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 «دشمن»مواجهه با های شیوه

 عبری کریم و کتاب مقدس در قرآن

 دانشگاه الزهراء کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث/  سادات شبانیاعظم Az.shabani75@gmail.com 

  S.jalali@alzahra.ac.irاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء/  سهیال جاللی کندری
 12/04/1396ـ پذيرش:  10/12/1395دريافت: 

 دهيچک
اصاو  اخققای  لت آناان  ا با رسادهد که مطابق با دشمن ارائه میبرخورد کارهای رفتاری مناسبی در ادیان ابراهیمی راه
  ا دشامناندر برخورد ب و تنخقرآن کریم  اشتراکات و افتراقاتاین پژوهش  به بررسی و مقایسه است. مشخصی برخوردار 

امعاه دینای جمنان عقیدتی دش  «دشمن» منظور ا پردا د. این دو دین میآمیز بین پیروان دستیابی به رفتار مسالمترای ب
کتاا  اهلِ» و« مناافق»  «کاافر»  «مشار » هاایباه گروه  قرآن کاریمیهودیان است که براساس آیات مسلمانان و 

ا بامسالمانان رخاورد ب  قارآن کاریماند. در تقسایم شاده« اسرائیل خاطیبنی» و« ملحد» هایبه گروه  و در تنخ« معاند
ها نقاش عقل انسانتو در این  مینه کند برخورد میهمراه با تعقل و یاری خداوند است. در تنخ  خداوند با دشمنان   دشمن

 کند. در کتب ماخخرِ کتاا می سیر مشخصی ا  رفتار مقیم تا قاطع را ترسیم  در رفتار با دشمنقرآن کریم  چندانی ندارد.
فات ریاداطاب را در اما تناقضاات موجاود در تانخ  مخ  محور با دشمن بودتوان شاهد رفتارهای اخققمی  عبری مقدس

ا    می آننگاه غالاب قاو دلیلبا دشمن به برخورد . در تنخ  کنددچار تردید میبا دشمن برخورد الگوی صحیح رفتاری در 
اخاقق ارائاه  ی مبتنای بارفارغ ا  اختقفات قومی  رفتار  قرآن کریمسنخ طرد مطلق غیر خود و حالت تدافعی است؛ اما 

 ست.هابرای همه نژادمفید گرا و دهد که شمو می

 .برخورد ةمقدس عبری  دشمن  شیو قرآن  تنخ  کتا  :هاکلیدواژه
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 مسئلهطرح 

ناو   .باا دراانییااان باایار ماات ا ا  ،رفتاار ییاانان ادیاان مفت ا چگونگی در تعامل بین ادیان، 

باا ر رفتا ،یانمزنی. در این های عقییتی بین ادیان مفت  ، منا بات اناانی را رقت میباخوردها ن تفانت

ات نان، خااارآهای دینی در ارتباط با ن نادییه رافتن آموزه ،دشمن از حاا ی  باالتای باخوردار بوده
ز ایکاییگا،  هاای مفت ا  بااهمچون ارتباط دنل  ،این ارتباطات در  طح باالتا رد.فاانانی به دنبال دا

ها آمایه ا ا ، ی اناااناهمی  بیاتای باخوردار ا  . متون دینی که باای حاکت شین اخالق به یاار

 تاین منبع شناخ  رفتار با دشمن ا  .مات

 اال  ن های باخورد با دشمن از منظاا دن دیان ابه شیوه ،ایمقایاها  این یژنهش با رنش تح ی ی

 انف ابتایاییحاز « تنخ» .یادازدمی ،)کتاب مقیس عبای(کتب تَنَخکایت ن  با تماکز با آیات قاآن ،یاود

 .(71 ، ص1393آنتامن، )ر.ک:رافته شیه ا  « کتُونیت» ن« تنویئی»، «تورا»
المعارف دیناود دةدایر  اماا. باخورد با دشمن در دین یاود، یژنهای یاف  ناایزمینه چگونگی در 
در  ،نراساون فر . همچناینباشایمی، منبع خوبی باای تحقیق در ایان زمیناه یالمافانانیز به اهتما  ،جنگ

الماه ، عاهلل جاوادی آم ایآیا دین یاود یاداخته ا  . تفا ایا موواوعی مقاالتی به مبحث جااد در 

نی. هاای قاآنای هااتتااین مناابع د اتیابی باه ایان مفااو  در یاژنهشمفااان، مات ایا ن  یئطباطبا

 .ارنایشنا ی در قاآن انجا  شیه ا   که بیاتا رنیکاد  یا ی دهایی در زمینه وانرت دشمنیژنهش

ا ن نیاز کتااب دیگاای با حان دهایاین  رحم  جعفاینوشتة  ،ازدیندگرهدقرآ شنرسیدیشمو از قبیل
من، در باا دشاباخاورد کایت ن تانخ در زمیناه  . یژنهش تطبیقی بین قاآنکمال حاینی از ،همین عنوان

 یاف  نای.منابع فار ی ن التین 

در « عَایون. »(492 ، ص1 ، ج1368ا1366 )رنحانی،بار تکاار، در قاآن به کار رفته ا   106با « عَیُنّ»ة ناژ

به معنای ماد ن ، «عَیُنٌّ قو ٌ» ن« عَیُنٌّ رجلٌ» .( 216 ، ص2 ، جق1409، فااهیایی)ا  « تجانز» به معنای ،لغ 

ط اتبشمن یا مادبه آیات حامل مفاو  ، «عینّ» توز ا  . در این یژنهش، عالنه با آیات با ناژهقو  کینه

 با دشمن نیز توجه شیه ا  .
کاه در  (81ص  ،2، ج 1982)بانمی ای، ا ا  (אֹוֵיב)« اُیِابو» تنخ یاکاربادتاین ناژه به معنای دشامن، در

 به معناای« اَیِب» این ناژه از ریاه. (80 ، ص2011)یات کن ، مورد اشفاص یا م ل دشمن به کار رفته ا  

فتاه رس عباای باه کاار مقای در معناای جماع، در کتاابن باار،  282ن با ماتقاتش ،شیهرافته « تنفا»

 .(biblehub.com) ؛(ayeb)همان)ا  
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 تا ازعاا ن  رندبیاتا باای م   دشمن ن نه شفص دشمن به کار مایبه مفاو  دشمن،  (ַצר)« وارّ»

، 2011کنا ،  )یااتا ا « نرندی راه تنگ ن باریك» یا« باریك» در لغ  به معنای ،ا  . این ناژه« اُیب»

 .(1081، ص2تا، ج)النگمن، بیمعنای ییچیین، محکت باتن ا  به « واِرو» آن فعل. (80ص

در . (81، ص2011 )یات کنا ،یا حاادت داشتن ا   ،به معنای تنفا شفصی از کای (Śōnē) « َانِیء»

 نیژری بارز دشمنان تنفاداشتن از یکییگا ا  . ناقع،
ای تجاانز ن از حیند ال (98 )بقاه:کایت، فاد کافا مفال  خیاننی ن ر والن ان   در قاآن« دشمن»

ن  (112 نعاا :)ر.ک: اداده ا ا  خیاننی باای تما  انبیاء، دشامنانی از جان ن انار قااار .(14)ناااء: کنیمی

 .(82)ر.ک: مائیه: تاین دشمنان مؤمنان را مااکان ن یاودیانِ معانی معافی کاده ا   ا ف 

« یِ انشورش با وای خایا ن نافاماان» ن« رناه» ا اائیل،در شایع  یاود، دشمنی با خیا ن بنی

در  .(7:1 ؛ نحمیا:815، ص2، ج1385 ،)ما ونا   ن مفالف  با فاامین تورات، مفالف  با خیاننی ا  
هاای تانخ، از در کتااب. (6اا4:20)ر.ک: خاانج:  ا یا تی ن شاک، دشمنی باا خیاتورات، ب 
انل  ر.ک:)یااد شایه ا ا « ازمینیادشااه  ا» یا دشامنان ،ا اائیلبنی« ایقومی ا قبی ه» دشمنان

 .(1:20؛ تثنیه:8:29 موئیل:

 ی، راچه باانشومفالف  با خیاننی ن فا تادرانش، دشمن شماده میدلیل معانی نیز به « ا اائیلِبنی»

امیایه ایان معناا ف ،دریی آناانهای ییاطالق نایه ا  ، به دلیل مفالف  ،صااح  لفظ دشمن به آنان

 .(1:13؛ 6:10؛33:8؛ 1:6؛ 1:4؛ 7:3؛ 17، 12، 11:2؛ دانران4اا1:14؛ 10ن3اا1:11؛ اعایاد:15اا7:32 خاانج: )ر.ک:شاودمی

 :رونه آمیه ا  آنان در تورات اینطغیانگای 
آنرتیدكاهدیفدماار دد دتردبهدكیدبرد جنیدهمهد دخدا نددبهدمنسیدگفت:دتربهدكیدانودقنمدمراداهرنتدنمرنند؟

بارف د ددكنمد دازدتاندقانمیانشر دفادبهد بردمبوالدسرخوه،دهاال دمایدانشر دنمنیم،دبهدمودانمر دنار فند؟
د.(12ا11:14)اعدای:تردازدانشر دخناهمدسرختعظام

تقاایت « کتاابِ معانایاهال» ن« منافق»، «کافا»، «مااک» توان دشمنان را به اقاا کایت می در قاآن

« خااطی ا ااائیلبنای» ن« م حای» دشوار ا  . تناا در دن رانه کاد. اما تفکیك این اقاا  در تنخ

 ماات ز  یاژنهش دیگاای ا ا ، لا ا در اینجاا باه آن ،نفااق ن منافقاان. البتاه بحاث آمیه ا  

 یادازیت.نمی

 م و تنخيکررفتار با مشرکان و کافران در قرآن. 1

 ا  . تنه متفانشونی. شیوه رفتاری با این دن رامااکان ن کافاان به دن د ته معانی ن ناآراه تقایت می
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 رفتار با مشرک و کافر ناآگاهالف. 

