرا11 ::؛ الحدید.11 :
 .1برای مثال ،رک  .االنبیا261 ::؛ الفتح.13 :
« .9وَآتَیْناداوُدَزَبُورًا ».النسا209 ::؛ االسرا.11 ::
ִּ .4מז ְמ ֹורים ( .)mizmoorimدر انگلیسی .Psalms :مفردِ این واژه یعنیی ( Psalmکیه برگرفتیه از واژۀ
یونانی  ψαλμοsاست [ ]009 :23ظاهراً ترجمۀ واژۀ عبیری ִּמז ְמ ֹור( )mizmoorاسیت [.]2360 :29
البته ،در خاوص نحوۀ نامگذاری این کتاب به عنوان مزامیر و نیز تفور نام آن در ترجمههای دیگیر
مباحث متعددی وجود دارد .برای نمونه نک .009 :23 :
 .1دربارۀ اینکه چه بششی از مزامیر منتسب به داوود نبی (ع) است ،در ادامه سشن گفته خواهد شد.
ׁשכְנּו ָלעַדעָלֶ ִֽיהָ׃()Ṣaddiqīm yīreshū ‘āreṣ ve yishkenū la’ad ‘aleihā
ׁשּו־ָארץ ְוי ִּ ְ
ֶ
 .0צַדִּ י ִּקים ִּי ְִֽיר
(صدّیقیم ییرِشو آرِص و ییشکِنو لِعَد عَلِیها) .در تمام متن شمارهگیذاری کتیاب مقیدس از چی بیه
راست صور گرفته است ،به این صور که عدد سمت چ عدد بشش و عدد سمت راست عدد آیه
است.
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این مشابهت را میتیوان مبنیایی بیرای مقایسیۀ دو مفهیوم بیه کیار رفتیه در کتیاب
مقییدس و قییرآن قییرارداد .توضیییح اینکییه «صییالحانِ» بییه کییار رفتییه در ترجم یۀ فارسییی
کتاب مقدس ،معیادلِ واژۀ عبیری صَددییقیم (צַדִּ יקִּ ים) گیزینش شیده اسیت .صَیدّیقیم

جمیی ِ 2واژۀ صَدددییق اسییت 1.اییین واژه در مواضیی دیگییری از مزامیییر داوود نبییی (ع)
نیز استفاده شده است؛ چنانکیه واژۀ صالح نییز در مواضی متعیددی از آییا قیرآن بیه

کییار رفتییه اسییت .کییاربردهییای دیگییرِ صییدیق در مزامیییر داوود و صییالح در قییرآن را
میتوان مبنیایی بیرای مقایسیۀ ایین دو مفهیوم قیرارداد .از ایینرو ،در ایین نوشیته ،بیه
بررسی کاربردهای صدیق در مزامییر داوود و صیالح در قیرآن و مقایسیۀ ایین کیاربردهیا
میپردازیم.
قبل از ادامۀ بحث ،ذکر یک نکته ضروری است که پیذیرش معیادلانگیاری صیدیق و
صالح در این مقاله نه بر اساس حجیت واژهشناختی ،بلکه مبتنی بر حجیت وحیانی است
و این حجیت همانگونه که گفتیم برآمده از معادلگذاری صالح به جای صیدیق در آییۀ
 261سورۀ انبیا در مقیام نقیل قیول از زبیور داوود نبیی (ع) اسیت .از همیینرو ،اگرچیه
پژوهشهای ارزشمند و مناب متعددی دربارۀ معناشناسی و ریشهییابی لویوی صیدیق و
صالح وجود دارد و مقالۀ حاضر نیز به فراخور بحث دربارۀ برخی از آنها بهیره بیرده اسیت
اما پژوهش واژهشناختیِ بروندینی دربارۀ نسبت صدیق و صیالح ،خیارا از رسیالت ایین
مقاله است.
 .1صدیق در مزامیر داوود نبی (ع)
واژۀ صدیق و مشتقا ِ آن بارها در مزامیر به کار رفته است؛ اما از آنجا که تمامی مزامییر
به داوود نبی (ع) منتسب نیست ،پیش از آنکه به کاربردهای واژۀ صدیق در مزامیر داوود
نبی (ع) برردازیم ،الزم است روشن شود که چه بششهایی از مزامیر متعلیق بیه ایشیان
است.
 .2برای جم بستنِ واژگان مذکر در زبان عبری غالباً از «یم (ים)» استفاده میشود.
 .1در تلفظ عبریِ غربی (که در کشورهای اروپایی رواا دارد) ،از آنجا که کمتر از صیامتِ قیاا اسیتفاده
میشود ،این واژگان به صور ِ «صَدّیکیم» و «صَدّیک» تلفظ میشود.
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 .1.1تحدید مزامیر داوود نبی (ع)
مزامیر مجموعهای از سرودهای مقدس است که به افراد متعیددی منتسیب اسیت .ایین

