
 

 

 

تبيين تطبيقي مباني نظري، شرعي و اخالقي اسالم، يهوديت و 
 مسيحيت

  �بتول واعظ
  ي، تهرانئاستاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبا

  ��رقيه كاردل ايلواري
  ي، تهرانئادبيات فارسي، دانشگاه عالمه طباطبا زبان و دانشجوي دكتري

 )1/6/91 :تاريخ تصويب  10/3/91:تاريخ دريافت(

  چكيده
اين پژوهش بر آن بوده است تا براي شناخت دقيق و حقيقي دين اسـالم  

توحيد، نبـوت و  (از منظر قرآن، اركان آن را كه عبارت از اصول اعتقادات 
و مقررات است، با اركان دو دين الهـي   ، اخالق و اخالقيات و قوانين)معاد

از . اي مـورد بررسـي قـرار دهـد    يهوديت و مسيحيت بـه صـورت مقايسـه   
رهگذر اين پژوهش، برتري و امتياز دين اسالم از نظر قرآن كه در زمينـه  

گرا و منطقـي اسـت، نسـبت بـه دو ديـن      اصول و اركان آن، ديني اعتدال
. ري روي در تفـريط، روشـن شـد   ديگر كه يكي روي در افراط دارد و ديگ

  براي نمونه در بحث توحيـد و خداشناسـي، توحيـدي كـه قـرآن معرفـي       
ناپـذير و بـه دور از    نظير و تجزيـه كند به معناي يگانگي خداوندي بي مي

صفات انساني است؛ اما توحيد در دين يهوديت، توحيدي نوعي است كـه  
ديـن مسـيحيت نيـز    گيرد و توحيـد  براي خداوند شبه و مثل در نظر مي

چون قائل به تثليث است، توحيدي عددي است كه خداوند از آن مبـرا و  
  . منزه است

  . ، قرآن، تورات، انجيل، اركان ديناسالم، يهوديت، مسيحيت: ها كليدواژه

                                                            
*. E-mail batulvaez@yahoo. com 
**. E-mail: lateletka@yahoo. com 
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  مقدمه

و نزول وحـي  ) ص(با وجود گذشت بيش از هزار و چهارصد سال از بعثت پيامبر اكرم 
هـا صـورت گرفتـه، هنـوز      هاي قرآني وسيعي كه در اين زمينـه  و پژوهشقرآن آسماني، 

آنگونه كه بايد، مورد قرآن عنوان خاتم اديان بزرگ الهي از منظر  مفهوم حقيقي اسالم به
  . بررسي قرار نگرفته است

هـاي آن   شناسانه هر ديني مستلزم شناخت كامل اركان و پايه شناخت دقيق و معرفت
، اخالق و )توحيد، معاد، نبوت(لهي شامل سه حوزه اعتقادات اركان اصلي هر دين ا. است

ازآنجا كه هدف اين پژوهش شناخت اركان اسـالم  . شود اخالقيات و قوانين و مقررات مي
گرايي اركان ديـن اسـالم نيـز، تنهـا بـا       بوده و نشان دادن برتري و اعتدالقرآن از منظر 

پذير اسـت، از ايـن رو    مسيحيت امكانمقايسه آن با دو دين الهي ديگر يعني يهوديت و 
در مقايسـه بـا   قـرآن  در اين پژوهش تالش شده است تا درباره شناخت اسالم از ديدگاه 

  : هاي ذيل پاسخ داده شود اديان توحيدي ديگر يعني يهوديت و مسيحيت به پرسش
ـ قرآناز منظر ) توحيد، نبوت، معاد(اصول اعتقادات اسالم  -1 ه ، چه امتيازاتي نسبت ب

  يهوديت و مسيحيت دارد؟
اخالق و اخالقيات آيـين مقـدس اسـالم در مقايسـه بـا يهوديـت و مسـيحيت در         -2

  بردارنده چه تمايزاتي است؟
قوانين و مقررات اسالم نسبت به قوانين و مقررات دو ديـن يهوديـت و مسـيحيت     -3

  چه امتيازاتي دارد؟
  : استاين پژوهش در سه بخش تنظيم شده

  . معني لغوي و اصطالحي: شناسي اسالم مفهوم. الف
  . اركان دين اسالم و مقايسه آن با يهوديت و مسيحيت. ب
  . گيرينتيجه. ج

  ) معناي لغوي و اصطالحي(مفهوم شناسي اسالم . الف

انـد؛ تمـام    اهل لغت درباره معناي لغوي اسالم و مشتقات آن مطالب فراواني ذكر كرده
اي در زمينه اند، هر كدام به گونهمشتق شده) س ل م(هاي اين كلمه كه از ريشه ساخت
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يابند؛ راغب اصفهاني اسالم را از ريشه معناشناختي با لغت اسالم و مفهوم آن ارتباط مي
راغب اصفهاني، (است بردار بودن دانستهبه معني تسليم شدن و مطيع و فرمان) س ل م(

1404 .(  
  ). 1388ابن منظور، (است يز آمدهاسالم به معني گردن نهادن و مطيع بودن ن

صاحب كشاف اصطالحات الفنون، اسالم را در لغت به معناي اطاعت و سر و گوش بـر  
اسـت  است و در شرع آن را بر انقيـاد بـه اعمـال ظـاهر اطـالق كـرده      فرمان نهادن آورده

سـول اهللا و  االسالم ان تشهد ان ال اله اال اهللا و انّ محمـداً ر «: فرمود) ص(چنانكه پيامبر 
  ). تا دهخدا، بي(» الصلواه و تؤتي الزكاه و تصوم رمضان و تحج البيتتقيم

  شيخ طوسي اسالم را به معناي انقياد نسبت به امـر خداونـد تعـالي و خضـوع و اقـرار      
  اسـالم در معنـاي عـام بـه معنـاي      ). 74: 1431شيخ طوسـي،  (است  به واجبات او آورده

  وامر و نواهي خداوند است و در ايـن مفهـوم تمـام اديـان الهـي      انقياد و تسليم در برابر ا
  شود؛ بر مبناي اين مفهـوم انقيـاد و تسـليم در برابـر خداونـد، صـفت كلـي         را شامل مي

همه شرايع است كه در هر مرحلـه بـه شـكلي خـاص و بـه تناسـب همـان دوره تجلـي         
  . است يافته

  نيـز تنهـا    قـرآن كـريم  . شـود ل مـي اما اسالم در معناي خاص، تنها دين اسالم را شام
: آل عمران(» انّ الدين عند اهللا االسالم«: دانددين مقبول در نزد خداوند را اسالم مي

