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  دهكيچ
در جهـان شـده اسـت. توجـه بـه متـون و        يافتـه و موجـب نـاامن   يش يافزا، ان مختلفيروان ادين پيامروزه مناقشات ب

 انديشـه ل اختالف و رفع آن مـؤثر باشـد. در   يدال ييتواند در شناسا يم ي،رونيو بازتاب آن در تعامل ب ينيد يها شهياند
هـاي   اي در برخورد با بيگانگان وجود دارد. در گـزارش  نگاه دوگانهو  هود هستنديخارج از قوم  يافراد» گانگانيب«، هودي

مخلوقـات   ،و متفاوت از يهود هستند و از سوي ديگر ستداراي نژاد پ ،آنانسو  يك از ،مقدس عبري(تنخ) و تلمود  كتاب
بـا بيگانگـان   ، نژادي و برگزيـدگي قـوم خـويش    به دليل باور به خلوص ،شوند. اكثر يهوديان محترم خداوند شمرده مي

تكيه بر بيگانگان، يكي از داليل مهم تعامل نادرست يهوديان با  ،كنند. با بررسي متون مقدس يهود مي نامتعارف برخورد
بـراي   ،ها يكسان نگريسـته  انسان همهبه  قرآن كريم ،هاي ناصواب راه يافته به متون ديني آنان است. در مقابل انديشه

  د.باش مي ها ب برتري انسانموجعمل صالح  وبلكه تنها تقوا و ايمان ، شود هيچ نژادي اعتبار ويژه قائل نمي

 برگزيدگي.، قوم يهود، عبري مقدس  ، كتابتنخ، قرآن كريم، بيگانگان ها: كليدواژه
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۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

  ان مسئلهيب

ه بر اساس تلمود و سـنت  كوجود دارد خاص  يدگاهيد ،انيهودي» خلقت«ة هود درباري ينيد انديشةدر 
آنـان   يخلوص نژاد يل براين دليتر مهم ،دگاهين ديل گرفته است. اكش )543، ص 4، ج 1816، بـراون (قباله

ـ هوديريننده در رفتار آنان با غك نييعوامل تع ،»يدگيبرگز«ز اعتقاد به ير و نكن تفياست. ا باشـد.   مـي ان ي
ت يها سرا انكها و م زمان آن را به همه  ،دهيمشروط قوم خود را مطلق فهم يدگيبرگز، ان به اشتباهيهودي

 قرآن كـريم اند.  شده يدگيدچار توهم برگز، دانند يل مياسرائ يهود را مختص بنين يچون د آنان .اند داده
  رده است. كمنحصر ن يقوم خاص بهاسالم را  يول ،ردهكاد يرمسلمانان ياز غ

ننـده  ك نيـي تع يتا حدود، زين تمايز شده است. ايها متما ر انسانياز نظر نژاد از سا» هودي«، در تلمود
ـ گرچه از برگز ،تنخ . در)32، ص 1868، كال مك(باشد ميان يهوديريان با غيهوديرفتار  ، لياسـرائ  يبنـ  يدگي

ل ياسـرائ  يعقوبت بن يول ،)18ـ16:11(حزقيال، به آنان صحبت شده هوهيژه يو نگاه و يدرپ يپ يها بخشش
 .)2:8؛ 2:3(عاموس، ندك ياعتبار م يرا ب »نژاد برتر«مفهوم  ،ن امريا .است شده ز مطرحين يخاط

ه كـ  كي سخن به ميان آمـده اسـت  مشتر ياز اصول اخالق ي،ديان توحياد دراست  يادآوري الزم به
 ينـژاد ـ   يقـوم  ينـ يهـود د يامـا   ،اسـت  يجهـان  ينـ يسـازد. اسـالم د   يشه نژاد برتر را مخدوش مياند

ـ ان برگزيهوديتا  است شده ، موجبهودين يبودن د يقوم .)29ص  ،1999 ،سانين(است خـود را بـه    يدگي
 همـه خـود را برتـر از    ،ز به صرف مسلمان بـودن يمسلمانان ناآگاه ن يبرخ نژاد خود وابسته بدانند. البته

ن آنهـا  يهـا نـزد خداونـد بـاتقواتر     انسـان  نيتـر  يگرامـ  قـرآن كـريم،  امـا بـر اسـاس    . دانند يها م انسان
ــ« مــان اســت:يبرتــري مســلمانان در صــورت داشــتن ا .)13 (حجــرات:هســتند ــتُم أَنْ ــأَعلَونَ إِنْ كُنْ تُم الْ
، ز علـت برتـري مسـلمانان   يـ ن ،)35 (محمـد: »و أَنْتُم الْأَعلَونَ واللَّـه معكُـم  «ية . در آ)139عمران:  (آل»مؤْمنين

عدم اطاعت از خداوند ، ن سورهيهم 33ه ين در آيهمچن .شده است بيانهمراهي خداي سبحان با آنان 
ـ ه اينكـ ت ايـ ته حائز اهمكن .)33(محمد: ابطال اعمال دانسته استو رسول را موجب  نـژادي  ي، ن برتـر ي

البتـه در جامعـه    .شـود  يمـ  يبرتر ، موجباز آنان يرويايمان به خدا و رسول او و پ، ه تقواكبل ،ستين
اما هيچ ارتباطي بـا   باشد، ميبرتري نژاد عرب بر نژاد عجم مطرح سنت،  ، بخصوص اهلاعراب مسلمان

  ي دين اسالم ندارد.ها زهآمو
ـ ا ييآن است تا بـا شناسـا   ن پژوهش بريا و  هـا  تفـاوت ، ميركـ  سـه آن بـا قـرآن   ين عوامـل و مقا ي

 يفعلـ  يعلت رفتارها يبرا ينموده و به پاسخ روشن بياننه را ين زميت در ايهودياسالم و  يها شباهت
  يابد.گران دست يهود با ديجامعه 



   ۹ تعامل با بيگانگان از منظر كتاب مقدس عبري، تلمود و قرآن كريم

 مقـدس   كتـاب در . )574ص  ،2008، نسـون يراب)(ر.ك: goyim(»مييگـو « و )goy(»يگـو «ي عبـر  ي ها واژه
ا افـراد  ي يهوديملت و مردم ي به معنا، )44:25؛ الويـان،  10:34؛ 24:9؛ خروج، 20:10؛ اشعيا، 5:10(پيدايش، يعبر
 يدر مورد بعض، هوديريعالوه بر قوم غ، »يگو« جمع، »مييگو« .)543، ص 2008، نسونيراب(است يهوديريغ

، ص 2013، النگمن(آمده است يعبر مقدس  كتابدر  مرتبه 400ين واژهار رفته است. اكز به يها ن انكاز م
ــ éthnē(»اثنــه« و )3:15(تثنيــه، در تــنخ )Nokhri(»ينُخــر« واژه، »يگــو«واژه معــادل  .)697  نيكــه از واژه الت

ethnicار كـ ز به يل نياقوام اسرائ يبرا» يگو«واژه است. البته گاه  )47:5(متي، يدجد در عهد )گرفته شده است
 يليراسرائيهمان اقوام غ، از آن يبرداشت عموم يول .)15:36؛ حزقيال، 5:106؛ مزامير، 2:12(پيدايش، رفته است
، 2002، سيهـا (سـت ها يلياسـرائ يرغ يبه معنا )Ummot ha-olam(»علَم  ـ  ها  ـ  آموت«ين واژه معادل است. ا

