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چکیده
ها و انحصارگرایی قومی در پرتـو کتـاب مقـدس و    امترو در جستجوي تبیین مفهوم یشنوشتار پ

مفهوم امی و امیون در قرآن کریم است. آیا عنوان امی معادل مشرکان و بت پرستان است، یـا بـه افـراد    
آیـا نـاظر بـر    ،شود؟ همچنین امی خوانده شدن حضـرت محمـد (ص) در قـرآن   غیر یهودي اطالق می

ي واژه درکتاب مقدس بـه معنـاي   توان این لقب را نیز در پرتو پیشینهسوادي آن بزرگوار است، یا میبی
افراد غیر یهودي یا هرفرد نا آشنا به عهدین دانست؟

این مقاله با مروري بر کاربرد این اصطالح در عهد قدیم و عهد جدید، و همچنین با نگاه کلی و نیز 
هاي نخستین عهد قـدیم بـه همـه    امت در بخشگیرد که لفظ نتیجه میمختلف عهدین،ب به ترتیب کت

شده است. در عهد جدیـد واژه  تدریج به غیر یهود گفته میولی به،جوامع از جمله یهودیان اطالق شده
امی فقط به معناي جوامع غیر یهود و غیر مسیحی آمده است. با توجه به پیشینه مفهوم در عهدین و بـا  

شـود کـه منظـور از امـی در قـرآن      دریافته می،ها آمدههاي امی و امیون در آنآیاتی که واژهمروري بر 
نا آشنا به تورات و انجیل است، هرچند یهودي یا ه مجید، نه فرد بیسواد و ناتوان از قرائت و کتابت، بلک

د.مسیحی باش

.مییگووي،گها، امیون،امتامی، :هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی92
مقدمه

کـه  ت سـ اگـوي) goyن(مفـرد آ Goyim» گـوئیم «برگرفته از واژه عبري » هاامت«لفظ 
ت ). از کلمه Sherbok,P:53اند (دانستهGentilesمعادل ییدیشی آن را کلمه  هـا، معنـاي   امـ

با کلمـه  ،در معنی بیگانگان را» امت«اژه .و1استنباط شده است»هبیگان«و در نتیجه » غیر یهودي«
2توان مترادف دانست.میethnos/ethneی یونان

در فضاي سنت یهودیت کاربرد دارد و بالتبع، » بیگانه«جا بار معنایی روشن است که در این
بندي با این سبک ناظر بر تمامی افراد غیر یهودي اعم از اقوام نزدیک و دور است. چنین تقسیم

اسـرائیل کـه حـاکی از    طلبانـه بنـی  انحصارسابقه نیست! این رویکردو سیاق در تاریخ ادیان بی
هایی، حتی در میان یونانیان باستان که مدعی تفاخر قومی و تحقیر سایر مردمان است، با تفاوت

اند نیز سابقه داشته است. آنان نیز همانند یهودیان که اقـوام و ملـل بیگانـه و    تمدن و علوم بوده
بربریـان  ه کنند، تمام افراد غیر یونانی را در زمرمیخطاب»هاامت«غیر یهودي را عمدتا با لفظ 

)Barbarians3آوردند.) به حساب می

قها در عهد عتیامتنگاهی کلی به مفهوم -1
عبرانیان معاصرِ کتاب مقدس و نیز پیروان متـأخّر یهودیـت، در تـوالی ایـام بسـته بـه نـوع        

ها) امتی موافق یا مخالف گوئیم (گونهاي گونهگیريشرایط معیشت و سیاست خویش، جهت
اند و نصیب ایشان را از بهره ها سخن گفتهاز آنت اند. هرچند گهگاهی از سر الفت و رأفداشته

اند، بـا ایـن حـال در اغلـب     آخرت ممکن شمرده و یکسره اهل ضالل و خسران قلمداد نکرده
4د.انحد روا داشتهتحقیر بیو موارد نیز نسبت به ایشان عداوت 

ــد و تمرکــز بنــی اســرائی  ــه رواج اســتعمالِ اصــطالح ل تاکی ــري آن » قــوم«ب و معــادل عب
am//ammimدر انگلیسی)the Peopleو برجسته ( تسازي کلمهام ) هـاgentiles  بـراي (

1 Encyclopedia of Judaism, Sara E.Karesh & Michell M.Hurvitz,P:171 ; Britannica
Encyclopedia of World Religions, P: 369; Kenneth Atkinson, P: 6
2 . T.Witton.Davies,P:646; Dictionary of Biblical Imagery, Ed:Leland Ryken and others, P:
1117
3 .Dictionary of All Religions and Religious Denominations,Adams Hannah,P:95
4 A Popular Dictionary of Judaism,Lavinia & Dan Cohn Sherbok,P:53
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ویژه در تنخ (عهد عتیق)، همچنان برخاسته از رویکرد انحصـار گرایانـه سـنت    غیر یهودیان، به

1امه به تفصیل بیان خواهد شد.یهودي بوده که در اد

ها در آغاز عهد عتیق، به هیچ روي منحصر به اقوام بیگانه و افـراد غیـر یهـودي    امتعنوان 
د ایـن مـدعا، آیـات برجسـته سـفر پیـدایش        نبوده، بلکه همه ملل را شامل می شده است. مؤیـ

در ادامـه  10:5ال در آیه ها سخن از عهد خداوند با آباي یهود است. براي مثدر آنه باشند کمی
ها منشـعب  امتاز اینان جزایر »:هاي بعدي آنان چنین آمده استذکر اسامی پسران نوح و نسل

دیگـر بـار همـین    ». هاى خویشامتاش در شدند در اراضى خود، هر یکى موافق زبان و قبیله
از :وخداوند بـه ابـرام گفـت   »:توان دیدرویکرد را به شکل برجسته در باب خاندان ابراهیم می

سوي زمینی که به تو نشـان دهـم بیـرون    ه والیت خود، و از مولد خویش و از خانه پدر خود ب
امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم، و نـام تـو را بـزرگ سـازم، و تـو برکـت       شو، و از تو 
، داستان ابراهیم »هاامت«ه عنوان یهودیان بق ترین مصادیاز مهم2)12:2(پیدایش، » خواهی بود.

گـاه ابـرام بـه    آن«:ترین دلیل مدعاي یاد شده همین آیه اسـت و میعاد حق تعالی با اوست. مهم
اما من اینک عهد من با توست و تـو پـدر   :روي وي در افتاد و خدا به وي خطاب کرده، گفت

بلکه نام تو ابراهیم خواهـد  ،خوانده نشودهاي بسیار خواهی بود؛ و نام تو بعد از این ابرامامت
) بنابراین، انتساب و اطالق 5-17:3(پیدایش، » هاي بسیار گردانیدم.امتبود، زیرا که تو را پدر 

رسـد. ها به غیر یهودیان، بر مبناي مضامین کتاب مقدس پذیرفتنی به نظر نمیامتصرف عنوان 
ــن د ــر ایـ ــه یگـ ــه بـ ــ   کـ ــاد شـ ــوارد یـ ــراحت مـ ــم صـ ــگرا ،دهرغـ ــی از پژوهشـ ن برخـ
)T.Witton.Davies,P:646  ،برآنند که استعمال واژه مزبور در حق عبرانیان در عهد عتیـق (

امت واي بر »هاي قوم را اراده کرده است:مصادف با مواردي بوده که یهوه نیت مذمت ِمعصیت
مفسد. خداونـد را تـرك   باشند و بر ذریت شریران و پسران خطاکار و قومی که زیر بار گناه می

1 T.Witton.Davies,P:646
در این مقاله ترجمه آیات عهدین از همان ترجمه رایج و قدیمی کتاب مقدس استفاده شـده اسـت. نگارنـدگان در مـوارد     -2

اند و از دقت مترجمان فارسـی در شـگفت   هاي موجود به زبان انگلیسی مطابقت دادهترجمهبسیار این ترجمه را با معتبرترین 
هنري مارتین به کمـک میـرزا سـید علـی     ،م1812گردد. در سال نوزدهم باز مین آن به اوایل قره پیشینه اي کترجمه.اندبوده

م ویلیـا ،م1845هاي بعد چاپ شد. در سـال  مه در سالعهد جدید را از یونانی به فارسی بر گرداندند. این ترجز خان در شیرا
ـ     د.گلن و میرزا محمد جعفر شیرازي ترجمه کامل عهد عتیق را با ترجمه گلن و عهد جدید را با ترجمـه مـارتین منتشـر کردن

ـ    د؛ لذا سالها بعد نیاز به تجدید نظر در این ترجمه احساس ش د تـن  رابرت بروس به کمک کاراپت اوهـانس اهـل جلفـا و چن
منتشـر شـد کـه    1895و اصالح کردند. حاصـل کوشـش آنـان در    ر این ترجمه را تجدید نظت دیگر، با صرف بیست سال وق

یکی از عوامل دقت این ترجمه، خویشاوندي زبان عبري با عربـی  د.آیترین ترجمه عهدین به حساب میتاکنون بهترین و دقیق
توان در فارسی عیناً در متون که امثال واژگان عبري نبی یا امت عبري را میايو واژگان عربی دخیل در فارسی است، به گونه

فارسی به کار برد.
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) با ایـن  1:4(اشعیاء، » سوي عقب منحرف شدنده کردند و قدوس اسرائیل را اهانت کردند و ب

حال روشن است که این طرز تلقی، پایه چندان اسـتواري نـدارد، زیـرا مـواردي کـه در اثبـات       
زیـرا لحـن و   تمامـاً نـاقض تصـور مزبـور اسـت،     ،ها به قوم بنی اسرائیل ذکر شدهامتاطالق 

ها به هیچ روي بار امتو ملقب ساختن او به عنوان پدر م با ابراهیل المثمضمون سخن یهوه فی
).5-17:3(پیدایش، . عتاب آلود ندارد

ها هم بـه یهودیـان نخسـتین و هـم بـه سـایر       امترغم این تساوي در انتساب اصطالح به
کـه خـود را   مایز خویش از سایرین و به دلیـل ایـن  مردمان، در گذر ایام، بنی اسرائیل با هدف ت