19( ،»           فـي اآلخـره هـو و نـهـلَ مقبسـالمِ دينـاً فَلَـن يبتَـغِ غَيـرَ االن يم و  
ر فرمان حـق آئينـي   بدانيد هركس غير از اسالم و تسليم در براب: يعني» منَ الخاسرين

  براي خود انتخاب كنـد، از او پذيرفتـه نخواهـد شـد و در آخـرت از زيـان كـاران اسـت         
  ). 85: آل عمران(

  اركان دين اسالم و مقايسه آن با يهوديت و مسيحيت. ب
  اعتقادات. 1

  توحيد. الف
اعتقاد به توحيد دارند اما در اصـل  ) يهوديت، مسيحيت و اسالم(هر سه دين توحيدي 

هـا سـخن را بـا    پيش از بررسـي ايـن تفـاوت   . توحيد و مفهوم آن با هم متفاوت هستند
  : كنيمدرباره انواع توحيد آغاز مي) ع(كالمي از امام علي 
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آيـا  : پرسـيد ) ع(در جنگ جمل مرد اعرابي از اميـر مؤمنـان   : گويدشريح بن هاني مي
يـن پرسـش اسـت كـه     خداوند واحد است؟ اصحاب بر او تاختند كه اكنـون چـه جـاي ا   

بگذاريد بپرسد كه جنگ ما : گرفتار آن؟ حضرت فرمودند) ع(بحبوحه جنگ است و علي 
يا اعرابي انّ القول فـي انّ اهللا واحـد علـي اربعـه     «: آنگاه فرمودند. نيز بر سر همين است

ا اللـذان ال   . فوجهان منها ال يجوزان علي اهللا عز وجلّ و وجهـان يثبتـان فيـه   : اقسامٍ فامـ
واحد يقصد به باب االعداد، فهذا ما ال يجوز، النَّ ما ال ثاني له : جوزان عليه، فقول القائلي

و قول القائل هو واحد مـن  . ثالث ثالثه: ال يدخلُ في باب االعداد اما تري انه كفّرَ من قاَل
بنا عن ذالك و الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما ال يجوز عليه النّه تشبيه و جلَّ ر

هو واحد ليس له في االشـياء شـبه،   : فقول القائل. و اما الوجهان اللذانِ يثبتان فيه. تعالي
انّه عزّ و جلّ احدي المعني، يعني به انّه ال ينقسم فـي وجـود و   : كذلك ربنا و قول القائل

ي كه صـفت واحـد در   اي اعرابي، به راست: يعني» ال عقلٍ و ال وهمٍ، كذلك ربنا عزّ و جلّ
كند و به كار بردن آن دو وجه آن بر خداوند صدق نمي: مورد خداوند بر چهار قسم است

كند؛ دو وجهي كه در براي خداوند جايز نيست اما دو وجه ديگر آن بر خداوند صدق مي
شود در حالي كه اين مورد خداوند جايز نيست، يكي اين است كه از واحد، عدد اراده مي

  عبير معنايي از واحد جايز نيست، زيـرا بـراي خداونـد دومـي وجـود نـدارد كـه در        نوع ت
اسـت امـا   بنابراين كسي كه قائل به ثالث ثالثه شده، كفر ورزيده. مقوله اعداد داخل شود

  وجـه دوم از واحـد، نـوع و جـنس را اراده كـرده كـه بـه دليـل تشـبيه كـردن خداونــد           
؛ اما دو وجه دوم از معناي واحد كه براي خداونـد  جايز نيست و خداوند منزه از آن است

  پذير است، يكي اين است كه براي خداوند در اشـياء شـبه و نظيـري وجـود نـدارد      اثبات
  و خداوند از آن منزه است و ديگر ايـن كـه خداونـد تجزيـه ناپـذير اسـت بـدين معنـي         

  ونـه اسـت   كه در وجود و عقل و وهم قابل تقسـيم نيسـت، خداونـد مـا عزوجـل ايـن گ      
  ). 83: تا شيخ صدوق، بي(

واحد عددي، واحد نوعي، واحد به معناي وجود : بنابراين روايت، واحد را چهار معناست
نظير و واحد به معناي وجود تجزيه ناپذير؛ دو معناي نخسـت دربـاره خداونـد صـدق     بي

  . كند اما دو معناي ديگر صادق استنمي
  : اسـت نـه واحـد   ذاتـي بـا صـفت احـد آمـده      در سوره توحيـد، توحيـد   قرآن كريمدر 

  ؛ اين صـفت هرگونـه نوعيـت و عددپـذيري را از خداونـد يكتـا نفـي        »قُل هو اهللاُ اَحد«



 71                                 ايلواري بتول واعظ، رقيه كاردل/ .تبيين تطبيقي مباني نظري، شرعي و اخالقي اسالم

 

  كـه ايـن   » و لم يكن له كفواً احـد «: فرمايدطور در ادامه همين آيه ميهمين. كندمي
  د اسـت حـال   آيه تأييد و تأكيدي ديگر بر يگانگي خداوند بـدون قيـد مجانسـت و تعـد    

آنكه در دين يهوديت و مسيحيت با اينكه خدا يكي است اما ايـن يگـانگي از نـوع واحـد     
  توحيد در دين مسيحيت، عـددي اسـت؛ بـدين معنـي كـه معتقدنـد ذات       . است نه احد

: خدا يكي است ولي در عين وحدانيت ذات خداوند، سه شخصيت براي آن قائل هسـتند 
است كه خداوند آنهـا را در  اعتقاد به تثليث موجب شده ؛ همين) اب، ابن و روح القدس(

كافر بخواند زيرا اين عقيده به تثليث نوعي شريك قائل شدن براي خداوند و  قرآن كريم
لَقَد كَفَرَ الَذينَ قالوا انَّ اهللاَ ثالثُ ثالثه و ما من اله واحد و «: مشرك شدن به اوسـت 

آنـان كـه   : يعنـي » يمسنَّ الّذينَ كفروا منهم عذاب أليمإنْ لم ينتَهوا عما يقولونَ لَ
گفتند خداوند يكي از سه خداست نيز به طور مسلم كافر شدند بـا اينكـه معبـودي جـز     

گويند دست بر ندارند، عذاب دردناكي به كافران آنها معبود يگانه نيست و اگر از آنچه مي
  ). 73: مائده(خواهد رسيد 

