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چكيده
كتاب مزامير منسوب به حضرت داوود(ع) و مشتمل بر تشبيهات فراوانى ازجمله تشبيهاتى 
دربارة خدا، انسان، گناه، گناهكار و مؤمن است، با وجود اينكه فقراتى از اين كتاب، خداوند 
را به طور شايسته مورد خطاب قرار نداده و توصيف نكرده است اما مى توان گفت كه 
تشبيهات آن در بسيارى از موارد از لحاظ لفظ و معنى با قرآن كريم قابل انطباق است. 
تشبيه خداوند به پناهگاه و تشبيه گناه به بارى سنگين و مشقت آور و تشبيه گناهكار به 
گياه بى ثمر و تشبيه مؤمن به درخت پربار از جمله مشتركات مفهومى در تشبيهات كتاب 
مزامير و قرآن كريم است. اما تشبيه خدا به پدرى مهربان كه در فقرات متعددى از كتاب 
مزامير مطرح شده جزء مواردى است كه قرآن كريم به دليل امكان توهم معناى ظاهرى 
آن، از آن منع نموده است. وجه تمايز ديگر اين دو كتاب درنحوة ترسيم ارتباط خدا و انسان 
است. در كتاب مزامير اين ارتباط به رابطة خدا با بنى اسرائيل منحصر شده و سعادت و 
شقاوت، مفهومى دنيايى يافته است. و همچنين عقوبت الهى به مفهوم محروم ساختن 
گناهكاران از مواهب مادى و يا مرگ و انقطاعشان از اين دنيا محدود شده وبه تأثير گناه 

بر جان آدمى و نيز عقوبت اخروى آن هيچ اشاره اى نشده است.

كليدواژه ها: كتاب مزامير، قرآن كريم، تشبيه، خدا، گناه، گناهكار، مؤمن.
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بيان مسأله
بى ترديد سخن با انديشه ارتباطى وثيق دارد، سخن از انديشه برمى خيزد و به انديشيدن 
مى انجامد. سخن ابزار ابراز ذخاير مكنون در اعماق ذهن و دل آدمى است از اين رو موجب 

مفاهمه ميان انسان ها بوده و ناقل معارفو مفاهيم درونى انسان هاست.
واالترين سخن، سخن خداوند است زيرا حامل معارف بلند آسمانى و شامل رهنمودها 
آسمانى  اديان  مقدس  متون  و  است  سر  دو  هر  در  انسان  زندگانى  براى  كليدى  مفاهيم  و 
بيش وكم حامل اين سخن و گنجينه دار اين معارفند و در اين ميان قرآن كريم در مقام 
معجزة خاتم متصف به اعجاز بيانى و محفوظ از تغيير و تبديلو تحريف است كه در ارائة 
عميق ترين و لطيف ترين معانى از بهترين شيوه هاى بيانى وزيباترين الفاظ بهره برده و براى 
اثبات اعجاز خود بشر را به هماورد خواهى طلبيده است (بنى اسرائيل/88، هود/13، يونس 
توصيف  در  تحّدى،  آيات  به  اشاره  پى  در  عليه السالم  /41-42)اميرالمؤمنين  فصلت   ،37/
قرآن كريم مى فرمايد: «و اِنَّ القرآَن ظاهرُه أنيق و باطنه عميق ال تفنى عجائبه وال تنقضى 
غرائبه و الُتكَشف الظلماُت اّالبه» (نهج البالغه، خطبه 18) همانا قرآن داراى ظاهرى زيبا و 
باطنى ژرف و ناپيداست، مطالب شگفتش تمام نمى شود و اسرار نهفتة آن پايان نمى پذيرد 
و تاريكى ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد، فحواى اين سخن اين است كه قرآن كريم در 
لفظ و معنى معجزه است آنچنان كه خود قرآن بدان تصريح نموده و مصدر الفاظش را خداوند 
معرفى كرده است: «و انك لَُتلَقَّى القرآَن ِمن لَُدن حكيم على ام» (النمل/6) و حّقا اين قرآن 
از سوى حكيمى دانا بر تو القا مى شود(االنعام /19، الشورى/7و52، النجم/10، الشعراء/4و 
93.....) اما معجزة پيامبران پيشين از نوع سخن نبوده و آنان در ابالغ رسالت خود تنها به 
معجزات غير كالمى معتضد بوده و موظف به ابالغ مفاهيم وحيانى بوده اند كه آن نيزدر گذر 
زمان از دستبرد تحريف مصون نمانده است آنچنان كه قرآن كريم در آيات متعددى بدان 
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تصريح مى كند (البقره/79، النساء/46، المائده/15.....) اما در عين حال باز به گواهى قرآن 
كريم همين متون مشوب به تحريف، همچنان حاوى پيام هايى از وحى الهى هستند:«ألم 
تََر الى الذين اوتوا نصيبًا من الكتاب... » (النساء/44) آيا كسانى را كه از كتاب بهره اى داده 
شده اند، نديدى؟ و اين بدان معناست كه مى توان در كتاب مقدس به عنوان متن دينى داراى 
حجت در اديان يهوديت و مسيحيت، آموزه هايى وحيانى را پى گيرى نمود. اگرچه الفاظ اين 
گذارساختن سخن  تأثير  براى  رايج  بيانى  شيوه هاى  نيست اما  آميز  اعجاز  وحيانى و  كتاب 
نظير تشبيه و استعاره در آن فراوان بكار رفته است كه عالوه بر پى گيرى اين تشبيهات و 
نحوة به كارگيرى آن ها، مى توان تعاليم و مفاهيم مطرح شده در آن ها را با محك قرآن كريم 

به سنجش درآورد.