مجموعه شاملِ  216میزمور است کیه در پینک کتیاب 2تنظییم شیده اسیت .1بیاورهیای
گوناگونی دربارۀ اینکه نویسندۀ هر میزمور کیست وجود دارد .عموم پژوهشیگران حیدود
نیمی از مزامیر را متعلق به داوود نبی (ع) میدانند .اما تعدادِ دقییقِ ایین مزامییر محیل
اختالا است .پژوهشگران مشتلف این تعداد را از  00تیا 96میزمیور برشیمردهانید [:21
” .[“The Title to the Book of Psalmاگرچه در ایین بیاره هنیوز نتیجیهای قفعیی
وجود ندارد ،رایک ترین باور در این زمینه ،مبتنی بیر عنیاوینی اسیت کیه در ابتیدای هیر
میزمور آمده است.
توضیح اینکه در ابتدای هر یک از این  216میزمور ،عنوانی ذکر شده است 9که غالبیاً
عالوه بر اشاره به زمینۀ تاریشی و محتوای میزمیور ،آن را بیه ییک شیشس نسیبت داده
است 4.از مجموعۀ مزامیر ،عنوانِ  19میزمور دال بر انتسابِ آن به داوود نبیی (ع) اسیت.
این انتساب با عبار ِ لِداوید (לְדָ וִּד) بیان شده است .دربیارۀ اینکیه داللیتِ نسیبت «لییِ»

( ְָל) 1چیست ،الاقل سه تحلیل وجود دارد :اول اینکه «لیِ» به معنای «بیه وسییله» باشید و
دال بر اینکه داوود نبی (ع) نویسندۀ میزمور است .دوم اینکیه «لییِ» بیه معنیای «دربیاره»
 .2تعداد مزامیر هر یک از کتابها به این صور است :کتاب اول از میزمور اول تا میزمور 42؛ کتاب دوم
از میزمور  41تا 11؛ کتاب سوم از میزمور  19تا 93؛ کتاب چهارم از میزمور  36تا 260؛ کتاب پنجم
از میزمور  261تا .216
 .1البته در ترجمۀ یونانی از عهد عتیق که حوالی قرن سیوم پییش از مییالد انجیام شیده و بیه ترجمیۀ
سبعینیه ( )septuagintمشهور است ،تعداد مزامیر  212عیدد اسیت .در ایین ترجمیه ییک میزمیور
اضافی آمده است که مربوط به سشن حضر داوود (ع) دربیارۀ دورۀ کیودکی خیود و برگزییدگی از
سوی خداوند در آن زمان میشود [ر.ک :24 .فال .]22
 .9البته ،برخی از مزامیر عنوان ندارند .تعداد مزامیر بدون عنوان مجموعاً  99مورد است و عبار اند از:
2،4،26،99،49،12،32،39،34،31،30،31،264،261،260،261،221،229،224،221،220،221،229،2
23،291،290،291،240،241،249،243،216
لذا از کتاب اول چهار میزمور ،از کتاب دوم دو میزمور ،از کتاب چهارم نه میزمور و از کتاب پنجم هجده
میزمور عنوان ندارند.
 .4دربارۀ اعتبار عناوین و تأثیرِ آنها در تفسیر مزامیر ،نک 17, 241:
 .1عالمت دونقفه که زیر حرا قرار میگیرد(ְְ ) هم عالمت سکون و هم عالمت سکون متحیرک مییل
کننده به سمت کسره است .نحوۀ تمایز این دو از یکدیگر مبتنی بر قواعدی خارا از این مقاله است.
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باشد و دال بر اینکه محتوای میزمور با رخدادی در زندگانی داوود نبی (ع) مرتبط اسیت.
سوم اینکه «لیِ» به معنای «پیشکش» باشد و دال بر اینکه نویسندۀ میزمور آن را بیه داوود
نبی (ع) اهدا کرده باشد [ .]003 :23عموماً معنای اول از نسبتِ «لیِ» فهمییده شیده و در
این مقاله نیز این معنا اختیار شده است 2.عالوه بر شواهد تیاریشی کیه محققیان بیه آن
اشاره کردهاند ،حکم قرآن مبنی بر اعفای زبور بیه حضیر داوود (ع) و ذکیر مفلبیی از
زبور دربیارۀ صیالحان خیود حجتیی وحییانی اسیت کیه مییتیوان در خایوص انتسیاب
بششهایی از زبور به حضر داوود (ع) اطمینان یافت.
بنا به آنچه گفتیم ،در این تحقیق ،این فهرست به عنوان مزامیر داوود مبنای پژوهش
قییرار گرفتییه اسییت :مزامیییر ،269 ،262 ،90 ،16-09 ،01-12 ،42-94 ،91-22 ،3-9
1
.241-299 ،299 ،292 ،214 ،211 ،226 ،263 ،269
 .2.1صدیق در مزامیر داوود نبی (ع)
صدیق از مفاهیمی است که مکیرراً در مزامییر اسیتفاده شیده اسیت .ایین واژه از ریشیۀ
«صدقه» مشتق شده است .واژگان صدیق و صدیقیم مجموعاً بالغ بر پنجاه بیار در مزامییر
به کار رفتهاند که غالبِ این کاربردها در مزامیر داوود است .دستهبندی کاربردهیای ایین
مفهوم در مزامیر داوود میتواند بستر مناسبی را برای دستیابی به مراد از صدیق در ایین
مجموعه فراهم آورد.
کاربرد مفهوم صدیق در مزامیر داوود به طور کلی به دو دسته تقسیم میشود:
الف) مواضعی که صدیق به عنوان وصف خداوند به کار رفته است.
ب) مواضعی که صدیق به عنوان وصف دستهای از انسانها به کار رفته است.
ما در این بشیش ابتیدا بیه معناشناسیی صیدیق بیه عنیوان وصیف خداونید و آنگیاه
واژهشناسی آن به عنوان وصف انسیان مییپیردازیم .سیرس ،بیا معناشناسیی واژۀ مقابیل
صدیق یعنی رَشَ ( ָרׁשָ ע) سعی میکنیم به فهم بهتری از واژۀ صدیق نائل آییم .بیر ایین
اساس این بشش از مقاله را در سه مرحله پیگیری میکنیم.
 .1تأیید معنای اول را میتوان در بسیاری از آثاری یافت که دربارۀ مزامیر نوشته شده است .به عنیوان نمونیه
میتوان از مدخل  Psalmsدر دانشینامۀ یهیودی [ ]141 :20و دانشینامۀ جدییدکاتولیک ( New Catholic
 )Encyclopediaیاد کرد [.]134 :29