نظيـر و  بر توحيد خداوند به معناي وجودي بي قرآن كريمساء نيز همچنين در سوره ن
و ال .  . .«: اسـت يگانه و منزّه تأكيد كرده و قول مسيحيت را مبني بر تثليـث رد نمـوده  

  تقولوا ثالثه انتَهوا خَيراً لَكُم انّما اهللا اله واحد سبحانَه أن يكونَ لَـه ولـد لَـه مـا     
و نگوييـد خداونـد سـه گانـه     : يعنـي » ما فيِ األرضِ و كَفي بِاهللا وكيالً السموات وفي

از اين سخن خودداري كنيد كه به سود شما نيست؛ خدا تنها معبود يگانه است؛ او . است
ها و زمـين اسـت و   منزه است كه فرزندي داشته باشد، بلكه از آن اوست آنچه در آسمان

  ). 171: نساء(ا كافي است خداوند براي تدبير و سرپرستي آنه
را خـداي حقيقـي و غيـر    ) ع(درست است كه بيشتر مسيحيان حضرت عيسي مسيح 

دانند؛ ولي تعبير خداوند در كتاب عهد جديـد بـراي آن حضـرت بـه     مخلوق و قديم مي
معناي مولي است و اين عنوان به الوهيت وي ربطي ندارد زيرا همان واژه در متن يوناني 

است و بـه آقـا، مـولي، مالـك و     به كار رفته) ع(براي غير حضرت عيسي عهد جديد نيز 
  ). 173: 1384توفيقي، (است صاحب ترجمه شده

  در الهيات مسـيحي اصـطالح تثليـث اقـدس بـه ايـن معناسـت كـه از خـداي واحـد           
  سه شخصيت يا اقنوم مشخص وجـود دارد كـه هـم ذات بـوده و بـه نـام پـدر و پسـر و         

  : كنـد اعتقادنامه آتاناسيوس اين اعتقاد را به اين صورت بيـان مـي   روح القدس معروفند؛
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باشد، عبادت باشد و تثليث راكه داراي وحدت ميما خداي واحد را كه داراي تثليث مي«
گانـه از يكـديگر متمـايز هسـتند ولـي ذات الهـي را قابـل تقسـيم         كنيم؛ اقانيم سـه مي
  باشـند بـه طـوري    بديت و تساوي همانند مـي دانيم؛ اين سه اقنوم با يكديگر داراي ا نمي

» نمـاييم كه ما وحدانيت كامل را در تثليث و تثليث كامـل را در وحـدانيت عبـادت مـي    
  ). 88: تا تيسن، بي(

اسـت و نخسـتين كـاربرد    مسـيحيان وارد نشـده   مقـدس كلمه تثليث هرگز دركتـاب  
لقـب تشـريفي   . ددگـر  ميالدي باز مي 180شناخته شده آن در تاريخ مسيحيت به سال 

نيـز   قـرآن كـريم  در . اسـت در اديان گوناگون به انبيا و مؤمنين اطالق شـده » پسر خدا«
يهـود و  : يعنـي » .  . .و قالت اليهود و النّصاري نَحنُ ابناء اهللا و اَحبـاؤُه «: خوانيم مي

  ). 18: مائده... (گويند ما فرزاندان خدا و دوستان خاص او هستيم نصارا مي
» يـداهللا، بيـت اهللا، آل اهللا  «الم با وجود پذيرفتن برخي القـاب تشـريفي ماننـد    اس

است زيرا اين عنوان موجب گمراهي اهل كتـاب  استعمال عنوان پسر خدا را تحريم كرده
توفيقي، (» 104: بقره/ راعنا «اين تحريم عنوان ثانوي دارد مانند تحريم جمله . استشده

1384 :174 .(  
ديان به توحيد نوعي قائل هسـتند؛ نـوع در لغـت بـه معنـي مشـابهت و       در مقابل، يهو

گرچه واحـد  ) يهوه(خداي يهوديان . باشدمجانست است و در عين حال عددپذير نيز مي
خـدا  . ها در بسياري موارد مشترك است ها و صفات او با انسان است، افزون بر آن ويژگي

ست كه بيشتر خدايان اساطيري يونـان را  ا اي توصيف و تصوير شده در دين يهود به گونه
  . آورد به خاطر مي

قرآن هيچ صفتي يا اسمي از آن همه صفاتي كه در  توراتدر زمينه صفات خداوند در 
خـورد،   است، وجود ندارد؛ تنها صفت غـالبي كـه بـه چشـم مـي      براي خداوند آورده شده

ذكـر   تـورات نـد در  قدوس است و همين صفت قدوس نيز گاه با افعـالي كـه بـراي خداو   
يهود، شكل عجيـب و غريبـي بـه خـود      مقدسشود، مغايرت دارد؛ خداوند در كتاب  مي

؛ گيسـو و لبـاس   ) 36سفر پيدايش، اصحاح اول، آيه (است مثالً مانند انسان است  گرفته
؛ مانند انسان راه ) 24سفر خروج، اصحاح (؛ دو پا دارد ) سفر دانيال، اصحاح هفتم(دارد 
  توانـد   ؛ آنقـدر نـادان اسـت كـه بـدون نشـانه نمـي       ) سفر پيدايش، اصحاح سوم( رود مي

  ؛ بـا  ) 12، آيـه  12سـفر خـروج، اصـحاح    (خانه مؤمنان را از خانه كفار تشـخيص دهـد   



 73                                 ايلواري بتول واعظ، رقيه كاردل/ .تبيين تطبيقي مباني نظري، شرعي و اخالقي اسالم

 

شـود   ؛ از كـرده خـويش پشـيمان مـي    ) 34سفر پيـدايش، بـاب   (گيرد  انسان كشتي مي
است  ي خداوند مكان در نظر گرفته شدهبرا توراتدر ) 10، آيه 15سموئيل اول، اصحاح (
، خداوند وجوديست قرآن، حال آنكه در )13، آيه 132و مزمور  19سفر خروج، اصحاح (

  : بينـد  كنـد، خداونـد را مـي   بلكه به هـر سـو كـه انسـان رو مـي      ،گنجد كه در مكان نمي
  ). 115: هبقر(» و هللا المشرقُ و المغرب فَأينَما تُولّوا فَثم وجه اهللا«

) موسي(او .  . .«: استبه رؤيت شبيه خداوند به معاينه و آشكار تصريح شده توراتدر 
گـويم و  با وي رو به رو و آشكارا و نه در مرزها سخن مـي . در تمامي خانه من امين است