ـ برنـد. ا  يار مـ كـ را به  )Ger(»گر« واژهشان كينو يان برايهودي. )293ص  ، )19:12(خـروج،  ن واژه در تـنخ ي
 واژه، در متــون دينــي يهــود .)80، 78، ص 2002 ،بــرت(بــه اســتيغر يمعمــوالً مفــرد آمــده و بــه معنــا

مقـدس   در ترجمـه فارسـي كتـاب    است. به معناي افرادي خارج از قوم يهود آمده )Gentile(»بيگانگان«
  برگردان شده است.» غريبان« عبري به
ـ د است كـه  آمده، »گانهيب«ي به معنا ،لياسرائ ياز زبان بن» يام«يك بار واژه تنها  قرآن كريمدر  دگاه ي

ذلك بِأَنَّهم قالُوا لَيس علَينا في الْـأُميينَ سـبِيلٌ و يقُولُـونَ     ...« :دهد يخودشان را نشان ميربه غ نسبت آنان
ه معموالً ، كتاب با عربك توان از مقابله اهل ين معنا را ميا؛ )75: عمران (آل»كَذب و هم يعلَمونَعلَى اللَّه الْ

رعـرب اشـاره دارد؛   يمعموالً بـه نـژاد غ  » عجم« واژه .)26، ص1390(معرفت، به دست آورد، سواد بودند يب
ن واژه يا. )237، ص1، جق1409 ،فراهيدي(نديگو» عجم«، ندكح صحبت يفص تواند يه نمك يعرب هرچند فرد

. با اين )491 ، ص1 ، ج1368ـ1366(روحاني، ار رفته استكرعرب به يغ به ف زبانيتوص يبار در قرآن برا 4
ـ يتوانـد غ  ينمـ ، ن عربستانيامبرِ عرب و در سرزميشده بر پ ه قرآنِ نازلكمضمون  (ازهـري،  باشـد  يرعرب

هود وجود نـدارد.  يموردنظر در متون  يبه معنا» گانگانيب« ميرك در قرآن ،نيبنابرا .)249 ، ص1 ، جق1421
ـ . )106(مائـده:  شـود  يده مـ يم ديرك در قرآن» رمسلمانيغ« و» يگريد«ي به معنا» ريغَ« واژه  ي ايـن واژه ول
  .)443، ص1388ي، ئ؛ خو85، صق1386(زمخشري، آنها ندارد يا برتريبه نژاد عرب  يربط

  هودي ينيد شهيدر اند گانگانيب

. كساني كه از مرز و بوم يهود نيستند و در خـارج از سـرزمين   1بيگانگان در كتاب مقدس، چند گروه هستند: 
ـ [ها  . رومي3كافران؛ پرستان و  . بت2كنند؛  آنها زندگي مي . همـه  4؛ )76، ص 1854، امـونز ( ]ددر عهد جدي

  .)81، ص 2، ص 1982، يليبروم(باشنداقوام غيراسرائيلي، اعم از اينكه داخل يا خارج از سرزمين يهود 

۱۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

  توراتدر  گانگانيب به نگاه دوگانه

 ؛پس غريبان را دوسـت داريـد  « :خداوند فرمان داده كه بيگانگان را دوست داشته باشند، در تورات
بيـانگر محبـت خداونـد بـه تمـام       امـر  ايـن  .)19:10يـه،  (تثن»زيرا كه در سرزمين مصر غريب بوديد

  هاست. انسان
را » خـدا « توان يد به او وفادار بماند و ميل بايل است و اسرائيبخش اسرائ ييخدا رها ،تنخ گرچه در

خالق آسمان ، موجودات همه يخدا، اما خدا ،ل دانستياسرائ يخدا ،ليژه با قوم اسرائيمان ويل پيبه دل
هـر   ،گانگانيو بل ياسرائ يبن .)42، ص1385(آنترمن، يانت است و دلواپس آدميخ بشريتار ين و خدايو زم

  ع امر او باشند.يد مطيدو بندگان خداوند هستند و با
شـده اسـت.    بان توجـه  ياز امور غر يبه برخ گر اين است كهه نشانكشده   انيب يامكاح، در تورات

 يهـا  انكـ بـه م ي، اب قتـل سـهو  كتوانستند در صورت ارت يم ،ليز مانند اسرائيبان نيغر، عنوان نمونه به
اسرائيل و غريب و كسي كه در ميان شما وطن گزيند، اين شـش شـهر    به جهت بني« پناه ببرند: يخاص

بـرده   . حقـوق )15:35(اعـداد،  »براي ملجأ باشد تا هركه شخصي را سهواً كشته باشـد، بـه آنجـا فراركنـد    
هـود  ين يسـرزم توانسـتند در   ين آنهـا مـ  يهمچن. )15:24(تثنيه، شد يد منصفانه پرداخت ميبا ي،ليراسرائيغ

  .)23ـ22:47(حزقيال، باشند يصاحب اموال
ه يتوصـ ، ينعـان ك يها قوم يبه استثنا، ها بهيها به رفتار مهرورزانه و عادالنه با غر يلياسرائ، در تورات

ل ياسرائ يبن يد و با نافرمانيتمج ،بانين اعمال درست غريدر تنخ همچن .)9:23؛ خروج، 19:10، تثنيه(اند شده
از  .گانگـان وجـود دارد  يبـه ب  يزيآم ضيتبع يها در تنخ نگاه ،گريد ياز سو. )35(ارميا، است سه شدهيمقا

(اعداد، كرد ها) اشاره  ياني(مد گانگانيپس از تماس با ب ،انيهودير يتطه يام چگونگكتوان به اح يجمله م
ر شـمردن  يـ حق ه بـر كـ در تـنخ وجـود دارد    يمين مفـاه يهمچن .)206، ص 2002، يليبروم: ؛ ر.ك24ـ19:31

  .)7:1؛ اشعيا، 43:12(خروج، : با تورات در تعارض است. مانند كهشود  يگانگان حمل ميب

  تلموددر  گانگانيب نگاه دوگانه به

با غيريهودي مشاهده  مبتني بر عدالت و انصاف و به دور از تبعيض هايي به رفتار توصيهدر تلمود، 
  شده است:

و  يهـود ي يـك ب يتر و ناپسندتر از فر نيار سنگياست بس يگناهي، دن به ويهود و آزار رسانيريب غيفر
به  يحرمت ي(ب )Hillul Hashem(لول هشميهود باعث حيريردن به غكه بدكن جهت يردن به او. به اك يبد

ه توبه ك يطور، ديآ ين گناهان به حساب ميتر عياز شن، لول هشميح .)15:10، فتاباواقمايشود (توس يخدا)م
 ندكل يگناه او را زا، تواند يار مكاندازد و فقط مرگ شخص گناه يمجازات او را عقب نم، فردو ندامت 



   ۱۱ تعامل با بيگانگان از منظر كتاب مقدس عبري، تلمود و قرآن كريم

ه بخشش و كاست  يارانكجزو پنج گروه گناه، شود يشدن نام اله ه باعث خوارك يسك الف)86، وماي(
بـه طـور   ، ندك ه نام خدا را در خفا خردكس ك هر آن. )39، ناتان ي(آووت رب يستآنان ن يبرا يآمرزش

سهو باشـد و چـه از    يچه از رو، »لول هشميح« رد. چون در مورد گناهك ار او را مجازات خواهندكآش
 .)75ص، 1382، كهن :4:4، (ميشناآووت سان استيكمجازات ، عمد يرو

هود را از نظر جسم و يگانگان دارند. آنان يبه ب يدگاه متفاوتيد ي،هوديشمندان ياند يبرخ ،ن حاليدر ع
  دانند.  يان متفاوت ميگر آدميبا د ،روح