 .1از این پس ،در این متن ،این مزامیر را با عنوانِ «مزامیر داوود» خواهیم خواند.
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 .1.2.1صدیق در وصفِ خدا

در سیزده آیه از آیا مزامیر داوود ،وصف صدیق برای خداوند بیه کیار رفتیه اسیت 2.بیر
اساسِ ترجمۀ انگلیسی کینگ جیمز 1و ترجمۀ فارسیِ  2931م ،.صدیق برای خداوند بیه
معنای «عادل» 9به کار رفته است 4.به نظر میرسد زمینۀ کاربرد این واژه در برخی آییا
مذکور نیز تأییدی بر درستی این ترجمیه باشید؛ بیرای مثیال ،در آییا ِ ششیم و هفیتمِ
میزمور یازدهم ،وصف عدالتِ خداوند به مثابۀ دلیلی برای مجازا شریران شیمرده شیده
است 1.همچنین ،در برخی دیگر از این آیا  ،این وصف با مفاهیمی مانندِ انایاا ،داوری
و محاکمه همراه شده است 0و این خیود نشیاندهنیدۀ نزدیکییِ معنیای ایین وصیف بیه
«عدالت» است.
بنابراین ،به نظر میرسد صدیق و مشتقا ِ آن ،هنگامی که بیه عنیوانِ وصیفی بیرای
1
خداوند به کار میروند ،به معنای عادل و مشتقا ِ آناند.

 .2اییین آیییا عبییار انیید از/249:2 /46:26/90:0 /91:19 /91:14 /92:2 /19:9 /24:1 /22:1 /3:4 :
.241:21 /249:22 /249:1
« .1نسشۀ کینگ جیمز» ( )King James Version-KJVترجمهای انگلیسی از کتاب مقدس است .این
ترجمه در سال 2064م .آغاز شده و در سال 2022م .پایان یافته اسیت .گفتنیی اسیت ایین ترجمیه
سومین ترجمهای است که کلیسیای انگلسیتان تأییید کیرده اسیت .از همیینرو بیه «نسیشۀ مجیاز»
( )Authorized Version-AVنیز شناخته میشود.تمامی معادلهای انگلیسیای که در این نوشته،
برای واژگان به کار رفته در مزامیر ذکر شده ،براساس نسشۀ کینگ جیمز است.
3. just

 .4در ترجمۀ انگلیسی «نسشۀ بینالمللی جدیید» ( )NIVمعیادل صیدیق بیه عنیوان صیفت خداونید در
آیا مذکور righteousذکر شده است .این واژه هم به معنای درسیتکار و صیالح اسیتفاده مییشیود
و هم به معنای عادل به کار میرود .همانگونه که در متن ذکر خواهد شد ،بافیت کیاربردِ صیدیق در
این آیا  ،علتِ ترجیحِ عادل به صالح است؛ چنانکه در ترجمۀ فارسیی 2931م .عیادل گزییده شیده
است.
 .1ترجمۀ فارسی آیا از این قرار است« :بر شریر ،دامها و آتش و کبریت خواهید بارانیید و بیاد سیموم
حاّۀ پیالۀ ایشان خواهد بود ،زیرا خداوند عادل است و عدالت را دوست میدارد22:0[ »...؛ ]22:1
 .0برای مثال ،رک  3:4 .و .249:1
 .1الزم به ذکر است که تفکیک کاربردِ صدیق دربارۀ خداوند و انسان به معنای تفکیک دو معنای
متفاو از واژۀ صدیق نیست .به بیانِ دیگر ،این گونه نیست که مادۀ صدق دو معنای مشترک لفظی
داشته باشد که یکی عدالت و دیگری راستی و درستی باشد ،بلکه این دو کاربرد ،معنایی نزدیک به
یکدیگر دارند و ارتباط معنایی راستی و عدالت امری پوشیده نیست؛ چنانکه در فرهنگ لوت عبری
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 .2.2.1صدیق در وصفِ انسان
صدّیق و صدّیقیم در مزامیر غالباً وصفی برای یک انسان یا گروهی از انسیانهیا بیه کیار
رفته است .در این کاربرد ،بر اساس ترجمههای مذکور ،این واژه غالباً به معنای «صیالح»