یکسانی این عنوان را برنتابید! لذا به مـرور، لفـظ   ،شمردقوم خاص و ملت شاخص یهوه بر می
) Amقوم (ه گشت و واژه ها صرفا مرادف با غیر یهودیان، اعم از بت پرستان و اقوام بیگانامت

). این نگرش انحصار طلبانـه عبرانیـان و   ibid(د شبه کار گرفتهل هم براي اشاره به بنی اسرائی
ها به غیر یهودیان بیش و پیش از هـر منبعـی در نصـوص ربانیـان     امتتفویض عنوان و مفهوم 

) بر مبناي این متون، آدمی بر دو گونه The Routledge Dictionary,P:47(. شوددیده می
و ت . کسانی که بـت پرسـ  2یهوه هستند.موحدانو . کسانی که در زمره مومنان تورات 1است:

).ibidباشند. (کافر به تورات می
توان این قسـم از انحصـار طلبـی یهودیـت را کـه مـاهیتی اساسـا        از یک نظرگاه دیگر، می

ـ نشان،نژادي دارد-مذهبی رویکـرد همنـوایی بـا    ا دهنده تنش و چالش پیروان سنت یهودیت ب
).این نکته تلویحاً از سـیاق برخـی   David W.Suter,P:369است (Universalismجهان 

ه عنوان مثال اقدام عزرا و نحمیا در تفکیک نژادي مبنی باز آیات عهد عتیق قابل استنباط است.
هـاي  باب:بر اخراج نساء غیر یهودي و بیگانه از گرد قوم خدا، مؤید مدعاي مزبور است (عزرا

ین نگرش به تمایز نژادي و حتی تفاخر دینی، دیگـر بـار   ا).31-13:23؛ 10:30:نحمیاء؛9و 10
).15-1:8و دانیال، ibidدر الزام به جداسازي خوراك یهودیان از بیگانگان متجلی شده است (

) نماد تقدیس خداوند و نشان وفاداري افراد به میعاد او با قوم است واز Peritome(ه ختن
Dictionary of Biblical(. شـود نیز قلمداد میسوي دیگر وجه ممیزه یهودیان از سایرین 

Imagery,P:1118    ن نـامختو د ) از همین رو کسانی که به تعبیر کتـاب مقـدس در زمـره افـرا
)krobystia(ه خارج از محدوده عهد خدا بـه حسـاب آمـد   ،) بودندibid  و ر ) و بـالتبع کـاف

شد:ها فریضه تلقی میدوري از آن
ي هاو اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل:پس خدا به ابراهیم گفت«
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ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هـر  
ذکوري از شما مختون شود، و گوشت قَلَفه خود را مختون سازید، تا نشان آن عهـدي باشـدکه   

).11-17:9، (پیدایش.» در میان من و شماست
ت هـاي تحقیـر آمیـز بـه     تدریج در راستاي این طرز تعبیر، نگـرش در عهد عتیق به هـا و  امـ

پس بسیار تشنه شده، نزد خداوند دعا کرده، گفت کـه بـه دسـت    »:بیگانگان ظهور و بروز کرد
»فـتم؟ ات این نجات عظیم را دادي و آیا اآلن از تشـنگی بمیـرم و بـه دسـت نامختونـان بی     بنده

) 10:4؛ اول تـواریخ،  36، 17:26؛ اول سـموئیل،  14:3؛ مقایسه شـود بـا داوران   15:18(داوران، 
هـا در نـزد سـران و افـراد     امتدینی و بالتبع تحقیر و تمسخر -شدت و قوت این تفاخر قومی

).این عمـق  ibid(د مانند سگان یاد شقوم به جایی رسید که حتی در تلمود بابلی از بیگانگان به
ها ذکر شد. انزجار و نفرت به دالیلی بود که برخی از آن

کلی مطرود و مطعون قوم خدا نبودنـد! و اعـالم شـد    ها بهامترغم این نگرش ناصواب، به
،را رعایـت کننـد  Noachide Laws(1(ح قـانون نـو  ،ها و بیگانگـان امتفقط در صورتی که 

ملزم و حتی محـتمال » گوئیم«بنابراین . 2جهان خرم آتی باشنداي ازاندك تنعم و بهرهامیدوار به
مجاز به اجراي احکام تورات نبودند. تنها به ایشان فریضه بود تا از قانون نوح، کـه دربردارنـده   

پرستی است، پیروي کنند.هایی چون شرك و بتممنوعیت

قها در صحف عهد عتیامتتحوالت مفهومی -2
شسفر پیدای
بار در ادامه روایـت مـاجراي نـوح و خانـدان او بعـد از واقعـه       ایش براي نخستینسفر پید

:کنـد یاد می» هاامت«ها به عنوان هاي بعدي آنصراحت از اعقاب و اوالد نوح و نسلبه،طوفان
اش در ها منشعب شدند در اراضـى خـود، هـر یکـى موافـق زبـان و قبیلـه       امتاز اینان جزایر »

).32-10:31؛10:20؛ مقایسه شود با 10:5(» خویشهاى امت

بر مبناي منابع یهودیت تلمودي، عنوان اطـالق شـده بـه قـوانین و     ،Noachidia Laws.مجموعه قوانین نوح معروف به 1
کمتـرین اصـول   ،ست. این قوانین بر اسـاس تلمـود  احکامی است که پیش از نزول وحی به موسی، به آدم و نوح صادر شده ا

هـاي اصـلی اسـت،    قانون نخست که در بـاب تحـریم  5قانون، 7واحکامی هستند که باید از سوي افراد رعایت شوند. از این 
ـ   محکمـه د شمین قانون فرمان، تأسیس و بنیـا شمنع شرك، کفرگویی، قتل، زنا و سرقت.:عبارتند از ت هـاي عـدالت و در نهای

Britannica(آخرین حکم که بعد از طوفان به نـوح صـادر شـد منـع تنـاول گوشـت بریـده شـده از حیـوان زنـده اسـت           
Encyclopedia of World Religions,P:817.(

2- David W.Suter,P:369; A Popular Dictionary of Judaism,Lavinia & Dan Cohn Sherbok,P:53
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دیگر بار در داستان دعوت خداوند از ابراهیم براي انجام ماموریت آشکار، خداوند از نسـل  

ها منشعب شدند در اراضى خود، هر امتاز اینان جزایر »:کندیاد می» هاامت«آینده او به عنوان 
).12:2.» (هاى خویشامتر اش دیکى موافق زبان و قبیله

ها در ادوار نخست کتاب مقدس عبري (تنخ)، نـژاد  امتبنابراین، دایره اشتمال عنوان امی و 
پس بـه  »:ها نبودها با آباء یهودي و خاندان آنامتشد و تمایزي مابین یهودیان را نیز شامل می

ها از آن ایشان نباشد، غریب خواهند بود، و آنیقین بدان که ذریت تو در زمینی که:ابرام گفت
امتی کـه  ها چهارصد سال ایشان را مظلوم خواهند داشت؛ و بر آن را بندگی خواهند کرد، و آن

ایشان بندگان آنها خواهند بود، من داوري خـواهم کـرد؛ و بعـد از آن بـا امـوال بسـیار بیـرون        
ت وشن اسـت کـه عنـوان    ر آیات مزبور، رد)14-15:13» (خواهند آمد. ایـن بـار بـراي    ،هـا امـ

ت واژه ،سفر پیـدایش 6-17:4ت ر آیادمصریان به مثابه غیر یهودیان اطالق شده است. هـا امـ،
اما اینک عهد من با «:بردنام می»هاامتپدر «گیرد، از او به عنوان همه ذریه ابراهیم را در بر می

بلکـه نـام   و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشـود، خواهی بودهاي بسیار امتتوست و تو پدر 
هاي بسیار گردانیدم؛ و تو را بسیار بارور نمـایم و  امتتو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر 

بار دیگر در ادامـه داسـتان   .)6-17:4(» ها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیندامت
ت از نسل او که به واسطه ساره بـه وجـود خواهـد آمـد، از نـام      ،محیات ابراهی هـا اسـتفاده   امـ

اما زوجه تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلکه نام او ساره :و خدا به ابراهیم گفت»:شودمی
باشد؛ و او را برکت خواهم داد و پسري نیز از وي به تو خواهم بخشـید. او را برکـت خـواهم    

) 17:16» (ها از وي پدید خواهند شـد. امتها از وي به وجود خواهند آمد، و ملوك امتداد و
) 17:20(ل شـود کـه همـین رویـه در بـاب اسـماعی      گیري آیات سفر یاد شده مالحظه میبا پی

ــرایم 46:3؛35:11؛ 28:3) نســل یعقــوب (26:4؛ 25:23(ق پســران اســح ) و نســل منســی و اف
) نیز صادق است.  48:14-19(

جسفر خرو
ها به غیر عبرانیـان اطـالق   امتشود که لفظ آشکارا استنباط می9:24از آیه ،در سفر خروج

شدت سخت بود، که مثل هو تگرگ آمد و آتشی که در میان تگرك آمیخته بود، و ب»:شده است
تـوان در بـاب   همین ویژگی را می» امت شده بودند، نبود.آن در تمامی زمین مصر از زمانی که 

ت »:مواجهه بنی اسرائیل و موسی با سکنه کنعان مشاهده کرد هـا چـون شـنیدند، مضـطرب     امـ
).15:14(خروج، .» گردیدند. لرزه بر سکنه فلسطین مستولی گردید
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رغم آیات مذکور، در سفر خروج نیز همانند سفر تکوین، اشـاراتی دال بـر اشـتمال عـام     به

چـون مرحلـه   کـه خداونـد هـم   ها، اعم از عبرانیان و غیر عبرانیان، مسطور است، چنانامتظ لف
و شما بـراي  »:کندامت مقدس یاد میر خطاب به موسی از عبرانیان به عنوان ، دمیعاد با ابراهیم

یـد  بااسـرائیل مـی  امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنیمن مملکت کهنه و 
).19:6(خروج، » گفت.