 براي اثبات حقانيـت يهـود در مقابـل مسـيحيت و اسـالم تـالش      ، شناسان يهودي در قرون وسطي دين
قابل اعتناست. قاعده اين است كه اسرائيل  كوزري در كتاب» يهودا هالوي»  كردند. در اين ميان قاعده مي

، هـاي روحـي   ست و يك تازه كيش يهـودي از ايـن ژن  با اقوام ديگر متفاوت ا ،در ساختار روحي خود
  ).124 ،35ص  ،2007 ،يهالو؛ 349، ص1385 ،بهره است(آنترمن بي

» ها گوي«، شود تر در عرفان قبااليي مشاهده مي بر اساس اين اعتقاد كه در تعاليم تلمود و به شكل گسترده
» گوي«گيرند. روح  يعني بيگانگان، متعلق به زير جهان قباله هستند كه شياطين در آن جاي مي ؛»گوييم«يا 

مار شيطان  وسيله حوا به، هاي تلمودي تر است. بر اساس يكي از سنت از روح فرد يهودي در مرتبة پايين
شد آن عيب از  موجبنقصي در زاد و ولد او پيدا شد تا آنكه تجلي خدا در سينا  ،باردار شده و در نتيجه
كه بود. ازآنجا نماد نيروهاي شيطاني، فرزند معيوب ارتباط جنسي زن با مار، »گوي« اسرائيل برطرف شود.

همـان،  ( انسان و نيمه شيطان بـاقي ماندنـد   نيمه ، ظهور توراي خدا را نداشتند كننده پاك بيگانگان تجربه
درواقـع ارواح يهوديـاني    ،خـورد  ان به چشم ميو معدود افراد غير شيطاني كه در ميانش ).350ـ349ص

؛ 139، ص 1990، يپاتـا ؛ ر.ك: Matronit(هستند كه وقتي شيطان به بانوي مقدس يـا بـانوي شـوهردار   
  .)45ص، 1389، (شاهاك در منزل او در بهشت گم شدند، كردتجاوز ) 93ص  ،2010 ،مونقان كا،يپاتر

، هـا  هويت متفاوتي از نژاد برتـر انسـان  ، است كه به جبراي  شده غيريهودي موجود مسخ ،در اين اعتقاد 
امـا در آن   ،شـده  و نسـل وي صـحبت   از سـقوط آدم  مكاشفات باروخ يعني يهوديان دارد. در كتاب

هـر كـس آدم نفـس    «  است. جمله شده موضوع اختيار و آزادي انسان در انتخاب خير و شرّ نيز مطرح
  .)44، ص 2006 ،آر اچ چارلز؛ 703، ص 5ج  ،2003 ،نگيهست(كند مي به همين مطلب اشاره، »خويش است
ممنوعـه تمثيلـي اسـت از    ة نيز خـوردن از شـجر   )12، ص 2011 ،لسونيو؛ ر.ك: Philo(فيلون از ديدگاه

مظهـر  » مـار «، مظهر دريافت حسي حوا، آدم مظهر خرد تسليم شدن در برابر شهوات و لذات جسماني.
  .)175، ص1، ج1374(مجتبايي، مظهر انديشه و تدبير است، معرفت »درخت« هواي نفساني و

را فراتـر نهـاده و حتـي     يگـام ، نخـوردگي نژادشـان   يهوديان بر اساس اعتقاد به خلـوص و دسـت  
كند كه يهوديان صفاتي  بيان مي جمال حمدان دانند. هاي فيزيكي خود را متمايز از ساير نژادها مي ويژگي

از لحـاظ   :و معتقدنـد  ،و بيني كج و شكل سرشان را ويـژه دانسـته  چاقي ، تنگ سينه، چون كوتاهي قد
يهوديـان   :گويد مي. او )Gustav jaeger(جِيگر. )323، ص 1972 ،يهركابا(دظاهري نيز متمايز از ديگران هستن

۱۲     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

، هايي كه خون كمتري از يهوديت در بدنشان جاري اسـت  اند و از آريايي با بوي بدنشان قابل تشخيص
  .)90ـ59، ص ivج  ،2001 ،سيال؛ 315ص  ،2006، شبرگيف(شوند متمايز مي

 )Theodor Herzl (1860-1904(هرتزل شناختي بود. زيست گذار اين نظريه پايه، )Moses Hess(موسي هس
 . او از تشابه ظـاهري يهوديـان كنيسـه   برد ميكار  را به» قيام جنس يهود« يا» جنس يهود« عباراتي چون

مـارتين   .)59ــ 58ص  ،1995، هـس (دبيني و نفوذ چشمانشان به شگفتي آمـده بـو  پاريس و وين در شكل 
دهـي ابعـاد    يهـود در شـكل   با اشاره به اهميت خون و ريشه )230ص  ،Buber ،1997: ر.ك؛ بوبر نيمارت(بوبر

سرزمينشان از ميان آنان طرد نشـده  ، اند يهوديان اگر از سرزمينشان طرد شده« نويسد: شخصيتي يهود مي
خواهند ثابت كنند كه نژاد  علمي نيز مي بلكه به شيوه، بوبرفلسفي  تنها به شيوه نه ،ها . صهيونيست»است

هاي اعتقـادي   از اهرم خود، براي ممتاز نشان دادن نژاد ، آنانبنابراين .)259، ص 2010، ندس(خالص هستند
  اند. شناختي استفاده كرده و زيست

به  يول كنند، ميرا منع  يهوديريازدواج با غ ،حفظ آن يخود را مطرح و برا يخلوص نژاد ،انيهودي
برخـي   .)26ــ 1:11، سـموئيل  دوم؛ 17ــ 16، 4:1، روت(خارج از نژاد خود داشـتند  يها ازدواج اعتنا نكرده،ن يا

 تنال كه چرا نسل بشر از يك ؤاين س پاسخدر  ،از جمله .كشد بر اين عقيده خط بطالن مي ،تعاليم يهود
به خاطر نيكوكاران و بـدكاران. تـا آنكـه نيكوكـاران نگوينـد مـا       « گفته شده:ه است، وجود آمد به (آدم)

تواند  كس نمي هيچ، بنابراين .و بدكاران نيز نگويند ما اوالد يك بدكارهستيم اخالف يك نيكوكار هستيم
 .)165 الف، ص 38درين، سنه ،(كهن»است كند كه ارث عامل مؤثري در اخالق و رفتار او بوده  ادعا

امروزه، انديشة خلوص نژادي به شدت محكوم شـده، حتـي برخـي انديشـمندان يهـودي نيـز       
آويـو، در كتـاب پرفـروش     ، استاد تاريخ دانشگاه تـل )Shlomo Sand(شُلومو سندمخالف آن هستند. 