تشبيه، فوايد و اهداف آن
تشبيه مصدر باب تفعيل و به معنى تمثيل و مانند كردن شخصى يا چيزديگرى است در 
صفت و حالتى كه در «مشبه به» به صورت بارزتر و قوى تر وجود دارد. (نصيريان،1378،134)

به عبارت ديگر تشبيه بيان مشاركت چيزى است با غير خود، در يك يا چند صفت كه به 
دليل  به  1365،81)تشبيه  (غاليينى،  مى شود.  داده  ترتيب  هدفى  خاطر  به  و  اداتى  وسيلة 
ارتكاز معنى و تجّسم آن در ذهن مخاطب، از قدرت و تأثير ويژه اى برخوردار است (فضلى، 
1380، 265) كه با هدف تقريب بعيد، توضيح غامض، جالء حقيقت و معلوم ساختن معنى 
به واضح ترين شكل ممكن آن، بيان مى شود (الصابونى، 1428، 15)نظير آنچه كه قرآن در 
تشبيه قلوب يهود در قساوت و سختى به سنگ سخت فرموده است: «ثمَّ َقَست قلوبكم من 
بعد ذلك فهى كالحجارهًْ أو أشد قسوهًًْ» (البقره/74) پس از آن[همه معجزات] دل هاى شما 
سخت شد به سختى سنگ ها يا سخت تر از آن اين شيوة بيانى در كتاب مزامير نيز بكار 
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رفته است.

معرفى كتاب مزامير
كتاب مزامير كه به «زبورداوود(ع) » نيز شهرت دارد يكى از بخش هاى «كتاب مقدس» 
است  يهوديان  اعتقاد  مورد  قديم  عهد  است.  جديد  و  قديم  عهد  بر  مشتمل  خود  كه  است 
و بخش عمده اى از كتاب مقدس را تشكيل مى دهد كه طى دوره اى حدود نه قرن، يعنى 
(كلباسى  است.  شده  نگاشته  و  تدوين  ميالد  از  پيش  دوم  قرن  تا  يازدهم  قرن  فاصلة  در 

اشترى،1384،187).
عهد قديم مجموعه اى از 39 كتاب است كه در سه بخش قراردارند: بخش تورات، بخش 
انبياء و بخش كتاب ها يا مكتوبات كه اين بخش اخير خود شامل 13 كتاب مى شود و كتاب 

مزامير اولين كتاب از اين بخش است.
مزامير اشعارى روحانى است كه با آواز و به منظور تمجيد و تقديس حضرت حق و توسط 
مجموعه اى  حقيقت  در  كتاب  اين  (هاكس،1377، 796)  مى شد.  خوانده  آواز «مزمارونى» 
است از شعر و سرودهاى نيايشى كه به زبان عبرى و در ثناى خداوند سروده شده است از 
اين رو واژة عبرى «تهيليم» به معنى حمد و ستايش (اى وان وورست،1384، 47) و نيايش 
و پرستش براى آن انتخاب شده است كه در ترجمه هاى فارسى و عربى به مزامير تعبير شده 
است. اين كتاب مجموعًا 150 مزمور دارد كه در پنج بخش جمع آورى و تدوين شده است. 
(كميجانى،1384، 111) موضوع اصلى كتاب مزامير، پرستش است. اين واژه بيش از 200 بار 
در اين كتاب بكار رفته است (ترجمه تفسيرى كتاب مقدس، بى تا،600)برخى دربارة، تأليف 
نهايى اين كتاب مى گويند: شكى نيست كه داوود(ع)در قرن دهم قبل از ميالد قسمت هايى 
از اين كتاب را نوشته است اما الفاظ اصلى آن «بر جاى نمانده و بعدها بين قرن هاى هشتم 
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تا دوم قبل از ميالد، به صورت كنونى تنظيم شده است (سليمانى اردستانى،1382، 135) 
آخرين آية مزمور 150، محورى ترين آيه اين كتاب است كه مى گويد:» هركه جان در بدن 

دارد، خداوند را ستايش كند، خداوند را سپاس باد (مزمور6:150).
در خالل سرودهاى اين كتاب كه بسيارى از آن ها متضمن شيوه بيانى «تشبيه» هستند 
كافر  و  مؤمن  و  كفر  و  ايمان  زندگى،  انسان،  خدا،  درخصوص  را  مختلفى  تعاليم  مى توان 

پيگيرى نمود.

خداوند در تشبيهات مزامير
خدا در كتاب مزامير، خدايى شخص وار است كه در تمام فراز و فرودهاى زندگى انسان 
حضور دارد، اومى بيند، مى شنود، خشمگين مى شود، دوست مى دارد، نفرت مى ورزد، و دور و 

نزديك مى شود.
اگرچه در كتاب مزامير فقراتى در خطاب به خداوند وجود دارد كه شايستة ساحت مقدس 
حق تعالى نيست نظير اين فقرات: «اى خداوند، چرا دور ايستاده اى، چرا به هنگام سختى ها 
همچون  را  ما  انداخته اى...  دور  را  ما  تو   ....» و  (مزمور1:10)  مى كنى...»  پنهان  را  خود 
گوسفندان به كشتارگاه فرستاده اى ...تو قوم برگزيده ات را ارزان فروخته اى...» (مزمور:44: 
9-16) و «اى خداوند بيدار شوچرا خوابيده اى...» (همان: 23) اما به طور كلى خداوند به 
اوصافى متصف شده كه با تعاليم قرآن كريم در اين خصوص قابل انطباق است. خدا در 
كتاب مزامير، خداى دوستدار پاكى، ايمان و عدالت است.او امين مؤمنين است و آن ها را 
دوست دارد و به پاكان بركت مى دهد (مزمور18: 25-26) اعمالش كامل و بى نقص است 
(همان:30) او زنده است(همان :46) و از دشمنان انتقام مى گيرد (همان: 48) او عادل است 
و كسانى را كه به عهد او پايبند هستند و اوامرش را پيروى مى كنند هدايت مى كند (مزمور: 
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25: 10) او نور است (مزمور: 27: 1) غضبش لحظه اى و رحمتش دائمى است (مزمور:30: 
5) و به كسانى كه دستوراتش را اجرا مى كنند، خرد مى بخشد (مزمور: 111: 10) او فرياد 
بندگان را مى شنود و به درخواست آن ها گوش مى دهد (مزمور: 116: 1-2) و داورى عادل 
است كه تمام قوانينش سرشار از عدل و انصاف است (مزمور: 119: 137-138) پس كتاب 
مزامير به ستايش و نيايش و سپاس خداوند فراخوانده است:«خداوند را ستايش كنيد... او را 
نيايش كنيد... او را پرستش كنيد... » (مزمور: 135: 1-3) و در فقرات متعددى خداوند را به 

تشبيه درآورده است.