قـرآن  حـال آنكـه خداونـد در    ). 8، آيه 13سفر اعداد(» بينيدشبيه خداوند را معاينه مي
  . كه بخواهد شبيه آن ديده شود» ليس كمثله شيء«: نداردهيچ مثلي 

كـه در آنهـا بـراي خداونـد صـفات انسـاني قائـل         توراتدر اينجا به برخي از فرازهاي 
اسـت كـه    همانا انسان مثل يكي از ما شـده : خداوند خدا گفت«: رود است، اشاره مي شده

و از درخت حيات نيز گرفته، اينك مبادا دست خود را دراز كند . عارف نيك و بد گرديده
در اين قسمت دو ويژگي انساني بـراي خداونـد ذكـر    ). 22، آيه 4سفر پيدايش (» بخورد
هرگونه مثل و صفات مخلوقي را  قرآن كريمدر حالي كه . شبيه داشتن و ترس: است شده

: شـود  يگـر حالـت پشـيماني بـر خـدا عـارض مـي       اي د كند؛ در جمله از خداوند نفي مي
  هـاي دل   ديدكه شـرارت انسـان در زمـين بسـيار اسـت و هـر تصـور از خيـال         خداوند«

» وي دايماً محض شرارت است و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين سـاخته بـود  
  ). 6، آيه 6سفر پيدايش (

پس خـدا آدم را بـه صـورت خـود     «: است ، انسان بر صورت خدا آفريده شدهتوراتدر 
در  قـرآن كـريم  حال آنكه ). 28، آيه 2سفر پيدايش (» آفريد او را به صورت خود. آفريد

آورد هرگونه شبه و مثلـي را از خداونـد نفـي    قالب صفات و اسمائي كه براي خداوند مي
سخن رفته، بنا بـه كـالم تفسـيري    » و نفخت فيه من روحي«از قرآن اگر در . كند مي

شود، روحي  ر انسان دميده مينفخت يعني جعلت؛ و اين روحي كه د) : ع(اميرالمؤمنين 
: 1384دشـتي،  (مخلوق است كه نسبت به خداوند دارد نه اين كه جزئـي از خـدا باشـد    

269 .(  
  در روز هفتم خـدا از همـه كـار خـود     «: استدر مورد امر خلقت چنين آمده توراتدر 

» كه ساخته بود، فارغ شد و در روزهفتم از همه كـار خـود كـه سـاخته بـود، فـارغ شـد       
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اي از زمـان داللـت دارد   مفهوم اين سخن از بيكار مانـدن خداونـد در برهـه   ). 2: مانه(
خداونـد هـر روز در   » كـل يـومٍ هـوفي شـأن    «، قرآن كريمدرحالي كه بنا به تصريح 

  . كاريست و فارغ از خلق و ايجاد و عدم در هيچ حالي نيست
اونـد چنـين   يهوديان است كـه در آن در مـورد وصـف خد    مقدستلمود دومين كتاب 

  ، »گويـد  گويـد امـا خـدا دروغ مـي     خدا از مـار بـدتر اسـت، مـار دروغ نمـي     «: استآمده
  كنـد؛   كند؛ سـه سـاعت حكـم صـادر مـي      سه ساعت مطالعه مي: خدا دوازده ساعت دارد
  » كنـد  گـردد و سـه سـاعت آخـر را در دريـا بـا مـاهي بـازي مـي          سه ساعت دنيا را مـي 

اسـت،   براي خداوند آمدهقرآن آنكه صفاتي كه در حال ) 100: 1379حسيني شيرازي، (
همه از تباين و بينونت تام او با مخلوق حكايت دارد؛ صفات و اسماء و افعال خداوند هيچ 
. شباهتي با آنِ مخلوقاتش ندارد و اگر هم شباهتي باشد، همه از نوع اشتراك لفظي است

طلـق خداونـد اقـرار دارد؛    سوره توحيد خود به تنهايي بر يگـانگي بـي قيـد و شـرط و م    
، هرگونه مشـابهت خداونـد را بـا مخلوقـاتش     لم يلد و لم يولدصفاتي چون احد، صمد، 

  . كند نفي مي
بر بسيط بودن و بي همتـايي خداونـد تأكيـد دارد در حـالي كـه توحيـد       قرآن توحيد 

شودو توحيد يهوديت براي او، مجـانس و مشـابه    مسيحيت براي خداوند شريك قائل مي
كندكه بسيط اسـت؛ در   خداوند را به صورت خدائي توصيف ميقرآن گيرد اما  نظر مي در

: همه جا وجود دارد و محدود به زمان و مكـان نيسـت و شـريك و همتـايي نيـز نـدارد      
قُل انّما هو اله واحد و انّني بريء ممـا  «، )190: اعراف(» فتعالي اهللا عما يشركون«

دهم اوست خداوند يگانه يكتا و من از چنين گواهي نميبگو من هرگز : يعني» تشركون
  ). 19: انعام(اند، بري هستم آنچه براي او شريك قرار داده

: انگارند يهوديان معتقدند عزير، پسر خداست و مسيحيان نيز مسيح را پسر خداوند مي
قـوم يهـود   : يعنـي » . . . قالت اليهود عزَيرٌ ابنُ اهللا و قالت النَّصارا المسيح إبنُ اهللا«

، حال آنكه آيـه  )30: توبه(عزير پسر خداست و نصارا گفتند مسيح پسر خداست : گفتند
كنـد؛ ايـن آيـه بـدان     ايـن عقايـد را نقـض مـي    » لم يلد و لم يولد«سوم سوره توحيد 

معناست كه خدا از اشياء مادي، لطيف و ظريف هـم خـارج نشـده و ايـن اشـياء هـم از       
  . اندخداوند خارج نشده
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  نبوت. ب

هر سه دين اسالم، مسيحيت و يهوديت به اصل موضوع نبوت معتقدنـد، امـا در فـروع    
هـاي كالمـي   آن با هم اختالف دارند؛ يهوديان به نبـوت معتقدنـد و در مـورد آن بحـث    

اي قائـل هسـتند كـه عبـارت از     همچنـين بـراي نبـوت معنـاي ويـژه     . اي دارندگسترده
عنـوان نبـي    بزرگي همچون اشَعيا، ارميا، حزقيال و هوشَع بـه  پيشگوئي است و پيامبران
  . يعني پيشگو شهرت دارند

اند؛ اشعيا، ارميا و عاموس بـا بيانـات   مطرح شده عهد عتيقپيامبران بسياري در كتاب 
دادنـد و آنـان را از عاقبـت كارهـاي زشـت و      شيواي خود به بنـي اسـرائيل هشـدار مـي    