  نويسد: مي اختراع قوم يهود
. يسـت ن يرپـذ  اثبـات  يخياز نظر تـار يان، به دست روم يالديدر قرن اول م يهودقوم  ةگسترد يدتبع

 يهـا  در طول زمان مسلمان شدند و در جنگ بلكهنشدند،  يدتبعس مقد هاي ينساكن سرزم يهوديان
 ياجـداد اعـراب مسـلمان   ين، فلسـط  طقةساكن من يباستان يهوديانشد.  يتآنها تقو يتهويبي، صل

 .)267، ص 2010، سند(اند قرار گرفته يهوديان يلگرستم و اشغا يرزيه، ناح ينهستند كه امروز در ا
]يياروپـا يايي، گوناگونِ آس ياربس ينژادها گرد آمدند، اساساً يلدر اسرائ يهودياني كه، ]ندبه نظر س 

داسـتان  يـد،  داسـتان تبع  رد وك فيعرم خالص يهودي قوم يك اآنها ر توان يدارند و نم يقاييو آفر
تئـوري  «و  نظريـه هرتـزل   ]او[. خودشان بوده اسـت  يينبه آ يهوديان يبترغ يبرا يحيانمس ةساخت
  ).238بوبر را نيز به چالش كشيده است(همان، ص » خون

كننـد؟   مـي تأكيـد  بر منحصر به فرد بودن نژاد خود  ،ال مطرح است كه چرا برخي يهوديانؤاين سحال 
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هويـت يهـود دچـار تغييـرات     ، از تخريب معبد . يعني پسگردد برمي ربانيوناين نگرش به دوره  ةريش
ريـزي جامعـه متحـد     گرايـي و پـي   قوم، هاي ملل همسايه اساسي شد و براي خروج از تحميل حقارت

  .)203ـ202ص  ،Katz ،2006(يهودي شكل گرفت
، جديدي برپا شد كـه از نظـر يهوديـان    مناقشه ،بين يهوديان و مسيحيان بار ديگر ،از قرن نوزدهم

  كردند: گونه ياد مي با تمسخر از نژاد يهوديان اين ،كرد. يهودستيزان را دنبال مي ودستيزيجريان يه
 هـاي جسـمي يهـود    ) از نظر آنان، ويژگيOnce a jew, always a jewيك يهود، هميشه يهودي است!(

سـاختار بـدني   از لحـاظ  ، بدچشم با بدن و پايي بد شكل، دماغ عقابي، مو قرمز، گونه بود: كوتاه قد اين
رانـي و   شـهوت ، تنبلي، گري حيله، سركشي، شان نيز عبارت بود از: ترسويي هاي اخالقي ضعيف. ويژگي

  ).491ـ490، ص 2008، نسونيرابمندي به ارتباط با زنان غيريهودي( عالقه
 مشاهدههاي ديني يهود  عداوت به مسيحيت در انديشه ،طرفه نبوده هاي مسيحيان به يهوديت يك توهين

  نويسد:  مي )Israel Shahak(شاهاكشود.  مي
 سـاحت  هـاي فراوانـي بـه    تلمود، جداي از ضديت كلي با غيريهوديان، به شدت ضد مسيح است و اهانت

ـنم و فـرو بـردن او در     عيسي حضرت كرده است. از جمله اتهامات جنسي سخيف، مجازات او در جه
دهد كه انجيل را در مأل عام بسوزانند. ايـن   مي نجاسات شيطان. همچنين حكمي در تلمود به يهوديان اجازه 

حت نظـر  ، صدها نسخه از انجيل در مألعام و ت1980مارس23عنوان نمونه، در  حكم، همچنان معتبر است. به
احكام در كتاب  ميمون ابن) در اورشليم سوزانيده شد. Yad le akhim»(يادالخيم«يك سازمان مذهبي به نام 

  ).53ـ52(شاهاك، ص » نام زشتش نابود باد«نويسد:  مي بيان نام مسيح ، پس ازتورات
تعاليم يك مـذهب   زيرا با روح؛ دستورات اخالقي دين الهي يهود تلقي شود نبايد نتيجه، ها اين دشمني

  ست، بلكه اينها تحريفات يهوديان است.سو ني يكتاپرست هم

  يگانگانب ز بايهود و تمايقوم  يدگيبرگز

(ر.ك: داننـد  يكي ديگر از داليل يهود براي برتر دانستن نژاد خود، اين است كه خود را برگزيـده خـدا مـي   
ــروج: ــ22:4؛ 7:3خ ــه:5:19؛ 16:7؛ 7:6؛ 23ـ ــ2:30؛ 19:26؛ 8:19؛ 5:18؛ تثني ــموئيل:5ـ ــموئيل: 28:2؛ اول س ؛ اول 21:6؛ دوم س
ديدند كه خداي قومي آنها، سير  . آنان مي)1:3؛ هوشع:11:13؛ ارميا:22:66؛ 1:14؛ اشعيا:37ـ36:89؛ مزامير:16:8پادشاهان:

  .)46ـ45، ص1385(اپستاين، درپي شاهد الطاف و عنايت الهي بودند دهد و پي تاريخ را به سودشان تغيير مي
اي است كه خداوند محبتش  امت برگزيده اسرائيل خداوند با بندگانش رابطه دارد. بني ،در اين مفهوم
بـا   ،رسد مي به نظر .)30، ص 1960 ،اپستاين(آشكار ساخت، تنها آنان به تمامي آدميان و نه ،را از طريق آنان

كردند تـا بداننـد ايـن     به آنان توجه مياقوام  چون بقيه؛ شدند داراي مسئوليت سنگيني ، آنان اين تفضيل
  :هايي دارند. در تلمود آمده است م چه ويژگيرقوم مك

۱۴     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

پرستان متمايز شود، بلكه يادآور نژاد، ايمان و دين يهـودي   از بتتنها  نهيهودي بايد ديني داشته باشد كه 
 خاص متمايز باشـد... گي دزن ةوي نيز باشد. يهودي بايد از همسايگان خود هم به سبب ايمان و هم شيو

باشد. زنـدگي او در تمـام    اش، ظاهري متمايز براي يادآوري يهودي بودنش داشته حتي در اعمال روزانه
 ).12 ، ص1382(كهن،  شودتورات رهبري و نظارت  وسيله جزئيات، بايد به

هـاي   است كه ملت درحالي همچنين اينداند.  تلمود علت اصلي برگزيدگي يهود را پذيرش تورات مي
، بـه عنـوان فقـه رسـمي يهـود      )Halakha(هالخـا  زيرا با خُلق آنان ناسازگار بـود.  ؛ديگر آن را نپذيرفتند

  .)55ص  ،2008 ،استون ريفا؛ 24، ص 1999 ،سانين(يهوديان پرداخته استربه تفاوت يهوديان و غي روشني به
ـ همه سخنان خداونـد و همـه ا  ، آمده يپس موس« :كردند تورات نيز استناد مي يهوديان به اين جمله  ني

ه خداونـد گفتـه   كـ  يزبان در جواب گفتند: همـه سـخنان   يكقوم به  يام را به قوم بازگفت و تمامكاح
  .)3:24، (خروج»م آورديبجا خواه، است

ال شـود چـرا خداونـد آنـان را     ؤاگـر سـ   :گويند كنند و مي اي برتري اخالقي خود را مطرح مي عده
ايم و لـذا برگزيـدگي دو سـويه و     چون ما خدا و توراتش را انتخاب كرده :گفت خواهند، انتخاب كرده
  .)30، ص 1953، كيآرتور بوتر(متقابل است

 ،گـر ينگـاه د  .)124، 35، ص 2007، يهـالو (دانند يم يدگيل برگزيرا دل يس خلوص نژادكبع ،گريد يبرخ
(آشتياني، ن قوم بوده استيده شدن ايبر برگز ي،اله ، ارادةركن تفياست. بر اساس ا يحير مسكثر از تفأمت

، شما مـرا برنگزيديـد  « :د آمده استيبود. در عهد جد يدگين برگزيل ايدل يد در پيو نبا )475 ، ص1368
بلكه من شما را برگزيدم و شما را مقرر كردم تا شما برويد و ميوه آوريد و ميوه شما بماند تا هر چه از 

بـا جماعـت يهـود    : «در تلمـود آمـده اسـت    .)16:15، (يوحنا»كند به شما عطا، پدر به اسم من طلب كنيد
. )80ـ76، ص1384(گندمي، »كنم، حتي اگر اعمال خوب آنان اندك باشد هاي ديگر معامله نمي همچون ملت