نسفر الویا
ها تنها به کسانی منسوب شده که اهل انواع فسق و فجور بـوده و  امتدر سفر الویان، لفظ 
:ها رفتار نکننـد امتخواهد تا به کردار اند؛ لذا یهوه از قوم خویش میعاري از تقیدات اخالقی

هـایی کـه پـیش روي    امتها ، زیرا به همه اینخویشتن را نجس مسازیدهاکدام از اینبه هیچ«
) مجـددا چنـین   18:28؛ مقایسـه شـود بـا    18:24(الویـان،  .» اندکنم، نجس شدهشما بیرون می

و بـه شـما   »شود:هاي غیر عبرانی دیده میدر مورد ملتن رویکردي با سبک و سیاقی دیگرگو
بـه شـما خـواهم داد و وارث آن بشـوید،     گفتم شما وارث این زمین خواهید بود و مـن آن را  

ت زمینی که به شیر و شهد جاري است. من یهوه خداي شما هستم که شـما را از   تیـاز  هـا امـام
وشن است که این تمایز برخاسـته از  ر)26:45؛ 26:33؛ 20:26مقایسه شود با ؛20:24» (ام.کرده

یهوه است.عملکرد بیگانگان و تفاوت آن با خواست و اراده
ت توان حس عـداوت و تخاصـم   این بخش می26:38از فحواي آیه  هـا بـا عبرانیـان را    امـ

».هالك خواهید شد و زمین دشمنان شما، شما را خواهد خورد.هاامتمیان و در«:دریافت
دسفر اعدا

زیرا از سـر  »: صراحت طرح شده استها با بنی اسرائیل بهامتدر این سفر نیز مسأله تمایز 
نمایم. اینک قومی است که به تنهایی سـاکن  ها او را مشاهده میبینم؛ و از کوهها او را میصخره

ت )23:9(اعـداد،  » ها حساب نخواهد شـد. امتمیان شود، و درمی هـا بـه عنـوان دشـمنان     امـ
مثل گاو وحشـی اسـت.   هاخدا او را از مصر بیرون آورد. او را شاخ»:اندعبرانیان توصیف شده

هاي ایشان را خواهد شکست و ایشان را بـه  ا خواهد بلعید و استخوانرهاي دشمنان خودامت
).24:20مقایسه شود با ؛24:8(»تیرهاي خود خواهد دوخت.

هسفر تثنی
تی سان بیگانگان و غیریهودیان بـا بنـی اسـرائیل آیـا    ها بهامتدراین سفر نیز در تمایز میان 

تـر از تـو را پـیش روى تـو بیـرون نمایـد و تـو را        هاى بزرگتر و عظیمامتتا «:صراحت دارد
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3)4:38(تثنیه، » درآورده، زمین ایشان را براى ملکیت به تو دهد، چنان که امروز شده است.

ت انتساب لفظ ،26:5رغم این تمایز، از سیاق آیه به اط هـا بـه قـوم بنـی اسـرائیل اسـتنب      امـ
ی آواره بـود، و بـا     :پس تو به حضور یهوه خداى خود اقرار کرده، بگو»شود:می پدر مـن اَرامـ

امتى بزرگ و عظـیم و کثیـر   عددى قلیل به مصر فرود شده، در آنجا غربت پذیرفت، و در آنجا 
»شد.

شـده  4هایی که براي بنـی اسـرائیل شـناخته   امتاز جمله در آیات زیر به برخی از اوصاف 
شود:بودند، طعن می

ها، خداوند ایشان را از حضـور تـو اخـراج    امتبه سبب شرارت این «...:اهل شرارتند. 1
نماید نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راسـتی دل خـویش داخـل زمـین ایشـان بـراى       مى

ور تـو  ها، یهـوه، خـدایت، ایشـان را از حضـ    امتشوى، بلکه به سبب شرارت این تصرفش مى
نماید، و تا آن که کالمى را که خداوند براي پدرانت، ابـراهیم و اسـحاق و یعقـوب،    اخراج مى

).5-9:4» (قسم خورده بود، استوار نماید.
چون به زمینى که یهـوه،  »:اهل سحر و جادو و قربانی کودکان خود به خدایان هستند. 2

ها عمـل نمـایى؛ و در   امتفق رجاسات آن دهد داخل شوى، یاد مگیر که مواخدایت، به تو مى
گو و میان تو کسى یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگیر و نه غیب

نه افسونگر و نه جادوگر، و نه ساحر و نه سؤال کننده از اجنـه و نـه رمـال و نـه کسـى کـه از       
نزد خداوند مکروه است و به سـبب ایـن   کند. زیرا هرکه این کارها را کند،مردگان مشورت مى

).12-18:9(» کندها را از حضور تو اخراج مىرجاسات، یهوه، خدایت، آن
هـا خـدایان خـود را عبـادت     هایی را که در آنامتجمیع اماکن »: پرست و مشرکندبت. 3

خـواه بـر تلّهـا و    هاى بلنـد نمایید خراب نمایید، خواه بر کوهها را اخراج مىکنند و شما آنمی
هـاى ایشـان را خـرد کنیـد، و     هاى ایشـان را بشـکنید و سـتون   خواه زیر هر درخت سبز. مذبح

ى تراشیده شده خدایان ایشان را قطـع نماییـد، و   هاهاى ایشان را به آتش بسوزانید، و بتاشیره
).64و 28:36؛13:7؛ مقایسه شود با 3-12:2» (هاى ایشان را از آنجا محو سازید.نام

و خداونـد از دور، یعنـى از   «:متصف به رذایل اخالقی و عاري از رأفـت و مروتنـد  . 4
امتـى کـه زبـانش را نخـواهى     پرد بر تـو خواهـد آورد،   امتى را که مثل عقاب مىاقصاى زمین، 

.30:1؛ 29:16؛ 28:49؛ 28:37؛ 33-28:32؛ 16-20:15؛ 19:1؛ 17:14؛ 15:6؛ 12:29؛11:23؛7:1قس: سفر تثنیه:.3
داللت بر همجواري و همسایگی بنی اسرائیل با مردمان مزبور دارد؛ لذا بدیهی است که این اوصاف به ،. عبارت شناخته شده4

آیند. نیست.هابه حساب میکه در حکم امت؛غیر یهودي زمینها و به عبارتی تمام سکنه هیچ روي ناظر بر تمام امت
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امتى مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بـر جوانـان تـرحم ننمایـد؛ و نتـایج     فهمید. 

بهایم و محصول زمینت را بخورد تا هـالك شـوى؛ و بـراى تـو نیـز غلـه و شـیره و روغـن و         
).51-28:49» (هاى گوسفند را باقى نگذارد تا تو را هالك سازد.هاى گاو و برهبچه

هـاي  هـا و گـرو  ها، که بالتبع ناظر بر ملتامتر مقابل عنوان ، ددر خالل مضامین سفر تثنیه
زیرا تو بـراى  »شود:، لفظ مفرد قوم براي یهودیان و بنی اسرائیل به کاربرده میغیر عبرانی است

یهوه، خدایت، قوم مقدس هسـتى، و خداونـد تـو را بـراى خـود برگزیـده اسـت تـا از جمـع          
؛ 19-26:18مقایسه شود بـا  ؛14:2» (اند به جهت او قوم خاص باشی.هایى که برروى زمینامت
32:43.(

مکـان  ، اهاامتر نکات شایان توجه سفر تثنیه درباره مواجهه و تعامل بنی اسرائیل با از دیگ
دینی که پیشـتر در  –هاي تفاخر نژاديو شرایط تفوق ایشان بر این مردمان است. به عبارتی، رگه

ن گرایــی ســنت یهودیــت و جــدایی از ســایریبــه مثابــه انگیــزه اصــلی انحصــار،آغــاز گفتــار
توان مالحظه کرد. به عنوان نمونه تلویحا در این آیه شد در این قسم از آیات میطرح،ها)امت(

و اگـر  »ها تلقی شـده اسـت:  امتشرط پیروي از یهوه و مطاوعت محض از او عامل تسلط بر 
آواز یهوه خداي خود را به دقت بشنوي تا هوشیار شده، تمامی اوامر او را که من امروز بـه تـو   

ت م بجا آوري، آنگاه یهوه خدایت تـو را بـر جمیـع    فرمایامر می هـاي جهـان بلنـد خواهـد     امـ
ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت، اگر آواز یهوه خداى گردانید؛ و تمامى این برکت

).2-28:1(» خود را بشنوى
تـو  هاى زمین خواهند دید که نام خداوند بـر تـو خوانـده شـده اسـت، و از     امتو جمیع «

).28:10(» خواهند ترسید
و خداوند خزینه نیکوى خود، یعنى آسمان را براى تو خواهد گشود، تا بارانِ زمین تـو را  «

هـاى بسـیار قـرض    امتدر موسمش بباراند، و تو را در جمیع اعمال دستت مبارك سازد؛ و به 
).28:12»(خواهى داد، و تو قرض نخواهى گرفت.