كردند و از سويي ديگـر  تند اما آنان به اين گفتارها توجهي نميداشناروايشان بر حذر مي
بـه ايـن پيـامبر     قـرآن كـريم  بستند كه در به قتل و حبس و آزار پيامبران خود كمر مي

  . استاسرائيل اشاره شدهكشي قوم بني
  : پيامبران در نظر يهود دست كم از خدايان آنها ندارند؛ مثال بعضي از آنها

سـموئيل  (نسـبت دادنـد   ) ع(كنند، چنانچه به حضرت داوود حرم زنا ميبا زنان نام. 1
  ). ، آيات متفرقه11دوم، اصحاح 

سـفر  ( 1دهنـد نسبت مـي ) ع(كنند چنان كه به حضرت لوط با دختران خود زنا مي. 2
  ). 29پيدايش، اصحاح 

رنـد،  آو كشند و زنهايشان را به همسري در مـي  دهند و آنها را مي مردم را فريب مي. 3
، سموئيل دوم، اصـحاح  عهد عتيق(دهند  نسبت مي) ع(اين عمل را هم به حضرت داوود 

11 .(  
) ع(دهند چنان كه به حضـرت سـليمان    كارهايي را كه خداوند نهي كرده انجام مي. 4

  ). ، اول پادشاهان، اصحاح يازدهعهد عتيق(دهند نسبت مي
اول (دهنـد  نسبت مـي ) ع(رت نوح دروغگو هستند چنانكه به پيامبر سالخورده حض. 5

  ). 11، آيه 13پادشاهان، اصحاح 
ها  گويي هاي نبوت نام دارد، مشتمل بر اين پيش كه كتاب عهد عتيقهفده كتاب پايان 

است و پس  يهوديان معتقدند كه وحي از حدود چهار قرن پيش از ميالد قطع شده. است
  ). 110-109: 1384 توفيقي،(از ظهور موعود دوباره برقرار خواهد شد 
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هـا  اسالم معتقد است كه خداوند صدو بيست و چهار هزار پيامبر را براي هدايت انسان
است؛ دويست و شصت و سه نفر از آنها داراي كتاب بوده و تنها پنج نفر از آنهـا  فرستاده

از پيـامبران بسـياري كـه پـيش از      قـرآن كـريم  ). 21: 1384توفيقي، (اند اولوالعزم بوده
اند، سخن گفته و اذيت و آزار مردم را نسبت به آنها بيان مبعوث شده) ص(امبر اسالم پي

ولي هيچ پيامبري بـه  : يعني» و مايأتيهم من نبيٍ اال كانوا به يستهزءون«: استكرده
در جايي ديگربـه قتـل   ). 7: زخرف(كردند آمد مگر اينكه او را استهزاء ميسراغشان نمي

إنَّ الّـذينَ يكفُـرونَ بĤِيـات اهللا و    «: اسـت اسرائيل اشـاره شـده  يانبياء نيز از سوي بن
ورزنـد و  كساني كه نسبت به آيات خدا كفر مـي : يعني» .  . .يقتُلونَ النَّبيينَ بِغَيرِ حق

  ). 21: آل عمران... (رسانندپيامبران را به ناحق به قتل مي
  پـنج پيـامبر صـاحب شـريعت،     شود، از ميـان  فهميده مي قرآن مجيدبه طوري كه از 

دعوت جهاني داشته و دعـوت سـاير انبيـاء متوجـه قـوم      ) ص(تنها حضرت رسول خاتم 
: اسـت گفتـه با اينكه مي) ع(است؛ فقط مسيحيان معتقدند حضرت عيسي خودشان بوده

، پـس  )15: 24متي، (» ام مگر به جهت گوسفندان گمشده بني اسرائيلفرستاده نشده«
  : اسـت بر و پيش از صعود به آسـمان بـه حواريـون خـويش دسـتور داده     از رستاخير از ق

ها را شاگرد خود سازند و آنان را به نام پدر، پسر و روح القـدس تعميـد دهنـد    همه امت
  ). 243: 1384توفيقي، . ك. ر) (28: 19متي، (

است كه بيسـت تـن از ايشـان در كتـاب     نام بيست و شش پيامبر آمده قرآن كريمدر 
اما شـش تـن   ... آدم، نوح، ابراهيم، لوط، اسمعيل، اسحق، يعقوب: نيز وجود دارند مقدس

ذكر  مقدسدر كتاب ) ص(آن انبياء يعني ادريس، شعيب، ذوالكفل، هود، صالح و محمد 
  ). 28: همان(اند نشده

يكي از اركان و عناصر نبوت، پديده وحي است؛ وحي در لغت به معني ادراك و تفهيم 
هـاي  اصل وحي اشارة سريع است و اين اشـارة سـريع بـه صـورت    «. ي استسرّي و اشار

گوناگوني نظير سخن گفتن به صورت رمز و تعريض، صداي بدون تركيب، اشاره با اعضـا  
و در اصـطالح، آگـاهي   ) 515: 1404راغب اصفهاني، (» يابدو جوارح و نوشتن تحقق مي

  هـاي خـود را بـه     گذاشـته تـا پيـام    اي است كه خداونـد آن را در اختيـار پيـامبران    ويژه
الهـام، نـوعي   : است از جملـه  به معاني متعددي به كار رفتهقرآن وحي در . مردم برسانند

از جمله آياتي كه وحـي در آن بـه   .  . . ادراك و دريافت سرّي، دروغ، وسوسه شيطاني و
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حضـرت  معني نوعي الهام يا هدايت غريزي به كار رفته، وحـي بـه زنبـور عسـل و مـادر      
اي : يعنـي » و اوحي ربك الي النحل ان اتّخذي من الجبالِ بيوتا«: اسـت ) ع(موسي 

هـا و درختـان و   پيامبر پروردگـار تـو بـه زنبـور عسـل وحـي و الهـام كـرد كـه از كـوه          
و اوحينا الي ام موسي «، )68: نحـل . ( . .هايي برگزين سازند، خانه هايي كه مي داربست

  ). 7: قصص(» ان ارضعيه
در مورد پديده وحي كه يهوديان معتقدند چهار هزار سال پيش از ميالد رابطه وحياني 
قطع شده و پس از ظهور منجي اين رابطه ديگربار شروع خواهد شد، مسلمانان بـر ايـن   