ن انااا. ه ا ا مطاح شای یا رفتار مافصی از رفتار نا  تا رفتار قاطع با کافاان ناآراه  ،قاآن کایتدر 
ا، اطاعا  اما در کتب مؤخ ؛در تورات به دلیل اطاع  محض از یاوه در رفتار با دشمن منفعل ا  

ی های رونارون رفتاارشیوهرن، . ازاینشودمیمطاح ای اخالقی همااه با تفکا در رفتاره ،از اما الای
  :اح ذیل ا شود. مااتب رفتار با مااکان ناآراه به شبا کافا ناآراه، در کتب مؤخا تنخ یاف  می

 مدارا. 1

بااا از ایان ایان هایف کاه چها با. میارا ن نامش با مااک ناآراه ا ا قاآن کایت  هاییکی از توصیه
ُ ََْْ يَ» بپیونینی:رهگ ر به حق  ز خطاهاا، اصابا ن ر شا   .(44 )طاه:«خْشذ فقُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذََََُّّ

 )احازاب:ین ماین (12 ؛ ابااهیت:63 ؛ فاقان:10)مزمل: تاین عامل ر یین به این مقصود ا  . در  ور مکیمات

  نیاز یجاه رافا  کاه در دنران قایرت ا االتاوان نتمای رن،ها ارائه شیه ا  . ازایناین راهکار ،(48

 :فامایایمایایت کقاآن  آزار باقاار بوده ا  .با کافاان ناآراه ن بیباخورد همچنان این شیوه رفتاری در 

ها ن ییبانقتا  هماه هایاان را با عفاو دفاع نماییای. بیى را با خوبی ن جال دشمنان را با ح ت ن بیی

 ،دن ات  شود که روی  عالنه باچنان دن   م دیی، همان دشمن  آنین نجه دفع کاها را به باتاباطل
 رااه باا بیاانی ،قااآن کاایت. (35اا34 ، ذیال تفاایا: فصا  :392، ص17، جق1417ی، ئ)طباطبااشفق  هت دارد

لَائِنو » کنی:ا تفاده می« تعایض»ناژه  غیاماتقیت به قصی فااخوانی تیریجی دشمن به تصییق ن تا یت از

انگا این ا ا  کاه حتای ا  ، اما بی ر ول اکا  ،مفاطب این آیه. (65زماا: )«یَحوبَطَنَّ عَمَ ُكَأَشواَکو َ لَ

ر دشامن را خیاننی از این رهگا  ،ااینتوانی شاک بورزد. بنابر ول خیا نیز که داعی به حق ا  ، نمی

 .(290، ص17، جق1417طباطبائی،  ؛282، ص1 ، ج1392) یوطی، داردتیریج به تصییق نامیبه نیز 

هاای ابتنااا در کتا : ا ارفتار صحب  شیه شیوة نیرت از این به  ،در تورات ن کتب انبیاء متقی 
یا اتان یا ا  ن ناه با ا ااائیلِ با هایای  بنایبااای  این رهنماود باا لحنای مالیات ،انبیاء مؤخا

 هاای خاود بازراا از ب  توبه کنیی ن فامایی:خیاننی یاوه چنین می »... :شودا اائیل، دییه میبنیغیا

تاوان می ،بیاان ایان . از(6:14حزقیاال:)«رجا ات خاویش بارادانیای های خویش را از همهنماییی ن رنی

اعات  هاا ی ای باای دیگا مرونه دریاف  که به غیا از رمااهان ا اائی ی، کتاب مقیس عبای توصیهاین

کننای کاه از ز کتاب مقیس خود اینگونه باداش  مییا   نیارد. آنان اغیاِ ب رمااه ن یا  ،یا  ب از 

مقایس  یا تان بایی متنفا بود ن این تنفا هیچ منافاتی با د تور صایح کتااببفصوص ب  دشمن خود
 .(305، ص2، ج1862دیویی ون، )«هماایه خود را مثل خویاتن محب  نما» نیارد که در آن آمیه
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« کاَرِ» ناژه شاود.دیایه نمی ،ان ناآرااه توصایه کاادهدر تنخ، صبا ن ر شتی که قاآن در باابا مااک

 کاارینتا)فته ا ا ربه معنای صبا ن در بیان یکی از خصوصیات یاوه، عمیتاً در کتاب مزامیا به کار  ،ךא ֶ ר ֶ

ی حاان ،ها نیز به شکل محیندی ا اتفاده شایهاین خصوصی  در مورد اناان. (176 ، ص2000 ،ن دیگاان

 .(32:16 امثال: )ر.ک:  های اخالقی عا  اییا 

 وگومحاجه و گفت. 2

. (304، ص1ق، ج1376)جاوهای،یا یك مائ ه ا   ،به معناى بحث، ا تیالل ن دفا  از یك عقییه« محاجه»

ا با ،قااآن کاایت. (113، ص1 ، ج1979 )زمفااای،یاادازداناان با دشمن به شکل دن  ویه به محاجه مای

اای بایا اشاره باه مظااها طبیعای باه عناوان حجتای ، (34ا31 :)یونرنروهای رفتاری از قبیل رف شیوه

 ؛ جاثیاه:69اا67)نمال: ن نیز محاجه با منکاان معااد (7؛ شعااء :71؛ قصص: 22ا19؛ عنکبوت: 86، 66ا59)نمل: تفکا

دهای کاه ماااکان نااان مایاشاکال روناارون به قاآن کایت  البته یادازد.می کافاان به رنشنگای ،(31

ین اماا ان  (278، ص8، ج1374، شیاازی ن دیگاان )مکار ن خیای آنان، همان خیای یگانه ا   داننی خالقمی
 ْلِذُُ يَرْضِ ََمَّذنْ اءِ َْ للْذ َقُلْ مَنْ يَُْزُقُكُمْ مِذنَ للَّذَّ » کنی:به مااکان یادآنری میرونارون را به اشکال 

ُ للْذ َمَُْ فَ مِنَ للْحَيِّ لْ َيِّتَ َيِّتِ َْ يُخُِْجُ لللََّّ ْعَ َْ للْ َبْصارَ َْ مَنْ يُخُِْجُ للْحَيَّ مِنَ للْ يَقُولُوََ لللَّذهُ َْ مَنْ يُدَبُِّ َّذَ

 .(31 )یونر:« فَقُلْ ََ فاَل تَتَّقُوََ

  کاه کیاا»: ماننیتناا دربارة طبیع  صورت رافته ا  .  ،یا   ناآراهمحاجه با ب  ،در تنخ

هایش باا چاه یایه ن کیا  که ریامانکار را با آن کایی؟دانی! ارا می آن را]زمین[ییمایش نمود؟

قااآن  . یا خ ایان یا اش، در(41ن  40، 39، 38های ؛ نیز: ایوب، باب6ا5:38 ایوب:)«چیز ر اشته شی؟...
. هماین (2 رعای:)«...عَلَذ  للْعَذُْ ِ لسْتَوى لللَّهُ للََِّي رَفَعَ للََّّ اْلتِ بِغَيُِْ عَ َدٍ تََُْْنَها ثُمَّ»: آمیه ا  

، شاب ن در دیگا مظاها خ ق  از قبیل آب، بااران، دریاا، خااکی ،تاابه معنایی میان قاآن ن تنخ

؛ 57؛ اعاااف: 37، 28اا26:38)ایاوب: از لحاظ معنا نجود دارد ،رنز، حیوانات ن ریاهان بین قاآن ن تنخ

ن در شاک ن تا یت شی از. توجه دادن به طبیع  باای خانج (164؛ بقاه: 39؛ فص  : 27؛  جیه: 5حج:

 ا  .باابا خی

 اماای ؛(90مال:)نبا دشمنان یاداخته شیه ا   با اخبار غیبی ن مووو  معاد، به محاجهقاآن کایت  در
نرو بااای در تاورات رفا  .(14:21 ؛ ارمیاا:16:2 )عاموس:که در تنخ به آن اشاره نایه یا شکل مبامی دارد

از  باه هنگاا  عباور مَ اك اَدن با  ینروی مو رف  حل ماکالت با دشمن مطاح شیه ا  ، ماننی

 .(17ا20 :14اعیاد: )ر.ک:ق مانی حکومتی ان
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 انذار. 3

 یه ا ا .باای آراهی ماد  به ییامیهای مفالف  با خیاننای ن ر اولش انا ار داده شا ،در ها دن کتاب

ِينَ ََّفَُُْل عََلباً شَدِيدلً» :فاماییمیقاآن کایت  زلءُ ذلَُِ جَذ َِي َّانُول يَعْ َلُوََ ََسْوَََ للَّزِيَنَّهُمَْْ لَنَجْ فَلَنَُِيقَنَّ للََّ
 .(50 ؛ فص  :28ا27 )فص  :«نا يَجْحَدََُْلَهُمْ فِيها دلرُ للْخُلْدِ جَزلءً بِ ا َّانُول بِآياتِ ََعْدلءِ لللَّهِ للنَّارُ

ماالت متعایدی جن در  ا  .رفته به معنای ان ار ن آراهی بفایین در تنخ به کار  ،(זַָהר)«زَهَا» ناژه

اای بادر تاورات مجاازات خیاننای . (41، ص2003)باتانیك ن دیگااان،شوددییه می 10:19 از قبیل تواریخ:

زات . دشمنان خیا تا نال  او  ن چااار  نیاز مجاا(13:4)ر.ک: یییایش: دشمنان، مجازات کوچکی نیا 

همچناین . (6اا5:20)ر.ک: خاانج: نی باخوردارنیدر مقابل، مطیعان تا هزار یا  از رحم  خیان. شونیمی

های  ازا نفوا خطا ن عصیان ن رناه؛ لکن رناه را هارز بای نگاه دارنیه رحم  باای هزاران، ن آمازنیه»
ی ر اش ، ب که خطایای ییران را با یااان ن یاااان یاااان ایااان تاا یاا   او  ن چااار  خواها

ه  اوی بانلی با توبه، درِ رحم  الاای . لفان حتمی ا  عقوب  مفا ،در این جم ه. (7:34 )خانج:راف 

ر صاورت اماا د .تناا تا نال  و  ن چاار  رایباانگیا آناان ا ا  ،شود. عقوب  دشمنانبنیران باز می

 ،یی آناانبابه عباارت دیگاا، ییامای کنی. نازل میتا هزار نال بعی خیاننی رحمتش را با آنان  ،اطاع 

ُُ ََمَنْ جاءَ بِالْحَََّنَةِ فَلَ» :فامایینیز میقاآن کایت  شان ا  .کمتا از ییامی خوبی نْ جذاءَ مْثالِهذا َْ مَذهُ عَشذْ

 .(160 انعا :)«...إِلَّا مِثْلَها َْ هُمْ ال يُظْلَ ُوََ بِالََّّيِّئَةِ فاَل يُجْزى
ی  هاا هایاعالنه با ع اب دشمنان، آناان را باه تااریکی ،دهی که خیاننیجمالتی در تنخ ناان می

 ،هاایی کاه عاارف نیااتنیانی رهبای نموده، ایاان را باه طایاقن کوران را به راهی که نیاناته» کنی:می

کارهاا  نل خواهت  اخ . ایاان به نور ن کجی را به را تی مبیهیای  خواهت نمود. ظ م  را ییش ایا

 .(16:42 )اشعیا:«را به جا آنرده، ایاان را رها نفواهت نمود

ِينَ آمَنُول يُخُِْجُهُمْ مِنَ للظُّلُ ذاتِ » کننی:ء کافاان آناا را به تاریکی هیای  میانلیا ،در قاآن لللَّهُ َْلِيُّ للََّ

حا ُ ِينَ ََّفَُُْل ََْْلِياؤُهُمُ للطَّاغُوتُ يُخُِْجُونَهُمْ مِنَ للنُّورِ إِلَ  للظُّلُ اتِ َُْلئَُِ ََصذْ  للنَّذارِ هُذمْ إِلَ  للنور َْ للََّ
باه عا اب  ،قماا بارها مت کا ع اب دشمنان شیه ا ا . در  اوره ،قاآن کایت. (257 )بقاه:«لِدََُْفِيها خا

