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چكیده

موضوع اخالق و اهميت و نقش آن در سعادت انسان بر كمتر كسي پوشيده و پنهان است
به دليل همين اهميت و نقش سازندۀ اخالق است كه همة مكاتب فلسفي اعم از مكاتب الهي
و مادي نوعي روش و سبك اخالقي و فلسفة اخالق دارند .وجه مشترك اين مكاتب اين
است كه فلسفة اخالق و سبك زندگاني اخالقي در نظر آنها ،متمايز و گاهي متفاوت از
زندگاني معنوي و ديني است ،اين تفاوت در مواردي به حدي است كه منجر به جدايي دين
از اخالق شده است ،چنانكه در اخالق ارسطويي وكالً اخالق يوناني و اخالق نزد ماكياول،
كانت و نوع متفكران مغرب زمين مشاهده ميشود .ليكن از آنجا كه اوالً :جوهر و ذات
اديان الهي يكي و از يك منبع و آبشخور مايه گرفته است و اگر تفاوتي در آنها ديده
ميشود ،ناشي از شريعت است كه خود تابع شرايط زماني و مكاني است و ثانياً :احكام و
دستورات اخالقي و سبك زندگي اخالقي با قوانين و احكام ديني در اديان الهي يكي است
و اخالق جدا و مستقل از دين وجود ندارد؛ بر آن شديم تا اصول اخالقي مطرح در اديان
الهي(آيين يهود ،مسيحيت و اسالم) را بررسي كنيم و در اين پژوهش به نكات ارزندهاي
دست يافتيم كه حاكي از قرابت و همسويي فرامين اخالقي در اين اديان الهي است .اميد
است ديگر پژوهشگران دربارۀ زواياي ديگر ابعاد اخالقي در اديان ابراهيمي تحقيق كنند.
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روش به كار رفته در اين مقاله ،روش كتابخانهاي( يا جمعآوري اطالعات) و بهره بردن از
متود توصيفي و تحليلي است
کلیـدواژههــا :اخالق ،عهدين ،قرآن ،اديان ابراهيمي.
مقدمه

اصطالح عهدين

شامل دو كتاب مقدس نزد اهل كتاب است :يكي عهد جديد (New

) Testamentو ديگري عهد قديم(  )Old Testamentمقصود از عهد جديد آن بخش از كتاب
مقدس مسيحيان است كه حاوي  27كتاب يا رساله است كه در ادوار مختلف و به زبان يوناني
است كه از قرن چهارم پيش از ميالد به بعد نگاشته شده است .اين كتب و رسائل ،نوعي از
ادبيات آباء كليسا به شمار ميرود ،انتخاب اين كتب و رسائل از طرف كليسا ،بهتدريج صورت
گرفته است و در نيمة دوم قرن چهارم به تصويب نهايي رسيده است ،نسبت به بيشتر اين كتب
ميان مسيحيان اتفاق نظر رسائل وجوددارد؛ ليكن در مورد هفت رساله از آنها  :عبرانيان ،يعقوب،
رسالة دوم پطرس ،رسالههاي دوم وسوم يوحنا ،يهودا و مكاشفات يوحنا ،مدت زماني ميان
مسيحيان ،اختالف نظر وجود دارد.
مكتوبات مقدس.مسيحيان كاتوليك رومي( معتقدان به رهبري پاپ) به اين سه دسته از كتب
يهودي ،به عالوه كتابهاي معروف به آپو كريف( ملحقات كتاب مقدس) به استثناي
« استدراس اول و دوم» و « دعاي منسي» معتقدند ،ليكن پروتستانها « ،آپوكريف» را به رسميت
نميشناسند.
اصطالح عهد قديم عبارت از ميثاق يهوديان با خداوند است وكتابي است مشتمل بر شريعت
موسي ،مطالب تاريخي ،پيشگوييها ،اشعار ،و ديگر نوشتههاي يهوديان كه همة آنها پيش از تولد
عيسي نوشته شدهاند .عهد عتيق نيز مانند عهد جديد از چند بخش تشكيل شده است و به سه دستة
عمده تقسيم شدهاند:
 .1تورات (  )Torahيا شريعت(  )Lawمشتمل بر  5كتاب ( يا سِفر است و در مجموع اسفار
خمسه يا شريعت موسي خوانده ميشوند :سفر پيدايش( ) Genesisسفر خروج (  ) Exodusسفر
الويان (  )Leviticusسفر اعداد(  )Numbersسفر تثنيه ( )Deuteronomy

 .2دسته دوم كتابهاي انبياء (  )Prophetsاين كتابها از جنبة مقدس بودن نسبت به كتابهاي
دستة اول در مرتبة پايينتري قرار دارند.
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 .3مكتوبات مقدس (  ) Hagiographaاين مجموعه ،مجموعهاي از آثار نا متجانس است كه
بيشتر جنبة اين جهاني دارد( مصاحب ،ماده عهدين).
در اديان ابراهيمي ،اخالق از قدرت الهي سرچشمه ميگيرد و ناظر به اوامر و نواهي الهي استت.
داستايفسكي در كتاب جنايت و مكافات از قول ايوان ميگويد « :اگر خدا نباشد ،همه چيز مجتاز
است»( ويل دورانت ،1385،ص.) 103
يكي از داليلي كه در اسالم و همچنين در آيينهاي يهود و مسيحيت ،علم اخالق مسقل از
دين -چنانكه در فلسفة يوناني وجود دارد -شكل نگرفت ،اين است كه ،در اين اديان ،اخالق
آميخته و همراه با قوانين دين است ،بدين معني كه بايدها و نبايدهاي اخالقي در ضمن اوامر و
نواهي الهي بيان شده است.
ويل دورانت در بارۀ نسبت اخالق با دين در اسالم ميگويد:
سبك قرآن و اخالق يكي است ،رفتار ديني در قرآن ،شامل رفتار دنيوي نيز است و همة
امور آن از جانب خدا به طريق وحي آمده است ،.. .قرآن شامل مقرراتي در خصوص ادب،
تندرستي ،ازدواج ،رفتار با فرزندان ،خدمتكار ،حيوان ،تجارت ،سياست ،ربا و دين است»
(همو ، 1377 ،ص.)42-55

قواعد اخالقي شامل :منع قتل نفس ،منع ايراد جراحت بر ديگري ،منع محروم كردن ديگران از
آزادي و فرصتها و منع از عهد و پيمان شكستن و مانند آن است كه در قرآن وعهدين مطرح
شده است .نويسندگان در اين مقاله تالش نمودهاند با روش كتابخانهاي (يا جمعآوري اطالعات)
و تحليلي ريال برخي از اصول اخالقي مشترك و غير مشترك در قرآن و عهدين را تبيين كنند.
مقايسه تعالیم اخالقی قرآن و عهدين در عرصة خانواده