بـه  یچـون حضـرت اعلـ   «:است9-32:8ت مؤید مدعاي یاد شده آیه ترین آیایکی از مهم
ت ها نصیب ایشان را داد و بنـى آدم را منتشـر سـاخت، آنگـاه حـدود      امت هـا را قـرار داد،   امـ

»زیراکه نصیب یهوه قوم وى است، و یعقوب قرعه میراث اوست.، برحسب شماره بنى اسرائیل
نداورا

ها از قـوم بنـی اسـرائیل مطـرح     امتنیز آیاتی درباره تمایز در این قسمت از کتاب مقدس 
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ها را که یوشع وقت وفـاتش واگذاشـت، از حضـور ایشـان     امتیک از من نیز هیچ«:شده است

).16و13و 4:2؛ مقایسه شود با 2:21(» دیگر بیرون نخواهم کرد
لاول سموئی

تا ما نیز مثـل سـایر   »:ها یاد شده استامتن از اقوام و مردمان غیر یهودي و بیگانه به عنوا
هاي ما براي ما ها باشیم و پادشاه ما بر ما داوري کند، و پیش روي ما بیرون رفته، در جنگامت

).8:20(» بجنگد
لدوم سموئی

در این بخش نیز این تمایز میـان قـوم بنـی اسـرائیل و غیـر یهودیـان       ،همانند اول سموئیل
ت و تو مرا از مخاصمات قوم من خواهی رهانید، و مرا براي سـرداري  «:ودشاستنباط می هـا  امـ

؛ مقایسه شـود  22:44» (حفظ خواهی کرد، و قومی را که نشناخته بودم، مرا بندگی خواهند کرد.
).22:50با 

ناول و دوم پادشاها
هـا  اسـرائیل از آن تمایز و تفاوت بنـی ،هاامتوجه غالب قاطبه صحف عهد عتیق در باب 

هاي عهد عتیق مشـاهده کـرد. در بخـش اول و    توان در مابقی بخشمین رویکرد را میهاست.
و از جمیـع آدمیـان از ایتـانِ ازراحـی و از     «:دوم پادشاهان نیز رهیافت فوق شایان توجه اسـت 

ت ان تمامی تر بود و اسم او در میپسران ماحول، یعنی حیمان و کَلْکُول و دردع حکیم هـایی  امـ
).14:24؛11:2؛ مقایسه شود با 4:31(اول پادشاهان، » که به اطرافش بودند، شهرت یافت.

و نه فقط به راه پادشاهان اسرائیل سلوك کرد، بلکه پسـر خـود را نیـز از آتـش گذرانیـد،      «
(دوم » ج کرده بـود. هایی که خداوند، ایشان را از حضور بنی اسرائیل اخراامتموافق رِجاسات 

5)15و 11و 17:8مقایسه شود با ؛16:3،نپادشاها

خاول و دوم تواری
و اسـم داود در جمیـع اراضـی    «:در کتب مزبور نیز رویکرد تمایز مورد نظر اسـتمرار دارد 

؛ 14:17،خ(اول تـواری » هـا مسـتولی سـاخت.    امتشیوع یافت و خداوند ترس او را بر تمامی 
6)24و 16:20

.17و 19:12؛ 18:33؛ 41و 33و17:29ن دوم پادشاهانگ:نیهمچن. 5
.:1118؛17:21و 35و 31و26و 16:2اول تواریخ:: .بنگرید6
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اي یهوه، خداي پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی و آیا تو بر جمیـع ممالـک   :و گفت«
نمایی؟ و در دست تو قوت و جبـروت اسـت و کسـی نیسـت کـه بـا تـو        ها سلطنت نمیامت

مقاومت تواند کرد. آیا تو خداي ما نیستی که سکنه این زمین را از حضور قـوم خـود اسـرائیل    
-20:6(دوم تـواریخ،  » اي؟اج کرده، آن را به ذریت دوست خویش ابراهیم تا ابـداالباد داده اخر

7(7

ءعزراء و نحمیا
اند:ها معرفی شدهامتدر این دو کتاب نیز بیگانگان و غیر یهود 

و بنی اسرائیل که از اسیري برگشته بودنـد، بـا همـه آنـانی کـه خویشـتن را از رجاسـات        «
ن جدا ساخته، به ایشان پیوسته بودنـد تـا یهـوه خـداي اسـرائیل را بطلبنـد، آن را       هاي زمیامت

پس حال، کالمی را که به بنده خود موسی امر فرمودي، بیاد آورکـه  «8)6:21،ء(عزار» خوردند
ت گفتی شما خیانت خواهید ورزید و مـن شـما را در میـان     هـا پراکنـده خـواهم سـاخت    امـ «.

9)9-1:8(نحمیاء، 

بکتاب ایو
ت در این کتاب نیز اشاراتی به اصطالح  چـون او آرامـی دهـد کیسـت کـه در      «:هاسـت امـ

خـواه  ،امتـی اندازد، و چون روي خود را بپوشاند کیست که او را تواند دید؟ خواه به اضطراب
).36:20؛ مقایسه شود با 34:29(» به انسانی مساوي است

دمزامیر داو
ها را داوري خواهد کرد:امتآید که یهوه ش نیز بر میاز آیات این بخ

ها گرداگرد تو بیایند؛ و بر فوق ایشان به مقـام اعلـی رجـوع فرمـا. خداونـد      امتو مجمع «
» ها را داوري خواهد کرد. اي خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مر! داد بـده! امت

).8-7:7(مزامیر، 
ت «ها را توبیخ کرده اسـت: تامچنین او هم اي و شـریران را هـالك   هـا را تـوبیخ کـرده   امـ

).10:16مقایسه شود با ؛9:5.» (اي تا ابداالبادساخته، نام ایشان را محو کرده
ها امتزیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر «:ها محیط و مسلط استامتاوست که بر 

هـا  امت«:هادي خواهد بودها راامت) یهوه همچنین 47:8قایسه شود با م؛22:28.» (مسلط است

36:14؛ 9و 33:2؛ 23و17و 15-32:13؛28:3دوم تواریخ:نگ:نیهمچن.7
.14و 11و 2و 9:1؛4:10عزراء:نگ:نیهمچن.8
.13:26؛16و6:6؛ 17و 9-5:8نحمیاء نگ:نیهمچن.9
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ت ها را به انصاف حکم خـواهی کـرد و   شادي و ترنم خواهند کرد زیرا قوم هـاي جهـان را   امـ

).67:4.»(هدایت خواهی کرد
ءصحیفه اشعیا

بنـابراین  »:ح کـرده اسـت  ها از یهودیان، آیاتی را طرامتصحیفه اشعیاء نیز در باب تفاوت 
خشم خداوند بر قوم خود مشتعل شده و دست خود را بر ایشـان دراز کـرده، ایشـان را مبـتال     

انـد. بـا   ها مثل فضالت گردیدههاي ایشان در میان کوچهبلرزیدند و الشهاساخته است؛ و کوه
بـه جهـت   وجود این همه، غضب او برنگردیـد و دسـت وي تـا کنـون دراز اسـت؛ و علْمـی       

هاي بعید برپا خواهد کرد؛ و از اقصاي زمین براي ایشان صفیر خواهد زد؛ و ایشان تعجیل امت
سخن از قوم بنـی اسـرائیل   ه ) نکته جالب و درخور توج26-5:25(» کرده، بزودي خواهند آمد

ا را در آن روز، این سرود در زمین یهودا سـراییده خواهـد شـد؛ مـ    «امت عادل است:به عنوان 
ت عـادل کـه    ها را بگشایید تا شهري قوي است که دیوارها و حصار آن نجات است. دروازه امـ

).58:2؛ مقایسه شود با 1-26:2» (دارند داخل شوند.امانت را نگاه می
ورزانه، به این دلیـل  ها در عهد عتیق با رنگ و بوي عمدتا کینهامتاحتماال دلیل صحبت از 

اند. روشـن اسـت   ها و مردمان با قوم بنی اسرائیل اختالف و سر جنگ داشتهاست که این ملت
خیـل کثیـري از سـکنه    ،ها و قوم خـدا امتآدمیان به دو گروه م و با تقسین که به فراخناي زمی

ها) ایام امتزمین در زمره غیر یهودیان باشند، از این رو قدر مسلم نه همه افراد ممالک هستی (
نـابراین  ، بانـد ها با یهودیان اختالف داشته و مطعون ایشان بودهاي از آنبلکه پارهکتاب مقدس، 

ها به مثابه دشمنان یهودیان پذیرفتنی نیست.  امتتلقی کلمه 
تـوان بـه کـورش    مـی ،انـد ها تماما مطرود کتاب مقدس نبودهامتدرخصوص این مدعا که 

از او به عنوان مسیح و منجی قـوم خـدا یـاد شـده     ها بوده، لیکنامتاشاره داشت که در زمره 
است:
دست راست او را گرفتم تـا بـه حضـور وي    :خداوند به مسیح خویش یعنی به کورش که«
ها را مغلوب سازم و کمرهاي پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وي مفتوح نمایم و امت

ن پـیش روي تـو خـواهم خرامیـد و جایهـاي      گوید که مـ چنین می.ها دیگر بسته نشوددروازه
خواهم ساخت؛ و درهاي برنجین را شکسته، پشت بندهاي آهنین را خـواهم  ناهموار را هموار

هاي ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تـو را  برید؛ و گنج
یعقـوب و برگزیـده خـویش    باشم. به خـاطر بنـده خـود    ام خداي اسرائیل میبه اسمت خوانده
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اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب سـاختم. مـن یهـوه هسـتم و     

» . من کمر تـو را بسـتم هنگـامی کـه مـرا نشـناختی.      ستدیگري نیست و غیر از من خدایی نی
) روشن است که در این عبارات، سخن از عدم شـناخت کـوروش از یهـوه در اصـل     45:1-6(
ها است!امتقرار داشتن او در زمره افراد ،اظر بر غیر یهودي بودن او و در نتیجهن

هاي سپاهیان امی، کورش توانسته به موفقیت و فتوحات مورد نظر شگفتا در پرتو مجاهدت
!دست یابد
ءارمیا

ن آید که یـادآور نگـاه قـرآ   ها به دست میامتدر صحیفه ارمیاء نکته بدیع دیگري در باب 
ت کنـد! اینکـه خسـران    ها نیز پیامبري را مبعوث میامتکه یهوه براي هدایت ین! ااست هـا  امـ

مطلق نیست:
که تو را در شکم صورت بنـدم تـو را   قبل از آن:پس کالم خداوند بر من نازل شده، گفت«

-1:4» (ر دادم.امت قـرا شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس کردم و تو را نبی 
ها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهـدم سـازي و   امتبدان که تو را امروز بر «) 5

).17و25:13؛ مقایسه شود با 1:10» (هالك کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و غرس کنی.
امتـی خـدایان   ا هیچ که آی»ها با قوم خدا تمایز وجود دارد:امتبا وجود این، همچنان میان 

ها خدا نیستند؟ اما قوم من جالل خـویش را بـه آنچـه    که آنخویش را عوض کرده باشند با آن
).5:15مقایسه شود با ؛2:11» (اي ندارد عوض کردند.فایده

ت توان نکته قابل استنباط است که همـه  می10:25از فحواي آیه  خـدا و  هـا کـافر و بـی   امـ
هـایی کـه   شناسند بریز؛ و بر قبیلـه هایی که تو را نمیامتغضب خویش را بر »:اندمطرود نبوده

خوانند، زیرا که ایشان یعقوب را خوردند و او را بلعیده، تباه سـاختند و مسـکن   اسم تو را نمی
شود که لفظ مورد نظـر  مشخص می» هاییامت«از نوع استعمال نکره کلمه «او را خراب کردند. 