فَكَيْذََ َّذاََ » :فامایایچنیین بار در این  وره میا  . های مفت فی چون نوح، عاد ن... اشاره شیه قو 

در نگااه . (39، 37 )قماا:«ول عََلبِي َْ نَُُرِفََُْقُ» :فاماییمی پر، قاطعانه . (30، 21، 18، 16 )قما:«عََلبِي َْ نَُُرِ

شاونی: آیاات ماباوط باه عا اب به  اه د اته تقاایت مای ،قاآن کایتک ی، آیات مابوط به ع اب در 

ن آیاتی که هاا دن عا اب را  (68)توبه: ، آیات مابوط به ع اب اخانی(167؛ اعااف: 61؛ بقاه: 34)قما: دنیوی
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تاوان اما ع اب در تنخ، دنیوی ا  . راچه در جمالتی مای ،(41؛ مائیه: 85بقاه:  ؛19)نور: با هت آنرده ا  

 ایان موواو  در هماه جاا صاااح  چنایانی نایارد. در کتااباماا ع اب اخانی را محتمل دانا ، 

عا اب  ،ز عقوب  دشمنان قومی چون موآبیان ن اموریاان صاحب  شایه کاه از محتاوای آنا« عاموس»

نلای ناه  ،کنی که احتماالً رنز ر تاخیز ا  از رنز موعودی یاد می ،حالدر عین آیی. د   میبهدنیوی 

های تفکاا معاد به عنوان یکای از مؤلفاه ،بنابااین. (16:2 )عاموس:صااح  قاآن را دارد ن نه قطعی  آن را
 در راهیابی به مایا در  ، در تنخ جایی نیارد.

 اعراض. 4

  کاه باا ماات ا اچنان  ،این اما .(87؛ قصص: 48)نااء: ا  شیه  به یاهیز از شاک اشاره ،قاآن کایتدر 

نری بایای از آناان د، (15 )لقماان:نجود جایگاه نیاژه نالایین، وامن حُاان رفتاار باا نالایینِ ماااک
بفصااوص در  ااور مااینی از دن ااتی بااا کااافاان ن مااااکان نااای  ،مااا مانان. (8)عنکبااوت: جااا 

ارد جنگ نااینی، که با مؤمنان ن به مااکانی. (23؛ توبه:81ا80 مائیه:؛ 144، 139، 89 ؛ نااء:28 عماان:)آلانیشیه

در . (9اا8 ؛ ممتحنه:234 ، ص19 ج ،ق1417طباطبائی،  )ر.ک:توصیه به احاان شیه که منظور از آن عیال  ا  

یا  اانکه آنان در ب ، ای نیاشتهبه امیی رفع عیانتاان هیچ نتیجه ،دن تی با معانیانکه کیی شیه أت ،مقابل

؛ 200ص ، 9، جق1418،؛ قا اامی228 ، ص19 ، جق1417طباطبااائی،  )ر.ک:خواهناای دارددشاامنی خااود را ناااان 

 .(3540 ، ص6 ج ،ق1412 قطب، یی
 :ن آشنا یکاان ا   یا   غایبهرفتار با ب  ،در تنخ

تانددجار آغنشدتندنردففاقتدكهدمثا د داگردبرایفتدكهدپسردمریفتدبرشددنردپسردتندنردیخوردتندنردز دهم
باریتدعد،برشد،دتندفادیفدخفرداغنادكند،د دگننددكهدبر نمد دخدانر دغاردفادكاهدتاند دپادفانتدنشانرخواد

ا دفاددنمرنام،...دا دفادقبنلدمكود دا دفادگنشدمده،د دچشمدتندبرد يدفحمدنكنادد دباردا دشافقتدمنمارد 
 دا دفادباهددید دبعددیستدتمرمیدقانم.پنهر دمكو،دالبوهدا دفادبهدقو دفسر ،دیستدتندا لدبهدقو دا دیفازدشن

دزدخرناهخناستدتندفادازدنهنه،دخدانت،دكهدتندفادازدزماودمصارداسنگدسنگسرفدنمردتردا دبماری،دچننكهدمی
د.(10ا6:13دبندگیدبار  دآ فی،دمنحر دسرزی)تثناه:

 ه اهال زماینبن اینکه دختاان خود را » :زمین)کافاان(، نای شیه ا  در کتاب مقیس، از ازدناج با اهل

قااآن کاایت  رد. (28اا23:13 ؛ نحمیاا:30:10 )نحمیا:« نیهیت ن دختاان ایاان را باای یااان خود نگیایت ن...

نْكِحُذول  لَوْ ََعْجَبَتْكُمْ َْ ال تَُْنْ مُشََُِّْةٍ  خَيٌُْ مَِْ ال تَنْكِحُول للْ ُشَُِّْاتِ حَتَّ  يُؤْمِنَّ َْ لَ َمَةٌ مُؤْمِنَةٌ» ا  :آمیه 

 ،قااآن کاایتدر تانخ ن . (221اه:بقا)«...بَكُمْوْ ََعْجَذللْ ُشَُِِّْينَ حَتَّ  يُؤْمِنُول َْ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيٌُْ مِنْ مُشُِْكٍ َْ لَ

 .(221 ؛ بقاه:3:3 دانران: )ر.ک:شیه ا  بیان یا   شین مؤمنان ج وریای از ب  ،ع   این نای
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. ا ا اده دا اائیل، ایان اتفااق مکاار ر  با غیا بنی جکیی شایع  یاود با نای از ازدناأباخالف ت
ااودی ی« نعاومی» به ازدناج یااان ،رفتنیشمار میکه از دشمنان یاود به ،ازجم ه دختاانی از قو  موآبیان

یال ماتقن دال که در تناقض با عقل ن دیان مباین ا اال  ن از جم اه دیگا نمونه. (4:1رنت: )ر.ک:درآمینی
 نحِتّای  انریااین ، زاَلِیعا دختا « بَتواَبَع» با« داند» ارتباط ناماان ماجاای  ،ا   تحای  کتاب مقیس

موئیل:  ا)ر.ک: دن  بااد کاار در جناگ باه انریاا ازدناج با ان بعی از نیانگی ا   که بااای کااته شاین

ننای مبنای کننیه د اتور خیااین کار با شفصی  اخالقی ییامباان متعارض ا   که خود ابالغ. (26ا1:11
ن  ،نایهکننای خاالص نماقیرها کاه ادعاا میاائیل آنا با دنری از رناه بزرگ زنا هاتنی. بنابااین نژاد بنی

تی را بااخالف ماوآبی باودنش، خیایا ا ،رنت چنانکاه ،ا  حتی راه تاکیب نژاد، نتایج مثب  داشته 
 .(17ا16:1)ر.ک: رنت:نماییانتفاب می

)ر.ک: شاودنمیرفتارهای مالیات باا کاافا دیایه  ،اح ا   ن در توراتیا تان مطدر تنخ، تنفا از ب 

نج، در رابطاه باا در  ِفا خاا. نجود نیاردتمایزی بین کافاان معانی ن غیامعانی  (21، 2:7؛ تثنیاه: 16:20تثنیه:
و  را قاایان  ن خیاننای باه مو ای رفا :»: ا  انی، آمیه یا تی باراتها اائی ی که مجیداً به ب بنی
ا ، ایااان رباشنی. ن اکنون ماا بگ ار تا خات من با ایاان مااتعل شایها  ن اینك قو  رادنکش میهدیی

نای را با شفاع  قومش، خیان اما مو ی ،(10ا9:32خانج:)«هالک کنت ن تو را قو  عظیت خواهت  اخ 
 .کنیمیاز این عقوب  منصاف 

اائی ی که قاو  ا اچاا اائیل بیاتا ا  ؛ ایا تان خارج از قو  بنی زای ماگ باای ب  ،در تورات
ااای یا اتان اقاوا  خاارجی بفاما باای ب  ،شونیبار بفاییه مییا  ، به شاط نیام ، هزاران ب 

 )ر.ک:یا یا نیاا خیاننای امکان اوی یا اتان از بفااش ب در باخی کتب مؤخا نیز نجود نیارد. 

 .(9ا8:2اشعیا:
ِينَ يَخُوضُوََ فِذي آياتِنذا فَذ َعَُِْْ إِذل رَََ» :فاماییمی قاآن کایت ول فِذي مْ حَتَّذ  يَخُضْ عَذنْهُيْتَ للََّ وضذُ
قااآن  باط اان درباره رادانی از آنان، به ع   حافرنیاعااض ن در این آیه، . (68 نعا :ا)«...حَدِيثٍ غَيُِْهِ

رادان نباشانی. ز ایاان رنیتواننی اارا آنان از این کار د   کایینی، ما مانان میرن، . ازاینا  کایت 
باا  ماننای غاور در باطال ن ذکاا آیاات قااآن ا ا . در موارد م مو  نای شیه« خوض»قاآن کایت  در

 اتازاء یات الای اآمط ق همناین  با آنان نای نایه، تناا مجالات  نا  شیه که در آن . بنابااین، ا تازاء
ه ز مااکان ن دشامنان از رنی تااس نیاا ، ب کارادانی ارنی .(139، ص7، جق1417ی،ئ)ر.ک: طباطباشود
باه  ،ت مکای. معموالً در آیاا(94)حجاا: بودنیرادان از دشمنان رنی ،ا  ر ال  خوددر عین انج اییامب

 .(6؛ کافانن: 3؛ حجا: 178، 174؛ صافات: 30) جیه: این رفتار توصیه شیه ا  



  37ی و کتاب مقدس عبر ميقرآن کر در «دشمن»مواجهه با  یهاوهيش

 رفتار با مشرکان و کافران معاندب. 