در زمينة تشكيل خانواده و ازدواج ،قرآن و عهدين در بسياري از زمينهها با هم توافق دارند ،بتا
اين تفاوت كه در تعاليم عهد جديد آمده است «كه اگر بتوانيد ازدواج نكنيتد و مجترد بمانيتد
بهتر است»( اول قرنتيان 38 :6 /و .)9 :7
ولي اناجيل از قول حضرت مسيح(ع) نوشته كه« :خداونتد از همتان ابتتدا مترد و زن را بتراي
پيوند هميشگي آفريد»(مرقس )8 :10 /و «هر كس قدرت اجراي اصل ازدواج را دارد بگذاريد
آن را مرقس بپذيرد»(متي )12 :19 /اما در قرآن به چند جنبه ازآثار مثبتت ازدواج بتراي زوجهتا
اشاره شده است.1 :جنبة روانشناختي ازدواج و تأثيري كه در آرامش روحي و روانتي زن و مترد
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ميگذارد نيز توجه شده است و در واقع افرادي كه ازدواج متيكننتد بته تعتادل روحتي و روانتي
ميرسند و اين نكته را در دو مورد بيان كرده است .دربارۀ خلقت آدم( ع) ميفرمايد[:خدا] همتان
است كه شمارا از يك نفس[ از وجود آدم] آفريد وجفت وي را ازآن پديد آورد ،تتا بتا آن آرام
گيرد( اعراف .)189/مورد دوم ،خطاب به انسان است ،يعني فرزندان آدم (ع) است .ميفرمايتد« :
و از نشانههاي خداوند بر مخلوقاتش اين است كه او از جنس و نوع خودتان همسراني بتراي شتما
آفريد ،تا به واسطة آنها آرام گيريد(روم .)21/در اينجا عالوه بر بيتان جنبتة روانشتناختي ازدواج
به نكتة ديگري نيز اشاره كرده است :خداونتد ميتان شتما[زن ومترد] دوستتي ومهربتاني قترار داده
است( همانجا) .ايجاد همين دوستي و مهرباني از سوي خداوند است كه كتانون ختانواده را گترم
نگه ميدارد و بقا و استمرار آن را تضمين ميكند .2 .قرآن ،انسانهارا براي ازدواج تشتويق كترده
است و ميفرمايد ،چنانچه ازدواج كنيد و تنگدست باشيد ،خداوند از فضل و رحمت ختود ،شتما
را بينياز ميگرداند( نور.)32/
با اينكه قرآن و عهدين ،موضوع ازدواج را مطرح ومردم را بته آن ترغيتب و تشتويق كتردهانتد،
ليكن شيوۀ ازدواج در اسالم براساس حيا از ناحية زن و درخواست از سوي مترد استتوار استت.
قرآن به هيچ وجه روش غير اخالقي را براي ازدواج اجتازه نمتيدهتد ومممنتان را ترغيتب نمتوده
است تا همسران شايسته وپاكدامن بر گزينند( نور .)26/همچنين معيار انتختاب يتك همستر را در
برخورداربودن وي از سالمت جسماني و روحي و رواني ميداند ،نمونة اين روش را متيتتوان در
پيشنهاد دختران شعيب (ع) به پدرشان مشاهده كرد .دختران به پدر پيشنهاد دادند يكي از آنهارا به
عقد موسي(ع) در آورد! پدر پرسيد :معيارتان براي اين انتخاب چيست؟ پاسخ دادندكه موسي هم
جوان قوي و نيرومند و نيز امين است( قصص )26/قوي ونيرومند بودن ،كنايه از سالمت جستماني
و امين بودن كنايه از اين است موسي(ع)چشم خيانت نداشت و پاكدامن بود.
دربارۀ طالق نيز هر سه متن ديني ( قرآن و عهدين) طالق را امري ناخوشايند ميداننتد .حتتي
در آموزههاي عهد جديد طالق دهنده زناكار محسوب شده است« .هر كس زن ختود را بته هتر
علتي غير از علت زنا طالق دهد زناكتار شتده استت» (مالكتي .)16:2/در قترآن بته صتراحت از
طالق مذمت نشده است ،ليكن در سنت رواياتي وجود داردكه به شدت آن را توبيخ كرده استت.
هنگاميكه ابو ايوب انصاري ميخواست همسر خودرا طالق دهد ،حضرت محمتد(ص) فرمتود:
« طالق ام ايوب ،گناه است»( حرعاملي ،ص .)267نيز فرموده است « :هتيچ چيتز در پيشتگاه ختدا
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محبوبتر از خانهاي كه به ازدواج آباد شده باشد نيست و هتيچ چيتز در پيشتگاه ختدا منفتورتر از
خانهاي كه به طالق ويران شود ،نيست»( همانجا).
در زمينة تعدد زوجات ،مطالب مشتركي ميان قرآن وعهدين وجود دارد .رسم گترفتن دو زن يتا

صيغه وكنيز ،در سراسر كتاب مقدس ،آشكارا ديده ميشود (عهد عتيق ،ستفر تثنيته15 :21/؛ ستفر
پيتتدايش .)2 :16/همچنتتين آنچتته از داستتتان ابتتراهيم و همستترانش (ستتاره و هتتاجر)يعقوب و
همسرانش(ليه و راحيل) سليمان نقل شده است ،گواهي بر مجاز بودن چند همسري در دين يهتود
است (اول كتاب پادشاهان 3 :11 /؛كتاب دوم تتواريخ )21: 13/و نيتز گفتته شتده است،حضترت
داود ،زنان دائمي و صيغهاي بسياري داشته است(سِفر تثنيه.) 2: 22/
و آنچه در عهد جديد بته عنتوان محتدوديت انتختاب همستر ،بتراي قشتر خاصتي(كشيشتان و
شماسان) آمده است كه بايد يك زن داشته باشند ( اول تيموتائوس 2 :3 /و  )12از جمله امتوري
است كه بعدها توسط پولوس افزوده شده است .قرآن نيز تعدد زوجات راجايز ميدانتد ،مشترو
به اينكه مرد،عدالت را در حق زنان خود رعايت نمايد(نساء)3/
در بعد تربيت فرزندان ،وظايف متقابل والدين و فرزندان نسبت به يكديگر توافق اجمالي ميان
قرآن و عهدين وجود دارد .تربيت منحصر درپرورش بُعد اخالقي ودنيوي نيست ،بلكه شامل بُعتد
ديني وآخرتي نيز ميشود ،زيرا كه سعادت انسان منحصر در ستعادت دنيتوي نيستت ،از ايتن نظتر
قرآن در برنامة تربيتي خود هردو جنبه را لحاظ كرده است واز زبان لقمان حكيم فرموده است:
اى پسرك من! اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلى و در تخته ستنگى يتا در آستمانهتا يتا در
زمين باشد خدا آن را ميآورد ،كه خدا بس دقيق و آگاه است ،اى پسرك من نمتاز را برپتا
دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آستيبى كته بتر تتو وارد آمتده استت
شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است ،از مردم [به نخوت] رخ برمتتاب و
در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند الفزن را دوستت نمتيدارد و در راه رفتتن ختود
ميانهرو باش و صدايت را آهسته ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است( لقمان.)19-16/

در قرآن مجيد آياتي در بارۀ مدت حمل و شيردادن نوزاد آمده استت( احقتاف )15/و دوران
حمل و از شير بازگرفتن نوزاد سيماه تعيين است(بقره.)233 /
همچنين قرآن ،اطاعت فرزندان از والدين را واجب كرده ،ليكن آن را مشرو كرده است بته
اينكه اين اطاعت نبايد در پيروي از شرك وبت پرستي باشد وچنانچه پتدر ومتادر از فرزنتد ختود
اطاعت از بت پرستي وشرك را بخواهند ،الزم است كه با آن مخالفت ورزند( لقمان.)15 /
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قرآن در بارۀ نيكي به والدين هيچگونه شر واستثنايي قائل نشده است ،الزم استت فرزنتدان بته
پدران ومادران خود نيكي كنند ،خواه آنان مممن باشند يا كافر و اين دستور اسالم به پيروان ختود
يكي از عوامل پيشرفت وگسترش اسالم بوده است( اسراء.)23 /
دربارۀ رابطة محبتآميز زوجين با يكديگر نيز ميان متون ديني مخصوصاً قرآن و عهتد جديتد
توافق بيشتري وجود دارد در عهد جديد آمده است كه (شوهر بايد زنش را همچون قستمتي از
بدن خود دوست بدارد و زن و شوهر در واقع يكي هستند)( افسسيان.)28 :5 /پتيش از ايتن نقتل
كرديم كه قرآن وجود محبت ومهرباني ميان زوجين را به خدا نستبت داده استت كته اوستت كته
ميان زن ومرد ،مهربانيايجاد ميكند( روم.)21/
در خصوص پوشش و حجاب ،ميان قترآن و عهتدين توافتق بشتتري وجتود دارد .درتتورات بتا
صراحت از چادر و برقع و روبندي كه زنان با آن ،سر وصورت خودرا ميپوشانند ،نام بترده شتده
است .در تورات ،در بارۀ ماجراي ازدواج اسحاق با رِفقه چنين ذكر شده استت « :رفقته ،1چشتمان
خودرا بلند كرد واسحاق را ديد و از شتر پايين آمتد ،از ختادم پرستيد :ايتن مترد كيستت كته در
صحرا به استقبال ما ميآيد؟ ختادم گفتت :آقتاي متن استت .پتس برقتع ختود را گرفتته ،ختود را
پوشانيد»(سفر پيدايش ،باب،24آيات .)64-65 :در عهد جديد نيتز لتزوم پوشتاندن متوي ستر ،بته
خصوص در مراسم نيايش تأكيد شده است( رسالة اول پولس به قرنتيان ،باب يتازدهم:فقره1-17و
نيز اول قرنتيان.)11:6/
در قرآن نيز از زنان و دختران خواسته شده كه جلبابها (روسريهاي بلند) ختود را بتر ختويش
فرو افكنند( احزاب.)59/
در بارۀ وظايف زن ومرد نسبت امر زناشويي ،در عهد جديد آمتده استت كته مترد و زن بايتد
وظايف زناشويي را نسبت به يكديگر انجام دهند( اول قرنتيان.)3 :7/
قرآن نيز رابطة زن ومرد را با تعبير زيبايي بيان كرده است  « :آنان[ زنان] لباسي بتراي شتما وشتما
[ مردان] لباسي براي آنها هستيد» ( بقره)178/تعبير به لباس بودن زن براي مرد ومرد براي زن يتك
تعبير استعاري است .همچنانكه لباس عيوب انسان ميپوشاند ،الزم است زن و مرد با عمتل كتردن
به وظائف زناشويي خود تالش كنند تا گرفتار گناه ومعصيت نشوند.
در بحث نفقه و مخارج خانواده ،در عهد قديم مطالب مهمي وجتود نتدارد ولتي عهتد جديتد
كساني را كه نسبت به احتياجات خانوادۀ خود بيتوجه باشند مسيحي نميداند و او را از كتافر
نيز پستتر ميداند( اول تيموتائوس.)8 :5 /
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قرآنكريم مترد را ملتزم كترده كته نفقتة زن و مختارج ختانواده را بته طتور شايستته بپتردازد:
« و خوراك و پوشاك آنان[مادران] به طور شايسته ،بر عهدۀ پدر استت .قترآن در تقستيم كتار و
وظايف ميتان مترد وزن ،همتان طتور كته شتيردادن را بتر عهتده زن قترارداده استت ،مستووليت و
سرپرستي خانواده را نيز بر عهدۀ مرد نهاده است «:مردان ،سرپرست زنانند ،بهخاطر برتتريهتايى
كه خداوند برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و[نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج ميكننتد
( نساء.)34/
در بُعد برابري شخصيت زن و مرد ،در عهد قديم مطلبتي يافتت نشتد ،لتيكن در عهتد جديتد
مطالبي وجود دارد كه ناظر بر برتري مرد بتر زن استت( اول تيموتتائوس .)12-15 :2 /همچنتين
در عهد جديد به زنان اجازه داده نشده كه به مردان چيزي ياد دهنتد يتا بتر آنتان مستلط شتوند
(همان.)12 :2 ،
همانطور كه در آية  34سورۀ مباركه نساء نقل كرديم در قرآن نيز به برتري مرد بتر زن تصتريح
شده است .و البته اين برتري از باب تفاوت است و نه تبعيض ،تفاوت امر ممدوح و پسنديده است
وناشي از تواناييهاي زن ومرد در ادارۀ امور زندگاني است كه خدا فرمود است « :همانارا شتما را
گونهگون و متفاوت آفريدم»( نوح )14/وتفاوت عين عدالت است ،آنچه مخالف و ضتد عتدالت
ميباشد ،تبعيض است.
مقايسة تعالیم اخالقی قرآن و عهدين در عرصه جامعه