!ها نیستبر همه آنناظر 
لصحیفه حزقیا

که مـرا  »:امت به بنی اسرائیل موجود استدر کتاب حزقیال نبی آیاتی دال بر اطالق عنوان 
امت فتنه انگیزي که به مـن  فرستم، یعنی نزد اي پسر انسان من تو را نزد بنی اسرائیل می:گفت

؛2:3(حزقیـال،  » انـد. وز بر مـن عصـیان ورزیـده   اند. ایشان و پدران ایشان تا به امرفتنه انگیخته
).3:5مقایسه شود با 
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چنین در این صحیفه مانند کتب پیشین از لفظ مزبور براي خطاب به اقوام و مردمان غیر هم

ها درآورده، در آنجا بر شـما روبـرو   امتو شما را به بیابان »یهودي و بیگانه استفاده شده است:
).22:15؛ مقایسه شود با 20:35(» داوري خواهم کرد

لصحیفه دانیا
توان استنباط کرد که صحیفه دانیـال نبـی نیـز در اشـاره بـه مردمـان غیـر        از سیاق آیات می

).7:14؛6:26؛ 5:19؛ 4:1؛ 29و 7و 3:4(. ها بهره گرفته استامتیهودي از لفظ 
کاهیموبدیا،عاموس،عکتب یوئیل،

و خداوند قوم خود را اجابت کـرده،  «ها آمده:امتمیان قوم بنی اسرائیل از عنوان در تمایز 
هـا سـیر شـوید و    فرستم تا از آناینک من گندم و شیره و روغن را براي شما می:خواهد گفت

زیـرا «) 3:2؛ مقایسه شود بـا  2:19،ل(یوئی»ها عار نخواهم ساخت.امتشما را بار دیگر در میان
انگیـزانم کـه   میامتی براي خاندان اسرائیل من به ضد شما اینک:گویدیهوه خداي لشکرها می

؛ مقایسـه شـود بـا    6:14(عـاموس،  » خواهند آورد.شما را از مدخل حمات تا نهر عرَبه به تنگ
ت جمیـع  که بر کوه مقدس مـن نوشـیدید، همچنـان   زیرا چنان) «9:9 و هـا خواهنـد نوشـید    امـ

ت و «) 1:16(عوبـدیا،  » انـد. آشامیده، خواهند بلعید و چنان خواهند شد که گویا نبـوده  هـاي  امـ
تـا  بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خداي یعقوب بـرآییم :بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت

ي وي سـلوك نمـاییم زیـرا کـه شـریعت از      هـا هاي خویش را به ما تعلیم دهد و بـه راه طریق
).5:15؛ مقایسه شود با 4:2(میکاه، » خداوند از اورشلیم صادر خواهد شدصهیون و کالم

ایذکرفنیا، حجی،صصحف حبقوق،
هـا  امتدر میان «:کنندها از قوم خدا داللت میامتها، آیاتی بر تفاوت عنوان در این کتاب

کـنم کـه اگـر    که در ایام شما کاري میشدت متحیر شوید. زیرا هنظر کنید و مالحظه نمایید و ب
2:5؛ 17و1:6؛ مقایسه شود با 1:5(حبقوق، » شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهید کرد.

امت کَریتیان که بر ساحل دریـا سـاکنند. اي کنعـان، اي زمـین فلسـطینیان کـالم       واي بر «) 8و
، »کنم که کسی در تو ساکن نخواهـد بـود  میخداوند به ضد شما است و من تو را چنان هالك

..:گویـد زیراکه یهوه صبایوت چنین می«) 8و 3:6؛ 14و 11و 2:1؛ مقایسه شود با 2:5(صفنیا، 
ها خواهند آمـد و یهـوه صـبایوت    امتها متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتو تمامی 

زیرا یهـوه صـبایوت کـه    «) 7-2:6(حجی،» اخت.گوید که این خانه را از جالل پر خواهم سمی
گوید که هرکـه  هایی که شما را غارت کردند فرستاده است، چنین میامتمرا بعد از جالل نزد 
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ـ  2:8(ذکریا، » مردمک چشم او را لمس کرده است.،شما را لمس نماید ؛ 2:11ا ؛ مقایسه شـود ب

).14:19؛ 8:13؛ 7:14
عتیق:بندي نکات عهدجمع

آیـد. رویکـرد   دسـت مـی  ها بهامتبا بررسی صحف تورا و کتب انبیاء آراء متنوعی در باره 
ها و متقابال ارج و قرب قوم خـدا اسـت.   امتاصلی در این مجموعه از کتب، نکوهش و طعن 

اط توان چنـین اسـتنب  ها دوري گزیده، اما میامتهاي تند علیه هر چند گاه عهد عتیق از دیدگاه
باشند.ها خارج از حیطه طرح خداوندي و نجات او میامتنمود که در نگاه کلی عهد عتیق، 

دها در عهد جدیامت. نگاهی به مفهوم 3
در سر آغاز رسالت عیسی مسیح، مانند رویکرد غالب بر فضاي یهودیـت، نـوعی احتـراز و    

اي کـه عیسـی مسـیح    شود، بـه گونـه  میها استنباط امتاجتناب از مخالطت و توجه به اغیار یا 
زیـرا رسـالت او   !ورزدصراحتاً از درخواست زن کنعانی بـراي شـفاي دختـرش اسـتنکاف مـی     

پس عیسی از آنجا بیرون شده، به دیار صور و صـیدون رفـت. ناگـاه    »محدود به قوم خداست:
پسر داودا، بـر مـن رحـم    خداوندا، :زن کنعانیه از آن حدود بیرون آمده، فریادکنان وي را گفت

کن زیرا دختر من سخت دیوانه است. لیکن هـیچ جـوابش نـداد تـا شـاگردان او پـیش آمـده،        
:کنـد. او در جـواب گفـت   خواهش کردند که او را مرخص فرماي زیرا در عقب ما شورش می

پـس آن زن آمـده، او را   جهـت گوسـفندان گمشـده خانـدان اسـرائیل.     هام مگر بفرستاده نشده
نان فرزنـدان را گـرفتن و نـزد    خداوندا مرا یاري کن. در جواب گفت که:پرستش کرده، گفت

هـاي افتـاده سـفره    بلی خداوندا، زیرا سگان نیز از پاره:انداختن جایز نیست. عرض کردسگان
و عظیم است! تو را براي زن! ایمان ت:خورند. آنگاه عیسی در جواب او گفتآقایان خویش می

؛ مقایسـه  28-15:21(متـی،  » حسب خواهش تو بشود؛ که در همان ساعت، دخترش شفا یافت.
))30-7:27شود با مرقس، 

ها ریشه در سنت یهودیت دارد که پیشـتر تبیـین گشـت.   امتآمیز با این طرز تعامل تبعیض
ت غیـار و  ین ادبیات منسوب به مسیح نیز درخور توجه است کـه از ا ا هـا بـه سـگان تعبیـر     امـ

کند!!می
ت عیسی(ع) به حواریون خویش گوشزد کرده بود که در انجام رسـالت خـود از راه    هـا  امـ

ایـن دوازده را عیسـی   »:ها نگذرند تا چه رسد به معاشـرت بـا ایشـان   عبور نکرده و از دیار آن
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د و در بلَدي از سامریان داخل مشوید، ها مرویامتاز راه :فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت

روید، موعظه کرده، گوییـد کـه ملکـوت    و چون میبلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید
).7-10:5(متی، » آسمان نزدیک است...

شـویم،  گیري داستان رسالت عیسی به یکباره با تحولی عجیب مواجه میبا وجود این، با پی
سنت یهودي تماما در ادامه عهد جدید جاي خود را به رهیافتی جهـان  گویی که انحصارگرایی 

شموالنه و همدالنه داده است!
ملکوت آسمان »:گونه عیسی دریافت کردتوان از بیان تمثیلاین تحولِ یکباره و دفعی را می

پادشاهی را ماند که براي پسر خویش عروسی کرد؛ و غالمان خود را فرستاد تا دعوت شـدگان  
دعوت شدگان را :را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. باز غالمان دیگر روانه کرده، فرمود

ي مـن کشـته شـده و همـه     هاام و گاوان و پرواريبگویید که اینک خوان خود را حاضر ساخته
اعتنایی کـرده، راه خـود را گرفتنـد، یکـی بـه      چیز آماده است، به عروسی بیایید. ولی ایشان بی

زرعه خود و دیگري به تجارت خـویش رفـت؛ و دیگـران غالمـان او را گرفتـه، دشـنام داده،       م
کشتند. پادشاه چون شنید، غضب کرده، لشگریان خود را فرستاده، آن قاتالن را به قتـل رسـانید   

عروسـی حاضـر اسـت؛ لـیکن دعـوت      :و شهر ایشان را بسوخت. آنگاه غالمان خود را فرمود
ند. اآلن به شوارع عامه بروید و هر که را به عروسی بطلبید. پس آن غالمان شدگان لیاقت نداشت

رفته، نیک و بد هر که را یافتند جمع کردند، چنانکـه خانـه عروسـی از مجلسـیان     هابه سر راه
) در این تمثیل منظور از پادشاه، خداوند است کـه بـراي رهـایی    10-22:2(متی، » مملو گشت.