 باشی:از میجااد در ا ال  بااى چنی هیف مج شمن متجانز در ها دن کتاب جااد ا  .تاین رفتار با دمات

 ته.ی ن مواحهای احزاب، ماننی جنگ. جااد دفاع  باای دفا  از خویاتن در مقابل متجانز. 1

 .(75)نااء: جااد بااى دفا  ن حمای  از مظ ومان. 2

 ها.خاموش کادن فتنهباای خیاننی  جااد ابتیایی بااى مقاب ه با مفالفان فا تادران. 3

بااری یا ت : راچه آزادی عقییه در ا ال  محتا  شماده شایه ن اججااد بااى محو شاک ن ب . 4

ماه( ذ)اهال « ییماناق ی  هت» باای ی یاش این دین نجود نیارد ن در اکثا مواقع معتقیان به ادیان دیگا،

شایاازی ن  )مکاار ریاا ا ا یا ات ،  اف ن ب  اماا ا اال  نااب  باه شااک ،شونیمی درنظا رافته

 .(30ا28 ، ص2ج ،1374،دیگاان
از ایااان  ..».: راه جااد به دلیل دفا  از خانواده ن اطاع ِ اما خیاننی مطاح شیه ا   ،در تنخ

ن ان ن زناایااان ن دختاا متا یی، ب که خیاننی عظیت ن مَایب را به یادآنریی ن به جا  باادران ن

شود کاه ها یاف  مین راه، تناقضاتی در هیف از جنگ .(14:4 نحمیا:)«خود جنگ نمایییهای ن خانه

ماننای  ا اائیل ا ا .ط بی بنیجویی غیامنطقی ن باتایبیانگا قصی تم ك  ازمین دیگاان، انتقا 

 ،کاه ع ا  آن خاایارشاااز مبغضاان یااود در زماان  ،شین هفتاد ن هف  هزارنفاا ماجاای کاته

عاا  یاودیاان نزیا دربار، فامان قتل هامانبود.  مادخای ن هامان ی ن عقییتی بینخصوم  شفص
باه  هامان  یاه، این رننی تغییا یاف  ن دخاایارشاهماا  اِ تا رافته بود. با نفوذ خاایارشارا از 

د شُوشَن ن هفتا هاتصی تن در دارالا طنه ،اش شی. همچنیننفع یاودیان، رایبانگیا نی ن خانواده

 شینی.کاته  خاایارشاهزار نفا در ق مانی حکومتی ن هف 

 :آمیه ا   اسور در کتاب
هريدخانیدشهرهردبنیند،داجرزتدیایدكهدجمعدشده،دبهدجهتدجر د دیفدآنهردپریشرهدبهدنهنینرنیدكهدیفدهمه

 دانشار د دزنردیاشوند،دبرداطفرلهردفادكهدقصدداذنتدانشر دمیهرد د النتمقر متدنمرنندد دتمرمیدقنتدقنم
د.(11:8دهال دسرزندد دبكشندد دتلفدنمرنندد دامنالدانشر دفادترفاجدكنند)اسور:

دشامن  هاماانباا  اتمکار ا ا  ن  ممکن ا   از  وی یاودیان ا تیالل شود که د تور خیاننی مقاب اه

ی از باایار شاین زناان ن فازنایان ن تعایادمقیس عبای با اشاره باه کااته  اما کتاب ،ا   یاودیان بوده
دارد کاه آداب جناگ ن را باه تأمال نامای آمینی، خواننایهشمار میای باای یاود بههمادمانی که خطا بالقو

چه جایی در فاهنگ دینی یاود داشته ن حکمی که حتی اجااا ناای، چاه ارتبااطی باا  ،یناهرفتار با افااد بی

انای. رت اجاای این فامان، آنان تناا ماأمور باودها  ؛ زیاا در صو کاررزاران نزیا در شااهای دیگا داشته
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ها ن نالیاتی که قصی اذی  یاود را داشتنی، شاامل ایان تناا مابوط به عمّال دربار نبود؛ همه قو  ،این کاتار

باا  ا اتابود. حاال چگوناه  عا  آنان شیهبودنی که مانع قتل کاتار شینی. یاودیان در  ازمینی  کنا رزییه

ریاد ن به جای کاته شین یاودیاان، هفتااد ن هفا  هازار انااان غیایااود شاه، حکت قتل مینفوذ در دل 

 !شودعنوان یکی از اعیاد بزرگ یاودیان، ها  اله جان رافته میبه ،شونی. جالب اینکه این رنزمی کاته

دیان، ج به معنای جنگیین باای م هب، مقاب ه با مفالفاان دیان ن تاانی ،در اصطالح «جااد»راچه 
شود ن جنگ بااای مقیس عبای چنین معنایی یاف  نمی در کتاباما  ،بینن محیندی  جغاافیایی ا  

 .(www.usc.edu)ف. :دحفظ م هب ن قو  خاصی در جغاافیای مافص ا  

می ن عابای، داناگاه عبای انرش یت، دکتاای دانااگاه نیویاورک در مطالعاات ا اال کاده)تحصیل فایاا تون از نظا

جاااد در ، ( huc.eduر.ک: ...های مقیس، جااد، فازنیان ابااهیت، معافی ا ال  به یاودیان نآثار ان:  فا در  ازمین. 1988

کاه ؛ چااآیایراه چنین تقایمی به د   نمی ،. اما در متون مقیسا   (Profane war)باابا جنگِ کفاآمیز

طااح مماادی ن معناوی جناگ  ها دن جنباهرن، ازاینهایی به دالیل مادی ر  داده ا  ، جنگدر تنخ، 
هاای ها در تنخ، جنگشیه ا  . جنگبوده ن جنگ باای کاورراایی یا کاب ثانت نیز جااد شماده 

اا اتون، )فای دهایا اائیل ن اثبات اقتیار خیای ا اائیل ر  میها ن به نفع بنیقومی ا   که در باابا ب 

 .(24ا17، ص 2012

 اصول رفتاری در جنگ. 1

 :ا   میهبه آمادری نظامی باای مقاب ه احتمالی با دشمن اما شیه ا  . در تنخ آ ،در ها دن کتاب
ند،د داگردانودكرفدفادبكنادد دخننشوودفادبهدحضنفدخدا نددبرايدجنگدمهااردسارزد دمنسیدبهدانشر دگفت:

پاا دف يدخانیدهردمریدجنگیدازدشمردبهدحضنفدخدا نددازدافی دعبنفدكنددتاردا دیشامنر دخانیدفادازد
د.(23ا20:32)اعدای:اخراجدنمرند...

ل لَهُمْ مَا لسْتَطَعْتُمْ مِذنْ قُذوَّ ٍ َْ مِذنْ » :فاماییمی قاآن کایت وََ بِذهِ عَذدَُّْ لللَّذهِ َْ يْذلِ تُُْهِبُذبذاِِ للْخَرَِْ ََعِدُّْ

 .(60 )انفال:«عَدََُُّّْمْ...
  ذا ذلِكُذمُإِنَّ» آمیه ا ا :قاآن کایت  در .شیه ا   به عی  هااس از دشمن توصیه ،در ها دن کتاب

 :ا ا  آمایههات در تانخ  .(175 عماان:)آل«مِنِينَللشَّيْطاَُ يُخَوِّفُ ََْْلِياءَهُ فاَل تَخافُوهُمْ َْ خافُوَِ إَِْ َُّنْتُمْ مُؤْ

رنی شاما متا یی ن از ایاان هاا ان مباشیی. یاوه خیای شاما کاه یایش»یر من)مو ی(به شما رفتت: 

« کاد، با حاب ها آنچه به نظا شما در مصاا بااای شاما کااده ا ا  رند باای شما جنگ خواهیمی

 .(7ا5:19 ؛ دن  یادشاهان:7ا1:3؛ 34ا30:1  ؛ تثنیه:30ا29:1 )تثنیه:
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 ز:ان تنخ مطاح ا   که عبارتنی قاآن کایت  اصول رفتاری ماتاکی در جنگ، در ،در عین حال

 طلبنجنگیدن با مشرکان صلح. 1

ه باه مگاآنکانباشنی، کننیه جنگ شان که اصل با دنری از جنگ ا   ن توصیه شیه  ،در ها دن کتاب
 :ا   آمیهقاآن کایت  دفا  از خود به این کار مجبور شونی. درباای 

تِلُوكُمْ أَوْ یُقراتِلُوا قَروْمَهُمْ مْ أَنْ یُقاورُهُصِ َتْ صُدُحَقَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ  إاِلَّ الَّذِینَ یَصِلُونَ إِلى
لَّرهُ لَكُرمْ ا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللُوكُمْ وَ أَلْقَوْلَمْ یُقاتِوَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَ

 .(61؛دانفرل:90د)نسرء:عَلَيْهِمْ سَبِيالً

 :ا   در تنخ آمیه
دچن دبهدشهريدنرینکدآنیدتردبردآ دجنگدنمرنی،دآ دفادبرايدصلحدندادبكاو.د داگاردتاندفادجاناحدصالح

ندد دتاندفادشنند،دبهدتندجرنهدیهدگرهدتمرمیدقنمیدكهدیفدآ دنرفتهردفادبرايدتندبگشرند،دآ بدهد،د دیف ازه
د.(11ا10:20دخدمتدنمرنند)تثناه:

 ونت با اسرای جنگیرفتار به دور از خش. 2

آن قاا های رفتاری مبتنی با عیال  ن دنری از خاون  دارنی.هنگا  جنگ، ها دن شایع  توصیه
 فامایی:میکایت 

 َددأُخِاََدمِانْكُمْتِكُمْدخَاْاراًدمِمَّاردبِكُمْدخَاْراًدنُؤْدفِیدقُلُنإِ ْدنَعْلَمِداللَّهُدنردأَنُّهَردالنَّبِیُّدقُ ْدلِمَوْدفِیدأَنْدِنكُمْدمِوَدالْأَسْرى
 .(70د:)انفرلنَغْفِرْدلَكُمْد َداللَّهُدغَفُنفٌدفَحِامٌ

 :ا   آمیهنیز در تنخ 
ت:دمار ؛دآناردايدپدفمدآنردبرنم؟دآنردبرنم؟دا دگفا»گرهدپریشرهداسرائا دچن دانشر دفادینددبردالاشعدگفت:دآ 

فنادد دآحدپا دانشر دبگَافدتردبخنداي،دخناهیدزی؟دنر د فادكهدبهدشمشارد دكمر دخنیداساردكریهدكسرنی
د.(22ا21:6دبننشندد دنریدآقريدخنیدبر ند)ی مدپریشرهر :

 جنگی امکان ازدواج با اسیر. 3

 فامایای:یمقاآن کاایت  ، ایا   شین زنانماننی بی. نای یای به همااه داردجنگ ییامیهای ت خ اجتناب

  حق ن حقاوق آناان توصایه که رعای ،(50 ؛ احازاب:24 نااء:)« عَ َیوکُتو...إاِلَّ ما مَ َکَ و أَیومانُکُتو کِتابَ ال َّهِ...»