زنـده بـوده، رابطـه وحيـاني وجـود      ) ص(اند كـه تـا زمـاني كـه حضـرت محمـد       عقيده
است در اي هر پيامبري، وحي و جانشين قرار دادهاست؛ آنان بر آنند كه خداوند بر داشته

حالي كه مسيحيان چنين اعتقادي به وحي ندارند؛ آنان وحي را تجلي خداوند در عيسي 
  . دانندمي) ع(

انـدكي تفـاوت    )revelation(اصطالح اسالمي وحي با معادل آن در مسـيحيت يعنـي   
بارهـا ايـن    قـرآن مجيـد  ند و كدارد؛ وحي در اصطالح اسالمي برهدايت الهي داللت مي

هـا و سـاير   اصطالح را در مـورد هـدايت تكـويني موجـودات و هـدايت تشـريعي انسـان       
در ) پـرده برداشـتن  (به معنـاي ظهـور    )revelation(. استهاي الهي به كار برده هدايت

عالوه بر . ها به منظور نجات آنان داللت دارداصطالح مسيحيت به ظهور خدا براي انسان
آفرينش كه مظهر آفريدگار است، نجات بني اسرائيل با شكافته شدن دريا، احكـام   جهان
وحـي در يهوديـت   . از مصاديق وحي مسـيحي اسـت  ) ع(و زندگي حضرت عيسي  تورات

تقريباً مانند اسالم است و به عقيده يهوديان وحي و نبـوت حـدود چهـار قـرن پـيش از      
  ). 188: 1389توفيقي، (است ميالد منقطع شده

ــه حضــرت عيســي   ــوث شــده  ) ع(از آنجــا ك ــان مبع ــان يهودي ــود، بســياري از مي   ب
  معارف مسيحيت با يهوديـت برابـر اسـت از ايـن رو نبـوت مسـيحي بـا نبـوت يهـودي          
. چندان تفاوتي ندارد جز اين كه مسيحيت بـر خـالف يهوديـت شـريعت محـور نيسـت      

  كننـد از ايـن   مـي هـاي انبيـاي عهـد عتيـق را بـر مسـيح منطبـق         مسيحيان پيشگويي
   تـورات داننـد تـا پيشـگويي    دانند، نبي هـم مـي  رو آنان مسيح را عالوه بر اينكه خدا مي

  بــر وي منطبــق شــود ) ع(مبنــي بــر مبعــوث شــدن يــك نبــي ماننــد حضــرت موســي 
  ). 189: همان(
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  معاد. ج

  : درباره ثواب و عقاب اعمال آدمي در اديان سه ديدگاه وجود دارد
هـا در ايـن دنيـا؛    ها و عقاب از طريق سلب نعمتطريق جلب نعمتدريافت ثواب از *

 مقـدس تـرين فصـل كتـاب     طوالني توراتاين ديدگاه در باب بيست و هشت سفرِ تثنيه 
  . شوداست و نيز در باب بيست و شش سفرِ الويان يافت مي

 دريافت ثواب و عقاب پس از مرگ و رستاخيز مردگان در جهاني ديگر؛ ايـن ديـدگاه  *
نسـبت زمـان ظهـور موعـود بـا      . درآيين زرتشت، يهوديت، مسيحيت و اسالم وجود دارد

زمان رستاخيز و سايرتفصيالت اين دو حادثه در اين چهـار ديـن بسـيار مـورد بحـث و      
  . اختالف است

دريافت ثواب و عقاب پس از مردن اما در همين دنيـا؛ ايـن ديـدگاه تناسـخ ناميـده      *
  ). 296-295: همان. (جود داردشود و در نزد هندوان و مي

  : عــالم پــس از مــرگ(هــر ســه ديــن اســالم، مســيحيت و يهوديــت بــه اصــل معــاد  
شود و در حيـات  اعتقاد دارند و معتقدند انسان با مرگ نابود نمي) برزخ و بهشت و دوزخ

  گيرد؛ امـا در جزئيـات بـا هـم اخـتالف      ديگري اعمال دنيايي او مورد حسابرسي قرار مي
به معنـاي عاقبـت   ) 4: 18(و مراثي ارميا ) 8: 16(د؛ تعبير كلي آخرت در تثنيه نظر دارن

  هـاي  ي در جلـب نعمـت  ديـن دار ) 28: و تثنيـه  26: الويان( توراتدنيوي است؛ از نظر 
ها تأثير مستقيم و قطعي دارد از سـويي ديگـر، كتـاب    ديني در سلب آن اين جهان و بي

  آنـان بـه بهشـت و جهـنم عقيـده دارنـد؛ جهـنم         اسـت؛ تلمود از معاد بسيار سخن گفته
اسـت  است در آن مكان بتي به نام مولك وجود داشتهاسم مكاني در بيرون اورشليم بوده

  يكـي  . افروختنـد اي از زمـان درگـودالي جلـوي آن آتـش مـي     كه بني اسرائيل در برهـه 
  اسـت،  دهگـران از بيگانگـان گرفتـه شـ     از باورهاي اصيل يهوديت كه بـه تصـور پـژوهش   

گفتند در زمان آينده پـس از آنكـه   ايرانيان باستان مي. اعتقاد به رستاخيز مردگان است
خداي خير بر خداي شر پيروز شود، مردگان برخواهند خاست ولي شكل عالي و معنوي 

گران اعتقاد به جـاودانگي روح از  به گفته پژوهش. اين آموزه محصول الهامات يهود است
بـدان اشـاره    مقـدس سرائيل وجود داشته و در چندين مـورد از كتـاب   قديم ميان بني ا

  است، ولي آن باور پـس از بازگشـت از بابـل بـا عقيـده بـه جـاودانگي روح نـزد آن         شده
  طـور  قوم و قيام مسيحا پيوند خورد و اعتقاد به رسـتاخيز مردگـان را پديـد آورد همـان    
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  بـه روشـني    قـرآن مجيـد  م از ديـدي ) ع(كه در داستان برانگيخته شدن حضرت موسـي  
تـوفيقي،  (اسـت  فهميم كه مسأله معاد در نخسـتين پيـام آن حضـرت وجـود داشـته     مي

1384 :110-111 .(  
به چشم  توراتعقيده يهوديان نسبت به اصل كلي معاد وعالم پس از مرگ در جايگاه 

شـويد  مردگان تو زنده خواهند شد، اي شما كـه سـاكنان در خوابيـد، بيـدار     «: خوردمي
كننـد و روح بـه   رود و نوحه كنندگان در كوچه گردش ميانسان به خانه دائمي خود مي
  ). ، سموئيل اولعهد عتيق(» شودسمت خداوند باز گردانده مي