  است.  يموهبت اله يكآنان  يدگيبرگزين، بنابرا
ـ و برگزاست  يم ازلكل حكبه ش، لياسرائ يم خداوند در انتخاب بنيتصم ،در تورات در اثـر   ي،دگي
هـود  ياگر قوم  رو، ازاين .)64ص  ،1995 ،سنيا(نا و بار دوم در دشت موآب بوديوه سكدر  يتحقق عهد اله

علـت برگزيـدگي   ي، عبر مقدس  كتاببر اساس بر خدا الزم است تا آنان را برگرداند. ، راهه برونديبه ب
سـاير انبيـاي آنـان و     ،يعقوب و سپس، اسحاق، ابراهيم، ه خدا با پدران آنانكعهدي است  ،اسرائيل بني

ه تنها كبه شرطي  ،خداي اينان و قوم هم قوم خدا هستند، خدا، بر اساس اين عهد .خود قوم بسته است
برگزيـدگي  ، يعني اگـر شـرط رعايـت نشـود     ؛)84ـ83(بقره: نندكهي تبعيت فرامين ال خدا را بپرستند و از

  .)169 (همان، صقومي از بين خواهد رفت
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  ها نيست: به معناي ناديده گرفتن ساير انسان ،برگزيدگي در تنخ
 ؛او بشوند بنده ،ند و اسم خداوند را دوست داشتهياو را خدمت نما، ه با خداوند مقترن شدهك يبانيو غر

شان را به يشوند. ا كبه عهد من متمس و ي حرمت نسازندآن را ب، ه سبت را نگاه داشتهك يسانك همه يعني
 يهـا  يعبادت خود شادمان خـواهم سـاخت و قربـان    شان را در خانهيوه قدس خود خواهم آورد و اك

 يها مسـم  قوم يتمام يعبادت برا من به خانه  را خانهيز ؛شد شان بر من قبول خواهديح ايو ذبا يسوختن
گران را با ين ديه بعد از اكد يگو يم، ل استيشدگان اسرائ رانده نندهك ه جمعكهوه يشد و خداوند  خواهد

  .)8ـ6:56، اياند (اشع شان جمع شدهيه از اك يعالوه بر آنان ،ردكشان جمع خواهم يا
  :شود تا اسم خدا را بشناسند ير ميخ يگانگان دعايب يبرا، در تنخ

تـو از   برافراشته يو بازو يم تو و دست قويل نباشد و به خاطر اسم عظيه از قوم تو اسرائك يبيز غريو ن
ونت خود كان سكم، گاه از آسمان آن، دين خانه دعا نمايا يد و به سويايپس چون ب، د آمده باشدين بعيزم

جهـان اسـم تـو را     يها ع قوميبه عمل آور تا جم ،ديب نزد تو استغاثه نمايبشنو و موافق هر آنچه آن غر
ـ بنا  هك يا ن خانهيه اسم تو بر اكل از تو بترسند و بدانند يبشناسند و مثل قوم تو اسرائ ردم نهـاده شـده   ك

  ).43ـ41:8، پادشاهان اول ز:ي؛ و ن33ـ32:6، خياست (دوم توار
ــردن ــنخ گ ــي در ت ــي بن ــذمت      كش ــا م ــز باره ــدا ني ــامبران خ ــي و پي ــرامين اله ــر ف ــرائيل، در براب اس

ظر افراطـي  اين ترتيب، ن . به)71، 68ـ67بقره:  ؛ ر.ك: 28ـ25:7؛ 10ـ9:11؛ ارميا، 20ـ13:17پادشاهان،  (دوماست شده 
  شود.  يهود به چالش كشيده مي» نژاد برتر«

دادن فرصت توبه، شـامل   هاي مكرر و از دست در تورات آمده است: غضب خداوند به سبب سركشي
  طلبد: شود. اين غضب تنها يك توبيخ ساده نيست، بلكه خداوند آنان را به مبارزه مي اسرائيل مي حال بني

انصافي يافتند كه از مـن دوري ورزيدنـد و اباطيـل را     شما در من چه بيپدران  گويد: خداوند چنين مي
ست كه ما را از زمين مصر برآورد و ما را در بيابان و زمين شدند؟ و نگفتند: يهوه كجا پيروي كرده، باطل
ها و زمين خشك و سايه موت و زميني كه كسي از آن گـذر نكنـد و آدمـي در آن     ويران و پر از حفره

ها و طيبات آن را بخورديد؛ امـا   ها آوردم تا ميوه د، رهبري نمود؟ و من شما را به زمين بستانساكن نشو
چون داخل آن شديد، زمين مرا نجس ساختيد و ميراث مرا مكـروه گردانيديـد. كاهنـان نگفتنـد: يهـوه      

وت كرده، در كجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاصي شدند و انبيا براي بعل نب
گويد: بار ديگر با شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران  فايده رفتند. بنابراين خداوند مي عقب چيزهاي بي

  ).9ـ5:2پسران شما مخاصمه خواهم كرد (ارميا، 
  :زند بدي را برايشان رقم مي آينده، ترك خطاها عدم دهد كه در صورت خداوند انذار مي

خداونـد را   .انـد  شدت خيانت ورزيده اندان اسرائيل و خاندان يهودا به من بهآينه خ هر گويد: خداوند مي
رسيد و شمشير و قتل را نخواهيم ديد. و انبيا بـاد   گويند كه او نيست و بال به ما نخواهد مي، انكار نموده

يهـوه خـداي صـبايوت     ،بنابراين .شد پس به ايشان چنين واقع خواهد .شوند و كالم در ايشان نيست مي
همانا من كالم خود را در دهان تو آتش و اين قـوم را  ، كه اين كالم را به من گفتيد چون گويد: چنين مي

اينك من امتي را ، اي خاندان اسرائيل گويد: هيزم خواهم ساخت و ايشان را خواهد سوزانيد. خداوند مي

۱۶     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

دانـي و   كه قديمند و امتي كه زبان ايشان را نمـي از دور بر شما خواهم آورد. امتي كه زورآورند و امتي 
آنـان را پراكنـده و در   ، اسرائيل به دليل تمرد بني ،تيدر نها .)15ـ11:5، (ارميا فهمي گفتار ايشان را نمي

  .)23:20، حزقيال( سازد مي كشورها متفرق
 رسد، مينظر  بهند. ك يد نمييل را تأياسرائ يبن يشگيو هم يلك يدگيشه برگزياند، تاب مقدس، كنيبنابرا
   افت.يتوان  ينم يل منطقيدل ،نظرات ي سايررش تورات است و برايو پذ يبه سبب عهد اله يدگيبرگز

  هوديتورات در انحصار قوم  يگر تيفهم و هدا

يك غيريهـودي درك دقيقـي از    :معتقدند )32، ص 1991 ،وسرين (ر.ك:متفكران يهوديت سنتي و ارتدوكس
  يابد. هاي فهم اين كتاب را تنها يهودي مؤمن درمي ظرافت .نداردكتاب مقدس 

چيزي بيش از آشنايي گذرا با دين يهود نخواهد بود. براي فهميدن ، هاي يهودي آگاهي معمولي از نوشته
كنندگان كنوني زنـده اسـت.    بايد دريابيم كه گذشته چگونه در اذهان و افعال عمل ،جايگاه امروزي دين

بايـد هميشـه از   ، اند و در تالش براي توصيف ديـن يهـود   بازتاب ناقصي از يهوديت ه لفظي حداكثرادلّ
  .)18ص، 1385، دار آغاز كرد (آنترمن هاي يهوديان دين الگوهاي فكري و واكنش، رفتارهاي معمول ديني