« ب ال َّاهحکت کتاا زمواال» که به معنایآیی به د   می« کِتابَ ال َّهِ عَ َیوکُتو» شیه ا  . این حق از عبارت

 .(268، ص 4ق، ج 1417طباطبائی، )یعنی مالز  حکت خیا شویی؛ ا  
ارا از نی راوی نباشی، ان را به خواهش دلش رهاا کان، لایکن ان را باه  ...» :ا   آمیهنیز   در تنخ

در مقابال  ،. ایان توصایه(14:21 تثنیه:)«ایکه ان را ذلیل کادهنقاه هارز مفانش ن به ان  فتی مکن چون
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از قبیل به آتش کایین شااها ن کاتن زناان . (7ا6:3؛ 34:2تثنیه: )ر.ک:ها در تناقض ا  در جنگخاون  

ارا از نی راوای » عبارت ،به ها حال. (19اا15:31 اعیاد: )ر.ک:کودکان ن تناا باقی نگه داشتن زنان باکاه ن

 ریانیه ناایی درباره زن ا یا، مالك آن ا  .تصمیتکه  دهیناان می، «نباشی

 شود:میمااهیه ن تنخ در نو  باخورد با دشمن، قاآن کایت  هایی بینتفانت

 فامایای:مایقاآن کاایت  .نجود داردانی ن امکان بفاش آنان ه توبه دعوت شیهدر قاآن کافاان ب. 1
ِينَ ََّفَُُْل إَِْ يَنْتَهُول يُغْفَُْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَََ َْ إَِْ» تْيَعُودُْ قُلْ لِلََّ نَّتُ للْذ ََّْلِينل فَقَدْ مَضذَ ن باا  (38 )انفاال:« سذُ

ود نایارد. ایان ای کافاان نجدر تنخ چنین دعوتی با. (11 به:)توشونیتوبه، آنان باادران دینی ما مانان می

 دانی.ود میخآن را در انحصار قو   ،انیج نیاشتهتا ا اً دین یاود تالشی با که دهی ناان می ،مووو 

 ه:از قبیل: رعایا  حاایت ماازی م اك همااای. در تنخ صحب  شیه ا   ،از باخی مطالب تناا. 2

ااوه مینی کاه یانی، در مِ ك تو که به د   تو خواهی آمی، در زنیان ر اشتهخود را که ییای حی هماایه»

ات از مصاا به دلیل ماااج ،ا اائیلبنیبه . (14:19)تثنیه:«دهی، منتقل ماازخیای  باای تصافش به تو می
 ن زماانهای مفت   عبور از  ازمینبه هنگا  که ا    ن نیاشتن مکانی ثاب  باای زنیری، توصیه شیه

 کننی. چنین رفتار ،یین به  ازمین موعودر 

؛ 18ااا9:31 ؛ اعاایاد:6:3؛ 34:2 تثنیااه: )ر.ک:هااایی مانناای کاااتن زنااان ن اطفااالخاااون  یراااههمچنااین 

نل ؛ ا2:8؛ دن   اااموئیل:45اااا24:14؛ 3اااا1:15؛ انل  اااموئیل:8:1؛ 27:18؛ 21اااا17:4؛ دانران:24:8؛ 26اااا25:7یوشااع:

 .نجود نیاردچنین خاونتی  نلی در قاآن ،  ا شیه در تنخ مطاح، (25ا22:2یادشاهان

 :رونه یاد کاده ا  قاآن از جااد این
 وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْرُُ ََقِْْتُمُروهُمْ وَ  الْمُعْتَدِینَهَ ال یُحِبُّوَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

  الْحَ امِ حَتَّى یُقاتِلُوكُمْ فِيرهِعِنْدَ الْمَسْجِدِ قاتِلُوهُمُُْ أَخْ َجُوكُمْ وَ الِْْتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ ال تُأَخْ ِجُوهُمْ مِنْ حَيْ
 مْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَرةٌ وَتِلُوهُوَ قا ُْورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ غَفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِ ِینَ

هْ ِ هْ ُ الْحَالشَّ یَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فاَل عُدْوانَ إاِلَّ عَلَى الظَّالِمِينَ لْحَر امِ وَ الْحُ ُمراتُ قِصرا ٌ ا امُ بِالشرَّ
 اللَّرهَ مَر َ الْمُتَّقِرينَ  وَ اعْلَمُروا أَنَّقُروا اللَّرهَكُمْ وَ اتَّعَلَريْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْرلِ مَرا اعْتَردى فَمَنِ اعْتَدى

د.(194ا190)بقره:

جنگیاین   ش . بااایرنبایی  نلی از حی. نفوذ به آنان نیاد بنابااین، در باابا متجانز بایی ایاتاد ن اجازه

ری از اا . راچاه باایاکاتن آنان جاایز نی ،که بینن رعای  آنا   شیه با مااکان، ووابطی تعیین 

ص  ،2011ماورفی، )انایتصویای خان به نماایش ر اشاته ،با ا تناد به این آیات از ا ال  ،معانیان ا ال 

 کنی.می مفاو  صایح این آیات ن توجه به  یاق آیات ن ییا  ک ی قاآن، ادعای آنان را باطل. (148
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 ميکردر قرآن کتاب معاندل در تنخ و اهلياسرائان بنیيرفتار با خاط. 2

؛ 6اا4:5؛ 28:6؛ 19ن13اا11:5؛ 10اا1:3)ر.ک:ارمیا:ا اائیلیا تی ن خطاهای مکار بنیاز ب  ،ن تنخقاآن کایت  در

 ار الاای ن درن ناروایتی خیاننی، ان  (1:8؛ هوشع:9ا5:20؛ حزقیال:15:19؛15:18؛12ا11:16؛ 11ا8:11؛ 12:7؛ 28؛ 13:6

شایه بحاث  (8اا4:2؛ عااموس:8ا7:15؛ 10ا9:9؛ حزقیال:15ا3:19؛ 17:18؛15:9؛20ن17ا13:7)ر.ک:ارمیا:طاد آنان ،ناای 

 دن نکته شایان توجه ا  : ،ن تنخقاآن کایت  در ،ا اائیل خاطیدر مواجاه با بنی ا  .

اس یا اتی را باا ا اا اائیل خاطی در تاورات، تاازه باا مفااهیت خیاشنا ای آشانا شایه ن ب نی. ب1
ی تب بعایی نیاز انبیااء در هایای  ایان قاو  باه خیایا اتنی. در کتاک کاد رهنمودهای مو ی

 نبودنای ن کتاابی بودنای کاه کاافااهل، ا اائیل معاصا با ر ول اکا ، بنیقاآن کایتکوشیینی. در 

ورات ومن تصاییق تا ،قاآن کایتشی. اما انحاافاتی در آنان دییه می. شینییکتایا   محاوب می

 اشاره کاده ا  .به انحاافات آنان  ،ن زبور

هاای نعایه مایا دینی خود با ا ااس تاین دالیل نرند یاود به  ازمین عاباتان، ادامهیکی از مات. 2

باخورد باا رن، . ازاین(129ا128 ، ص1تا، ج ماودی، بی )ر.ک:کتاباان باای رانیین به آخاین ییامبا بود
 ط بی.این دن د ته، مقتضیات زمانی خود را می

باا  ،حقاایق باشانی بایی از ظااف  خاصی باخوردار باشی. ارا ها دن طااف تاانه ،کتاباهل باخورد با

ع ، تااس توان حقایق را آشکار کاد. البته در مورد ظالمان، مالیم  ممکن ا   با وابحثی نیکو، می

 .(137، ص16ج ،ق1417طباطبائی، )ن  ازش حمل شود

ا ااائیل باا بنای اما از رفتاار انبیااء ،ا   ئیل صحب  شیها ااعمیتاً از رفتار خیاننی با بنی ،در تنخ

 رنیگادان از حق نیز صحب  شیه ا  .
 های ذیل تقایت کاد:توان در شیوهکتاب معانی را میا اائیل خاطی ن اهلرفتار با بنی

 وگومحاجه و گفت. 1

ََّلِ َذةٍ  يا ََهْلَ للْكِتا ِ تَعالَوْل إِل قُلْ » :کنیکتابِ معانی دعوت مینرو با اهلرا به رف  اییامب قاآن کایت

باباً مِنْ دَُِْ لللَّهِ فَذَِِْ تَوَلَّذوْل سَولءٍ بَيْنَنا َْ بَيْنَكُمْ َاَلَّ نَعْبُدَ إاِلَّ لللَّهَ َْ ال نُشُِْكَ بِهِ شَيْئاً َْ ال يَتَّخََِ بَعْضُنا بَعْضاً ََرْ
کتاب ن امّیاا بگو آیاا تاا یت خایا هااتیی؟ به اهلفامایی: ن می (64 عماان:ل)آ«فَقُولُول لشْهَدُْل بِ َنَّا مَُّْلِ ُوَ

در بااباا  ،قاآن کاایتکتاب، بایی تا یت خیا باشنی. چااکه دین اختصاص به کا  نیارد ن مااک ن اهل

نْذدَ لللَّذهِ إََِّ للذدِّينَ عِ» :فامایایمای اکا  کتاب در اعتقاد به خیای یگانه ن مقاب ه با ر ولخودرأیی اهل

يا ََهْلَ للْكِتا ِ لِمَ تُحَذاجُّوََ فِذي إِبْذُلهِيمَ َْمذا َُنْزِلَذتِ للتَّذوْرل ُ َْ » :کنیکتاب خطاب میاهل ن به« للِِْساْلمُ
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نرو بناابااین دعاوت باه تعقال از ابزارهاای ماات رفا . (65 عماان:)آل«للِِْنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ََ فاَل تَعْقِلُوََ

نیااز دیگاا بای نروهای محکت راه اناان را از ها روناه مواجااهاین رف . (77 ؛ مائیه:183 عماان:)آل ا 

ٌُ مِ َّذنْ  َْ قالَتِ للْيَهُودُ َْ للنَّصارى» : ازدمی نَحْنُ ََبْناءُ لللَّهِ َْ ََحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعََِّبُكُمْ بَُِنُوبِكُمْ بَلْ ََنْذتُمْ بَشذَ

يذا ََهْذلَ  يُغْفُُِ لِ َنْ يَشاءُ َْ يُعََِّ ُ مَنْ يَشاءُ َْ لِلَّهِ مُلُُْ للََّّ اْلتِ َْ للْ َرْضِ َْ ما بَيْنَهُ ا َْ إِلَيْهِ للْ َصِخَلَقَ يَ

يٍُ للْكِتا ِ قَدْ جاءََُّمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَل   َْ ال نَذَِيٍُ فَقَذدْ فَتَُْ ٍ مِنَ للُُّسُلِ َََْ تَقُولُذول مذا جاءَنذا مِذنْ بَشذِ
 .(19ا18: )مائیه«ءٍ قَدِيٌَُُّلِّ شَيْ جاءََُّمْ بَشِيٌُ َْ نََِيٌُ َْ لللَّهُ عَل 

معافا   آخات ن دارنیران حق نرند به بااا  یاودیان خود را یااان ن دن تان خیا، مالکان خانه

ی، آرزنى ا دن اتان نزدیاك خیاییاارا معتقییی که تنااا شامفامایی: میقاآن کایت  .(111)بقاه: کادنیمی

یار ایان حایال را بااای ر ایین باه ان از باین . چون دن   خیا، عاشاق دیایار ان ا ؛ ماگ کنیی

 .(6 جمعه: )ر.ک:ببایی

هیه ا اائیل خاطی مااانروهایی با بنیدر تنخ، بفصوص در مزامیا، امثال ن کتب مؤخا، رف 
؟ ن تا ن تا به کی جاال  را دن   خواهیی داش ای جاهال» :آن یاوه ا   شود که راه روینیهمی

تااب عنماینی؟ باه  ابب کننی ن احمقان از معاف  نفات میبه کی ماتازئین از ا تازاء شادی می

یایر را  ای یاااان تادیاب» :آن نبای ا ا  . راه نیز روینایه(23اا22:1 )امثال:«من بازرا  نماییی...

اا مادهات. یار شاایع  که تع یت نیکو به شما میونبانویی ن روش دهیی تا فطان  را بفامیی، چ

تا  ،نیرزانروها به شکل . این رف (9ا1:4 )امثال:« حکم  از همه چیز افضل ا  ... تاک منماییی...