تشبيه خداوند به صخره و سپر
در تمثيالت كتاب مزامير، دنيا به منزلة چاه هالكتى است كه انسان را در گل و لجن 
خود گرفتار كرده است و او تنها با ايمان به خداوند مى تواند از اين چاه برآمده و بر صخرة 
امنيت ساكن شود (مزمور:40: 1-3) در اين تمثيل، خداوند آن صخرة بلند باالى امنيت است. 
او خدايى ناظر و دوستدار ايمان و رشد است او حامى مؤمنين ونجات بخش آنان است؛ لذا 
در فقرات متعددى از اين كتاب به سپر، صخره و محافظ مؤمنين تشبيه شده است:«خدا 
سپر من است و از من محافظت مى كند» (مزمور: 7: 10) و «خداوند جان پناه من است، او 
صخرة من است ... او همچون سپر از من محافظت مى كند ...» (مزمور 18: 2-3) و «او قلعه 
محافظ من است... »(مزمور62: 2) اين تعبير در فقرات متعددى تكرار شده است (مزمور31: 

.(2 :144 ،5 :1،142 :95 ،9 :42 ،7 :32 ،3
نظير چنين مفهومى در قرآن كريم نيز بكار رفته است آنجا كه خداوند تنها «ملجأ» و 
پناهگاه را توجه به خدا و بازگشت به سوى خود معرفى مى كند:«و ظّنوا أن ال َملجَأ من اهللاِ 
اّال اليه... »(التوبه /118) و دانستند كه از خداوند، جز به سوى او پناهى نيست. يعنى جز خدا 
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پناهگاهى نيست(طوسى، بى تا، 5، 317) و پناه جستن به خدا با توبه به درگاه حضرتش 
محقق مى شود (حسينى شاه عبدالعظيمى،1363، 5، 228).

فرار به سوى خدا از نفس اماره، گناه و عقوبت آن و از هرچه غير خداست، در آية ديگرى 
وا الى اهللا ...»(الذاريات /50) پس به سوى خدا بگريزيد، يعنى به  نيز مطرح شده است:«َففرِّ
خدا پناهنده شويد و منظور از آن متوسل شدن به خداوند است (طباطبايى، 1374، 18، 574) 
لذا مى توان گفت در القاء اين مطلب كه خداوند تنها پناه انسان است، كتاب مزامير با قرآن 

كريم اشتراك دارد اگرچه قرآن كريم اين مفهوم را در قالب تشبيه بكار نبرده است.

تشبيه خداوند به شبان
تشبيه خداوند به شبان، بيان ديگرى از محافظت الهى و هدايت خداوند است. در اين 
تعبير مؤمنين به گله اى تشبيه شده اند كه خود راه را نمى يابند و قادر به حفاظت خود نيستند 
و خداوند در هدايت و حفاظت آنان همچون شبان است. اين تعبير در فقرات متعددى از 
كتاب مزامير آمده است:«خداوند شبان من است، محتاج به هيچ چيز نخواهم بود» (مزمور: 

.(1 :23
همچنين راةابى به وادى ايمان و آرامش ايمانى، به زندگى پرنعمت در چراگاهى سبز 
تشبيه شده است: «خداوند ... در مرتع هاى سبز مرا مى خواباند، به سوى آب هاى آرام هدايتم 
اسرائيل  بنى  قوم  با  خداوند  رابطة  دربارة  ويژه  به  تعبير  نوع  اين   (3-1: (همان  مى كند...» 
بكار رفته است: «اى خداوند، قوم برگزيدة خود را نجات ده و عزيزان خود را بركت عنايت 
فرما، تو شبان آن ها باش و تا ابد از ايشان نگهدارى كن» (مزمور 28: 9 ) در اين نگاه قوم 
بنى اسرائيل گوسفندان خدا و سرزمين مقدس، چراگاه آن هاست:«بدانيد كه او خداست، او 
خالق ماست و ما قوم او هستيم و گوسفندان چراگاه او» (مزمور 100 :3 ) به عبارت ديگر 
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هدايت و محافظت الهى در كتاب مزامير محدود به زندگى دنيايى و منحصر در قوم بنى 
اسرائيل و سرزمين مقدس است اما اين تعبير و نظير آن در قرآن كريم بكار نرفته است 
بلكه خداوند در قرآن، «ولّى»، سرپرست و ياور همة مؤمنين توصيف شده است: «اهللا ولّى 
است  مؤمنان  سرپرست  خدا  ...»(البقره/257)  النور  الى  الظلمات  ِمن  يخرجهم  آمنوا  الذين 
و آنان را از تاريكى ها به سوى روشنايى بيرون مى آورد، «ولّى» در فرهنگ قرآن، دوست 
همةكسانى  مخصوص  خدا  واليت  اين گونه  و  كارگزاراست  و  نزديك  سرپرست  و  همراز 
است كه با دل و جان به خدا ايمان آورده و به او تمسك جسته اند و لذا خداوند به واسطة 
اين واليت خاص، در وجود آنان ايجاد تحرك كردهو آنان را به سوى نور معرفت و كمال 
هدايت مى كند (طالقانى، 1362، 2، 208) چنين هدايتگرى و نعمت بخشى مقّيد به قوميت 
و محدود به سرزمينى خاص نبوده و حتى به زندگى دنيايى منحصر نيست آنچنانكه قرآن 
كريم مى فرمايد: «فاطر السموات و االرِض انَت ولى اى فى الدنيا و اآلخره ...» (يوسف /101) 
اى پديد آورندة آسمان ها و زمين تو در دنيا و آخرت سرپرست و يارمنى، و منظور آن است 
كه پروردگار بر همة شؤون وجودى انسان در جهان طبع و عوالم آينده واليت حقيقى دارد. 