هـا و  (قـوم) بـه درخواسـت   ن لـیکن ایشـا  ،فرستدعیسی مسیح، را میقوم خویش کسانی چون
کنند. همین امر منجر بـه تغییـر در برنامـه نجـات شـده و دایـره       اعتنایی میهاي آنان بیرسالت

گرداند تا این بار، هر که مـومن و مطیـع خداونـد اسـت داخـل      اشتمال آن را جهانی و عام می
ت.ها اسامتمنظور از غالمان در این تمثیل همان حریم امن نجات گردد! براین مبنا، 

و در شـهرها و دهـات گشـته، تعلـیم     «:گونه دیگر از این قسم تعبیرات در انجیل لوقاسـت 
اي خداوند آیا کم هستند که «:کرد، که شخصی به وي گفتداد و به سوي اورشلیم سفر میمی

ا از درِ تنگ داخل شـوید. زیـرا کـه بـه شـما      جد و جهد کنید ت:نجات یابند؟ او به ایشان گفت
آنکـه صـاحب خانـه    از گویم بسیاري طلب دخول خواهند کرد و نخواهنـد توانسـت. بعـد    می

برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده، در را کوبیدن آغاز کنید و گویید، خداوندا خداونـدا  
شناسم که از کجا هسـتید. در آن  یبراي ما باز کن. آنگاه وي در جواب خواهد گفت شما را نم
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هاي ما تعلیم دادي. بـاز  وقت خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و آشامیدیدم و در کوچه

شناسم از کجا هسـتید؟ اي همـه بـدکاران از مـن     گویم که شما را نمیخواهد گفت، به شما می
حاق و یعقـوب و جمیـع   دور شوید. در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود، چون ابراهیم و اس

انبیا را در ملکوت خدا بینید و خود را بیـرون افکنـده یابیـد و از مشـرق و مغـرب و شـمال و       
جنوب آمده در ملکوت خدا خواهند نشست؛ و اینک آخرین هستند که اولـین خواهنـد بـود و    

).30-13:22(لوقا، .»اولین که آخرین خواهند بود
، ر از کسانی که از مشـرق و مغـرب و شـمال و جنـوب    بدیهی است که دراین آیات، منظو

ها هستند! بـرهمین  امتآورند، همان آیند و به تعبیر بهتر به آن ایمان میانب ملکوت خدا میج
کـه  ـ شنوند زودتر و پیشتر از قوم اساس، ایشان که آخرین افرادي هستند که مژده نجات را می

ها اولین خواهند ند یافت و به تعبیر لوقا، آخریننخستین مخاطبان بشارت بودند ـ نجات خواه 
بود! بنابراین، منظور از آنهایی که در حضور خداوند به سر بـرده و امـا بـه آن وقعـی ننهادنـد،      

10همان بنی اسرائیل است.

ت تمام ه شود کتر از قبل، به حواریون دستور داده میجا به گونه کامال متفاوتاز این هـا  امـ
ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسـمِ اب و ابـن و روح   امتپس رفته، همه »ند:را شاگرد ساز

ام حفـظ  القدس تعمید دهید؛ و ایشان را تعلیم دهید که همه اموري را که به شـما حکـم کـرده   
). ایـن آیـات   20-28:19(متـی،  » باشمکنند؛ و اینک من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما می

نگیزه و دستاویز مسیحیان براي فعالیت گسترده تبشیري مسـیحیان در سراسـر جهـان    ترین امهم
بوده است.
انحصـارگرایی و  ل آن تفاخري که براساس ختنه میان یهودیان برقرار بود و عامـ ،گونهبدین

شد، با این تحول، دیگر ارزش و اهمیت خود را از دست داد! ها شمرده میامتجدایی خود از 
اگر کسی در مختونی «. 11ددیگر مختون و نامختون در پذیرش پیام نجات تفاوتی ندارنکه چنان

خوانده شود، نامختون نگردد و اگر کسی در نامختونی خوانده شود، مختون نشود. ختنه چیـزي  
نیست و نامختونی هیچ، بلکه نگاه داشتن امرهاي خدا. هر کس در هر حالتی که خوانـده شـده   

در مسیح عیسی نه خنته فایده دارد و نه نـامختونی  «) 7:19(اول قرنتیان، » د.باشد، در همان بمان
ت زیرا که به سبب شما در میـان  «) 5:6(غالطیان .» کندبلکه ایمانی که به محبت عمل می هـا  امـ

.24:14؛ 21:43؛8:12متی:نگ:نیهمچن.10
11- Dictionary of Biblical Imagery,P:1118
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که مکتوب است. زیرا ختنه سودمند است هرگـاه بـه شـریعت    گویند، چناناسم خدا را کفر می

ا اگر از شریعت تجاوز نمایی، ختنه تو نامختونی گشته است. پس اگر نامختونی، عمل نمایی. ام
).26-2:24(رومیان، » شوداحکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونی او ختنه شمرده نمی

ها در اشاره به اقـوام و مردمـان غیـر یهـودي و     امتبنابراین هر چند در عهد جدید از لفظ 
ها در میـراث و در  امتکه «:، با این حال با رویکرد عهد عتیق متفاوت استبیگانه استفاده شده

).3:6(افسسیان، » بدن و در بهره وعده او در مسیح بوساطت انجیل شریک هستند
بندي عهد جدیدجمع

ها و افـراد  امتمسیحیت با تمرکز بر نصوص عهد جدید، در آغاز رویکردي نسبتا منفی به 
ائیل داشته تا بدان پایه که عیسی مسیح که در جاي جاي اناجیل به مهربانی وصـف  غیر بنی اسر

شده از درخواست مادري براي شفاي دخترش که البته غیر یهودي است، به صـراحت اجتنـاب   
ها در آیات عهد جدید، اتخاذ رویکـرد کـامال   امتورزد! با این حال با پیگیري مفهوم امی و می

توان گفت بر خالف عهد عتیق، عهد جدیـد بـه   ن مالحظه کرد. به تعبیري میتوامتفاوتی را می
هـا را نیـز اهـل نجـات دانسـته      ها اصالت قائل شده و آنامترغم وجود برخی از آیات، براي 

است.

دها در عهد جدیامتو . سیر مفهوم امی 4
متی

کـه زمـین   «:بیگانگـان هسـتند  ها، غیر یهودیـان و بـه تعبیـري    امتدر انجیل متی منظور از 
ها؛ قومی که در ظلمت ساکن بودند، امتزبولون و زمین نفتالیم، راه دریا آن طرف اُردن، جلیل 

12)16-4:15.» (نوري عظیم دیدند و بر نشینندگان دیار موت و سایه آن نوري تابید

سمرق
یان اسـتفاده شـده اسـت، بـا     ها براي خطاب به غیر یهودامتدر انجیل مرقس نیز از عنوان 
آیـا مکتـوب   :و تعلـیم داده، گفـت  »:ها اعمال شده اسـت امتتفاوت که دیدگاه مساعدتري به 

ها نامیده خواهد شد؟ امـا شـما آن را مغـازه دزدان    امتنیست که خانه من خانه عبادت تمامی 
شدند که او را چطور هالك اید. چون رؤساي کهنه و کاتبان این را بشنیدند، در صدد آنساخته

.28:19؛ 14و 24:9؛ 19-20:17؛ 21-12:18؛ 10:5؛ 32و 6:7متی نگ:نیهمچن.12
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رقس، (مـ »بودنـد. سازند زیرا که از وي ترسیدند چون که همه مـردم از تعلـیم وي متحیـر مـی    

11:17.(
الوق

الحـال اي  »شود:ها به معناي غیر یهودیان دیده میامتدر این بخش از عهد جدید نیز لفظ 
م خـود. زیـرا کـه چشـمان مـن      ی برحسب کالالمتدهی، به سخداوند بنده خود را رخصت می

ها مهیا ساختی. نوري که کشف حجاب امتنجات تو را دیده است، که آن را پیش روي جمیع 
).24:47؛ مقایسه شود با 32-2:29(لوقا .» دها کند و قوم تو اسرائیل را جالل بوامتبراي 

ناعمال رسوال
به مردمان نامختون و غیـر یهـودي اسـت:   هاامتکتاب اعمال رسوالن گویاي اطالق عنوان 

ت که بر و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پطرس آمده بودند، در حیرت افتادند از آن» هـا نیـز   امـ
13)10:45(» .عطاي روح القدس افاضه شد

، ولسیان، اول تسـالونیکیان کفسسیان،االطیان،غول و دوم قرنتیان،ارومیان،هاي:رساله
.وحنایکاشفه م

اي »ها ناظر بر اقوام و مردمـان غیـر یهـودي اسـت:    امتها نیز باالتفاق عنوان در این بخش
14)15:11(رومیـان،  » ها خداوند را حمد گویید و اي تمامی قومها او را مدح نماییدامتجمیع 

طـوري کـه   ه شدید بـ هاي گنگ برده میبودید، به سوي بتها میامتدانید که هنگامی که می«
در سـفرها بارهـا؛ در خطرهـاي نهرهـا؛ در خطرهـاي      «) 12:2(اول قرنتیـان،  » بردندشما را می

ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بیابان؛ امتدزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها از 
چون کـه قبـل از   «) 11:26(دوم قرنتیان، » در خطرها در دریا؛ در خطرها در میانِ برادرانِ کَذَبه؛

خورد؛ ولی چون آمدند، از آنانی که اهل ختنـه  ها غذا میامتآمدنِ بعضی از جانب یعقوب، با 
عنـی بـه مـن کـه     ی«15)2:12(غالطیـان،  » بودند ترسیده، باز ایستاد و خویشتن را جدا ساخت.

ت بی قیاس مسـیح  ها به دولامتمیان کمتر از کمترین همه مقدسینم، این فیض عطا شد که در
» شناسـند هایی که خدا را نمـی امتنه در هوسِ شهوت، مثل و «) 3:8(افسسیان، ، »بشارت دهم

و25و21:21؛11:1؛ 27و14:2؛48-:4613ویژه آیات ب؛12و15:14؛ 10:35؛15:19؛17:26: اعمال رسوالن نگ:نیهمچن-.13
.28:28؛ 26:17؛ 22:21؛ 28
.27و 16و 13و12و 15:10؛ 13و11:11؛ 30و9:24؛18-4:17؛3:29؛2:24بنگرید به رومیان -.14
.15و14و2:8غالطیان نگ:نیهمچن-.15
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ت انداز و آن را مپیما زیرا که بـه  و صحنِ خارجِ قدس را بیرون«) 4:5(اول تسالونیکیان،  هـا  امـ

16)11:2مکاشفه یوحنا، » (داده شده است و شهر مقدس را چهل و دو ماه پایمال خواهند کرد.