)ر.ک: کناینرو میدر کتاب اشعیا نیز یاوه با قو   اکش خود رفا شود. یایان کتاب امثال دییه می

 .(20ا18:1اشعیا:

، آنردن حجا  شونی؛ چون ا اس محاجها ن تعقل دعوت میهمواره به تیب ،نروطافین رف 

 ،خبفای. اما تانهای اخالقی، دریاف  عق ی را  اع  مین ا تیالل ا  . آیات قاآنی با ارائه ییا 

انایازد. یق مایرونه ن نگاه تاریفی، این دریاف  عق ی را به تعومفصل، دا تان معموالً به دلیل بیان

از لحااظ  تا حیندی شود کههای اخالقی رنشن دییه می، جمالت کوتاه، با ییا امثرلکتاب البته در 

نااه را رانگیزانای، اماا محبا  هاا ها میبغض نزا » :از قبیلشباه  دارد. قاآن کایت   اختاری به
 .(12:10 )امثال:«  ازد.ماتور می

ن  ؛41اا4:38 ایاوب: )رک:یه ا ا در ها دن کتااب توصایه شا ،ا در آفاینش باای هیای  مااکانبتی

 .(2؛ رعی:29 ؛ بقاه:41، 40، 39هایباب
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و ط احبار یااود تناا از تحای  تورات ت یناودیان ن دین آنان را تحقیا نکاد. راه یهیچ ،ییامبا اکا 

ا زمان یایبنای مان با  که ترفتار بود ن ییبا آنان خوش. (399، ص1340؛ رووان، ن صبیح،8 )ممتحنه:انتقاد کاد
ل ه جاان ن مااناب  بکاد تا بودن به قاارداد، جان ن مالاان در امان ا   ن از ما مانان نیز درخوا   

 .(74، ص3، جق1415هاا ، )ابنیاودیان یثاب تجانز نکننی

ن، هاای ع نای آناایوشی از تاوهینهای یاود با ما مانان آغاز شی، چاتکه دشمنیبه هاحال، زمانی

 .(13)ر.ک: مائیه: بود به ییامباقاآن کایت  رفتاری توصیه

؛ 19:20؛7:9؛ 12اا11:16)دن   اموئیل: شاودا اائیل خطاکار دیایه مایدر تنخ نیز ر ش ِ انبیاء ناب  به بنی

)ر.ک: ییایایش: بفاایینیز باا نجاود دشامنی بااادرانش آنااا را  یو  . (23ن20ا17:26؛ انل  موئیل: 12ا8:4

)ر.ک: کادناییمبا خیاننی ن زیایا ر اشاتن فاماان الاای ا اتغفار  ،های قو  خودانبیاء باای دشمنی. (21:50

در  یمانشاود. دعاهاای  ا هایی از تنخ دییه میخود در کتاب ،. شفاع  انبیاء باای قو (13ا11:32خانج: 

نبیااء از دعاا ن اقو  توباه نکادنای،  که. اما زمانی(42ا12:6)ر.ک: دن  تواریخ: ا اائیل از این جم ه ا  حق بنی

 اکش فاقای باا  ا اائیل. از دییراه کتاب مقیس عبای، بنی(17ا16:7)ر.ک: ارمیا: ا تغفار باای آنان منع شینی

 .(8ا7:15؛ 12، 9، 8، 4ا3:7؛17:3؛ حزقیال:7ن5ا1:15؛ 17ا13:7؛ 19ن14ا11:5؛ 9:2)ر.ک: ارمیا: یا   معانی نیاردب 

. قااآن شاودکتاب معانی دیایه نمیای حاکی از ط ب ا تغفار یا شفاع  باای اهلهآی ،قاآن کایتدر 
تَغْلَهُمْ ََ لسْتَغْفُِْ» :دانیکه حاوا به تغییا نیاتنی، کاری عبث می ط ب مغفات را باای معانیانی فُِْ ْْ ال تََّذْ

ولِهِ َْ نَّهُمْ ََّفَُُلَُِ بِ َذ لَهُمْ لَهُمْ إَِْ تََّْتَغْفُِْ لَهُمْ سَبْعِينَ مََُّ ً فَلَنْ يَغْفَُِ لللَّهُ للَّذهُ ال يَهْذدِي للْقَذوْمَ لْل بِاللَّهِ َْ رَسذُ

هاایی أن نزنلشا ،راچه این آیه در خصوص منافقان آمایه ن در باایاری از تفا ایا. (80 توبه:)«للْفاسِقِينَ

 ا ود، از ر اول اکارش که از منافقاان بابه هنگا  احتضار ییی ال ّه ابیاا عبی، باای نمونه، شیه ا  بیان باای آن 

، (352، ص4، جق1405؛ جصااص، 302، ص1، ج1367قمای، ر.ک:)شایفه نازل شای باای ییرش ط ب آمازش کاد ن آیه

مذا َّذاََ » ا  : آمیهقاآن جای دیگا در ی یاد. قابل تعمیت باای ها نو  دشمنی ا   که حق را نمیاما 
ِينَ آمَنُول حا ُ مِنْ بَعْذدِ مذا تَبَذيَّنَ لَهُذمْ ََنَّ ي قُُْب ول َُْلَََِْ يََّْتَغْفُُِْل لِلْ ُشَُِِّْينَ َْ لَوْ َّانُ لِلنَّبِيِّ َْ للََّ هُذمْ ََصذْ

کاه راجاع باه ، (16:7ارمیاا: ) اما از لحااظ معناا باا، این آیه مابوط به مااکان ا  . (113 توبه:)«للْجَحِيمِ

  ده، ماابه ا  .یا تی رنی آنره ب ا اائی ی ا   که ببنی

 آگاهی دادن و انذار. 3

يذا » :داده شیه ا   از جم ه خبا از غیب به آنان. کتابِ معانی ان ار داده شیه ا  به اهل ،قاآن کایتدر 
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نْ ََّثِيذٍُ قَذدْ جذاءََُّمْ ََهْلَ للْكِتا ِ قَدْجاءََُّمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ ََّثِيُلً مِ َّا َُّنْتُمْ تُخْفُوََ مِنَ للْكِتا ِ َْ يَعْفُول عَذ

يَهْدِي بِهِ لللَّهُ مَنِ لتَّبَعَ رِضْولنَهُ سُبُلَ للََّّالمِ َْ يُخُِْجُهُمْ مِنَ للظُّلُ ذاتِ إِلَذ  للنُّذورِ  مِنَ لللَّهِ نُورٌ َْ َِّتا ٌ مُبِينٌ

 .(16ا15 )مائیه:«صُِلٍِ مَُّْتَقِيمٍ بِِِذْنِهِ َْ يَهْدِيهِمْ إِل 

 نا اطه باانری اما  ناحایه ن اطاعا  از خیاننای، اشکال مفت فی از جم ه با یادآ به ،این ان ارها

تما  حجا  اکتاب، با خطاب ماتقیت آراهی داده ن قاآن به اهل. (213)بقاه: ییامباان، صورت رافته ا  
 .(48، 46؛ مائیه: 95، 3عماان: آل؛ 97)بقاه: کنیییامباان ییاین، این ان ار را کامل می یییأن با ت (19)مائیه: کنیمی

 در. (13:59ا: )ر.ک: اشاعیکادنایا ااائیل را باه خطاهایااان آرااه مایانبیاء، بنیا  : در تنخ نیز آمیه 

؛ 11اا8:11؛ 12:7؛ 28؛ 13:6؛ 6ا4:5؛ 28:6؛ 19:5 ارمیا: )ر.ک:ا اائیل صحب  شیهاز خطاهای مجید بنیحال، عین

یاننی ن طااد انی. ناروایتی خن از ع اب الای ان ار شیه (1:8 وشاع:؛ ه9ا5:20 ؛ حزقیال:15:19؛15:18؛12ا11:16

 .(8ا7:15؛ 10ا9:9؛ حزقیال:15ا3:19؛ 17:18؛15:9؛20ن17ا13:7 ارمیا: )ر.ک:آنان در تنخ آمیه ا  

 اعراض و نهی از دوستی صمیمانه. 4

با  نی. آنانغاز کادخود را آ ییامبا موعود از نال ا ماعیل ا  ، دشمنییاودیان زمانی که فامیینی 
عانای ماقیا  کادنای. تااریخ از یاودیاان  حتی باای کاتن ر ول اکا ن  ییمان شینیمااکان هت

کثیاا ابن)بود« ا ای که زنیهدشمنی با ان تا لحظه» که شعارش حیّی بن اخطب نامباده ا  . از جم ه

 هعکاماباا ا اناد از  ،بن یحیا بن محمیمحمیبن ابااهیت؛ (51ا50؛ ر.ک: نااء: 212ق، ص1412دماقی، 
تنای: مکاه باه آنااا رف مکه رفتنی. اهل ، نزد اهلبن اشافکعبن  بن اخطبحی ّکنی که رنای  م 
ینی آیاین بگوییی. آن دن یا ای کتاب ن ع ت قییت هاتیی، نظا خود را درباره ما ن محمیشما اهل

کنایت، ما  نوشانیت، ا یا آزادان م کنیت ن شیا ن آب به مامشما چیا ؟ رفتنی: ما شتا قابان  م 
می. آن نو در آ نوشانیت، ن آیین ما کان ا  ، آیین محمیکنیت ن حاجیان را آب م ص ه رحت م 

ازل نا وره نااء بیین منا اب   52ا51تا ا  . آیه آیین شما باتا ن رنش شما در  : دن رفتنی
 .(83، ص1383)ر.ک: ذکانتی قااروزلو، رادیی: 

 ،یا تی بود ن از یااودبارزه با ب م فقط در حی باخی مورخان یاودی، ارا تعالیت ییامبا از دییراه

ن باا در مفالفا  کااد حتای یااود .آمایخوا  ، اختالفی بین آنان ییش نمایاقاار به ر التش را نمی

یاامبا عنوان ی ها اائیل را بتواناتنی ییامبای خارج از بنیراه نمی. یاودیان هیچنیشیصیا میمااکان، هت

قا  نباود.  ازش با رانهی رمااه باای  ود مو ر ال  ییامبا اما ،(122تا، ص)نلفناون، بیخود بپ یانی
 .(44ا43 تا، ص)طبّاره، بیماد  بود ر ال  ان باای همه
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کنای کاه یتصاایح مان ( 20عمااان:)آلبه اعااض از آنان اماقاآن کایت  های یاود،با تیان  یافتن دشمنی

 .(476ص ،2، ج1374،شیاازی ن دیگاان ؛ مکار 122، ص3ق، ج1417طباطبائی، )کتاب شییی درریا محاجه با اهلنبا

. (41 )مائایه:اراز یاودیان غمگین ناو ن آنان را به خیا نارا که کنی خطاب می به ییامبا قاآن کایت

لَّذَِينَ يذا ََيُّهَذا ل» :کنینای میکتاب معانی از دن تی با اهل به صااح قاآن کایت  ،با شیت یافتن دشمنی