قرآن و عهدين در بسياري از زمينههاي اخالق جمعي با هتم توافتق دارنتد گرچته در برختي از
موارد نيز با هم اختالفاتي دارنتد كته در ايتن مقالته بته برختي از آنهتا بته صتورت متوردي و
يكبهيك اشاره ميشود.
صداقت و راستی

قرآن و عهدين در زمينة صداقت و راستي در بسياري از موارد با هم توافتق دارنتد .عهتد قتديم

صداقت و راستي را در ميان فضايل و اخالقي پايه و اساس بسياري از ارزشها ميداند .تورات
بر نهي از دروغگويي توصيه كرده است( ختروج.)9 :20/در قترآن مجيتد صتداقت چنتان مهتم
است كه زمينه ساز نبوت است.
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در قرآن راستي يكي از با ارزش ترين فضايل اخالقي است كته خداونتد آن را يكتي از صتفات
وامتيازات پيامبران معرفي كرده است ( مريم 41/و 56؛ اسراء .)80/قترآن نقطته مقابتل صتداقت را
كه كذب و دروغ است ،به عنوان خصلت كساني معرفي نموده است كته شتيطان بتر ايشتان نتازل
گرديده است( شعراء .)221-222/همچنين صداقت را مايه نجات و رستتگاري بتزر

متيدانتد

( مائده.)119/
عهد قديم صداقت را ماية هموارشدن ،راه نجات نيكوكاران ميداند(امثال )1-6 :11 ،و عهد
جديد نيز صداقت را جزء مهمترين احكام خداوند از ديدگاه حضرت عيسي(ع) معرفي كرده
است(متي )23:23/و بر هميشگي راستي گفتار تأكيد كرده و دروغ را نوعي لطمه زدن به خود
و جامعه ميداند( افسسيان .)2 :4/همچنين عهد جديد پيروان خود را به محبت صادقانه توصيه
نموده است(روميان )9 :12/و افزوده است كه بردۀ پاكي و صداقت باشند(همان.)18 :6/
انفاق ،صدقه و قرض

قرآن و عهدين در اصل اعطاي انفاق ،صدقه و قرض دادن به نيازمندان شباهتها و تفاوتهايي
با هم دارند .تورات به پيروان خود ،بر دِرو نكردن و نچيدن گوشته و كنتار متزارع و گذاشتتن
آنها براي فقيران و غريبان ،توصيه كرده است( الويان .)9-10 :19 /قرآن از جملته صتفات تقتوا
پيشهگان را در اين متي دانتد كته آنتان در امتوال ختود ،حقتي بتراي محرومتان وتهيدستتان معتين
ميكنند( ذاريات .)19/به مممنان دستور داده است به هنگام چيدن محصول ختود و بهتره بترداري
از آن ،حق بينوايان را نيز بدهيد( انعام.)141/
عهد قديم به دادن زكات (عشريه يا يك دهم) محصوالت و بته متوارد مصترف آن توصتيه
كرده است(تثنيه )22-28 :14 /در قرآن نيز دادن زكات و متوارد مصترف آن بيتان شتده استت
(توبه )60/در مورد قرض دادن در عهد قديم آمده است وقتي به فقير كمك ميكني مثتل ايتن

است كه به خداوند قرض ميدهي و خداونتد استت كته قترض تتو را پتس خواهتد داد( امثتال
سليمان.)17 :19 /
قرآن نيز قرض دادن مممنان به همنوعان خودرا قرض دادن بته ختدا متيدانتد( بقتره .)245/ولتي
تفاوت قرآن با عهد قديم در اين است كه تورات در اين خصوص تبعتيض قائتل شتده و جنبتة
مليتي و قوميتي به آن داده و به پيروان خود ميگويد «وقتي به برادر اسرائيلي خود پول يا غذا يا
هر چيز ديگري قرض ميدهيد از او بهره نگيريتد ولتي از يتك غريبته متيتوانيتد بهتره بگيريتد
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(تثنيه )19-20 :23 /اما قرآن گرفتن رباي قرضي را به منزلة اعتالن جنتگ بتا ختدا متيدانتد و بته
شدت با آن مخالفت نموده است( بقره.)279/
عهد جديد نيز بر كمك كردن بته فقترا (مترقس )7 :14/و ايتنكته اگتر كستي چيتزي از تتو
خواست به او بده و او را دست خالي روانه مكن (متتي )42 :5/و ستخاوتمندي و گشتادهدستتي
( لوقا )42 :11 /و ايثار و از خودگذشتگي( فيليپان )5 :4 /و نيز بر كمك كردن مخفيانته و دادن
صدقه طوريكه دست چپت از كاري كه دست راستت ميكند آگاه نشود توصه ميكند (متي/
.)2-4 :6
قرآن نيز با عهد جديد در زمينة توجه به نيازمندان و سخاوتمندي و از خودگذشتكي(حشتر)9/
و همچنين بهتر دانستتن صتدقة پنهتاني توافتق دارد ولتي صتدقه آشتكار را نيتز ختوب متيدانتد
(بقره.)270/
عفو و اغماض