 كننده است و تورات برخي معتقدند كه اين عقيده كه يهوديت يك مذهب مبتني بر كتاب مقدس است، گمراه
. ايـن موضـوع، بـه    )77، ص1389(شـاهاك،  همان قدرت قانوني و محوريتي را دارد كه انجيل در مسيحيت دارد

ـير خاصـي از كتـاب     تفسير يهوديان از كتاب مقدس برمي ـته، تفاس هـاي   گردد كه به ظاهر الفاظ توجهي نداش
  .)72، ص 1389هاك، )(شا71(همان، صمقدس دارند كه كامالً با ظاهر آن، متفاوت و گاه در تضاد است

بر سـر راه فهـم متقابـل بـين      بسياريوگوي بين اديان بسته شده و موانع  راه گفت ،با چنين تفكري
مضـامين مشـتركي در مـورد انسـان     ، كتب ديني ساير مانند، كه تنخ اليحآيد. در اديان توحيدي پديد مي

 در كوه سـينا نـازل شـده    ،است. توراتاي  قبيله، فرادستورات درست ديني يهود ،يهود دارد. در انديشه
ها محدود كنند. در عقايد ديني يهـود   هاي جهان عذري نداشته باشند كه آن را به اسرائيلي تا ملت است

طور كه اين سه چيـز بـراي    تورات به سه چيز شباهت دارد: بيابان، آتش و آب؛ يعني همان: «آمده است
اين سه عنصر  .)151ص، 1385يترز، پ؛ 5بحوش يلتامك(»رايگان استجهانيان رايگان است، تورات نيز برايشان 

بـا نـزول    ،بيابان به ملتي تعلـق نـدارد   زيرا ؛)10ـ1:1يدايش، پ(تشكيل جهان دارند درنقش حياتي ، طبيعت
رود. آتش  از بين مي، نازل شد اها مبني بر اينكه تورات در سرزمين م اختالف بين امت ،تورات در بيابان

(كتاب مخصوص يهود است ،البته بسياري از احكام تورات .)152، ص1385(پيترز، همگاني استو آب هم 
  پذير است. امكان گاناما فهم مفاهيم اخالقي براي هم، الويان)

در  ير متعدديها و تفاس كدر هريك وجود دارد و يمختلف يها راه ،تاب مقدسكفهم  يبرا ،نيبنابرا
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توان در نظر گرفـت. طُـرُق    يرا م يمختلف يريمراتب تفسي، عبرتاب مقدس ك يخواهد داشت. برا يپ
  فهم تورات عبارتند از:

  عامه مردم. يمناسب برا، فهم ساده متن تورات. 1
  ساده. يبر محور معناتأكيد ر مختلف با يمطالعه تفاس. 2
  .ير وعظيدراش و تفاسيانداز م تاب مقدس از چشمكمتن  يبررس. 3
  رد.يگ يل مكن مورد شيان عامه و خاصه از ايم يركت فها و نغزها. تفاو مثل. 4
  تر نوشته شده است. كه در آغاز تورات عبري درشت» ب«. رازهاي تورات، اشاره به معاني پنهاني، مثل حرف 5
  ا و تجربه حضور فعال خداوند در خود.يق فاصله گرفتن از دنيفهم تورات از طر. 6
كه باالترين سطح فهـم بـوده و همـه بـه آن دسـت       االقداس يعني قدس ؛طريقه انبياء در فهم تورات .7

  .)167ـ162، ص1385(پيترز، يابند نمي
ـتراكاتي در زمينـه      قرآن كريم بارها به حقانيت كتب آسماني تحريف نشده پيشين اشاره كرده اسـت. يـافتن اش

قرآن، دليـل بـر حقانيـت     نشده كتاب مقدس، تصادفي نيست. البته تصديق هاي تحريف يكتاپرستي، در بخش
هـاي ديـن    شود كه مطلقاً با عقل و آمـوزه  هايي در همين كتب مقدس يافت مي كتب فعلي نيست. قطعاً بخش

الهي منطبق نيست، اما فهم معارف الهي موجود در كتاب مقـدس عبـري، بنـابر شـهادت قـرآن كـريم، بـراي        
هـاي   نادرست از دين خود، بـه اختالفـات و دشـمني    غيريهوديان ناممكن نيست. بنابراين، پيروان اديان با فهم

  هاي آنان در عصر حاضر است.   زنند. اين تفكرات باطل، يكي از عوامل مؤثر دشمني خود دامن مي

 قرآن كريمدر  گانگانيب گاهيجا

هـا صـحبت شـده     در قرآن كريم گرچه از مشركان، كافران يا اقوام غيرعربي، همچون يهوديـان و نصـراني  
براي آنان به كار نرفته است. اصوالً اسالم ديني فراقـومي اسـت و بـراي    » غريب«يا » بيگانه«لفظ  است، اما

اسرائيل مبعـوث   براي قوم بني همه جهانيان است. همچنين در قرآن كريم آمده است كه موسي و عيسي
ربكُم الَّذي خَلَقَكُم منْ نَفْسٍ واحـدةٍ و خَلَـقَ منْهـا    يا أَيها النَّاس اتَّقُوا « بنابر آيه. )49عمران:  ؛ آل2(اسراء: شدند

ساءن يراً وما رِجالًا كَثنْهثَّ مب ها وجوها در خلقت به يكديگر برتـري ندارنـد.    ، انسان)189؛ اعـراف:  1: (نساء»ز
ـ  : «اسـت  هـا صـحبت كـرده    قرآن كريم، از آفرينش يكسانِ انسـان  ا الْإِنْسـانَ مـنْ سـاللَةٍ مـنْ     و لَقَـد خَلَقْنَ

. )13(حجـرات:  به تقوايشان است  فرمايد: فضيلت آنان . در جاي ديگر مي)26؛ حجر: 7؛ سجده: 23(مؤمنون:»طينٍ
، اهـل او شـمرده   عنوان نمونه، فرزند نـوح  . بهشود رو، فضيلت يك انسان به فرزندان او منتقل نمي ازاين
  .)124(بقره: شود لزوماً به همه افراد نسلش منتقل نمي ضرت ابراهيم. امامت ح)46ـ45: (هودشود نمي

۱۸     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

خداوند در قرآن كريم، خداي همه مخلوقات و ابناء بشر است، نه خداي ايـن قـوم و آن نـژاد.    
؛ 164، 162؛ انعـام:  1(نـاس:  اين معنا را دارنـد » كل شيء رب«و » رب العالمين«و » الناس رب«هاي  واژه

بيـانگر نگـاه يكسـان    » آمنـوا  الـذين  ايهـا  يا«و » الناس يا ايها«. خطاب آدميان به )104 ،67، 61اعراف: 
  خداوند به تمامي نژادهاست.  