 إََِّ لللَّهَ ال يَهْذدِي مْ مِنْكُمْ فَِِنَّهُ مِنْهُمْنْ يَتَوَلَّهُمَعْضٍ َْ بَََْْلِياءَ بَعْضُهُمْ ََْْلِياءُ  آمَنُول ال تَتَّخَُِْل للْيَهُودَ َْ للنَّصارى
 .(51 )مائیه:«للْقَوْمَ للظَّالِ ِينَ

یه ا ااائیل خااطی بحاث ناارادانی انبیاء از بنایاز اعااض ن رنی در تنخ، به طور ماتقیت

 نقتای صاحب  از دانری در مزامیاا،شاود. مفاهیمی ا اتفااج مای ،اما از بعضی از کتب ،ا  

نایه کها به چاهی که ام »: آییشود، معنای رنیگادانی به د   میخیاننی در مورد دشمنان می

یه شنا اانی ته بودنی یای ایاان رافتار شی. خیاننای، خاود رابودنی خود افتادنی؛ در دامی که ناف

. (16اا15:9 )مزامیاا:«ا   ن دانری کاده، ن شایا از کار د   خود به دا  رافتار رادیایه ا ا 
دشامن  خیاننی با ایجاد ق بی مطمئن ن دنر از تاویش، انبیایش را باه آراماش ن رنیگادانای از

 .(1:2 )ر.ک: انل  موئیل:کنیدعوت می

داز: ن تنخ عبارتنیقاآن کایت  ا اائیل خاطی دررفتارهای خیاننی با بنیبنیی، در یك تقایت
ا اائیل بنی .حکای  دارد ا اائیل در عصا مو یدر قاآن آیاتی از نجات بنی اسرائا :.دعفندبنی1

كََُُُْثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلَُِ»: شونییا تی، بفاییه میرو اله با نجود  )بقااه:« لَعَلَّكُمْ تَشذْ

ثُتَّ بَعَثوناکُتو مِنو بَعوایِ مَاووتِکُتو »: بفای. خیاننی فاص  دیگای به آناا داده، خطای آنان را می(52
کُاُننَ . در رابطاه باا یاودیاان عصاا نازنل، بااای ا اتماار (15 ؛ مائایه:54ن56 )بقااه:«لَعَ َّکُتو تَااو

ان توبه بود. اما آنان دشمنان  ا فتی باای خیاننی ن ر اول هایاان، نجات آنان در رعیانت

  ن چنین نکادنی. (82)مائیه: ان بودنی

ن االن خیاننی که آفایننیه تو ای یعقاوب، ن صاانع تاو » ا اائیل ا  : دهنیهدر تنخ، خیاننی نجات

  خوانای  یار متاس زیاا که من تو را فییه داد  ن تو را به ا م رویی:ای ا اائیل ا   چنین می

: کنایبا آنان شافق  می ،. خیاننی ع اب خویش را به تأخیا انیاخته(1:43 اشعیا:)«تو از آن من هاتی
خیا خواهت انیاخ  ن به خااطا جاالل خاویش باا تاو أبه خاطا ا ت خود غضب خویش را به ت»

از انقطاا  یاا  ،کاایت قاآن. در (26اا24:49؛ اشعیا:9ا8:48 اشعیا:)«شفق  خواهت کاد تا تو را منقطع نااز 

ا ااائیل ن تفضایل ایااان در عاای اما از عنایاات خیاننای باه بنی ،تیان  نال یاود صحبتی نیا 
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آناان تأکیای شایه  با بازرا  به  وی خیا ن قبول توباه ،قاآن کایتبحث شیه ا  . در  مو ی

  اما توبه تناا در مورد انیکی از آنان محقق شی. ،ا  
 نلایکن قاو  مان  افن مااا ناانیینی » در تنخ آمیه ا ا : ائا دبهدحرلدخنی:اسر.دفهردكری دبنی2

های خاود ا اائیل ماا ابا نمودنی. یر ایاان را به  فتی دلاان تااک کااد  کاه باه مااورت
  .(12ا11:81 مزامیا:)«  وک نماینی

  شونی.ابان رها میدر بی آیی که به دلیل رناهاناانمائیه به د   می  وره 26 این معنا از آیهقاآن کایت  در
یاننای از خ .(22اا21:43اشاعیا: )ر.ک:صحب  شیه ا  بایار ا اائیل در تنخ از نافامانی بنی .دعَاحدالهی:3

هت کااد د   خود را به ویّ  اکنان این زمین دراز خوا»: ا اائیل عصبانی ا  های بنیعصیانگای
، ی ن همگی ایاان چه نبای ن چاه کااهنکه جمیع ایاان چه خاد ن چه بزرگ یا از طمع شینچون

   .(3ا1:15؛ 12ا11:14 :همان؛ 13ا12:6ارمیا:)«آنرنی...فایب را به عمل می
ن عا اب  (9:22؛ 14:21)ر.ک: ارمیاا:دهایعا اب می ا اائیل اعتااض کاده، به آنان نعیهخیاننی به بنی

 کننی:یل به  وی خیا بازرا  نما اائیاما بنی. (3ا2:50اشعیا: )ر.ک:زنیالای را باایاان رقت می
گننددباهدسانيدخدا نددمیدبرفا دفادازدشمردمنعدنمنیمد دبردنکدشهردبرفانادمد دبردشهردینگردنبرفانادم...د...

ودماباهدسانيدد:گننادمودبرزگشتدننمنیند.د دشمردفادبهدبریدسمنمد دنرقر دمبوالدسرخومد ...دخدا ناددمی
 ناددبردشمردفرسوریمد دجنانر دشامردفادباهدشمشااردكشاوم...دخدابرزگشتدننمنیندد د بردفادبهدفسمدمصرد

 دبهدسنيدمودبرزگشتدننمنیندد دبعضیدازدشمردفادبهدنهجیدكهدخدادسد مد دعمانفهدفاد اگگان:دگنندمی
د.(12ا7:4عرمنس:)«گننددبهدسنيدمودبرزگشتدننمنیندمعهَادخدا نددمیدسرختدسرنگن دنمنیم...

لَذنْ نُذؤْمِنَ   يا مُوسذ َْ إِذْ قُلْتُمْ» :دهیریا ناان میا اائیل باانهبنی خیاننی خات خود را به ،در قاآن
ااباا تحایا  ناقعیا  ن بن در  (55 بقاه:)«ظََُُُْلََُ حَتَّ  نََُى لللَّهَ جَهَُْ ً فَ َخَََتْكُمُ للصَّاعِقَةُ َْ ََنْتُمْ تَنْ

رهاا محبا  با ،خیاننی با لحنای مالیات. (66ا65، 59)بقاه: کنیتجانز از قانون  ب ، آنان را ع اب می
نایرانش بخواهی ظ می در حق که نمیدارد میبیان  ا اائیل(خود را ناب  به بنیرانش)از جم ه بنی

 .(182 عماان:)آلزننیها هاتنی که با  وء رفتار، ع اب را باای خود رقت میرنا دارد، ب که این اناان
نان را یااکنیه خیاننی آ ،ا اائیل ن عنادشان با مو یافامانی بنیبا ن اسرائا :پراكندهدسرخوودبنی.د4

نَةً يَتِيهُذوََ»  ازد:می  ْسَ عَلَذ  للْقَذوْمِ  َرْضِ فَذال تَذفِذي للْذ قالَ فَِِنَّها مُحََُّمَذةٌ عَلَذيْهِمْ ََرْبَعِذينَ سذَ
 .(26 مائیه:)«للْفاسِقِينَ

ؤخا آمایه ن در کتاب انبیاای ما (7:2 )ر.ک: تثنیه:هاشاره شی به چال  ال  ارادانی قو  مو ی ،در تنخ
ها یااکنیه نماایت ن من نیز د   خود را باای ایاان در بیابان باافااشتت که ایاان را در میان ام » ا  :

 .(16:9 ؛ ارمیا:7:9 ؛ دانیال:23:20 حزقیال:)«ن ایاان را در کاورها متفاق  از 
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شاونی. باا توباه نجاات حاصال کنار هت معناا مای مفاهیمی هاتنی که در ،بفاش، نجات ن ع اب
ی، باا توجاه تحقق ماا ن غضب خیانن ،رناینازشود، نرانه ع اب الای در انتظار آدمیان خواهی بود. می

 به اعمال اناان، عین عیال  خیاننیی ا  .

 م و تنخ در رفتار با دشمنانيکر اصول اخالقی مشترک در قرآن. 3

راا ا  . باخای از شود که در رفتار با دشمن راهل اخالقی ماتاکی یاف  میاصون تنخ، قاآن کایت  در

 این رفتارها عبارتنی از:

 های دشمن اسیرشدهرفع نیازمندی. 1

 ؛آب بنوشاان ارا دشمن تو را نه باشی ان را نان بفوران، ن اراا تاانه باشای ان را» :در تنخ آمیه ا  

ر قااآن د. (22اا25:21 )امثاال:«ننی تو را یااداش خواهای دادزیاا اخگاها با  اش خواهی انباش ، ن خیا

یا هماان دشامنان منظور از ا ا. (8 ان:)انا«ُلًحُبِّهِ مَِّْكِيناً َْ يَتِي اً َْ ََسِي َْ يُطْعِ ُوََ للطَّعامَ عَل » :ا   آمیه

 .(126 ، ص20 ، جق1417طباطبائی،  )ر.ک:رافتار در د   ما مانان ا  

 های دشمنمصیبت خوشحال نشدن از. 2

کاد  یا حینای شی  ارا از مصیب  دشمن خود شادی میخیای متعال را منکا می ...» در تنخ آمیه ا  :

ن  چاون دشام» :در امثال نیاز آمایه ا ا . (29ا28:31 )ایوب:«نمود شی نجی میکه بال به ان عارض می

 .(17:24 )امثال:«بیفتی شادی مکن، ن چون ب غزد دل  نجی ننمایی

شامن را ای نجود نیارد، اما نقتی آیااتی ا اتازاء کاادن دبا چنین صااحتی آیه ،قاآن کایتر د

ای ا ا . اماا نکوهیایه ،هاتاییی عایانتیانید. شماد، داشتن این خصوصی  را نمینایانی می
؛ 45، ص1376 )لیثای،یك دشمن هت زیاد ا ا  ؛«اَلوواحیُ منو االعیاء کَثیاٌ» فامایی:می حضات ع ی

های شاادمانی از مصایب  رونه باداش  کااد کاهتوان اینرن، میایناز. (61، صق1410 تمیم  آمیى،

َْال »: فامایایاز  بّ معبود مااکان ناای میقاآن کایت  کنی.نرتا میدشمن، عیانت را در ان شع ه

ها . لا ا نبایای باه دشامنی(108  :انعاا)«...لْمٍعِغَيُِْ تََُّبُّول للََِّينَ يَدْعُوََ مِنْ دَُِْ لللَّهِ فَيََُّبُّول لللَّهَ عَدْْلً بِ