در عهد قديم به ندرت از عفو و اغماض سخن گفتته شتده استت فقتط در دو متورد از عفتو و
گذشت داود پيامبر(ع) (نسبت به شائول و فردي به نام شتمعي) يتاد شتده استت ( اول ستموئيل/
 ،2-7 :24دوم سموئيل.)5-12 :26 /
قرآن و عهد جديد در ايتن زمينته در برختي از متوارد توافتق دارنتد .انجيتل عفتو و بخشتش
پروردگارنسبت به بندگان را مشرو به گذشت آنها از كستاني كترده استت كته در حتق آنهتا
بدي روا داشتهاند(متي .)14 :6 /قرآن نيز ميفرمايد« :همانطور كه دوست ميداريد خداوند شما
را ببخشايد ،شما نيز ديگران را ببخشيد»( نور .)22/عهد جديد عفو و گذشت را جزء مهمتترين
احكام خدا دانسته است(متي )23 :23 /و مسيح (ع) ميفرمايند كه اگر كسي به شما بدي كرد تا
«هفتاد مرتبه او را ببخشيد» (متي61 :19 /و )22قرآن مجيد نيز به عفتو و اغمتاض اهميتت زيتادي
داده ،و عفو گذشت را از خصوصتيات نيكوكتاران دانستته( آلعمتران )134/و عفتو را بته تقتوا
نزديكتر ميداند (بقره .)237/از آنجا كه عهد جديد در موضوع بخشش افرا كرده و به نحتو
مبالغهآميزي در همهجا دعوت به عفو و گذشت نموده است؛ و از ايستادگي در برابر ظالم نيز
نهي ميكند!(متي )39 :5 /ولي قرآن شيوۀ اعتدل را ميپسندد و ميفرمايد « :خداوند ظلم و ستمي
رابر بندگانش نميخواهد»(غافر« .)31/و نه ستم متيكنيتد و نته بتر شتما ستتم شتود (بقتره )279/و
اينكه خداوند هرگز كافران را بر مممنان تسلطي نداده است( نساء .)141/چون عفو و بخشتش
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بايد در جايي به كار گرفته شود كه مناسب باشد و اگر در متوردي بخشتش عامتل جستارت و
تجري شود آنجا بخشش زيانبار خواهد بود.
عدل و انصاف

قرآن وعهدين بر رعايت عدل و انصاف و اجراي آن با هتم توافتق دارنتد بتا ايتن تفتاوت كته
تعاليم عهد قديم نسبت به عهد جديد بيشتر بر عدل الهي تأكيد دارد ،ولي تعاليم قرآن در زمينة
اجراي عدالت بيشتر است.
در دستورات حضرت موسي(ع) به قضات بر رعايت عدل و انصاف در همه حال توصيه شده
است(تثنيه 16 /1و .)17قرآن نيز ميفرمايد :اگر ميان مردم حكم ميكنيد به عدالت حكتم كنيتد
( نساء.)58/
تورات از مردم خواسته است كه «در تمام معامالت خود بايد از ترازوهاي دقيق وانتدازههتاي
درست استفاده كنند «تثنيه )13 -16 :25/قرآن نيز در چنتدين متورد بته عتدالت در وزن كتردن
توصيه و تأكيد كرده است( انعام.)152/
در عهد قديم آمده كه سليمان از خداوند حكمتي ميخواست كه با عدالت بر مردم حكومت
كند( اول پادشاهان( 8 :3و )9قرآن نيز مأموريت پيامبراسالم (ص) را برقتراري عتدالت متيدانتد
(شوري )15/خداوند ميخواهد عدالت توسط انسانها در زمين مستقر گتردد (حزقيتال)30 :22 /
در قرآن نيز از قيام به عدالت توسط مردم سخن گفته شده است(حديد.)25/
در عهد جديد نيز آمده استت كته انبيتاء توانستتند عتدالت را در مملكتت ختود اجترا نماينتد
(عبرانيان )33 :11/عهد جديد عيسي(ع) را مظهر راستي و عدالت ميداند(يوحنا .)2 :2،البته عهد
قديم در مقايسه با عهد جديد خيلي بيشتر از عدل سخن گفته است و به هيچ مطلبتي ايتن قتدر
اهميت داده نشده است.
عهد و پیمان

در عهد قديم برخالف عهد جديد از عهد و پيمان بسيار ستخن گفتته شتده استت و متيتتوان
گفت يكي از واژههاي بسيار زياد در عهد قديم بعد از عدالت همين واژۀ عهد است البته بيشتر
از عهد الهي با بني اسرائيل سخن گفته شده است تورات وظيفة ابراهيم و فرزندانش و نسلهاي
بعدي را در نگاه داشتن عهد الهي ميدانند (پيتدايش )9-11 :17 /و از پيمتانشتكني نهتي شتده و
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هشدار داده شده است .يوشع از بنياسرائيل ميخواهد كه به قول خود با ديگتران وفتادر باشتند
(يوشع 6 :22 /و 23؛  18 :9و .)19در مزامير نيز بر وفاي به قول هر چند به ضررشان تمتام شتود
تأكيد شده است(مزاميتر .)4 :15/پيمتانشتكني نكتوهش و متذمت شتده ( ارميتا )34/و ايتنكته
شكستن عهد عذاب الهي را به دنبال دارد (دوم سموئيل1 :21 /؛ حزقيال16 :17 /و 19؛ عتاموس/
.)9 :1
عهد جديد دربارۀ عهد و پيمان به ندرت سخن گفته فقط از مستيحيان يهتودي نتژاد خواستته
است كه به ازدواج خود و عهد و پيماني كه به بستهاند وفادار باشند(عبرانيان.)4 :13 /
با توجه به فطري بودن اصل عهد و پيمان قرآن مجيد به صورتهاي مختلف از ما خواسته كه
به عهد و پيمان(خواه پيمانهاي الهي و خواه پيمانهاي ديگر) وفادار باشيم و لفظ عهد بتا تمتام
مشتقاتش  45بار در قرآن آمتده و قترآن بته صتورتهتاي مختلتف دستتور و امتر( نحتل )91/و
(بقره )40/و توصتيف و بيتان حتال افتراد نيكوكتار (بقتره )177/محكوميتت شتديد پيمتانشتكني
(رعد )25/وفادارترين فرد به وعدهها و پيمانها يعني خداوند (توبه  )111/ما را به رعايتت عهتد و
پيمان دعوت كرده است.
قرآن تخلفكننده از پيمان الهي را منافق متيدانتد(توبته )77/و پيمتانشتكنان را كتافر دانستته و
آنها را بدترين جنبندگان معرفي ميكند ( انفال.)55-59/
بدينگونه ميبينيم قرآن حكيم با درايت بتهطتور جتامع و همته جانبته و بتا در نظتر گترفتن تمتام
زواياي هر امري مطالب مفيد و سازنده و حياتبخش را بيان و برتري خود را در تمامي زمينهها بر
عهدين آشكار نموده است.
عفت و پاکدامنی

در زمينة تحكيم بنياد خانواده عفت و پاكدامني و دوري از زنا متون ديني با هم توافق بيشتتري
دارند .قوانين كيفري عهد قديم در مورد زنا (تثنيه ،22 :22 /الويان )10 :20 /و نيز قتوانين كيفتري
قرآن درباره زنا ( نور )2/حكايت از تشابه و توافق آنها در اين زمينه دارد .همچنين در تتورات از
ازدواج با محارم نهي شده است ( الويان .)6 :18 /در قرآن نيز ازدواج با محارم تحريم شده استت
( نساء .)23/و از موارد توافق قرآن بتا تتورات ،گتواهي دادن بتر عفتت وخويشتتن داري حضترت
يوسف(ع) است(سفر پيدايش7-10 :39 /؛ يوسف23/و .)24
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در تورات مخصوصاً در سفر الويان ،باب 18دربارۀ نهي از زنا تأكيد شده است افزون بر
اينكه يك مورد از بندهاي ده فرمان تورات به پرهيز از زنا اختصاص يافته است(سفرخروج/
 .)14 :20در تورات بيشترين لعنها مربو به زناست(تثنيه .)20-23 :27 /نيز در تورات آمده
است «:دختر خودرا بي عصمت مساز و او را به فاحشگي وامدار .مبادا زمين مرتكب زنا شود و
زمين پُرازفجور گردد»(سفر الويان.)19:30/
عهدجديد در اين زمينه به قرآن نزديكتر است چون زنا را به هتر شتكل كته باشتد خطتايي
بزر

دانسته و به پرهيزاز آن توصيه ميكند و ميگويد كه هيچ گناهي بر بتدن ماننتد زنتا اثتر