(حسينى همدانى، 1404، 9، 138).

تشبيه خداوند به جنگاورى خشمگين
خداوند در كتاب مزامير، خدايى عادل است كه به دنبال از بين بردن بدى ها و استوار 
ساختن نيكى هاو نيكان است (مزمور 7 : 9) او بدكاران را در دام هاى خودشان گرفتار مى كند 
و همة كسانى را كه خدارا از يادبرده اند، به هالكت مى رساند (مزمور 9 :17) از اين رو در 
ظلم  و  شرارت  ساختن  نابود  آمادة  كه  شده  تشبيه  خشمگين  جنگاورى  به  فقرات  از  برخى 
است: «خدا داور عادل است او هرروز بر بدكاران خشمگين مى شود اگر آن ها به سوى خدا 
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بازگشت نكنند، او شمشيرش را تيز خواهد كرد. خدا كمان خود را كشيده و آماده كرده است. 
او سالح هاى مرگبار و تيرهاى آتشين خود را به دست گرفته است» (مزمور 7: 11-13) در 
فقرات ديگرى از اين كتاب، خداوند به انسانى تشبيه شده است كه جامى از شراب تلخ غضب 
در دست دارد: «خداوند كاسه اى در دست دارد كه از شراب تند و قوى غضب او پر است. او 
آن را به تمام بدكاران خواهد نوشانيد و آن ها، آن را تا جرعة آخر سر خواهند كشيد»(مزمور 
75 : 8-9) در اين فقرات، حتميت و قطعيت تعلق عقوبت الهى بر گناهان به نوشيدن تمام 

وكمال شراب تلخ غضب، تشبيه شده است.
در قرآن كريم نيز، كفر و بى ايمانى و طغيان و عصيان در برابر خداوند، عامل بروز غضب 
...) و تعلق عقوبت  الهى (البقره /90، 61، آل عمران /112، االعراف /71، االنفال /16 و 
...) اما در هيچ يك از  خداوند است (آل عمران /56، النساء/18، االسراء/10، االحزاب/8 و 
تشبيه نشده  جنگاورى خشمگين  آيات قرآن، خشم و عقوبت الهى به شراب و خداوند به 
است. قرآن كريم در بيان واليت و نصرت الهى، «قتل» و «رمى» عليه مشركين در جنگ 
بدر را، به ذات خداوند نسبت داده است: «َفلَم تقتلوهم ولكّن اَهللا َقَتلهم و ما رمت اذ رمت 
ولكّن اهللا رمى ...» (االنفال /17) اين شما نبوديد كه آن ها را كشتيد بلكه خداوند آن ها را 

كشت و وقتى [ريگ ها را] انداختى اين تو نبودى كه انداختى بلكه خدا بودكه انداخت.
 اين آية شريفه طبق قاعدة بديعيه «توسع» فعل را از فاعل نفى و به مسبب اسناد داده 
است و از اين طريق هزيمت دشمنان اسالم را به تفضل و تأييد و نصرت الهى مستند ساخته 
است (حسينى شاه عبدالعظيمى، 1363، 4، 309) تا به مؤمنين بياموزد كه براى خود قوت 
و نيروى ذاتى و مستقل از خداوند قائل نشوند و خداوند را فاعل حقيقى بدانند (فضل اهللا، 

.(349 ،10 ،1498
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تشبيه خداوند به پدر
در سرتاسر كتاب مقدس و از جمله در كتاب مزامير، در فقرات متعددى خداوند به «پدر» 
تشبيه شده است: «خدايى كه در خانة مقدس خود ساكن است، پدر يتيمان و دادرس بيوه زنان 
است» (مزمور: 68: 5) و«همانطورى كه يك پدر فرزندش را دوست دارد، خداوند نيز كسانى 
را كه او را گرامى مى دارند دوست دارد(مزمور103: 13) اين تشبيه به ويژه در خصوص پادشاه 
بنى اسرائيل در مزامير بكاررفته است و از ارتباطى خاص ميان او و خداوند حكايت مى كند:» 
پادشاه مى گويد: من فرمان خداوند را اعالم خواهم كرد. او به من فرموده است: از امروز تو 
پسر من هستى و من پدر تو... (مزمور:2: 7-11) اما قرآن كريم براى توصيف و تشبيه خداوند 
حريم قائل شده و تشبيه خداوند به برخى از امور را جايز نمى شمرد. همچون كاربرد مجازى 
پدر براى خدا كه قرآن در برخى از آيات آن را رّد نموده و در برخى ديگر معناى حقيقى آن 
را كفر مى شمرد: «و قالت اليهود عزير بن اهللا و قالت النصارى المسيُح بن اهللا ذلك قولهم 
بأفواههم ُيضاهئون قول الذين كفروا ِمن قبل قاتَلَهم اهللا أنّى ُيؤفكون»(التوبه /30) و يهود 
گفتند: عزير پسر خداست و نصارى گفتند: مسيح پسر خداست. اين سخن [باطلى] است كه 
بر زبان مى آورند و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شدند شباهت دارد. خدا آن ها را 
بكشد به كجا منحرف مى شوند؟ كم ترين احتمال متصور از مقصود يهود و نصارى از «ابن 
اهللا» خواندن عزير و مسيح، معناى مجازى و تشريفى آن و بيان نسبت روحانى ميان آنان و 
خداوند است اما قرآن كريم اين نسبت و معناى مجازى را نمى پسندد و بكاربردن نسبت پدر 
و فرزندى ميان خالق و مخلوق وتشبيه خدا به پدر را ممنوع اعالم كرده است زيرا امكان 

دارد كه معناى ظاهرى آن توهم شود (گنابادى، 1408، 2، 252 ) .