2

و گاه به معنای «عادل» 1به کار رفته است .در آیاتی که موصواِ این وصف انسیان اسیت،

برای انسانهایی که متاف به این وصف شیدهانید ویژگییهیایی برشیمرده شیده اسیت.
دستهبندی این ویژگیها میتواند راه را به سوی شناختِ دقیقترِ اوصیااِ صیدیق همیوار
کند.
به طورکلی ،میتوان آنچه را دربارۀ صدیق در مزامیر آمده اسیت ،بیه دو بشیش کلیی
تقسیم کرد:
اولین بشش ،اوصاا صدیق است؛ بدین معنا که کسانی که در مزامیر صدیق خفیاب
شدهاند ،چه حاال روحیای دارند؛ چه اعمالی را انجام میدهند و مرتکیب چیه اعمیالی
نمیشوند ،و چیزهایی از این دست.
بشش دوم مربوط به نتایک صدیق بودن است؛ بدین معنا که صدیق بودنِ کسانی کیه
صدیق خفاب شدهاند (و دارای ویژگیهای بشش اولاند) چه نتایجی برایشان دربرخواهد
داشت.
در بشش اول ،در این نوشته ،بر اساسِ تقسیمِ اوصااِ صدیق به سه دستۀ کلی ،سعی
میشود تا شناخت واضحتری از اوصیاا صیدیق در مزامییر داده شیود .ایین سیه دسیته
عبار اند از «اوصاا مربوط به ارتباط با خداوند»« ،اوصاا مربوط به ارتبیاط بیا خیود» ،و
«اوصاا مربوط به ارتباط با دیگر انسانها» (جدول .)2
گزنیوس این دو کاربرد در کنارِ هم و برای یک ماداق ذکر شده است و واژۀ صدیق به معنای قاضی یا
پادشاهی دانسته شده است که سشن راست میگوید و عدالت را اجرا میکند [ .]162 :21در زبان
انگلیسی نیز واژۀ  rightهم به معنای راست به کار میرود و هم به معنای حق و عدالت .بنابراین ،تمایز
ظاهری از وجود دو معنای متفاو برای صدیق حکایت نمیکند.
 .2از جمله در این آیا 91:22 :؛ 94:21؛ 94:23؛ 94:12؛ 91:20؛  .91:12در ترجمۀ کینگ جیمز از
واژۀ  righteousاستفاده شده است.
 .1از جمله در این آیا 1:21 :؛ 22:9؛ 22:1؛ 92:29؛  .11:0این معادلگذاری در ترجمۀ فارسی قدیم
صور گرفته اما در تمام این موارد در ترجمۀ انگلیسی کینگ جیمز همان واژه ( )righteousقرار گرفته
است.
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جدول  .1دستهبندی اوصاف صدیق
2

ارتباط با دیگر انسانها

ارتباط با خداوند

ارتباط با خود

شریعت خدای وی در دل اوست
(.)91:92

پاکدست است (.)14:2

بر هالکت جبار توسط خداوند
میخندد (.)11:0

قدمهایش [در مسیر حق] نشواهد
لوزید (.)91:92

صاادل است (.)14:2

بششنده و رحیم است
(.)91:12

منتظر خداوند است (.)91:94

جان خود را به بفالت
نمیدهد (.)14:2

قرضدهنده است (.)91:10

طریق خداوند را نگاه میدارد
(.)91:94

بیانکنندۀ حکمت و انااا
است (.)91:96

قسم دروغ نمیخورد (.)14:2

نام خداوند را حمد میکند
(.)246:29

زدنش لفف و تأدیب است
(.)242:1

بر خداوند توکل میکند
(.)04:26/91:46

رئوا است (.)91:10

از انتقام خداوند شادمان میشود
(.)19:26
گرداگرد رسول خدا جم میشود
(.)241:1
مورد امتحان خداوند قرارمیگیرد
(.)22:1

در بشش دوم ،در مزامیر داوود نتایک متعددی برای صدیق بودن برشمرده شده است.
این نتایک را میتوان در قالب دو دستۀ کلی ارائه کرد :دستۀ اول حاوی نتایجی است کیه
صراحتاً فعلِ خدا دانسته شده است .دستۀ دوم شامل نتایجی است که در آنها تاریحی
در نسبتِ ایجادِ آن نتایک توسطِ خداوند نیست و بعضاً اثر وضیعیِ صیدیق بیودن (ییا بیه
عبار ِ دیگر ،فعلِ غیرمستقیم خداوند) تفسیر میشود (جدول .)1
 .2این توجه الزم است که برخی اوصاا ذکرشده جنبۀ دوگانه دارند .برای مثال ،بییان حکمیت هیم در
وصف ناظر به خود ششس و هم در وصف ناظر به ارتباط با دیگران مفرح است .مییتیوان ایینگونیه
گفت که صدیق در تعامل با خداوند به رشد میرسد و این رشد را در تعامل بیا دیگیران بیه نمیایش
میگذارد.
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جدول  .2نتایج صدیق بودن

آثاری که تاریح در فعلِ خدا بودن دارد.

آثاری که تاریح در فعلِ خدا بودن ندارد.