شوم نميگذارد( اول قرنتيان 13 :6 /و .)18
قرآن نيز به پيروان خود دستورداده است «:هرگز به زنا نزديك نشويد ،كه كار بسيار زشتت و
بد راهى است! ( اسراء)32 /
قرآن و عهدين در خصوص عفت و پاكدامني در بسياري از زمينهها با هم توافق دارند.
در عهد قديم مجازات بيعفتي و زنا به راه رفتن روي زغالهاي داغ تشبيه شده استت( امثتال:6 /
28و  .)29در عهد جديد نيز به دوري از آلودگي در پيوند زناشويي توصيه كرده و گفته است كته
خداونتتد افتتراد فاستتد و زناكتتار را قطعتاً مجتتازات خواهتتد كتترد (عبرانيتتان )4 :13 /و در تعليمتتات
حضرت عيسي(ع) از نگاه شهوتآلود به زنان نهي شده است و چنين نگاهي بته مثابته زنتا شتمرده
شده است (متي.)28 :5 /
قرآن نيز از مردان خواسته است كه نگاههاي ختود را نگتاه دارنتد و در ضتمن قترآن جلتوههتا و
مصاديق عفاف را نيز بيان كرده است( نور 30/و 31؛ احزاب.)32/
درنتيجه ،قرآن مجيد در مقايسه با عهدين بسيار دقيقتر و اصتوليتتر مطالتب را بيتان فرمتوده و
ظرافتهاي ويژه و خاص خود را نمايان ساخته است.
تواضع و فروتنی

هر سه متن ديني قرآن و عهدين از پيروان خود ميخواهند متواضع و فروتن باشند.
عهد قديم موسي(ع) را متواضعترين مرد روي زمين ميداند( اعداد )14 :12 /عهد جديتد نيتز
مسيح(ع) را الگوي فروتني ميداند( فيليپيتان7 :2 /و .)8قترآن نيتز در تعبيتري زيبتا خطتاب بته
پيامبراكرم(ص) نهايت تواضع و فروتني را نسبت به مممنان از حضرتش ميخواهد(شعراء) .در

79

مقايسة اصول اخالقی مطرح در قرآن وعهدين
__________________________________________________________________________________________

امثال سليمان آمده است« :بهتر است انسان متواضتع باشتد و بتا ستتمديدگان بنشتيند ( امثتال:16 /
.)19
در عهد جديد چنين ميگويد :فقط با اشخاص بزر

و مهم مشورت نكنيد با اشخاص عتادي

نيز خوش باشيد و خود را از ديگران داناتر نشماري(روميان.)16 :13 /
قرآن نيز به پيتامبر(ص) متيفرمايتد« :بتا كستاني بتاش كته پروردگتار ختود را صتبح و عصتر
ميخوانند و تنها رضاي او را ميطلبند؟ و هرگز به دليل زيورهاي دنيا ،چشمان خود را از آنها
بر مگير()...كهف .)28/عهدين تواضع را ماية بزر

و سربلندي ميدانند(()33 :15متي.)12 :23 /

درعهد قديم آمده( :من از نگاه متكبرانه و غرور نفترت دارم)( امثتال )13 :8 /در موعظتههتاي
لقمان در قرآن نيز آمده است« :پسرم با بياعتنايي از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه
مرو كه خدا هيچ متكبر مغروري را دوست ندارد.
بدينسان ميبينيم ،قرآن برخالف عهد جديد كه ميگويد« :اگر كسي بته تتو زور گويتد بتا او
مقاومت كن» (متي )39-42 :5 /مطلقگرايي را در مسائل اخالقي نادرست ميداند و همانگونه
كه در خور اين كتاب اسماني و نسخه نجاتبخش است مطالب را بته طتور كامتل بيتان كترده
است.
رازداری

از رازداري در عهدين و مخصوصاً عهد جديد بسياركم سخن به ميان آمده است.
عهد قديم بر افشا نكتردن راز (مخصوصتاً راز همستايه) اشتاره كترده و افشتاي راز را ستبب
بياعتمادي ميداند ( امثال9 :25 /و  )10و از معاشرت با آدم سخنچين به ختاطر فتاش كتردن
اسرار نهي كرده است .قرآن ،براي حفظ جان مممن به وي اجازه ميدهد،تا ايمان خود را از نظتر
ديگران پنهان نمايد( غافر.)28/
قرآن در همين خصوص ،مسلمانان را به حفظ احتيا در شنيدن گزارشها توصيه متيكنتد كته
اگر شايعاتي شنيديد آن را انتشار ندهيد .بلكه آن را به پيامبر و اولياء امتر ارجتاع دهيتد تتا دربتارۀ
درستي و نادرستي آن اظهار نظر كنند( نساء. )83 /قرآن ،كساني را كه تتالش متيكننتد ،فحشتا و
زشتكاري را ميان مممنان شايع سازند ،سخت توبيخ نموده و وعدۀ مجازات در دنيا وآخترت را بته
آنها داده است( نور .)19/به رازداري نظامي يعني اينكه برختي از استرار نظتامي بتراي دشتمن
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پوشيده بماند اشتاره كترده استت( انفتال )27/متيبينتيم كته قترآن در مقايسته بتا عهتدين تمتام
جوانب(مثبت و منفي) يك امر را مدنظر داشته است.
امانتداری

عهدين و مخصوصاً عهد جديد در اين زمينه به ندرت سخن گفتهاند .در تورات كسي را كته از
بازگرداندن امانت خودداري كند يا در آن خيانت كند گناهكار ،ميداند(الويان.)1 -6:6 /
در قرآن نيز در خطاب به مسلمانان ،دستور داده است ،در امانتهاي خود خيانت نكنيتد( انفتال/
 .) 27البته در عهد قديم بر محافظت و مراقبت خداوند از افراد امتين مطتالبي آمتده استت(مزاميتر/
 23 :31و  )18 :37ولي در عهد جديد جز در مكاشفة يوحنا «ايتن پيغتام كستي استت كته همتواره
حقيقت را با امانت و راستي آشكار ميسازد»(مكاشفه )14 :2 /مطلبي يافت نميشود.
احسان و نیكوکاری

در اصل مقولة احسان و نيكوكاري ،هر سه متن ديني( قرآن و عهدين) با هم توافق دارنتد ولتي
هر يك از كتب مقدس به گونهاي در اهميت احسان و نيكوكاري سخن گفتتهانتد .عهتد قتديم
نيكوكاري را عامل پايداري دانسته است( امثال )12 :7 /قرآن ،به مسلمانان دستور ميدهتد ،تتا بتا
ديگران به عدالت رفتار كنند و به آنها نيكي و احسان نمايند( نحل.)90 /
عهد قديم نيكوكاري را باعث امنيت دانسته (مزامير )3 :37 /و نيكان را برخوردار از امنيتت و
مراقبت الهي ميداند (مزامير )17 :37 /و نيكويي را موجب نجات ميداند(همان.)39 :37 /
قرآن نيز بر همراهي و ياري خداوند نسبت به مممنان و نيكوكاران تأكيد ورزيده استت( نحتل/
 .)128به عالوه ميفرمايد ،خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد( آلعمتران .)148 /عهتد جديتد
نيز نيكوكاري را باعث خشنودي الهي دانسته(عبرانيان )16 :13 /و به پيتروان ختود متيآمتوزد كته
نيكوكاري را از خانه شروع كنند( اول تيموتائوس )4 :5 /در قرآن نيز از زبان حضترت عيستي(ع)
چنين آمده است و خداوند مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده است(مريم.)32 /
قرآن ميفرمايد ،هرگز نيكي با بدي يكسان نيست و اگر كسي به تو بدي كرد،آن را به بهتترين
روش از خود دفع كن( فصلت.)34 /
قرآن ،برخي از مصاديق احسان رانيز بيان كرده است :احسان به پدر و مادر ( اسراء )23 /احستان
به فرزندان( ،طه )132 /احسان به خويشاوندان ( نساء )36 /احسان به يتيم (بقره.)83 /
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امربهمعروف و نهیازمنكر