منگاه اجمالی به مفهوم واژه امی و امیون در قرآن کری-5
ی یـاد کـرده    م مصحف شریف در ضمن آیاتی، از نبی مکرم اسال (ص) با کنیه و صفت امـ

از هر گمانه زنی در باب معنا و مفهوم کلمه یاد شده، باید درنظرداشت که از لحاظ ش است. پی
سامی است و مضاف بـر آن، از نظـر زبـانی    -اسالم از جمله ادیان ابراهیمیمحتوا و درونمایه،

بـر ایـن اسـاس، شـاید     ،هاي عبري و آرامی استنیز نزدیکترین خویشاوندان زبان عربی، زبان
را در پرتو این ترابط خانوادگی تفسیر و تعبیر کرد:»نامی و امیو«بتوان معناي 

هـاي  زنـی واه ایـن مـدعا، گمانـه   گـ ن و شـفاف نیسـت.  اشتقاق دقیق واژه امی چندان روش
از جملـه عالمـه   17نر نظر رایج غالـب مفسـرا  دگون موجود در باب ریشه این واژه است.گونه

سـواد و کسـی اسـت کـه توانـایی      واژه امی در معنی و مفهوم بی) 1/215طباطبایی، طباطبایی (
خواندن نداشته است.

.)25/7(طبرسـی، است؛ یعنـی اهـل مکـه    يالقرب به امبرخی دیگر هم معتقدند امی منسو
ویـژه غیـر   برخی دیگر، بر آنند که واژه امی و امییون در اصل ناظر بر افراد غیر اهـل کتـاب بـه   

ی در معنـی      . )18/91،ی؛ قرطب1/229،یطبرسیهودي است ( ولی بنـابر تحلیـل نگارنـدگان، امـ
هرچند یهودي یا مسـیحی  ،خوبی آشنا نیستان بهتر، کسی است که با کتاب مقدس یهودیدقیق

باشد.  
مروري بر آیات قرآن:

ا مروري بر آیات ببار ذکر شده است.3بار و امیین 1ار، امیون ب2در قرآن کریم، واژه امی 
ورات و انجیـل)، و  ن (تنا آشنا به عهدی-3غیر اهل کتاب، -2سواد، بی-1مربوط چهار گزینه 

سنجیم:ته به ام القري را در ترجمه و متن آیات میمکی، وابس-4
وراه واإلِنْجِیـلِ   : «الف ی التـَّ فـ مهندا عکْتُوبم ونَهجِدي یالَّذ یاألُم ولَ النَّبِیونَ الرَّستَّبِعینَ یالَّذ

ملُّ لَهحینکَرِ ونِ الْمع ماهنْهیو رُوفعم بِالْمرُهأْمی   منْه عـ ضَـعیثَ وآئالْخَب هِملَیع رِّمحیو اتبالطَّی
واْ النُّورعاتَّبو رُوهنَصو وهزَّرعو نُواْ بِهینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کَانَتاألَغْالَلَ الَّتو مرَهإِص هعأُنزِلَ م يالَّذ

.21:24؛ 19:15؛17:15؛15:4؛ 8و14:6؛ 12:5؛ 10:11؛7:9؛5:9؛2:26؛ 1:7:نگ:نیهمچن-.16
17 .James Robson,Ummi,P:627-628//A Concise Encyclopedia of Islam,Gordon Newby,P:207

.2/69؛ ابن واضع، یعقوبی، 15/381؛  فخررازي، 496-495ابن خلدون، 
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ماوات    قُلْ* أُولَئک هم الْمفْلحونَ  السـ لْـکم ي لَـها الَّذیعمج کُمإِلَی ولُ اللّهسإِنِّی ر ا النَّاسها أَیی

ؤْمنُ بِا  ي یـالَّذ یاألُم النَّبِی هولسرو نُواْ بِاللّهفَآم یتمییِی وحی وإِالَّ ه ضِ ال إِلَهاألَرو   ه اتـمکَلو للّـه
وهاتَّبِعونَوتَدتَه لَّکُم157-158اعراف: (»لَع.(

که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیـل  18"میا"همانان که از این فرستاده پیامبر«یعنی:
دهـد و از  کنند [همان پیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمـان مـى  پیروى مى،یابندنوشته مى

چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاك را بر ایشان حـرام  دارد و براى آنانکار ناپسند باز مى
دارد پس کسـانى کـه   گرداند و از [دوش] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىمى

به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى 
گو اى مردم من پیامبر خدا به سـوى همـه شـما هسـتم همـان      ب*کردند آنان همان رستگارانند

ها و زمین از آن اوست هیچ معبـودى جـز او نیسـت کـه زنـده      [خدایى] که فرمانروایى آسمان
اسـت کـه بـه خـدا و کلمـات او      "میا"میراند پس به خدا و فرستاده او که پیامبرکند و مىمى

.»شویدکه هدایتامید ،ایمان دارد بگروید و او را پیروى کنید
سواد بودن و در عـین حـال مـذکور بـودن در     اي بین بیدر آیات مذکور آیا ارتباطی مالزمه

تورات و انجیل وجود دارد؟ و یا شگفتی معجزآسـا ایـن اسـت کـه فـرد غیریهـودي، عهـدین        
ارتبـاطی دو گزینـه دیگـر    یبنخوانده، مورد تأیید کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان بوده است.

ورد تردید نیست.م
تَح اللّه وإِذَا لَقُواْ الَّذینَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَالَ بعضُهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَ«:ب

ا یعلنُـونَ     أَوالَ یعلَمونَ أَنَّ اللّ*علَیکُم لیحآجوکُم بِه عند ربکُم أَفَالَ تَعقلُونَ مـرُّونَ و سـا ی مـ لَمعی ه
ونَ  * م إِالَّ یظُنـُّ إِنْ هـو یانإِالَّ أَم تَابونَ الْکلَمعونَ الَ ییأُم منْهمو*     تَـابونَ الْک کْتُبـینَ یذ لٌ لِّلـَّ یـفَو

م  بِأَیدیهِم ثُم یقُولُونَ هذَا منْ عند اللّه لیشْتَرُو لٌ لَّهـیوو یهِمدأَی تا کَتَبمم ملٌ لَّهییالً فَوناً قَلثَم اْ بِه
).76-79بقره: (»مما یکْسبونَ

گوینـد مـا   مـى ،اند برخـورد کننـد  و [همین یهودیان] چون با کسانى که ایمان آورده«:یعنی
گوینـد چـرا از آنچـه خداونـد بـر شـما       مى،کنندو وقتى با همدیگر خلوت مى،ایمایمان آورده

کنید تا آنان به [استناد] آن پیش پروردگارتان بـر ضـد شـما    گشوده است براى آنان حکایت مى
دارند و آنچه را دانند که خداوند آنچه را پوشیده مىآیا نمى*کنید؟آیا فکر نمى،استدالل کنند

گذارده است.» رس نخواندهد«درترجمه این آیه، فوالدوند معادل امی -18
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هستند که کتاب [خدا] را جـز خیـاالت   19"امیونی"و [بعضى] از آنانداند*کنند مىآشکار مى
اى] بـا  شـده پـس واى بـر کسـانى کـه کتـاب [تحریـف      *برنددانند و فقط گمان مىخامى نمى

گویند این از جانب خداست تـا بـدان بهـاى نـاچیزى بـه      نویسند سپس مىى خود مىهادست
آنچه [از این راه] یشان نوشته و واى بر ایشان ازهاپس واى بر ایشان از آنچه دست،دست آرند

» .آورندبه دست مى
ی هسـتند و بـر گمـان بـی     از آیات مذکور بر می مایـه تفسـیر   آید که برخی یهودیان نیز امـ

کنند.می
ینَ      «:ج یـاألُمو تَـابتُـواْ الْکینَ أُوذ فَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِی للّه ومنِ اتَّبعنِ وقُـل لِّلـَّ

ـ   أَ بیرٌ بِالْع صـب اللّـهالَغُ والْب کلَیا عاْ فَإِنَّملَّوإِن تَوواْ وتَداه واْ فَقَدلَمفَإِنْ أَس تُملَمأَسآل عمـران:  (»اد
20.(

ام و هر که مـرا  پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده: «یعنی
بگو 20"نامیی"سلیم خدا نموده است] و به کسانى که اهل کتابند و بهپیروى کرده [نیز خود را ت

فقـط  ، انـد و اگـر روى برتافتنـد   یافتـه قطعـا هـدایت  ،اید پس اگر اسالم آوردندآیا اسالم آورده
.»رساندن پیام بر عهده توست و خداوند به [امور] بندگان بیناست

وه اهل کتاب معرفی شده است.در آیه یاد شده با صراحت گروه امیین در برابر گر
ده إِلَیک ومنْ أَهلِ الْکتَابِ منْ إِن تَأْمنْه بِقنطَارٍ یؤَده إِلَیک ومنْهم منْ إِن تَأْمنْه بِدینَارٍ الَّ یؤَ«:د

نَا فلَیع سقَالُواْ لَی مبِأَنَّه کا ذَلمقَآئ هلَیع تما دإِالَّ م    بالْکَـذ لَـى اللّـهقُولُونَ عیبِیلٌ وینَ سیی األُم
).75آل عمران: (»وهم یعلَمونَ

و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانـى امـین شـمرى آن را بـه تـو      «:یعنی
دازد مگـر  پـر برگرداند و از آنان کسى است که اگر او را بر دینارى امین شمرى آن را به تو نمى

این بدان سبب است که آنـان [بـه پنـدار خـود] گفتنـد در      ،که دایما بر [سر] وى به پا ایستىآن
بندنـد بـا ایـن کـه خودشـان [هـم]       بر زیان ما راهى نیست و بر خـدا دروغ مـى  "امیین"مورد

.»دانندمى
ه کتاب آسـمانى  کسانى ک:درستی چنین ترجمه کرده استوند امیین را بهدر آیه فوق، فوالد

شمرند.ها (پیروان دیگر ادیان) را سهل میامت. یعنی برخی از اهل کتاب تصرف اموالندارند

سوادانىبى:فوالدوند19-
ترجمه شده است. مشرکاندر ترجمه فوالدوند، امیون به -20
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م الْکتَـا      «هـ: هـلِّمعیو زَکِّیهِم یـو ه اتـآی هِملَـیتْلُـو عی منْهولًا مسینَ ریی الْأُمثَ فعي بالَّذ وه ب

اوسـت آن کـس کـه در میـان    «:یعنـی ) 2جمعه: (»انُوا من قَبلُ لَفی ضَلَالٍ مبِینٍوالْحکْمه وإِن کَ
اى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنـان بخوانـد و پاکشـان گردانـد و     فرستاده21"نمییا"

.»کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند
قـوم  «گذارد که از میان آنانی کـه ماننـد یهـود    مردم مکه و مدینه منت میحضرت باري بر

توانستند کتاب و حکمـت تـالوت کننـد، رسـولی را برانگیخـت تـا از       نمیونبودند،» برگزیده
گمراهی آنان را رهایی دهد.