خداوند آنها را برای خود انتشاب کرده است
(.)4:9

محکوم نمیشوند (.)91:99

خداوند آنها را تأیید میکند (.)91:21

متروک نمیشوند (.)91:11

خداوند آنها را برکت میدهد (.)14:1/1:21

نسلِ آنها گدای نان نمیشود (.)91:11

خداوند از آنها محافظت میکند (.)91:93/94:16

ذریهشان مبارک میشود (.)91:10

خداوند آنها را از دشواری رهایی میبششد
(.)11:11/94:21/94:23

ثمره خواهند داشت (.)19:22

خداوند آنها را اعانت میکند و رها نمیکند
(.)91:99/91:46

اهل نجا اند (.)91:46/91:93

خدوند آنها را از دست شریران رهایی میبششد
(.)91:46

در خداوند شادی و وجد میکنند (.)91:22

خداوند آنها را اجابت میکند (.)94:21/94:21

وارث زمین و تا ابد در آن ساکن میشوند
(.)91:13

نعمت اندکشان از اندوختههای بسیارِ شریر
خداوند دشمنانِ آنها را مؤاخذه میکند (.)94:12
بهتر خواهد بود (.)91:20
دعای حضر داوود همراهِ آنها خواهد بود
(.)242:1
در مکان قدسِ خداوند ساکن میشود
(.)9 :14

 .3.2.1رشع در مزامیر داوود نبی (ع)
اما یکی دیگر از راههای تقرب به معنای صدیق ،بررسیِ کیاربردِ متضیاد ایین واژه ،یعنیی
رَشَ ( ָרׁשָָע) در مزامیر داوود است .واژۀ رَشَ ی که در ترجمۀ  2931م .غالباً بیه «شیریر»
ترجمه شده است ی به همیراهِ جمی ِ آن یعنیی ְרׁשָ עִּים (رِشَیعیم)  91مرتبیه در مزامییر
داوود به کار رفته است .از خاللِ این کاربردها ،اوصیاا رَشَی بیه همیان طرییق اوصیاا
صدیق قابل طبقهبندی است (جدول .)9
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جدول  .3اوصاف رَشَع

ارتباط با خداوند

ارتباط با خود

2

در اعمالِ خدا و صنعت دست وجودشان پر از خباثت است
(.)9 :21
وی تفکر نمیکنند (.)19 ،1

ارتباط با دیگر انسانها
دشمن رسول خدایند (.)1 :9

خویشتن را تملق میگویند
رسول خدا را خراب میکنند (:21
از خدا نمیترسند (90:2؛ 11
تا گناهشان ظاهر نشود (:90
.)3
.)23:
.)1
معایتکارند (2: 90و.)1

تدبیر میکنند تا پای رسول خدا
به فکر شرار اند (.)4 :90
را بلوزانند (.)4 :246

سشن مکرآمیز دربارۀ خدا
میگویند (.)293:16

قادِ آزارِ راستدالن و قتل
از دانشمندی و نیکوکاری
دست برداشتهاند ( .)9 :90صالح را دارند (1 :22؛ .)91 :91
در راه نادرستاند (.)4 :90

علیه صالحان توطئه میکنند
(.)21 :91

از رحم منحرااند (.)9 :19

آماده به کشتار راستدالناند
(.)24 :91

از شکم مادر دروغگو و
گمراهاند (.)9 :19

با همسایگان خود به نفاق
رفتار میکنند (.)9 :19

گوش خود را بر حقیقت
میبندند (.)4 :19

سشنانشان شرار و حیله
است (.)9 :90
آمادۀ انداختنِ مسکین و
فقیرند (.)24 :91
قرض میگیرند و وفا نمیکنند
(.)22 :91
عهدشکناند (.)16 :11
سشنانشان نرم ،اما دلشان جنگ
است (.)12 :11

 .2در اینجا نیز به نکتهای که دربارۀ صدیق گفته شد توجه شود؛ یعنی ،برخیی اوصیاا کیارکرد دوگانیه
دارند .در اینجا میتوان گفت که رش به دلیل دوری از خداوند گرفتار نقس ششاییتی شیده و ایین
نقس را در تعامل با دیگران به نمایش میگذارد.
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همچنین ،نتایک رش بودن را نیز میتوان مفابق جدول  4دستهبندی کرد.
جدول  .4نتایج رشع بودن

آثاری که تاریح در فعلِ خدا بودن دارد.

آثاری که تاریح در فعلِ خدا بودن ندارد.

هالک و نیست و منقف خواهند شد و از بین
از آنها انتقام گرفته میشود و توسط خدا و
خواهند رفت (1 :3؛ 12 :94؛ 16 :91؛ 1 :09؛
رسولِ او کشته میشوند (9 :262؛ .)23 :293
16 :241؛ 90 :91؛ 1 :19؛ .)26 :91
منفور خداوند میشوند (.)1 :22

خجل میشوند (.)21 :92

به جهنم میروند و عذاب میشوند
(21 :3؛ .)0 :22

بازوهایشان شکسته خواهد شد (.)21 :91

خداوند بر آنها میخندد (.)29 :91

به دامهای خود میافتند .شمشیرهایشان در
دلهای خود ایشان فروخواهد رفت (.)21 :91
آرزوهایشان برآورده نمیشود و تدابیرشان به
انجام نمیرسد (.)9 :246
غمهای بسیار دارند (.)26 :91
نعمتِ بسیار به کارشان نمیآید (.)20 :91
رسولِ خدا نزدِ ایشان دهانش را نگاه میدارد و
با ایشان همنشین نشواهد شد (2 :93؛ .)1 :10
نسلشان منقف میشود (.)19 :91