 کنای از نا ازا رفاتنشاود. ادب دینای حکات میدامن زد؛ زیاا  بب توهین به مقی ات دینای می

رنشن ا   که ماااد آشاکارا شاادمانی نکاادن . (314، ص7ق، ج1417طباطبائی،  )ر.ک:ج وریای شود
 بیعی ا  .ا  ؛ چون شادمان شین از شکا  دشمن امای ط
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 زناننهی از ظلم بر غریبان، یتیمان و بیوه. 3

کاان رناهاان را در ایان من با غایبان ن یتیمان ن بیوه زنان ظ ت ننماییی ن خاون بای» :در تنخ آمیه ا  

َْ إِذْ » :فامایایمایقااآن کاایت . (6:7 )ارمیا:«نایزیی ن خیایان غیا را به جا  وار خویش ییانی ننماییی
َْ للْ ََّاَِّينِ َْ قُولُذول  َْ للْيَتام  قُُْب اناً َْ ذِي للْنِ إِحَّْيثاقَ بَنِي إِسُْلئِيلَ ال تَعْبُدََُْ إاِلَّ لللَّهَ َْ بِالْوللِدَيََْخََْنا مِ

ال َ َْ آتُذول للزََّّذا َ ثُذمَّ تَذوَلَّيْتُمْ  ناً َْ ََقِي ُذول للصذَّ وَََْ ََنْذتُ يالً مِذنْكُمْالَّ قَلِذإِلِلنَّاسِ حَُّذْ . (83 :)بقااه«مْ مُعُِْضذُ

دزنان نای شیه ا  .از ظ ت به غایبان، یتیمان ن بیوه ،در ها دن کتاب ،تاتیببیین

 نهی از مخاصمه. 4

ختالفاات آمیزی را بااای حال اهای ماالم حلدارد ن راهاناان را از مفاصمه دنر نگه می ،قاآن کایت

ُ هونذا مذا  َحْبِبْ حَبيبَذ»فامایی: می یحضات ع . (46نکبوت: ؛ ع65، 64عماان: ؛ آل125)نحل: کنیبیان می

ها ن اتیددر  ؛«يَوماًمذا حَبيبَُُ عََّي ََْ يَكُوََ بَغيضَُِ يَوْماًما  َْ َبْغِضْ بِغَيْضُ هونا ما  عََّي ََْ يكوََ

نزی یی ربا دن   میارا کن، شایی رنزی دشمن تو شود ن در دشمنی با دشمن نیز میارا کان؛ زیااا شاا

 .(1217 ، ص268 حکم  ،1393البالغه، )ناجدن   تو رادد

 .(33ا30:3 )امثال:« بب مفاصمه منما...با کای که به تو بیی نکاده ا  ، بی» :در تنخ آمیه ا  

 واگذاری انتقام به خداوند. 5

مور آناان را ا مههدر تنخ، انبیاء ن مؤمنان بیاتا در حال  انفعال در باابا دشمن قاار دارنی. خیاننی 

در ریااد. کنی ن انتقا  مایع اب می ،جنگیمی ،ریاددهی. باای آنان تصمیت میبا دشمنان فیص ه می
 :تنخ آمیه ا  

یشمنرنتدفادخناهددیفنرفت.دیستدفاستدتاندآنارنیدفادكاهدازدتاندنفارتدیافناددخناهادددیستدتندهمه
.دخدا نددانشر دفادیفدخشامدخانیدیفنرفت.دیفد قتدغضبدخنیدانشر دفادچن دتننفدآت دخناهیدسرخت

شار دانشر دفادازدزماودهال دخناهیدسرختد دذفنتداندخناهددبلعادد دآت دانشر دفادخناهددخنفی.دثمره
د.(23ا21:68؛د10ا8:21د)مرامار:«دآیم.فادازدمار دبنی

 انوشا   تعیاین در ال بوده نها نیز فعخیاننی با اراده خود امور را در د   دارد. اما اناان ،قاآن کایتدر 
هاا در ر انااانل در رفتااکیی ا  . قوه تعقخود مؤثانی. تاویق به تفکا ن تعقل در قاآن، شاهیی با این تأ

  انااان ریاای خیاننای از دشامن هماااه باا دخالامفاو  قیرت الای ن انتقاا  ،رنقاآن نقش دارد. ازاین

ِي »... رونه توصی  شیه ا  :این  .(47 )رن :«نِينَ صُُْ للْ ُؤْمِنَا عَلَيْنا نَ ََجَُْمُول َْ َّاََ حَقًّفَانْتَقَ ْنا مِنَ للََّ

 کنی.ییا مین مفاو  یبنابااین، انتقا  خیاننی از دشمنان، در قالب یاری ر انین به مؤمنان معنا 
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 گيريجهينت

 ،ن در تانخ« نیکتاب معااهلِ» ن« منافق»، «کافا»، «مااک» هایشامل رانه، قاآن کایتدشمنان دینی در . 1

آرااه ن یا تان باه دن راانه ناا  . مااکان ن ب « ا اائیل خاطیبنی» ن« م حیان» هایشامل رانه

 شونی.معانی تقایت می

مطااح  قاآن کاایت ریای دربا مااکان ناآراه،  یا رفتاری مافص، از مالیم  تا  ف باخورد در . 2

از  یوشای از خطاهاا، انا ار، اعاااض ن ناایااتراو، چنمیارا، محاجه ن رف ا   که عبارتنی از: 
یه محاجه از طایق توجه دادن به طبیعا  ن معااد ا ا . در تانخ ایان تاتیاب رفتاار دیان  دن تی

 . رونه رفتارها آمایه ا ااین ،ا اائیل خاطیدر توصیه به بنی ،خاأی متشود ن تناا در کتب انبیانمی

ره شایه ا اائی ی اشابا دشمن غیا ی منطقی مو ینروبه رف  ،، تناا در یك مورداسفرفدخمسهدر 

ق ا از طایان بیاتا به قاطعی  رفتار با دشمنان خارج از قو  توصیه شیه ا  . در تنخ، محاجاه تناا

  فنی به میان نیامیه ا  .شود  ن از معاد توجه دادن به طبیع  دییه می

 تنااا دنیاوی، شود. ع اب در تنخدییه میدر ها دن کتاب باای تمامی دشمنان به ع اب الای، « ان ار. »3
 ،ن آناانشاهی ع اب دنیوی ن اخانی هاتیت. دن تی نکادن با دشمن ن رها کاد ،. اما در قاآنا  

کاا  اح ،در ایان رابطاه .یا اتان ن ماااکان ا ا از موارد ماتاک این دن کتاب در باخورد با ب 

 شود.ها مااهیه میبهدن کتاب از قبیل ازدناج نکادن با غای ماتاکی بین ها

دهای ان ماینیاا  ن نااچیزی مطاح اما در تنخ چنین . کنیکافاان ناآراه را به توبه دعوت می ،. قاآن4

 داننی.یاودیان دین خود را در انحصار قو  خویش می

  باخوردار بوده ن مماشاات در آن از جیی ،یا تان معانی در قاآن ن تنخ. رفتار با مااکان ن ب 5
شاود. یا   نیز میرند ن شامل نالیین ب این باخورد تا  نگاار ییش می ،ارد. در تنخراه نی

با نجود قاطعی  در رفتار با مااکان، به  نگاار کادن آنان د تور داده نایه ا ا .  ،در قاآن

جااد به عنوان یکی از راهکارهای رفتاری مات با کافاان معانی، در قاآن به دلیل دفا ، حمایا  

جااد عمیتاً باای دفا  بوده  ،دهی. در تنخیا تی ر  میمظ ومان ن مبارزه با شاک ن ب  از حق

هاای هایی ر  داده ا  . اما این رفتار با خاون ن در مواردی نیز به جا  حق مظ و ، جنگ

رعای  اصول اخالقی در جااد مطاح شایه  ،کتب انبیای متقی  در تضاد ا  . در ها دن کتاب
ط ب ن رفتاار باه دنر از خااون  باا ا ااای نی از: نجنگیین با ماااکان صا حا   که عبارت

کنیت که با این اصول اخالقای در با تناقضات بایاری باخورد می ،جنگی. اما در کتب انلیه تنخ
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ها ن ییاان ن راه حتی کاتن باایت ن نیز کتب بعیی در تعارض هاتنی. ماننی کاتن زنان ن بچه

 آتش زدن شااها.

 نیوشای از خطاهاا تاز قبیل محاجاه، چا. ا اائیل معانی دارنیرفتارهای ماتاکی با بنی ،ا دن کتابه. 6

ااب  باه ناما شافاعتی  ا  ، ا اائیل صحب  شیهاز شفاع  انبیاء ناب  به قو  بنی ،ان ار. در تنخ

ااان یک در هاا دن کتااب ،شود. رفتار خیاننی ناب  باه آنااننمیمااهیه قاآن کایت  کتاب دراهل
 ا   ن شامل ع اب ن یااکنیه کادن آنان ا  .

شحال نااین های دشمن ا یا شیه، خودشمنان عبارتنی از: رفع نیازمنییهمة اصول اخالقی در باابا . 7

ا های دشامن، ناای از مفاصامه ن نارا اری انتقاا  از دشامن باه خیاننای. در رابطاه بااز مصیب 

یاث اما در احاد ،صحب  نایهقاآن کایت  ر ماتقیت درهای دشمن، به طوخوشحال ناین از مصیب 

 به این مووو  اشاره شیه ا  .

وجاود در م، اما تناقضات ن خاون  درباره دشمن کت نیا  ،ن تنخقاآن کایت  های ماابهراچه ییا . 8
یان اقااآن کاایت  کنای. دردر رابطه با دشمنان، مفاطب را در مواجاه با دشامن  اادررت مای ،تنخ

 .خوردبه چات نمی تناقضات

شامن از درفتارهای اخالقی بیش از تنخ توجه شیه ا  . راهکارهاای باخاورد باا به  قاآن کایتدر . 9

فعال ن من ،ادهکاد تورات الای را با ا اس عقل اجاا ، اما ییامباان ن ییانان آنان، نحیانی ا   أمنا

 بااکاایت  قااآن ت الای نیا ، ب کاهبه معنای نادییه رافتن د تورا ،. منفعل نبودنکننیباخورد نمی

هاای اخالقای ان را شعور ن منتفب معافی کاده که با توصایهتفویض اختیار، اناان را موجودی ذی
 ریااد، عمالکننی. در تنخ، یاوه، خیای یکتا، نارد عمل شیه، تصمیت میدر مایا کمال راهنمایی می

 هاتنی.را اعمال خیاننی بقیه ماخ قیرت الای، نظارهکنی. می

 شاود. باهنکات رفتاری با دشمن در تنخ، بیاتا در نو  باخاورد خیاننای باا دشامنان محایند مای. 10

. ن متن ا ا بیش از نقاط افتااق این د ،ن تنخ در باخورد با دشمنقاآن کایت  نقاط اشتااکهاحال، 

 تا ا  .کننیهتا ن هیای منطقیقاآن کایت  اما رفتار با دشمن در
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