وعده ها و احكام خداوند در تشبيهات مزامير
فقرات فراوانى از كتاب مزامير به عدالت خداوند اختصاص يافته است و اين كه دفاع از 
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حق و دفاع از مؤمنين و نابودى ظلم و ظالم اقتضاى عدالت خداوند است. همة اين فقرات 
را مى توان به وعدة خداوند در مزمور 12، مستند نمود: «خداوند مى گويد: من بر مى خيزم و 
به داد فقيران و درماندگان مى رسم و آن ها را از دست ظالمان نجات مى دهم» (مزمور 12: 

.(5
اعتماد كامل به اين وعدة خداوند، در مواضع متعددى از كتاب مزامير قابل مشاهده است: 
«اى خداوند، تو دعاى بيچارگان را اجابت مى كنى، توبه درد دل آن ها گوش مى دهى و به 
 : (مزمور10   «... مى كنى  دفاع  مظلومان  و  يتيمان  حق  از  تو  مى بخشى،  قلب  قوت  ايشان 
17-18) از اين رو وعدة خداوند از حيث كمال صحت و ارزشمندى چنين تشبيه شده است : 
«وعده هاى خداوند مانند نقره اى كه هفت بار در كوره تصفيه شده باشد، پاك و قابل اعتماد 
است»(مزمور:12: 6)اماقرآن كريم بدون استفاده از تشبيه، وعده هاى الهى را با وصف «حق» 
توصيف مى كند:« .....اِنَّ اَهللا وَعَدكم وعَد الحق... » (ابراهيم /22) درحقيقت خدا به شما وعدة 
راست داد (االعراف/44، الكهف/21، القصص /13، لقمان/9 و 33 و ...) و وعده هاى خداوند 
را تخلف ناپذير توصيف مى كند (ابراهيم /47،الحج/47، الروم/6، الزمر/74 و ...) از اين رو در 
قرآن كريم نيز وعده هاى خداوند بى شائبه و كامًال راست و قابل اعتماد هستند. به همين 
دليل در آيات فراوانى از قرآن كريم وعده هاى الهى در سياق تأكيد مؤكد مطرح شده است تا 
قطعيت وعده هاى خداوند را برساند (القلم /34....) عالوه بر اينكه در برخى آيات خداوند به 
راستگوترين در سخن توصيف شده است (النساء/87 و 122) لذا مى توان گفت كتاب مزامير و 
قرآن كريم در خصوص صحت، ارزشمندى و قطعيت وعده هاى الهى، تعاليمى مشابه را ارايه 
نموده اند. همچنين خداوند در كتاب مزامير، خدايى آگاه است. آگاهى و علم الهى در برخى 
از فقرات اين كتاب چنين مطرح شده است: «خداوند از آسمان به انسان ها نگاه مى كند ...» 
(مزمور 14 :2 ) و «خداوند ... از محل سكونت خود، تمام ساكنان جهان را زير نظر دارد او 
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كه آفرينندة دل هاست خوب مى داند كه در دل و انديشه انسان چه مى گذرد... » (مزمور 33: 
13-15) او شنوا و بيناست: «آيا خدا به ما گوش داده است خودش نمى شنود؟ او كه به ما 
چشم داده است آيا نمى بيند(مزمور 94 : 9-10) او مصون از خطاست :» ..... تو مصون از خطا 
هستى... (مزمور 51 :4 ) و بر اساس علم خود، قوانين و احكامى نجات بخش براى انسان 
مقرر كرده است اين احكام در برخى از فقرات كتاب مزامير چنين تشبيه شده اند: «احكام 
تو مانند دريا عميق است» (مزمور 36 :3 )و در فقراتى ديگر:« .....احكام خداوند از طالى 
ناب مرغوب تر و از عسل خالص شيرين تر ...» (مزمور 19: 10-11) توصيف شده اند (مزمور 
119 : 103-104) در قرآن كريم نيز خداوند با اوصاف على ام، حكيم و خبير توصيف شده 
است (البقره /32، النور /18، النمل /9، لقمان /27 و ...) بهويژه در آياتى كه احكام و فرايض 
الهى مطرح شده است خداوند با دو وصف «على ام» و«حكيم» توصيف شده است به عنوان 
نمونه سورة«النساء» با تعيين فرايض الهى در خصوص ارث و روابط ميان انسان ها آغاز شده 
و فرايض متعددى را تشريع نموده و همةآن ها را به علم مطلق و حكمت نامتناهى خداوند 
احكام  اين  بزرگداشت  و  تعظيم  منظور  به  پايان  در  و   (11-2/ (النساء  است  نموده  مستند 
َو من ُيطِع اَهللا و رسولَه ُيدخله جنات تجرى منتحت ها االنهار  مى فرمايد: «تلك حدود اهللاِ 
خالدين فيها ...» (النساء/13) اين هامقررات الهى است و هركه از خدا و رسولش اطاعت كند 