 .2صالح در قرآن
واژگان صالح و صالحا بالغ بر  296مرتبه در قرآن به کار رفتیهانید ،البتیه ایین فیارغ از
کاربردهای متعدد دیگر مشتقا ِ مادۀ «صلح» در قرآن است .در تقسیمی کلی ،این آییا
ن
برای اشاره به دو مفهوم به کار رفتهاند .در حیدو ِد دوسیو ِم ایین آییا  ،صیالح بیه عنیوا ِ
وصفی برای عمل به کار رفته است و در حدود یکسومِ دیگر ،به عنوانِ وصفِ دستهای از
انسانها 2.بنابراین ،الزم است مفهوم صالح در هر یک از این کاربردها بیه طیور جداگانیه
بررسی شود.
 .2تا آنجا که به موضوع این نوشته مرتبط است ،همین تمایز برای مقاود کفایت میکند؛ اما بیه اعتبیارِ
متعلقِ صالح ،میتوان کاربرد این مفهوم در قرآن را به اقسام جزئییتیری تفکییک کیرد (رک /0 ،22 :
.)911
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 .1.2صالح به عنوانِ وصف اعمالِ انسان
آیاتی را که در آن ،صالح به عنوانِ وصفِ عملِ انسان به کار رفته اسیت ،مییتیوان بیه دو
بششِ بیانِ اوصااِ کسانی که عملِ صالح انجام میدهند و بیانِ نتایک انجیامِ عمیلِ صیالح
تقسیم کرد .ناگفته نماند که در غالبِ موارد ،اوصاا و نتایکِ مذکور برای کسیانی بیه کیار
رفته است که عالوه بر انجامِ عملِ صیالح ،وصیفِ میؤمن نییز بیر آنهیا صیدق مییکنید.
2
ویژگیهای چنین افرادی در جدول  1آمده است.
جدول  .5عمل صالح

اوصاف عاملِ صالح

نتایجِ عملِ صالح

نیکگفتارترینِ مردماند (فاّلت.)99 :

وارد بهشت خواهند شد.

نیککردارترینِ مردماند (الکهف.)96 :

مشمول اجر و جزای الهی میشوند.

گفتار و کردارشان یکی است (الشعرا.)111 ::

مورد موفر الهی قرارمیگیرند.

به دیگران ستم نمیکنند (ص.)14 :

ترس و نگرانی نشواهند داشت (البقره،01 :
111؛ مائده.)03 :

از ستم نمیهراسند (طه.)221 :

زیان نشواهند دید (العار.)9 :

بهترینِ خالیقاند (البیّنه.)1 :

از ظلمت به نور ،هدایت میشوند (الفالق.)22 :

1
9

4

به لقای خداوند میرسند (الکهف.)226 :
خداوند آنها را اجابت میکند (الشوری.)10 :
خداوند فضلِ خود را بر آنها فزونی میبششد
(النسا219 ::؛ الشوری.)10 :
 .2ناگفته نماندکه دربارۀ مفهوم «عمل صالح» در قرآن ،پژوهشهای متعدد دیگری نیز از مناظر مشتلیف
انجام شده است .برای نمونه نک 0 :؛ 9؛ .4
 .1آیا بسیاری بر این نکته داللیت مییکننید :البقیره91 ،11:؛ النسیا214 ،211 ،11 ::؛ االعیراا41 :؛
یونس3 :؛ هود19 :؛ الرعد13 :؛ ابراهیم19 :؛ الحک10 ،19 ،24 :؛ میریم06 :؛ الکهیف261 :؛ طیه11 :؛
العنکبو 19 :؛ الروم21 :؛ لقمان9 :؛ السجده23 :؛ الفالق22 :؛ التوابن3 :؛ محمّید21 :؛ الجاثییه96 :؛
الوافر46 :؛ الشوری11 :؛ البروا.22 :
 .9آیا متعددی بر این نکته داللت میکند :البقره111 ،01 :؛ آل عمران11 :؛ النسا219 ::؛ المائیده،3 :
03؛ هود22 :؛ النحل31 :؛ االسرا3 ::؛ الکهف96 ،1 :؛ العنکبو 1 :؛ االحزاب92 :؛ سبأ91 :؛ الفاطر1 :؛
فاّلت9 :؛ القاس96 :؛ الفتح13 :؛ االنشقاق11 :؛ التین.0 :
 .4آیا زیر دال بر این نکته است :المائده3 :؛ هود22 :؛ االسرا3 ::؛ الکهف1 :؛ الحک16 :؛ سیبأ4 :؛ فیاطر:
1؛ فاّلت9 :؛ الفتح13 :؛ االنشقاق11 :؛ التین0 :؛ العنکبو 1 :؛ محمّد1 :؛ التوابن3 :؛ الفرقان.16 :
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ادامۀ جدول 5