(انبيـاء:  خطاب كرده است» امت واحده«قرآن تمامي انبياء و پيشينيان را با نگاهي واحد نگريسته، آنان را 
وجود مفـاهيم مـرتبط   . )90؛ نسـاء:  194ـ190(بقره:  است . جهاد و دفاع در برابر كافران متجاوز مطرح شده)92

ها و توجه به معيارهاي اخالقي در رفتار، بيانگر ديدگاه منعطفانه قـرآن بـه بيگانگـاني     با اصل برابري انسان
روند. اما در گزارش قـرآن كـريم، از پيـامبران پـيش از      شمار نمي است كه بالفعل خطري براي مسلمانان به

، 122، 47، 40(بقـره:  كردند ابالغ مي» اسرائيل بني يا«يا » قوم يا«هاي  ه پيام خود را با خطاباسالم آمده است ك
  . اين امر بيانگر قومي بودن اين اديان است.)93، 85، 79، 73؛ اعراف: 78؛ انعام: 21، 20؛ مائده: 54

 قرآن كريمدر گزارش  يدگيبرگز

(بقـره:  متمايز نيست. دستيابي به هدايت براي همه محقق است از نگاه قرآن كريم، مسلمان عرب، با ساير نژادها
. پيـامبران بـراي هـدايت    )33، 25(محمـد:  پذيرند پذيرند و برخي آن را نمي . گرچه برخي اين هدايت را مي)185

 شـدن   اما اين به معناي برتري آن اقوام نيست. قرآن تسليم ؛)128(بقره: كردند قوم خود، به درگاه خداوند دعا مي
. )84عمـران:   ؛ آل136: (بقـره »...ال نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْهم«... در برابر خدا و ايمان به همه انبياء را الزامي شمرده است:

؛ 16؛ جاثيـه:  20؛ مائـده:  122، 47(بقـره:  اشاره كرده است اسرائيل در عصر موسي آياتي در قرآن به برگزيدگي بني
ـير       را » فَضَّلْتُكُم علَى الْعالَمينَ« منظور از. بسياري از مفسران، )32دخان:  ـين تفس ـياق آيـات، چن با توجـه بـه س
اند، نه بر مـردم همـة    يافتهبرترى عصرانشان در بعضي از جهات  نسبت به اطرافيان خود و هم كنند كه آنان مي

ق، 1409كثيـر،   ؛ ابـن 28، ص1ق، ج1412(طبري، عهد است، الف و الم »العالمين«اعصار. بنابر اين نظر، الف و الم در 
ـياري از مـردم اسـت،     . عده)25، ص1ق، ج1405؛ آلوسـي،  148، ص1ج اي ديگر معتقدند: منظور برتري به جمع بس

ـند   فخـر  (ولي برتري آنان تا زماني ادامه دارد كه آنان ايمان خود را حفظ كنند و تابع احكام و قوانين شـرع باش
ــري، 52، ص3، جق1420رازي،  ــف و الم را جــنس و   )67، ص1ق، ج1386؛ زمخش ــران، ال ــي از مفس ــه برخ . گرچ

اند: اين برتري به اين لحـاظ اسـت    اند، اما تصريح كرده ها در همه اعصار تعميم داده را تمامي انسان» العالمين«
ـته با  هايي كه به آنان داده شده، بي كه نعمت ـند نظير است؛ نه آنكه آنان برتري ذاتي داش ـا، بـي  ش ، 1تـا، ج  (رشيدرض

ـيله آزمـايش     نعمـت  فرمايد: ايـن  . قرآن كريم مي)48، ص1تا، ج ؛ طالقاني، بي42، ص3، ج1990؛ مغنيه، 304ص هـا وس
ـلمانان اسـت كـه      )33ـ30(دخان: اسرائيل بوده است بني . چنين برتري و تفضيلي، مانند خطاب خداونـد بـه مس
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اسـت؛ يعنـي    )110عمـران:   (آل»و تَنْهونَ عنِ الْمنْكَر رِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوفكُنْتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْ« فرمايد: مي
  اسرائيل برتري خود را مطلق تلقي كردند. مسلمانان به شكل مشروط بهترين امت روي زمين هستند، ولي بني

ـ بـه دل  كه ندك يح ميتصر ،ردهكد يمق يمان الهياز پ يرويل را به پياسرائ يبن يدگيبرگز كريم قرآن ل ي
  .)13(مائده: مان لعنت شدندين پينقض ا
ردنـد  ك يآنـان گمـان مـ    ،ه شده است. مثالًدمرش ان باطل ييهود يو آرزوها ها خيال، اتيآ يبرخ در

و تنهـا آنـان وارد بهشـت     آنهـا را شـفاعت خواهنـد كـرد     ،پيـامبران خـدا بودنـد   ه كـ  ، آناناجدادشان
ـ نكفديـه و بـدل تهيـه     ،خـود براى گناهـان   توانند يه مكآن يا ،)111(بقره: شوند يم ـ  ،دن  قـرآن كـريم   يول
  .)123، 48(بقره: »اتَّقُوا يوماً ال تَجزِي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَيئاًو« د:يفرما يم

آنان  يبه نافرمان، اتين آياما معموالً در ادامه ا ،ندك يل را بازگو مياسرائ يل بنيداستان تفض قرآن كريم
  .)240، ص5، ج1417 ،ييطباطبا(ندك يز اشاره مين

  ها همه امت يبرا قرآن كريم يگر تيفهم و هدا

شـود. از   هـا يافـت مـي    هاي اخالقي فراوان براي همه انسان در آن پيام ؛قرآن تنها كتاب مسلمانان نيست
آن را تاييدكننـده كتـب   بلكه ، كه قرآن مخصوص مسلمانان است آيد ه دست نميتنها ب نه ،مفاهيم قرآني

. اين آيات در )3عمران:  ؛ آل97: (بقره»...  مصدقاً لما بينَ يديه... « :كند پيشين معرفي مي نشده مقدس تحريف
  اند. گذاشته قرآن كم نيستند و راه هدايت را براي همه باز

استفاده است؛ هـر كـس    قابل  هاي ديني خويش، معتقدند: قرآن كريم براي همه مسلمانان بر اساس آموزه
كند. اما يكـي از عـواملي كـه در ارتبـاط دو سـويه       هاي روشني از قرآن دريافت مي به مقتضاي فهم خود پيام

هايي از اسالم است كه آن را ديني خشـن و مـدافع    كند، برداشت مسلمانان و پيروان ساير اديان مانع ايجاد مي
ـندگاني چـون   هراسي در جهان شـده اسـت.    مكند و سبب اسال جنگ و خونريزي اعالم مي ـتوفر  نويس كريس

برنـد. ماننـد: اسـالم و خشـونت،      مـي  در تعريف اسالم به كار  اي الفاظ مغرضانه )Christopher Hitchens(هيچنز
  .)2011ي، مورفر.ك: (شهوت خونريزي در اسالم، تروريسم اسالمي، فاشيسم اسالمي و تروريسم جهادي

 به اين نوع تفكـرات دامـن زده اسـت.    ،ضعيف و استفاده مستشرقان از آن وجود برخي از احاديث
به من دستور داده شده كه با مردم بجـنگم تـا   « نقل شده كه فرمودند: روايتي از پيامبر ،نمونهعنوان  به

ـ از آنان گاه  . آن»است مال و جانش را حفظ كرده ، . پس هر كس آن را بگويد»ال اله اال اهللا«بگويند:  ن اي
(پيتـرز،  كنـد  به جنگ را توجيـه مـي   دعوت پيامبر، كنند كه اين حديث چنين استنباط ميگونه روايات 

نـد. نمونـه    دليل روح اسالم يا زور شمشير اسالم آورد به ،آورندگان اسالم :برخي معتقدند .)511، ص1385

۲۰     ،۱۳۹۵سوم، تابستان  شمارههفتم،  سال  

وجود دارد كـه گـروه گـروه     پرست زرتشتي و بربرهاي بت نايرانيا، شرقي ندر بين مسيحيا ،اين اجبار
اجتمـاعي  ـ   گاه، دليل ايمان نياوردن يهوديان را مقاومت آنان در برابر اغواهاي سياسي اسالم آوردند. آن

  .)283، ص 2008 ،استون ريفا؛ 38، ص 1999، سانين(دانند مي
ـ ن ديتـر  ز اسـالم را خشـن  يـ ن )Steven Simon(استيونو  )Daniel Benjamin(دانيل بنجامين  يمعرفـ ن ي