او را داخل بهشت هاييمى كند كه از پاى درختانش نهرها جارى است و در آن جاودانه اند.
در قرآن كريم واژة «حدود» كه داللت بر احكام و مقررات الهى مى كند در آيات متعددى 
بكار رفته است بر اساس اين آيات، اطاعت از حدود الهى موجب پاداش عظيم الهى مى گردد 
و تعدى از اين احكام انسان را در زمرة ظالمان وارد ساخته (البقره/229) و او را مستحق 
خلود در آتش مى سازد(النساء/14) همان گونه كه در كتاب مزامير، اطاعت از دستورات خداوند 
موجب دريافت بركت، نجات و حمايت خداوند مى گردد: «به خداوند اميدوار باش و احكام او 
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را نگاه دارو او به موقع تو را بركت خواهد داد... » (مزمور 37: 34) و آلودگى به گناه و اتصاف 
به بدكارى موجب محروميت از رحمت الهى مى گردد: «خداوند از نيكوكاران مراقبت مى كند 
... اما بر ضد بدكاران است و سرانجام اثر آن ها را از روى زمين محو خواهد ساخت» (مزمور 
34 : 15-16 ) و «خداوند نيروى بدكاران را از آن ها سلب خواهد كرد... » (مزمور37 : 17) 
و گناهكاران به سبب تخلف از دستورات خداوند مستحق مجازات مى گردند: «تو متكبران 

ملعون را كه از دستورات تو سرپيچى مى كنند، مجازات خواهى كرد»(مزمور 119: 21).

گناه و گناهكار در تشبيهات مزامير
از  اطاعت  و  گناهكاران  و  گناه  از  پرهيز  از  عبارت  مزامير  كتاب  در  واقعى  خوشبختى 
گناهكاران  اوامر الهى است : «خوشا به حال كسى كه با بدكاران مشورت نمى كند و راه 
را در پيش نمى گيرد بلكه مشتاقانه از دستورات خداوند پيروى مى كند... » (مزمور1: 2-1) 
و  شرارت  از  پر  گناه،  واسطه  به  گناهكاران  وجود  كتاب،  اين  اساس  بر   (4: (مزمور:40  و 
ظلم است(مزمور:7: 14) آن ها از هدايت و محافظت خداوند خارج شده و به سوى نابودى 
كندو  نمى  تحمل  را  شرارت  و  ندارد  دوست  را  گناه  خداوند  زيرا   (6 (مزمور:1:  درحركتند 
دروغ گويان را به هالكت مى رساند(مزمور 5: 4-6) از اين رو گناه به بارى سنگين تشبيه شده 
است: «گناهانم... همچون بارى گران بر من سنگينى مى كنند»(مزمور 38: 4) بارى كه بر 
وجود انسان سنگينى كرده و آرامش وجود او را سلب مى كند (مزمور 40 : 12) همچنين 
گناهكار از آن جهت كه ارتباط خود را با خداوند گسسته است به كاه گرفتار در باد تشبيه 
شده است: «اما بدكاران ... مانند كاهى هستند كه در برابر باد پراكنده مى شود» (مزمور 1: 
4) و حال گناهكاران در بهره مندى از نعمت هاى زندگى و انفصال از رشته رحمت الهى 
حال عدم ثبات و استقرار است از اين روآن ها به علف هاى هرز و بى دوامى تشبيه شده اند 
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كه بزودى پژمرده شده از بين مى روند «بدكاران... مانند علف بى دوام، بزودى پژمرده شده 
از بين خواهند رفت» (مزمور 37 : 2) بهره مندى موقت گناهكاران از نعمت هاى دنيايى و 
ابتال آنان به عقوبت الهى موجب شده كه گناهكاران به درخت سبز پر شاخ و برگى تشبيه 
شوند كه عمر طوالنى نداشته و بزودى از بين مى رود: «شخص بدكار و ظالمى را ديدم كه 
همچون درختى سبز به هرسو شاخ و برگ گسترده بود اما طولى نكشيد كه از بين رفت و 
اثرى از او باقى نماند»(مزمور 37 : 35-37) متنعمين بى ايمان در فرازى ديگر به خوابى 
تشبيه شده اند كه پس از بيدارى اثرى از آن در ذهن باقى نمى ماند(مزمور 73: 20) كه اين 

تشبيهات كنايه از عدم اتصال آنان به حقيقت است.
همچنين در تشبيهى ديگر آنان به گوسفندانى تشبيه شده اند كه شبانشان مرگ است 
و به سوى هالكت و نابودى در حركتند: «آن ها گوسفندانى هستند كه به سوى هالكت 
پيش مى روند زيرا» مرگ آن ها را شبانى مى كند (مزمور 49 : 14) و در عدم گوش سپارى 
به حق به مار ناشنوا نيز تشبيه گشته اند: «اشخاص بدكار ... مانند افعى كر، گوش خود را 
مى بندند...» (مزمور 58 : 3-5) قرآن كريم نيز اطاعت از خدا و رسولش را مقدمة دست يابى 
به حيات حقيقى معرفى مى كند: «يايى ها الذين آمنوا استجيبو هللا و للرسوِل اذا َدعاكم لِما 
ُيحييكم...» (االنفال/24) اى مؤمنان نداى خدا و پيامبر را آنگاه كه شما را به پيامى حيات 

بخش مى خواند، اجابت كنيد.
كه آن حيات ربّانى و طيبه است (صادقى تهرانى، 1419، 1، 79) و قرآن ظهور آن را به 
التزام بر اعمال صالح مبتنى ساخته است : «من عمل صالحًا من ذكراٍ أو انثى و هو مؤمن 
فلنحيينَّه حيوهًًْ طيبهًًْ... »(النحل /97) هركس از مرد يا زن، كارشايسته كند در حاليكه مؤمن 
حياتى  تعلق  آن  نتيجة  كه  مى بخشيم.  حقيقى  حيات  پاكيزه اى  زندگى  با  را  او  قطعًا  باشد 
جداگانه و جديد به انسان است كه عبارتست از تعلق نور به باطن انسان (طباطبايى،1374، 
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12، 492 ) از اين رو قرآن كريم، تعدى بر حدود الهى و آلودگى به گناه را ظلم انسان بر جان 
خويش مى داند: « .... و من يتعّد حدوَد اهللاِ فقد ظلم نفَسه ...»(الطالق /1) و هركس از حدود 
خدا تجاوز كند قطعًا به خود ستم كرده است.زيرا به نفس خود ضرر رسانده و نفس خود را 
در وضعيتى قرارداده است كه خداوند نمى پسندد(فخر رازى، 1420، 30، 561) و همين او را 
مستحق عذاب الهى مى گرداند (طيب،1378، 13، 52) بر اساس قرآن كريم، خداوند گناه و 
گناهكاران را دوست ندارد:« .....و ال تعتدوا اِن اهللا ال يحب المعتدين»(المائده /87 ) از حدود 