اوصاف عاملِ صالح

نتایجِ عملِ صالح
خداوند محبت آنها را در دلهای مؤمنان
میافکند (مریم.)30 :
خداوند ایشان را جانشین خود در زمین
میکند ،دین مورد رضایتِ خود را برای ایشان
در زمین مستقر میکند و ترسِ ایشان را
تبدیل به امنیت میکند تا وی را بررستند و
مشرک نشوند (النور.)11 :
در زمرۀ صالحاناند (العنکبو .)3 :

 .2.2صالح در وصف انسان

همانگونه که اشاره شد ،در حدود یکسوم آیاتی از قرآن که در آن از واژۀ صالح استفاده
شده  ،این واژه به عنوانِ وصفِ یک یا چند انسان به کار رفته است .این کاربرد را در قرآن
میتوان دوگونه دانست :گونۀ اول شاملِ آیاتی است کیه ویژگییهیایی را بیرای صیالحان
برمیشمرند .این ویژگیها عموماً بیانِ نتیجهای است که صالح بودن درپیدارد .گونۀ دوم
نیز شاملِ آیاتی است که ماادیقی برای صالحان برمیشمرند (جدول .)0
جدول  .6کاربرد واژۀ صالح در قرآن

اوصاف و نتایج
برگزیده از سوی خدایند (القلم.)16 :
داخل در رحمت خداوند خواهند شد
(االنبیا.)90 ::
ممکن است فقیر باشند (النور.)91 :
وارثان زمیناند (االنبیا.)261 ::
خداوند دوستدارشان است (االعراا.)230 :
در نهایت ،وارد بهشت خواهند شد (الرعد:
/19غافر /9 :النسا.)03 ::

مصادیق
حضر ابراهیم(ع) (البقره /296 :النحل/211 :
االنبیا /11 ::العنکبو )11 :
حضر یحیی(ع) (آل عمران/93 :
االنعام)91 :
حضر عیسی(ع) (آل عمران)40 :
حضر زکریا(ع) (االنعام)91 :
حضر الیاس(ع) (االنعام)91 :
حضر لوط(ع) (االنبیا/11 ،11 ::
التحریم)26 :
حضر اسحاق(ع) (االنبیا/11 ::
الاافّا )221 :
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ادامۀ جدول 6

اوصاف و نتایج

مصادیق
حضر یعقوب (ع) (االنبیا)11 ::
حضر نوح (ع) (االنبیا/90 ::
التحریم)26 :
حضر داوود (ع) (االنبیا)90 ::
حضر سلیمان (ع) (االنبیا)90 ::
حضر ایوب (ع) (االنبیا)90 ::
حضر اسماعیل(ع) (االنبیا/90 ::
الاافّا )266 :
حضر ادریس (ع) (االنبیا)90 ::
حضر ذوالکفل (ع) (االنبیا)90 ::
حضر یونس (ع) (القلم)16 :

نکتۀ جالب توجه در این بشش از آیا  ،این است که غالبِ ماادیقِ مذکور از انبییای

الهی (ع) است 2.از اینرو ،این احتمال وجود دارد که صالح نه صرفاً برای وصفِ هر انسانِ
نیکگفتار و نیککردار ،که برای منظوری ویژهتر از این ،در قرآن به کار رفته باشید .ایین
احتمال را آیاتی تقویت میکنند که به طور ضمنی داللت بر این نکته دارند که صیالحان
گروهی اخس از تمامی کسانیاند که وارد بهشت میشوند (برای مثال ،رک  .النسا.)03 ::

1

همچنین ،عنوانِ «صالح المؤمنین» که در آیۀ  4سورۀ التحریم به کار رفته است ،متضمنِ
آن است که صالحان گروه خاصی از مؤمناناند و وصفِ صالح لزوماً بر همۀ مؤمنان اطالق
نمیشود؛ چراکه در این صور  ،این ترکیبِ وصفی بیمعنا خواهد بود.