شـوند،  هايي كه از آن دين داده مـي شود كه بيشتر عذابفهميده مي توراتبا دقت در 
هـاي اخـروي   ها بر پاداششتر عذابكه بيقرآن هاي دنيويست نه اخروي؛ برعكس عذاب

دهد كه ماهيت معاد از نظر قوم يهود متفاوت بـا نظـر   ورزد؛ اين نكته نشان ميتأكيد مي
هـاي  گرا و دنياپرسـت بـودن بيشـتر بـه عـذاب     قوم يهود به دليل مادي. مسلمانان است

  . شونددنيوي تهديد مي
انـد   ها براين عقيـده دند؛ آنمسيحيان نيز به اصل معاد و زنده شدن پس از مرگ معتق

ها وارد بهشت شـوند پـس هـر كـس كـه      قرباني شد تا ساير امت) ع(كه حضرت عيسي 
  : پســر خداســت، وارد بهشــت خواهــد شــد ) ع(اعتقــاد داشــته باشــد حضــرت عيســي  

  گيرنـد؛  در مسيحيت طلب مغفرت و بخشش گناهان به وسـاطت كشيشـان انجـام مـي    «
آنها واسطه و شفيع مردم هستند نزد حق و افراد گناهكار  زيرا بنا بر اعتقادات مسيحيان

» بنـابراين بهشـت در اختيـار مطلـق آنـان اسـت      . بايد نزد آنها به گناه خود اقرار نمايند
بسيار روشن مطرح  قرآن كريماما ديدگاه اسالم در مورد معاد در ). 140: تا حكيمي، بي(

مرگ به معنـاي پايـان زنـدگي    . استهدرباره عالم برزخ بسيار بحث كردقرآن است؛ شده
رسـد و مرحلـه   ان مـي اي بـه پايـ  است؛ يعني مرحلـه ناميده» توفّي«آن را قرآن است اما 

مرگ ترسي ندارد و نبايد از آن ترسيد اما قوم يهود قرآن از ديدگاه . شود ديگري آغاز مي
هـاي  ها و پـاداش بر عذاب توراتترسند؛ دليل اين امر تأكيد و تكرار پيوسته  از مرگ مي

  . دنيوي است نه اخروي
  مـرگ جسـماني يـا انفصـال     : شـود واژه مرگ در مسيحيت به سـه قسـم تقسـيم مـي    

نفـس ابـدي از حضـور    : جدا شدن نفس از خدا، مرگ دوباره: نفس از بدن، مرگ روحاني
هاي چهارگانه، ما را به يك اصـل مهـم رهبـري    سير و گردش در محتويات انجيل«. خدا
وجود رستاخيز را به طـور شـفاهي تبليـغ    ) ع(آن اينكه نه تنها حضرت مسيح  كند ومي
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هايي از رستاخيز انسان را به امـت خـود نشـان    بلكه در عمل با مردگان نمونه ،استكرده
  تــرين مفهــوم در اســت؛ شــايد اعتقــاد بــه زنــدگي پــس از مــرگ را بتــوان كليــديداده

اعتقـاد در بـين اعتقـادات مسـيحيان      تـرين  ميان مفاهيم موجود در مسـيحيت و اصـلي  
پـس از مـرگ ذكـر شـد، هرچنـد      ) ع(آنچه در باب زنده شدن حضـرت مسـيح   . دانست

است، زمينـه الزم را بـراي بحـث دربـاره     ) ع(در باب حضرت مسيح قرآن مخالف تعاليم 
» اسـت زندگي پس از مرگ، جـاودانگي و داوري خداونـد در بـاب مردگـان فـراهم آورده     

  ). 133 - 132: همان(
گوياي آن است كه انسان بين مرگ و رستاخيز عظيم  مقدسفقرات متعددي از كتاب 

هـا  دهد منتهي دراين نكته اخـتالف نظـر وجـود دارد؛ كاتوليـك    به حيات خود ادامه مي
شوند و مؤمنان گناهكار پس از مرگ در عالم برزخ در آتش و عذاب تطهير مي: گويند مي

هـا مخـالف ايـن نظريـه هسـتند و معتقدنـد ايـن        وتسـتان رونـد؛ پر سپس به آسمان مي
ديدگاهي مشركانه است؛ و بر اين اعتقادند كه در فاصله بين مرگ و رستاخيز انسـان در  

كند و مؤمنان در نعمت و نزد مسـيح و كـافران   حالتي برهنه يعني بدون بدن زندگي مي
  . در عذاب هستند

شوند و مسـيحيان  م يهود وارد بهشت ميبرخالف يهود كه معتقدند تنها قو قرآن كريم
  شود، اينگونـه بهشـت   كه بر اين باورند هر كس عيسي را پسر خدا بداند، وارد بهشت مي

  بلكـه ديـن اسـالم كـه مخـالف       ،اسـت هاي آن را خاص قوم خود معرفي نكـرده و نعمت
  يمـان  هـا را بـر مبنـاي ا   با هرگونه نژاد پرستي و قوميت گرايي است، اصل برتري انسـان 

  در سـوره بقـره بـه    . ها مسـاوي هسـتند  است و در اين همه انسانو عمل صالح قرار داده
إنَّ الّذينَ آمنوا والّذينَ هادوا والنّصـارا والصـابِئينَ   «: استاين اصل مهم اشاره شده

و ال خوف عليهِم من آمنَ بِاهللا واليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَلَهم اجرُهم عند ربهِم 
  انــد و يهوديــان و آنهــا كــه ايمــان آورده و مســلمان شــده: يعنــي» و ال هــم يحزَنــون

  باشـند در صـورتي كـه بـه     نصارا و صائبان كه پيروان يحيـي يـا نـوح و يـا ابـراهيم مـي      
  هايشان كه همانا ايمـان بـه خـدا و روز رسـتاخيز و انجـام عمـل صـالح        دستورات كتاب

  ). 62: بقـره (ماينـد، هـيچ گونـه تـرس و غمـي بـراي آنهـا وجـود ندارنـد          است، عمـل ن 
  برمبناي اين آيه كريمه، هر كس كه ايمـان واقعـي بـه خداونـد متعـال داشـته باشـد و        
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عمل صالح انجام دهد، چه مسيحي، چه يهودي و چه ستاره پرسـت باشـد، وارد بهشـت    
  . شودمي