الهى تجاوز نكنيد كه خداوندمتجاوزان را دوست ندارد.
قرآن كريم از گناه با واژة«وزر» تعبير كرده است:«من اعرض عنه فانّه يحمل يوم القيامهًْ 

وزراً» (طه/100) هركس از قرآن روى برتابد، روز قيامت بار گناهى بر دوش مى كشد.
اين واژه در لغت به معناى بارسنگين است (فراهيدى، 1414، 3، 1947) و در اين آيه 
گناه را از آن جهت كه قائم به انسان است به بار سنگينى تشبيه كرده است كه انسان با همة 
مشقت آن را به دوش خودمى كشد(طباطبايى،1374، 14، 292) قرآن كريم همچنين به شيوة 

تشبيه، اعمال كفار را غبار از هم پاشيده توصيف مى كند: 
«و َقِدمنا الى ماَعملوا ِمن عمٍل فجعلناه هباًء منثوراً» (الفرقان /23)و به سراغ اعمالى كه 
كرده اند مى رويم و آن را چون غبار پراكنده بر باد مى دهيم و در تشبيهى ديگر اعمال آنان 
را به خاكستر گرفتار در طوفان تشبيه كرده و مى فرمايد: «مثل الذين كفروا اعمالهم كرماٍد 
اشتدت به الريح فى يوٍم عاصِف... » (ابراهيم /18) مثل كسانى كه به پروردگار خود كافر 

شدند، اعمالشان همچون خاكسترى است كه در روز طوفانى باد شديدى بر آن بوزد.
قرآن كريم همچنين كافران بدانديش را در عدم پذيرش حق به گنگان و كران و كوران 

تشبيه نموده است:
«و الذين كّذبوا بآياتنا صمٍّ و بكٌم فى الظلمات... »(االنعام /39) و كسانى كه آيات مارا 
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االنفال  /18و171،  البقره   ،23/ (محمد  هستند  تاريكى  در  گنگانى  و  كران  كردند،  تكذيب 
/22، يونس/42 و ...) كه نتيجه آن دورى از نور ايمان است كه آن مايه حيات ربّانى در دنيا 
و حيات طيبه در آخرت است. به عبارت ديگر در قرآن كريم به كيفر گناه در دنيا و آخرت 
تصريح شده و كيفر گناه در دنيا اعم از مجازات هاى مّترتب بر آن و نيز احتجاب نفس انسان 
از نور ايمان و بصيرت است. از اين رو جان انسان ها را به زمين تشبيه كرده است كه در قبول 
فيض الهى اختالف دارند و اين اختالف نتيجة عملكرد و اختيار خود انسان ها ست پس جان 
انسان مؤمن و ملتزم بر اعمال ايمانى را به زمين پاك و حاصلخيز تشبيه نموده كه قابليت 
دريافت انوار حق را كسب نموده است و در نتيجه محصول آن اعمال و افكار ايمانى واالتر 
است و در مقابل جان انسان غير مؤمن يا كافر را به زمين شوره زارى تشبيه كرده كه بر 
اساس نوع قابليتش محصولى جز خارو خاشاك و اعمال غير صالح ندارد (طوسى، بى تا، 4، 
432)«والبلُد الطّيُب يخُرُج نباُته به اذن ربّه والذى َخُبَث ال ُيخرُج اّال نكداً ...» (االعراف /58) 
و زمين پاك، گياه آن به اذن پروردگارش [نيكو] بر آيد و آن [زمينى] كه خشن و ناپاك است 

جز حاصلى ناچيز بر نياورد.
نكته قابل توجه اين است كه در تمامى تعاليم كتاب مزامير عقوبت الهى دربارة كافران 
و گناهكاران به محروميتشان از مواهب مادى و منقطع شدنشان از حيات مادى و مرگ و 
نابودى منحصر شده است و در هيچ فرازى از اين كتاب به ظلمانى شدن نفس انسان در 
اثر گناه و نيز مجازات هاى اخروى آن اشاره نشده است: «بدكاران به سوى نابودى پيش 
مى روند» (مزمور1:6) و «... اى خدا توبدكاران را بر پرتگاه هاى لغزنده گذاشته اى تا بيفتند 
و نابود شوند آرى آن ها ناگهان غافلگير شده، از ترس قالب تهى خواهند كرد» (مزمور 73: 
3-19) و«... درحضور تو بر زمين خواهند افتاد و هالك خواهند شد» (مزمور:9: 3) و «اى 