اصطالح امربهمعروف در عهدين وارد نشده است ولي اين اصطالح از متون اين كتابهتا فهميتده
ميشود.
قرآن و عهدين بهويژه عهد قديم ،در اصل فريضة امربهمعروف و نهيازمنكر با هتم توافتق دارنتد،
ولي در شرايط و مراحل و شيوۀ اجراي آن قرآن مطالبي را بيان فرموده كه عهدين فاقد آن استت،
احكتتام صتتادره از خداونتتد بتتر موستتي(ع) در ده فرمتتان حكايتتت از اهميتتت امتتربتته معتتروف و
نهيازمنكر دارد.
اينكه گفته شده قتل نكن ،زنا نكن ،دزدي نكن ،دروغ نگو (خروج )13-16 :20 /در قرآن نيتز
ميفرمايد« :و كسي را كه خدا خونش را حرام شمرده نكشتيد جتز بته حتق ( استراء)33 /يعنتي در
صورتي ميتوانيد وي را بكشيد كه مرتكب قتل شده باشد،مجازيد كته وي را قصتاص كنيتد .در
ده فرمان گفته شده است :دزدي نكن ( )15 :20قرآن نيز ميفرمايد« :دست مترد دزد و زن دزد را
به كيفر عملي كه انجام دادهاند قطع كنيد» (مائده .)38 /يكي از موارد ده فرمان چنين است «پدر و
مادرت را احترام كن» (خروج )12 :20 /قرآن نيز در آيات متعددي دستور بته احستان بته والتدين
داده است (پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكي كنيد؛( اسراء.)23/
در تورات آمده است كه هيچ يك از شما نبايد با محارم خود همبستر شود» ( الويان )6 :18 /در
قرآن نيز ازدواج با محارم حرام شده است( نساء.)22 /
در عهدقديم آمده كه« سخنچيني نكنيد( الويتان .)19 :16 /قترآن نيتز اطاعتت كتردن از ستخن
چنين را نهي ميكند( قلم10 /و.)11
در تورات آمده كه «از كسي كينه به دل نگيريد»( الويان .)17 :19 /قرآن نيتز در وصتف تابعتان
(كساني كه بعد از مهاجران و انصار آمدند)ميفرمايد « :در دلهايمتان حستد و كينتهاي نستبت بته
مممنان قرار مده» (حشر.)10/
مزامير از معاشرت با گناهكاران نهي ميكند (مزامير )4 :101 /قترآن نيتز يكتي از علتتهتاي
جهنمي شدن را همنشيني با اهل باطل ميداند (و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بتوديم)
(مدثر .)45 /قرآن همة افراد جامعه را در قبال اين فريضه مسوول و اجراكنندگان اين فريضه را
در زمرۀ صالحان و رستگاران محسوب ميكند ( آلعمران104 /و .)114
ميبينيم كه قرآن در مقايسه با عهدين بسيار جامعتتر و گستتردهتتر بته ايتن فريضته پرداختته و
ناگفتهها و نواقص آنها را بيان نموده و تكميل كرده است.
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پاسخ بدی را به نیكی دادن

در مورد پاسخ بدي را به نيكي دادن قرآن و عهدين با هم توافق دارند.
درعهد قديم آمده است با اينكه برادران يوسف با او بسيار بدرفتاري كردند اما يوسف(ع) بتا
نيكي با آنان رفتار كرد(پيدايش )25 :42 /در مثلهاي سليمان(ع) نيز توصيه شده است كه بدي
را با بدي تالفي نكنيد ،بلكه منتظر باشيد تا خداوند عمل كند( امثال )12 :20/در عهد جديد نيز
بر اينكه هرگز عوض بدي ،بدي نكنيد .و هرگز از كسي انتقام نگيريد .بلكه انتقام خود را بته
خداوند واگذاريد .توصيههايي شده است(روميان.)17-21 :12 /
در قرآن مجيد نيز بر دفع كردن بدي با بهترين روش توصيه شده است(مممنون .)96 /در عهتد
جديد آمده است كه اگر دشمنت تشنه و گرسنه باشد به او آب و غتذا بتده تتا از كتاري كته
كرده شرمگين و پشيمان گردد و اجازه ندهيد بدي بر شما غلبه كند بلكه با نيكي كتردن بتدي
را مغلوب سازيد (روميان .)17-21 :12 /در قرآن نيز بر دفع بدي با نيكي حتتي بتا كستاني كته
ميان شما و آنان دشمني است توصيه شده است( فصلت.)34 /
البته اسالم مانند مسيحيت نيست كه معمتوالً در ايتنگونته متوارد افترا متيكننتد بلكته روش
برخورد اسالم با كساني كته از ايتن شتيوه ستوءاستتفاده متيكننتد مقابلته بته مثتل يتا مجتازات
است ،لذا اسالم مطلقگرايي را در اينگونه موارد نادرست ميداند.
محبت به همنوع

قرآن و عهدين در اين خصوص با هم توافق دارند و ميتوان گفتت كته عهتد جديتد بته هتيچ
مقولهاي بهاندازۀ محبت اهميت نداده است به گونهاي كه محبت را قانون مسيح و بتاقي ابتدي
ميدانند( اول قرنتيان.)18 :13/
تورات تمامي احكام خدا و گفتار انبياء را در دوست داشتتن ختدا و دوستت داشتتن همستايه
ميداند (تثنيه 5 :6 /و الويان .)18 :19 /قرآن مجيد نيز شديدترين محبت را محبت مممنان نسبت
به خداوند دانسته( بقره )165 /و مممنان را نسبت به همديگر رحيم و مهربان ميداند( فتح )29/و
به نيكي كردن (دوست داشتن همسايه) سفارش كرده است( نساء.)36/
عهد جديد تنها حكم و قانوني را كه الزم ميداند محبت دانسته (روميان )10 :13/و ميگويتد
(زندگي واقعي و عالي در محبت كردن به همنوعان نهفته استت(يوحنتا )9-11 :2 /عهتد جديتد
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مبناي دوست داشتن ديگران را حكم خداوند ميداند و ميگويد :اين حكم خداستت كته هتر
كس او (خدا) را دوست ميدارد بايد همنوع خود را نيز دوست بدارد( اول يوحنا.)21 :4 /
خدمت به همنوع

قرآن و عهدين در اين مورد نيز با هم توافق دارنتد .حضترت موستي(ع) بتا كمتك كتردن بته
دختران يترون (شعيب) پيامبر(ع) باعث شد تا آنها گوسفندانشان را آب داده و زودتر به خانته
بروند(خروج.)17 :2/
در قترآن نيتز متاجراي كمتك حضترت موستي(ع) بته دختتران شتعيب(ع) بيتان شتده استت
( قصص )24/در عهدجديد نيز سفارش شده كه در اين راه بتا شتور و شتوق روحتاني ختدمت
كنيد (روميان.)11 :12/
و حضرت عيسي(ع) نيز در توصيه به مردم و شاگردانش بزرگي را در خدمت كردن ميدانتد
(متي. )11 :23/
صلح و مسالمت (اصالح میان مردم)

عهد قديم در مقايسه با عهد جديد كمتر از صلح و صفا سخن گفتته استت ولتي عهتد جديتد
توصيههاي بسياري در اين زمينه دارد به طوريكه ميتوان گفت در ميان تعتاليم اخالقتي عهتد
جديد بعد از محبت به هيچ مقولهاي اين قدر اهميت داده نشده است.
انجيل متي كساني را كه براي برقراري صلح در ميان مردم كوشش ميكنند ،فرزندان خداوند
ناميده (متي )9 :5/و آخرين نكتهاي را كه به مسيحيان گوشزد ميكند در خصوص صلح و صفا
با مردم است(دوم قرنتيان )11 :13 /عهد قتديم نيتز پيتام خداونتد بته قتوم استرائيل را در رفتتار
مسالمتآميز توأم با صلح صفا ميداند(زكريا 16 :8 /و .)10 :9
در قرآن نيز به مممنان سفارش شده است كه «همگي در صتلح و آشتتي در آييتد»(بقتره)208 /
عالوه بر اين در قرآن مجيد آيات زيادي پيرامون صلح آمده و صتلح را ميتان بترادران متممن
ديني توصيه كرده (حجرات )10/و به اصالح (ذاتالبين) نيز سفارش كرده است( انفال.)1/
احترام به جان انسانها و شخصیت افراد

در خصوص احترام به جان انسانها قرآن و عهدين با هم توافق دارند .عهد قديم كشتن انسانها
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را به اين دليل كه شبيه خداوند آفريده شدهاند جايز نميداند و ميگويد كته قاتتل انستان بايتد
كشته شود(پيدايش5 :8 /و.)6
عهد جديد نه تنها قاتل انسان را محكوم به مر

ميداند بلكه كوچكترين خشونت نستبت

به برادر ديني را مستحق محاكمه ميداند و سزاي ناسزاگويي به دوست را آتش جهنم متيدانتد
(متي .)21 -22 /قرآن در چند سوره كشتن انسانها را جز به حق حرام دانسته است( انعام151 /؛
اسراء33 /؛ فرقان.)68 /
در عهد قديم قاتل انسانها مورد لعن واقع شده است( تثنيه )24-25 :27 /در قرآن نيز قاتتل فترد
مممن مورد لعن واقع شده است( نساء.)93/
تفاوت قرآن و عهدين در اين خصوص در اين است كه قرآن مجيد در مورد قتتل انستانهتا
قيد (جز به حق) را آورده است.
قرآن قتل يك انسان بيگناه را به مثابه قتل تمتام انستانهتا و رهتايي و نجتات يتك انستان از
مر

را نيز به مثابته زنتده كتردن تمتام انستانهتا متيدانتد (مائتده )32/و نهايتتاً ايتنكته قترآن