9

 .2تنها موردی که نبوتش ذکر نشده است ،مربوط به آیۀ  91سورۀ کهف ( )29است :وَأَمَّا الْجِیدار ُفَکیان
َلِوُالمَیْنِ یَتیمَیْن ِفِي الْمَدینَةِ وَکانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما وَکانَ أَبُوهُما صالِحا...
 .1در برخی تفاسیر شیعه ،ماداقِ صالحان در این آیه ،اهل بیت پیامبر (ع) دانسته شدهانید کیه از نگیاه
شیعیان ،برگزیدگان الهیاند .با این فرض ،احتمال پیشگفته تقویت میگردد (نک .)19 /1 ،3 :
 .9در برخی تفاسیر شیعه ،ماداقِ «صالح المؤمنین» امیرالمؤمنین (ع) دانسیته شیده اسیت کیه از نگیاهِ
شیعیان ،برگزیده از سوی خداست .با در نظر داشتنِ چنین تفسیری ،احتمالِ مذکور قویتر میگردد
(نک 911 /1 ،9 :؛  .493 ،26برای دیدن نمونهای از بحث تفسیری دربارۀ این آیه ،رک 1 :؛ .)1
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 .3مقایسه
همانگونه که گفتیم  ،هم مفهومِ صدیق در مزامیرِ داوود و هم مفهومِ صالح در قیرآن بیه
دو معنای عمده به کار رفته است که یکی از دو معنای به کار رفتیه در هیر ییک از ایین
کتب مقدس با یکدیگر متناظر و دیگری متمایز از معنای بیه کیار رفتیه در دیگیر کتیاب
مقدس است .توضیح اینکه در مواضعی از مزامیر که واژۀ صدیق برای وصفِ انسان به کار
رفته است ،معنای این واژه متناظر با مواضعی از قرآن است کیه در آن ،واژۀ صیالح بیرای
وصفِ انسان به کار رفته است (مبنای تحقیق نیزی که تناظرِ یک آییه از مزامییر داوود بیا
یک آیه از قرآن بودی متکی بر همیین معنیا از صیدیق و صیالح اسیت) .در ایین کیاربرد،
همانگونه که مشهود است ،در مزامیر داوود عموماً ویژگیهیای صیدیق و نتیایک صیدیق
بودن ارائه شده است ،در حالی که در قرآن ،اگرچه اوصافی برای صالح برشمرده شده ،اما
عموم آیا در پیِ معرفی ماادیق صالحاناند.
به جز مبنای تحقیق (که نقفۀ اشتراکِ مزامیر و قرآن است) ،یکی از اوصافی که هیم
در مزامیر و هم در قرآن به عنوانِ وصفِ صدیق و صالح بیه کیار رفتیه اسیت« ،اصیففای
الهی» است .از میزمور  4 :9چنین به نظر میرسد که خداوند صیدیق را برگزییده اسیت.
همچنین آیۀ  16سورۀ القلم داللت بر این دارد که خداوند صالح را صالح قرارمییدهید و
اوست که ایشان را برمیگزیند .شاهدِ دیگری برای این احتمال نییز درخواسیتِ حضیر
ابراهیم (ع) و حضر ِ یوسف (ع) از خداوند برای الحاق به صیالحان اسیت (الشیعرا/99 ::
یوسف.)262 :
اگر چنین تحلیلی درست باشد ،آنگاه دیگر اوصااِ برشمرده برای صدیق و صیالح بیه
عنوانِ مقوّمِ مفهومِ صدیق و صالح نشواهد بود ،بلکه این اوصااْ اشاراتی خواهید بیود بیه
ویژگیهایی که صالحان دارند؛ امیا لزومیاً منحایر در صیالحان نیسیت .در ایین صیور ،
ویژگی مقوّمِ مفهومِ صالح در کاربرد قرآنی ی زبوریاش برگزیدگی از سیوی خیدا خواهید
بود.

2

 .2تفاسیر شیعیِ پیشگفته از دو آیۀ قرآن (النسا03 ::؛ تحریم )4 :نیز ایین نتیجیه را تقوییت مییکنید.
همچنین ،در برخی تفاسیر شیعیِ آیۀ  261سورۀ انبیا نیز ماداق صالحانی که وارث زمیین خواهنید
بود ،امام دوازدهم دانسته شده است [ .]11/1 ،9این تفسیر نیز میتواند شاهدی بیرای تأییید ادعیای
فوق باشد.
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اما این تنها دربارۀ یکی از معانی صدیق و صالح درست است؛ یعنی آنجا کیه ایین دو
واژه به عنوانِ وصفِ انسان به کار رفتهاند .بنابراین ،معانیِ دیگری که هیر ییک از ایین دو
واژه دارند ،مشمولِ این حکم نمیشوند .از سویی ،مفهیومِ صیدیق در مزامییر بیه عنیوانِ
وصفِ خداوند به کار رفته است (واژهای که میتوان آن را معادلِ لوتِ «عیادل» در متیون
اسالمی دانست) و از سوی دیگر ،مفهومِ صالح در قرآن برای وصفِ عملِ انسیان اسیتفاده
شده است .این دو کاربرد را میتوان نقفۀ تمیایزِ دو مفهیومِ صیدیق و صیالح در قیرآن و
کتاب مقدس برشمرد.

نتیجهگیری
در این نوشته بر آن بودیم که با استقاای کاربردهای مفاهیمِ صدیق در مزامییر داوودی
و صالح در قرآن ،مشابها ها و موایر های کاربردِ این دو واژه را در این دو کتاب مقدس
استنباط کنیم و در ارائۀ فهمی دقیقتر از این دو مفهیوم در کیاربردِ قرآنیی ی زبیوریاش
تالش کنیم .با توجه به آنچه در مقاله گفتیم ،بیه نظیر مییرسید ایین دو واژه در زبیور و
قرآن ،در مواضعی که به عنوانِ وصف انسان به کار رفتهاند ،به یک مفهوم اشاره میکننید
و ظاهراً این مفهومْ اخس از هر انسان نیکگفتار و نیککیردار اسیت .پیشینهادی کیه بیا
توجه به چند آیه از قرآن و زبور ارائه شد ،کاربردِ صدقه و صالح در زبیور و قیرآن ،بیرای
ماادیقِ «برگزیدگی از سوی خدا» بود.
در نظر داشتنِ چنین پیشنهادی میتواند وسیلهای باشد برای بازگشت به آییاتی کیه
در آن ،از این دو مفهوم استفاده شیده اسیت .ایین بیازخوانی مییتوانید موضیوعی بیرای
پژوهشهای آینده باشد و سفح دیگری از معنای این آیا را کشف کند.
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