خداوند بر خيز و در مقابل آن ها بايست و آن ها را از پاى در آور» (مزمور 17: 13).
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مؤمن در تشبيهات مزامير
گرچه در كتاب مزامير، دايرة مصاديق مؤمنين و گناهكاران به قوم بنى اسرائيل و دشمنان 
اين قوم، و مفهوم سعادت و شقاوت به كاميابى در سرزمين مقدس و مرگ و انقطاع از نعمات 
دنيا منحصر شده است اما با صرف نظر از اين محدوديت هاى مفهومى و مصداقى، مى توان 
ميان آموزه هاى اين كتاب و قرآن كريم اشتراكاتى را مشاهده نمود. كتاب مزامير عمر انسان 
نيست  و  مى آيد  بر  كه  است  نَفسى  همچون  انسان  مى كند: «عمر  توصيف  كوتاه  بسيار  را 
دنيا  به  دلبستگى  از  و  ...»(مزمور:39: 6-5)  است  زودگذر  سايه  مانند  انسان  عمر  مى گردد 
برحذر مى دارد: «او [انسان] بيهوده خود را مشوش مى كند او مال و ثروت جمع مى كندولى 
نمى داند چه كسى از آن استفاده خواهد كرد» (همان :6) زيرا خداوند دلبستگى به دنيا را 
خوش نمى دارد و مال دنيا را كه ماية غفلت و گناه انسان است نابود مى سازد: «خداوندا تو 
انسان را به سبب گناهانش توبيخ وتأديب مى كنى، آنچه را كه او به آن دل بسته است نابود 
مى كنى، درست همان گونه كه بيد لباس را نابود مى كند»(همان :11) از آن جهت كه عمر 
انسان همچون باد زودگذر (همان :11) و همچون خواب كوتاه است (مزمور 90: 5) و از آن 
جهت كه  انسان در دنيا همچون مسافر (همان:12) يا همچون گياهى است كه صبح شكوفا 
شده و عصر پژمرده مى گردد(همان :6) و خداوند داورى است كه به نيكان پاداش مى دهد 

(مزمور: 58: 11)، كتاب مزامير انسان را به حيات مؤمنانه فراخوانده ومؤمنين را مى ستايد.

تشبيه مؤمن به درخت پرثمر
مى گردند  نابود  ثمر  بدون  مى كندكه  تشبيه  هرز  علف  به  را  گناهكاران  مزامير  كتاب 
(مزمور: 92: 7) و در مقابل، مؤمنين را به درخت پربارى تشبيه مى كندكه در خانه خدا شكوفه 
رشد  لبنان  سرو  درخت  مانند  و  ثمرميدهند  خرما  درخت  همچون  «خداشناسان  مى دهند: 
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مى كنند. آنان همچون درختانى هستند كه در خانه خدا نشانده شده اند و شكوفه مى دهند. 
حتى در ايام پيرى نيز قوى و پر نشاط خواهند بود و ثمر خواهند داد» (همان: 12-14) و 
در فقراتى ديگر ضمن ايجاد تقابل ميان انسان دنيامدار و مؤمن متوكل به خدا، مؤمن را 
به درخت زيتون تشبيه مى كند (مزمور: 52: 8) قرآن كريم نيز ضمن تصريح بر كوتاهى و 
كم بها بودن حيات دنيوى (التوبه /38، الرعد/26، النساء/77و ...) از دلبستگى به دنيا بر حذر 
داشته و انسان را به حيات مؤمنانه فرا مى خواند (آل عمران /14، النساء/134، العنكبوت /64 
و ...) و نيز عقايد حّقه و مؤمن واقعى را به درختى پرشاخ و برگ، محكم و پابرجا و پر ثمر 
تشبيه مى كند: «ألم تََركيف ضرب اُهللا مثًال كلمه طيبهًًْ كشجرهًٍْ طّيبهًٍْ أصلها ثابت و فرع ها 
مثل  چگونه  خدا  نديدى  آيا  بهاذنرب ها... »(ابراهيم /24)  حيٍن  كلَّ  اُكلَها  تؤتى  السماء  فى 
زده است؟ گفتار و اعتقاد پاكيزه مانند درختى پاك است كه ريشه اش استوار و شاخه اش در 
آسمان است و ميوه اش را هردم به اذن پروردگارش مى دهد؛ و منظور از كلمة طيبه كه به 
درخت طيب تشبيه شده، عقايد حقى است كه ريشه اش در اعماق قلب و نهاد مؤمن جاى 
دارد و شاخه هاى آن، معارف حق فرعى و اخالق پسنديده و اعمال صالح است كه مؤمن 
حيات طيبه خود را به وسيله آن ها تأمين نموده و عالم انسانيت به وسيلة آن رونق واقعى 
خود را مى يابد و مؤمنين واقعى مصاديق مثل مذكور در آيه هستند كه مردم همواره از بركات 

وجودشان بهره مند مى گردند (طباطبايى، 1374، 12، 73 72-).

نتيجه
اوست.  هدايت  براى  الهى  پيام هاى  ابالغ  ابزار  و  انسان  با  خداوند  ارتباط  وسيلة  سخن 
سخن الهى گاه به معناى مفاهيمى آسمانى است كه در قالب الفاظ و كالم پيامبر به مردم 
ابالغ مى شود و گاه به معناى الفاظ و مفاهيم الهى است كه بدون تغيير و تبديل به مردم 
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ابالغ شده و بدون تحريف باقى مانده است. كتاب مقدس و قرآن كريم مصاديق اين دونوع 
سخن الهى هستند كتاب مزامير، كتاب نيايش يهود و حاوى سرودهايى در مدح و ستايش 
خداوند و جزيى از كتاب مقدس است كه در اعتقاد يهوديان و مسيحيان اغلب آن به حضرت 
داوود(ع) منسوب است. اين كتاب ضمن بهره گيرى از شيوه هاى بيانى تأثير گذار نظير تشبيه 
و استعاره، تعاليمى را دربارة خدا و انسان ارايه كرده است كه در برخى موارد به لفظ و مفهوم 
آن اشكال جدى وارد است. در اين كتاب رابطة خدا با بشر به رابطة خدا با قوم بنى اسرائيل 

منحصر شده و سعادت و شقاوت، مفهومى دنيايى يافته است.
اما به طور كلى مى توان ميان مفاهيم، تعاليم و حتى وجوه بيانى اين دو كتاب مشتركات 

متعددى را دريافت.
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