شديدترين مجازات را براي قتل عمدي مممن قائل شده است( نساء.)93/
يتیمنوازی

در خصوص يتيمنوازي و حمايت از يتيم قرآن و عهد قديم توافق بيشتري با هم دارند فقتط در
يك مورد به كمك كتردن بته يتيمتان در عهتد جديتد ستفارش شتده استت(مستيحي پتاك و
بيعيب كسي است كه به كمك يتيمان و بيوه زنان ميشتابد»(يعقوب.)27 :1 /
ولي عهد قديم در خصوص يتيمان توصيههاي بيشتري داشته و شباهت بيشتري با قترآن دارد.
در عهد قديم توصيه شده است كه با يتيمان بته عتدالت رفتتار شتود (تثنيته .)17 :24 /قترآن نيتز
سفارش ميكند كه در امور مربو به يتيمان به عدالت رفتار كنيد ( نساء .)127/در عهتد قتديم
كساني كه به يتيمان رحم نمتيكننتد سترزنش شتدهانتد( ايتوب .)27 :6/در قترآن نيتز يكتي از
ويژگيهاي منكران قيامت يتيم را با خشونت راندن بيان شده است(ماعون.)2 /
در عهد قديم از بهرهكشي كردن از يتيم نهي شده (خروج )22 :22/از ظلتم و ستتم نستبت بته
ايتام شكايت شده است (حزقيال .)7 :22 /كساني كته بته يتيمتان ظلتم كننتد ،متورد لعتن واقتع
شدهاند ( )19 :27قرآن نيز ميفرمايد :كساني كه اموال يتيمان را به ظلم و ستتم متيخورنتد .در
حقيقت آتش ميخورند ( نساء.)106 /
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عالوه بر توافق قرآن با عهدين در موارد فوق قرآن مجيد توصيههايي در متورد پنتاه دادن بته
يتيم (ضحي )1/نيكي كردن به يتيم (بقره ( )83 /نساء )36 /صيانت از اموال يتيم (عوض نكتردن
مال يتيم و مخلو نكردن آن با مال خود( نساء )2/مصلحت يتتيم را در كارهتا در نظتر گترفتن
(بقره )220/واگذار كردن اموال يتيمان پس از آزمودن آنها و به سن بلوغ رستيدن آنهتا دارد
( نساء )6/بدينسان ميبينيم كه قرآن مجيد در مقابل عهدين مسائل مهمتر و گستردهتري را در
مورد ايتام بيان كرده و برتري خود را نسبت به كتب پيشين آشكار ساخته است.
مهماننوازی ،اکرام مهمان و اطعام طعام

قرآن و عهدين در خصوص مهماننوازي و اكرام مهمان با همديگر توافق دارند.
عهد قديم و قرآن هر دو ماجراي مهماننوازي حضرت ابراهيم و پذيرايي كتردن آن حضترت
از مهمانانش را با گوشت گوساله بيان كردهاند با اين تفاوت كه در قرآن مجيد آمده است كه
مهمانان حضرت ابراهيم(ع) فرشتگان بودنتد و غتذا تنتاول نكردنتد ولتي عهتد قتديم آنهتا را
مرداني(سه مرد) دانسته كه غذا تناول كردند(هود69 /و70؛ ذاريات 24/تتا )36و (ستفر پيتدايش/
.)1 -18:8
عهد جديد نيز بر باز بودن در خانه بته روي مهمتان توصتيه كترده استت (روميتان )13 :12 /و
انجيل لوقا ميگويد وقتي مهماني ميدهيد فقرا و لنگان و شالن و نابينايتان را دعتوت كنيتد تتا
نزد خداوند در قيامت مأجور باشيد (لوقا13 :14 /و .)14
در عهد جديد نيز آمده كه حضرت عيسي (ع) در دو نوبت به جمعيتت چهتار هتزار نفتري و
پنج هزار نفري كه گرسنه بودند طعام دادند (مرقس1-9 :8 /؛ متي.)15-21 :14 /
در عهد قديم مهماننوازي حضرت يوسف(ع) و پذيرايي كتردن او از بترادرانش آمتده استت
(پيدايش.)33-34 :43 /
در قرآن نيز از حضرت يوسف(ع) به عنوان بهترين ميزبان ياد شده است(يوسف )59/و در هر
سه متن ديني قرآن وعهدين بر غذا دادن به غريبان (تثنيه.)19 :10 /
در قرآن مجيد در مورد آداب مهمان توصيههايي شده است كه عهدين فاقد آن است .اينكته
بدون دعوت به جايي نروند( احزاب )53/بتا اجتازه وارد شتويد( نتور )27/قبتل از وقتت نرويتد
(احزاب )53 /هر گاه غذا تناول كرديد فورا پراكنده شويد ( احزاب )53/اگر صاحبخانه عذر
آورد عذر او را بپذيريد( نور )28/به تازه واردها جا دهيد و احترام قائل شويد(مجادله.)11/
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حلم

در زمينة حلم در عهد قديم مطلبي يافت نشد در عهد جديد نيتز آنطتور كته صتاحب قتاموس
گفته است منظور از حلم همان فروتني است (هتاكس ،ص  )329و فقتط يتك متورد در عهتد
جديد وجود دارد كه در خصوص حلم به معناي واقعي آن است در عهد جديد آمده است كه
(رفتار ديگران را تحمل كنيد (كولسيان.)13 :3 /
قرآن يكي از ويژگيهاي بندگان خاص خداوند را ناديده گرفتن ناماليمتات و تحمتل رفتتار
ناشايست ديگران دانسته ( فرقان63/و )72و حلم و بردباري را از صفات برجستهاي ميدانتد كته
انبياي بزر

و تأثيرگذار در حيتات اقتوام بشتري بته آن متصتف بتودهانتد و خداونتد ختود و

پيامبرانش را داراي اين صفت دانسته (مائده 4/و هود )75/و حلم را اولين و مهمتترين خواستتة
حضرت موسي(ع) از خداوند دانسته (طه )25/و پيامبر بزرگوار اسالم(ص) را به حلم و بردباري
و مدارا كرد با مردم توصيه نموده است( اعراف.)119/
صلة رحم

يكي از امتيازات قرآن نسبت به عهدين توصيه به صلة رحم است در عهدين پيرامون صلة رحم
مطلبي يافت نشد.
قرآن كمك به بستگان و خويشاوندان را جزء حقوق مالي ثروتمندان و يك حق واجب بيان
كرده است( اسراء )26/و انفاق به خويشاوندان را جزء صفات نيكوكاران ميداند( بقتره )177/و
صلةرحم را در رديتف پرستتش خداونتد قترار داده استت(بقتره83/؛ نستاء1/و )36قترآن فرمتان
پروردگتار را مبتنتي بتر بخشتش بته خويشتاوندان متيدانتد( نحتل )90/و قتاطع رحتم و پيونتد
خويشاوندي را لعن كرده است(محمد22 /و .)23
ادب

يكي ديگر از امتيازات قرآن نسبت به عهدين توصيه به ادب(آداب) است .در قترآن مستلمانان
به رعايت برخي از آيينها و قواعد ادب و نزاكت ملزم شتدهانتد .خداونتد بته پيامبراستالم(ص)
ميگويد« :به بندگانم بگو سخني بگويند كه بهترين باشد»( اسراء .)53 /وظيفة اخالقي فرزنتداني
را كه با پدر و مادر در يك خانه زندگي ميكنند بيان كرده كه نبايد بدون اجازه به مكاني كه
پدر و مادر در آنجا استراحت ميكنند وارد شوند( نور 58/و.)59
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قرآن پاسخ دادن به تحيت به طور احسن و يا مانند آن توصيه فرموده ( نستاء )86/و بته رستم
ادب به همگان ميفرمايند كه چون به خانهاي داخل شديد بتر خويشتتن ستالم كنيتد ،ستالم و
تحيتي از سوي خداوند (سالمي) پربركت و پاكيزه ( نور.)61/
به فرمودۀ قرآن فرشتگاني كه بر نيكوكاران در بهشت وارد ميشوند و پتذيرايي آنتان هستتند
آنان را با تحيت معمول مسلمانان يعني سالم علتيكم استتقبال متيكننتد (رعتد ( )24 /نحتل32 /؛
زمر .)73حضرت ابراهيم (ع) و مهمانانش با گفتن سالم بر يكديگر تحيت گفتهاند(هود.)69/
آسانگیری