قـرآن  ات يآ يبه برخ ،ن خشونتياثبات ا يبرا ي،سندگانين نويچن .)148، ص 2011 ،يمورف ،يبورل(اند ردهك
 هكـ نند ك ين جمله استناد ميند و به ايجو ياسالم م »نيخ خونيتار« آن را دري نند. بعضك ياستناد م كريم

جــزء ذات مســلمانان  يزيخــونر :ديــگو يمــ هــانتينگتون. )5(توبــه: »ر اســتوار اســتيمــان بــر شمشــيا«
ـ شـود. ا  يموجب تفرقه مـ  ،هم قرار داده يان را رو در روياد ين اظهاراتيچن. )1993 ،نگتونيهانت(است! ن ي

سپتامبر نيـز   11حوادثي چون حادثه . اسالم است يتحت لوا يستيگاه به سبب اعمال ترور ،ها برداشت
از  يبخشـ  .)102، ص 2011، لـوف  اكوفيـ  ر،يالسـك (به طور مستقيم در القاي اين حـس مـؤثر بـوده اسـت    

گوناگون مسلمانان اسـت.   يها ن فرقهيها و اختالفات ب شكشمك دليلبه ، غربي ايدن يها يريگ موضع
سازد. اسـالم   يمذهب وارد م رهيكن خسارت را بر پيتر بزرگ، نيد يكروان ين پيدر ب ي،نيد يشياند جك
ـ د يقيحقة پوشانده شدن چهر موجبن هجوم در امان نبوده و يز از اين اگـر  اسـت.    گرديـده ن اسـالم  ي

گـاهي   شود و زنند كه توجيه ديني براي آن يافت نمي به رفتارهايي دست مي ،اي با ادعاي مسلماني عده
يا به اسالم تظـاهر   ،فهم هستند به اين دليل است كه يا كج، اند از آن رفتار منع شده، حتي با صراحت هم
  اين ميان از توطئه دشمنان اسالم ناب براي ارائه چهرة خشن از اسالم نبايد غافل شد. البته دركنند.  مي

 روش مؤثري در اختيـار مسـلمانان قـرار    ، قرآن كريماديان ساير براي ايجاد روابط صحيح با پيروان
د و كن ميجدا ، كه به خداي يگانه معتقد هستند ،»كتاب  اهل« پرستان را از كافران و بت ،داده است. قرآن

برخورداري از خشوع ، از قبيل: تالوت شبانه كتاب الهي. كند به فضايل اخالقي برخي يهوديان اشاره مي
 تعيـين احكامي ويژه ، كتاب در رفتار با اهل قرآن كريم،. )162(نساء: و استواري در علم )113عمران:  (آلالهي

بسـتن بـا    پيمـان دهـد كـه    نشـان مـي   كريمقرآن  شود. عدالتي ديده نمي بي ،در اين احكام و كرده است
آميـز   دشمنى ميان پيروان اديان و ايجاد نوعى اتحاد و همزيستى مسـالمت ه پايان دادن ب كتاب، براي اهل

بـا بـه   ، در هـر اجتمـاعِ انسـاني   . اسـت  بوده در قلمرو حكومت اسالمى ،ميان مسلمانان و غيرمسلمانان
ضـمن   رو، ازايـن آيـد.   هاي طبيعي پديد مي غيرارادي مقابله به طور، مخاطره افتادن جان و مال و عقايد

رفتارهاي قاطعي كـه حـاكي از اصـل تبـري و     ، )64عمران:  (آلهاي رفتار مناسب اجتماعي با يهود توصيه
 .)28عمران:  (آلگيرد مي شكل، ايستادگي در برابر تجاوز غير مسلمانان است



   ۲۱ تعامل با بيگانگان از منظر كتاب مقدس عبري، تلمود و قرآن كريم

ح از يرمسلمانان را از برداشـت صـح  يغ، قرآن يمتعال ميبا مفاه ييناآشنا، شده عالوه بر عوامل مطرح
   دارد. ياسالم و داشتن روابط حسنه با مسلمانان بازم

  گيري جهينت

اسرائيل هستند. در متون ديني يهود، در تعامـل   در انديشة ديني يهود، بيگانگان افرادي خارج از نژاد و دين بني
ـنخ، بيـانگر نگـاه        شود. از يك هاي متفاوت و گاه متضاد يافت مي با بيگانگان، شيوه سـو، مفـاهيم متعـالي در ت

از يهوديـان و غيريهوديـان در پيشـگاه خداونـد      هـا اعـم   يكسان يهوه به آدميان است. از اين منظر، همه انسان
اسرائيل مقايسه شده اسـت. از سـوي    تمجيد و با نافرماني بني» غريبان«محترم هستند. حتي گاه اعمال درست 
ـين يهوديـان و سـاير نژادهـا       هاي يهودي و تلمود، مي ديگر، در كتاب مقدس عبري و سنت توان تمـايزاتي ب

انديشه قوم برتر است. اين دوگانگي در برخورد با بيگانگـان، نـوعي سـردرگمي    كننده  مشاهده كرد كه تقويت
آورد. باالخره، موضع يهوديان در برابـر غيـر خـود چيسـت؟ وجـود ايـن        براي نژادها و اديان ديگر پديد مي

 تفكرات گوناگون و نرسيدن به توافق در برخورد با بيگانگان، حاكي از مخدوش بودن منابع يهودي اسـت. در 
هـا   شـوند. قـرآن بـر برابـري انسـان      انديشه قرآني، بيگانگان به شكلي كه در يهود مطرح هستند، مشاهده نمي

ها جـز بـه دليـل     شود. انسان اي، مبني بر دوري جستن از ساير نژادها يافت نمي تصريح دارد و در آن هيچ آيه
داشت بيشتر آنان نـزد خداسـت. در    اميايمان، همراه با عمل صالح، بر يكديگر برتري ندارند. تقوا موجب گر

روند كه بايـد بـا ايمـان و     شمار مي اي به ها برادر هم هستند و كل جهانيان، امت واحده نگاه قرآني، همه انسان
تواننـد بـا    كتاب و اهل ذمه از كافران جدا هستند. مسـلمانان مـي   عمل صالح هدف واحدي را دنبال كنند. اهل

ـند. اسـالم، دينـي فراقبيلـه      شمار نمي براي جامعه ديني به كه تهديدي آنان تا زماني اي و  آيند، رابطه داشـته باش
ـتالف   هـاي جـدي در نگـرش ايـن دو ديـن بـه        جهاني است. اما يهوديت ديني قومي است. اين مسـئله، اخ

هـاي   فهمـي آنـان از آمـوزه    بيگانگان پديد آورده است. روابط ناصحيح بين پيروان اديان، به عواملي چون كـج 
 گردد.   اخالقي دينشان، بدبيني و هراس از ساير اديان و تكيه كمتر به كتب مقدس بازمي

فاصله خود ، آنان با تكيه بر اين برگزيدگي .ريشه عميقي در اعتقادات يهود دارد ،»برگزيدگي«مفهوم 
ر هر انسـاني  سخني از برگزيدگي مسلمانان نيست و هدايت ب ،دهند. در قرآن را با غير خود افزايش مي

يـك   ؛اي از كتاب مقدس عبري بـراي خـود قائلنـد    فهم ويژه ،اي عرضه شده است. يهوديان از هر قبيله
بلكه همه  ،شود اي يافت نمي چنين انديشهتنها  نه ،اما در قرآن .دانند غيريهودي را از اين بينش محروم مي

  نيافتني نيست. لمانان دستها به خواندن و فهم قرآن تشويق شده و قرآن براي غيرمس انسان
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