سـوره  48آیـه  ، کننـد سواد ترجمـه مـی  ترین مستندات کسانی که امی را بییکی از مهم:و
:یعنی» من قَبله من کتَابٍ ولَا تَخُطُّه بِیمینک إِذًا لَّارتَاب الْمبطلُونَاوما کُنت تَتْلُو: «کبوت استعن
نوشتى و گر خواندى و با دست [راست] خود [کتابى] نمىو تو هیچ کتابى را پیش از این نمى«

»..افتادنداندیشان قطعا به شک مىنه باطل
وکَذَلک أَوحینَا إِلَیک روحا منْ أَمرِنَـا  »:فرمایدسوره شوري نیز همین مضمون را می52ه آی

نْ عبادنَـا وإِ      نْ نَّشَـاء مـ مـ ي بِـهدا نَّهنُور لْنَاهعن جلَکانُ ولَا الْإِیمو تَابا الْکرِي متَد ا کُنتم  ک نـَّ
رَاطي إِلَى صدیمٍلَتَهتَقسهمین گونه روحى از امر خودمان به سوى تو وحى کردیم و«یعنی:» م

دانستى کتاب چیست و نه ایمان [کدام است] ولى آن را نورى گردانیدیم که هـر کـه از   تو نمى
نماییم و به راستى که تو بـه خـوبى بـه راه راسـت     بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه مى

.».کنىهدایت مى
بلکـه حتـی   ،(ص) نه تنها اهل قرائت و کتابت نبـوده م پیامبراکر،بر اساس تفسیر آیه فوق

بـا اعجـاز الهـی    ت توانایی آن را نیز نداشته است، البته برخی گویند بعـد از بعثـت، آن حضـر   
انگیز حدیثی است که بر مبناي آن پیامبر اعظـم بـراي   هاي مناقشهتوانایی یافت و یکی از بحث

در خصـوص دو  . 22وصیتش دوات و قلم خواست تا امر مهمی را بنگارد ولی نیاوردندنگارش 

سوادانبى: فوالدوند-21
. آمده اسـت از معتبرترین کتب روائى اهل سنت،،صحیح مسلمدرمورد صحیح بخارى و سهدراین حدیث در شش مورد -22

:ابن عباس گفته اسـت :گوید:سعید بن جبیر مىدر کتاب صحیح خود چنین است» مسلم«بخش نخست این ماجرا مطابق نقل 
ائتـونى  «:قـال رسـول اهللا  :و. قالیوم الخمیس، و ما یوم الخمیس، ثم جعل تسیل دموعه حتى رأیت على خدیه کأنّها نظام اللّؤلُ«

پنج شنبه و چه روز پنجشنبه سختى بـود! آنگـاه   :یعنی،بالکتف والدواه ـ او اللوح والدواه ـ اکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده ابداً  
رسـول خـدا   :هایش جارى شد. سپس ادامـه داد ابن عباس گریست و سیل اشک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر گونه

صحیح بخـارى،  :(نگ.»...نشویدگمراههرگزآنازپسکهبنگارماىبراى من کاغذ و قلمى بیاورید تا براى شما نوشته«:فرمود
کتاب المغـازى،  ،2، ح 6کتاب الجزیه، باب ،1، ح 175باب ،کتاب الجهاد والسیر،4، ح »باب کتابه العلم«39کتاب العلم، باب 
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واژگان مشتق از ریشه کلمه تالوت در حدود ه اند کویا مفسران مذکور توجه نداشتهگآیه اخیر،

ولی فقط در خصـوص توانـایی خوانـدن متـون مقـدس و احکـام الهـی        ه،بار در قرآن آمد60
ئت، شمولیت عام داشته و براي خواندن همه نـوع متـون اسـتفاده    در حالی که فعل قرا،23است

)39مفردات فی غریب القرآن، شود. (المی
رسد منظور از این آیه رفع اتهام از نبی مکرم اسالم باشد که مـتهم بـه اقتبـاس از    به نظر می

د ضـرت محمـ  توان چنین تعبیر کرد که اساسـا ح نابراین آیه یاد شده را میبمتون پیشینیان بود.
اند که اتهام نارواي اقتباس از متون مورد نظر به (ص) اهل تالوت متون مقدس اهل کتاب نبوده

ایشان وارد آید.

گیرينتیجه
ها در عهد عتیق و عهد جدید، و قرآن کـریم نکـات   امتبا بررسی مصادیق و مفهوم عنوان 

آید:دست میشایان توجهی در باره تحول انحصارگرایی در کتاب مقدس به
ها لفظی است که در آغاز کتاب مقدس ناظر بر تمام نوع بشر، یهودي و غیـر  امت. عنوان 1

هـا و هـم   هـاي متعاقـب آن  بود، و هم شامل عبرانیان و آباء یهودیت و خاندان و نسـل ،یهودي
است.هشامل افراد و اقوام دیگر بود

ی موارد انتساب سجایاي غیر اخالقـی بـه   . به توالی و با ترسیم سیماي غیردینی و در برخ2
اندیشه تمایز بنی اسـرائیل از سـایرین   کنند، ها را به مانند عبرانیان حمل میامتاقوامی که لفظ 

ها غالبا براي غیر یهودیان و بیگانگان استفاده شـد و لفـظ   امتدیگر از عنوان د؛ لذا به وجود آم
شد.کارگرفته براي یهودیان به»مقو«مفرد 
. رویکرد انحصارگرایانه عهد عتیق به ابتداي عهد جدید نیز راه یافته است.عیسی در آغـاز  3

ها احتراز جسته و خود را رسول قوم امترسالت خویش همچون سنت یهودیت از مخالطت با 
گـویی برنامـه   ،اعتنایی عمده قوم به بشـارت نجـات عیسـی   اما در اثر بید.نمایخدا معرفی می

شود.یابد و شامل همه مردم در اقصاي گیتی میغییر یافته و دامنه آن گسترش مینجات ت
فراینـد نسـبتاً   ،ها در گذر ایام از آغاز تا صدر مسیحیتامت. نکته مهم در این مسأله لفظ 4

تحـول شـایان   ،یکنواختی را طی کرده است و صرفا با حصر شمولیت آن به اقوام غیر یهـودي 

؛1، ح »بـاب قـول المـریض قومـوا عنـى     «17کتاب المرضى، باب ،5همان باب، ح ،4، ح »رض النبى ووفاتهباب م«84باب 
)7، ح 6صحیح مسلم، کتاب الوصیه، باب ؛ .8همان باب، ح ،7همان باب، ح ،6، ح 6بابه،الوصی	کتاب		مسلم،	صحیح

و...164و108و58و113و93و101ان/و همچنین در آل عمر121و151و129و 252و102و44از جمله در بقره/-23



115میو قرآن کردیجدق،عھدیھا در عھد عتاّمتو یامّ یمفھومیدگرگونیبررس1393پاییز و زمستان
ت عنوان و شود. ازهمین رنا و مفهوم آن مشاهده نمیتوجه دیگري در مع هـا از تـاریخ عهـد    امـ

.جدید نیز به بعد نیز ناظر بر همان غیر یهودیان است
داللت بر همان اصطالح مورد نظر کتـاب مقـدس   . لفظ امی و امییون در قرآن نیز محتمال5

مبري از میان غیر اهل کتاب (امییـون)  دارد. ظاهراً نبی مکرم اسالم را بنا بر آیات قرآن مجید، پیا
یـرا  زسواد صرفاً با استناد به آیات مربوط به امی، اعتبـار نـدارد.  باید دانست و اطالق عنوان بی

بلکـه عظمـت و ارزش   ،اثبات بیسوادي ایشان با تکیه بر لفظ امی، نشان از عظمت قرآن نـدارد 
ف آن است.بدیل این کتاب جاویدان در مفاهیم استوار و ژربی

بنابراین اگر این فرض را ممکن بشماریم که واژه امی مطرح در قرآن کریم داللت بر معنا و 
ی دانسـتن   ها در کتب پیشین (کتاب مقدس) دارد، میامتمفهوم  توان این نتیجه راگرفت که امـ

بودن اوست.اسرائیلییک فرد در اصل به معناي غیر یهودي یا به دیگر سخن غیر بنی
» شـخص امـی  «سواد، درس ناخوانده و مکتب نرفته و... به رو اطالق معانی چون بیاز این

دسـت  رسد، مگر آنکه افراد دالئلـی دیگـر بـه   براساس این جستار چندان قابل قبول به نظر نمی
ها در عهد عتیق و عهـد جدیـد   امتدهند. به هر روي آنچه که از پیگیري معنا و ماهیت مفهوم 

ها در تعبیر عهدین و امی در تعبیر قرآن کریم ناظر بر افراد غیر امتید این است که آبدست می
اسرائیلی است.بنی
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