يكي ديگر از امتيازات اسالم بر عهدين آسانگيري در امور ديني و دنيايي است دين اسالم نيز
بر همين پايه شريعت (سمحه و سهله) نام گرفته است.
خداوند در جعل و تشريع قوانين و احكام بر بندگانش آسان گرفته و تكليف بتر چيتزي كته
خارج از توان آنهاست نداده استت (بقتره .)18/قترآن بته پيتروانش توصتيه متيكنتد كته «اگتر
بدهكار قدرت پرداخت بدهي خود را نداشته باشد او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد و اگر براي
خدا به او ببخشيد بهتر است(بقره.)280/
نحوة رفتار با دشمن در جهاد

عهد قديم در اين زمينه به مهلت دادن مردان دشمن تا اينكه خود را تسليم كنند توصتيه كترده
است(تثنيه .)10 :20 /قرآن نيز چهار ماه به مشركان مهلت داده تا هر جا كه ميخواهنتد برونتد
يا در اين مورد فكر كنند (توبه.)2/
در قوانين جنگي عهد قديم دربارۀ مردم شهرهاي خارج از سرزمين موعتود بتر استير گترفتن
تمام مردان دشمن حتي در صورتي كه خودشان را تسليم كنند امر شده است (تثنيه.)11 :20 /
عهد قديم دستور بر نابودي تمام مردان دشمن در صورت تسليم نشتدن و نگهداشتتن زنتان و
اموال آنان نموده است(تثنيه.)12-14 :20 /
در قوانين جنگي تورات دربارۀ مردم شهرهاي داخل سرزمين موعود آمده كه در زمان جنگ
هيچكس را نبايد زنده بگذاريد ،هر موجود زندهاي را از بتين ببريتد و تمتام قبايتل را بته كلتي
نابود كنيد (تثنيه .)16-18 :20 /اما قرآن مجيد بعد از استير گترفتن از دشتمن در ميتدان جنتگ
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توصيه ميفرمايد :يا آنان را بالعوض آزاد كنيد و يتا در برابتر آزادي از آنهتا فديته (غرامتت)
بگيريد (حمد.)4/
عهد قديم در هنگام نبرد با دشمن بر قطع نكردن درختان ميوه ولي قطع كتردن بقيته درختتان
توصيه كرده است(تثنيه.)19-20 :20 /
عالوه بر موارد فوق قرآن كريم به پيشنهاد صلح از طرف دشمن تمايل نشان داده( انفتال)61/
و به احسان و نيكويي و گذشت در مورد اسراي جنگي توصيه فرموده است(محمد.)4/
مقايسة تعالیم اخالقی قرآن و عهدين در عرصة محیط زيست

در زمينة محيطزيست و حقوق حيوانات در عهد قديم مطالبانتدك و جزئتي در خصتوص بتا
بهداشت محيط و رفتار با حيوانات وجود دارد ،ولي همينقدر كه يكي از ده فرمتان اختصتاص
به رفتار با حيوانات دارد ،خود اهميت اين موضوع را در عهد قديم نشان ميدهتد(ختروج :20/
 .)10-8قرآن و تورات در اينكه مأموريت انستانهتا در زمتين فرمتانروايي و تستلط بتر ديگتر
موجودات است توافق دارند(سفر پيدايش( ،)27-28 :1 /بقره.)30/
ولي در عهد جديد مطلتب چشتمگيري دربتارۀ محتيط زيستت وجتود نتدارد و فقتط مطتالبي
پيرامون منابع طبيعي در اناجيل آمده ولي از چگونگي و شيوه ارتبا با طبيعت ستخن بته ميتان
نيامده است.
در اناجيل متي و مرقس به مطالبي بر ميخوريم كه خود حكايت از بد اخالقتي بتا طبيعتت و
حيوانات ميكند .درعهد جديد آمده كه« :وقتي مسيح ميخواست وارد اورشليم شتود بعضتيهتا
شاخههاي درختان را بريده و جلوي او روي جادهها ميانداختند(متي8 :21 /؛ مرقس.)8 :11 /
قرآن مطالب زيتاد و دستتورالعملهتاي مهمتي دربتارۀ طبيعتت و محتيطزيستت و چگتونگي
استفاده و بهرهمندي از آنها دارد .قرآن از طبيعت به عنوان آيت الهي يتاد كترده استت (:يتس/
 )33و دستورالعمل استفاده از طبيعتت را بته بشتريت ابتالغ نمتوده استت[،« :از نعمتتهتاي الهتي]
بخوريد و بياشاميد ،ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نميدارد!» ( اعراف.)31 ،
قرآن به دليل آثار زيانبار اسراف و تبذير آن را به شدت محكوم كرده و در رديتف گناهتان
كبيره قرار داده است ،قرآن ،مبذرين يعني كساني را كه منابع و نعمتهاي ختدادادي را تلتف
ميكنند برادران شيطان ميداند كه همچون شيطان كفران نعمت ميكنند ( :اسراء.)27 ،
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قرآن طبيعت و موجودات زنده را نشانههايي جهت ستوق دادن بشتر بته تفكتر و تعقتل بتراي
آشنايي با خالق و خداشناسي ميداند ( آلعمران .)190 /همچنتين در آيتات زيتادي طبيعتت را
نشانه يا نشانههتايي بتراي ذات پتاك ختدا و يگتانگي او بتراي صتاحبان عقتل،انديشته و ايمتان
ميداند(بقره .)164 /به عالوه در قرآن سورهاي بتا نتام انعتام (چهارپايتان) وجتوددارد كته در آن
منافع حيوانات براي انسان را بيان كرده است وگوياي اهميت دادن به حقوق حيوانتات وحراستت
از حفظ طبيعت است( انعام142-144 /و نحل.)5-8 /
قرآن حكيم در آيات زيادي از نباتات ،مراتع و درختان و ميوهها سخن به ميان آورده استت
كه اين نشاندهندۀ اهميت منابع طبيعي و نقش حياتي آنها در چرخه طبيعت و زندگي انسانها
ميباشد(يس.)33-35 /
بدينگونه ميبينيم كه اين كتاب حياتبخش طبيعت و محيطزيست را آيتالهي جهت تفكر
و تعقل و معرفت نسبت به خالق آن و مسخّر انسان براي بهرهمندي و استفادۀ صحيح و بهينه از
آن ميداند و عالوه بر آن روشهتاي درستت تعامتل بتا طبيعتت و محتيط زيستت و پيامتدهاي
سوءاستفاده از آن را گوشزد كرده و اين گونته خاتميتت و جامعيتت ختود را نستبت بته كتتب
پيشين مبرهن ميسازد.
نتیجه

نويسندگان در اين مقاله ،نخست گزارشي از اصطالح عهدين( كتب مقدس يهوديان ومستيحيان )
ارائه دادند و از آنجا قرآن براي مخاطبان خودش درايتران شتناخته شتده استت ،آن را بتي نيتاز از
معرفي دانستيم .در ادامه به مقايسة مفاهيم و اصول اخالقي مطرح در اديان ابراهيمي( آيتين يهتود،
مسيحيت واسالم) در سه محور اساسي پرداختهايم :مقايسته در موضتوع ختانواده ،جامعته ومحتيط
زيست .و برخي از مصاديق آنها را ذكر كردهايم .شايان ذكر است كه موضوعات اخالقتي مطترح
در اديان ابراهيميمنحصر به موارد ياد شده نيست بلكته بستيار گستترده استت و شتامل همتة ابعتاد
زندگاني بشري ميشود ،ليكن از آنجا كه بررسي همة آنهتا در يتك مقالته ميستور نيستت،به بيتان
بررسي ابعاد سه گانة ياد شده پرداختهايم و انتظار ميرود كه ،ديگر محققان به بررسي ابعاد ديگتر
به پردازند.در اين بررسي متوجه شديم كه جنبههاي مشترك اصول اخالقي پذيرفتته شتده توستط
اديان الهي ابراهيمي بيش از جنبههاي افتتراق آنهاستت و علتت آن متيتوانتد ،عتدم تحريتف ايتن
اصول اخالقي در نزد يهوديان ومسيحيان باشد ،زيراكه تغيير اصول اخالقتي وتحريتف آنهتا نفعتي
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براي تحريفگران در بر نداشته است وچه بسا تغييتر وتحريتف آنهتا بتر ضتدب وضترر صتاحبان
قدرت بوده است از اين جهت اصول اخالقي ارائه شده در كتب مقدس كمتر آسيب ديتده استت
كه جاي بسي خوشبختي براي دينداران دارد.
يادداشتها

 Refqa .1به التين(ربكا)
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