  اخالق و اخالقيات. 2

برخي اخالق را بـه معنـاي نيـرو و سرشـت     : به دو معناست اخالق جمع خُلق در لغت
  باطني دانستند كه براي انسان تنها باديـده بصـيرت و غيـر ظـاهر قابـل درك باشـد در       

راغـب اصـفهاني،   (شود برابر خَلق كه به شكل و صورت محسوس با چشم ظاهر گفته مي
داننـد كـه انسـان،    ميبرخي ديگر خُلق را به معناي صفت نفساني راسخ ) ذيل ماده خُلق

اسالم ). 3: 1390شريفي، (دهد مانند شجاعت درنگ انجام ميافعال متناسب با آن را بي
: كنـد عنوان الگو و اسوه اخـالق معرفـي مـي    دين اخالق است؛ ديني كه پيامبر خود را به

و خوبي اخـالق او را موجـب گرويـدن مـردم بـه او      ) 4: قلم(» انّك لعلي خُلقٍ عظيم«
اگر خشـن و  : يعني» و لو كُنت فَظّاً غَليظَ القلبِ ألنفَضّوا من حولك«: كندد ميقلمدا

  ). 159: آل عمران(شدند سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده مي

  اخالق در اسالم

هاي مربوط به حـوزه خـانواده، سياسـت،    اخالقي كه مورد نظر اسالم است، همه زمينه
  آثـار و نقـش اخـالق در زنـدگي نتـايجي      . گيـرد در بر مياجتماع، خداشناسي و غيره را 

  چون سعادت و رسـتگاري، نجـات از عـذاب آخـرت، وسـعت روزي، محبوبيـت در بـين        
دربـاره نقـش اخـالق و     قـرآن كـريم  . گيـرد را در بـر مـي  ... مردم، طوالني شدن عمـر و 

ربـه   قد افلح من تزكّـي و ذكـرَ اسـمَ   «: فرمايدرستگاري دنيوي و اخروي انسان مي
قسـمت  : اسـت در اين آيه كريمه سه ركن اسالم خالصه شـده ). 15-14: اعلي(» فصلّي

  گويـد؛ بخـش ميـاني    از اخالق و تزكيه آن سخن مـي » قد افلح من تزكي«ابتدايي آيه 
شـود و بخـش پايـاني    به مقوله اعتقادات توحيدي انسان مربوط مي» ذكر اسم ربه«آيه 
سياسـي   -هاي اجتمـاعي كه جزو آيين) به شكل خاص آننماز (از عبادت » فصلي« آيه 

  . گويد اسالم است، سخن مي
اگر ما اميد و ايماني به بهشت و تـرس  «: فرمايددرباره اهميت اخالق مي) ع(امام علي 

داشـتيم، شايسـته بـود بـه سـراغ فضـايل        و وحشتي از دوزخ و انتظار ثواب و عقاب نمي
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). 383: 1408نـوري،  (» نجـات و موفقيـت هسـتند    ها راهنماياخالقي برويم چراكه آن
: داندحسن خُلق را موجب نجات انسان از عذاب آخرت و ورود به بهشت مي) ص(پيامبر 

كنم به خوش اخالقي، پس به درستي كه صاحب اخالق خوش قطعـاً در  سفارشتان مي«
بـه ناچـار بـه    دارم شما را از بد اخالقي، زير بد اخالقي فـرد را  بهشت است و بر حذر مي

  ). 506: 1409حرّ عاملي، (» سازدآتش رهنمون مي
هاي ها وامتيازاتي است كه آنها در ساير نظامداراي ويژگيقرآن نظام اخالقي اسالم در 

  اخالقي وجود ندارند و يا خيلي كم رنگند؛
خدامحوري و بر اساس اراده تشريعي خدا اسـت؛درحالي  قرآن هاي اخالقي  انديشه -1

ها است و يا اينكـه انتسـاب   هاي اخالقي يا بر اساس آداب و رسوم ملتساير نظامكه در 
  . آنها به خدا معلوم نيست

جنبه امضايي دارد يعني بـه  قرآن بسياري از احكام  :قرآن گستردگي نظام اخالقي  -2
آورد و فطـرت پـاك    همان نكاتي اشاره دارد كه هر انسان سليم النفس بـه آن روي مـي  

هـاي اخالقـي    هاي نظـام  از اين رو اگر به متون اديان و نوشته. كند را تأييد مي انسان آن
شود ولي برخي از احكـام   كم و بيش يافت ميقرآن مراجعه شود اين دستورهاي اخالقي 

اخالقي همانند طهارت و تزكيه نفس، نهـي از چشـم چرانـي، پرهيـز از سـوء ظـن وبـد        
القـات، نشسـتن، وارد شـدن در خانـه، مـدت      گماني، اهتمام به تحيت، سـالم و ادب، م 

؛ 29، 58، 61، 62: نـور . رك(نشستن، اجازه گرفتن براي ورود به خانـه و بيـرون رفـتن    
  ) 12، 4-1: حجرات
تـرين بخـش آن    به مسائل اخالقي در جزيـي قرآن دهد ها مساله ديگركه نشان ميوده

اين اساس است كه مفاهيم هاي اخالقي وجود نداردبر توجه داشته است كه در ساير نظام
  . اندهاي مختلف تقسيم كردهاخالقي رابه صورت

نيت و انگيزه الهى اسـت   قرآن كريماساس كارهاى اخالقى در : نيت و انگيزه الهى -3
هـا و مكاتـب اخالقـى     كه نقش اساسى و محورى داشته، در حالى كه در ميان ساير نظام

معناى اطاعـت حكـم عقـل و احتـرام بـه قـانون       تنها كانت به نيت و انگيزه كه آن را به 
  . باشد داند، مى مى

كارى اخالقى است كه فقط براى تحصيل رضاى خداوند انجـام   قرآن كريمولى از نظر 
  . گيرد
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» اللَّـه رْضَاتم ءĤَغتاب هشْرِى نَفْسن ينَ النَّاسِ ممو از مـردم كسـى   ) 264: بقـره ( و
  . »ضاى خدا درگذردهست كه از جان خود در راه ر

فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ ... يـأَيها الَّذينَ ءامنُواْ الَ تُبطـلُواْ صدقَـتكُم بِالْمنِّ والْأَذَى«
لَى شَىونَ عرقْدا الَّ يلْدص ابِلٌ فَتَرَكَهو هابفَأَص تُرَاب هلَيواْ عبا كَسّمم 264: بقره( ء (

بـدان  ) انسـان رياكـار  (مثل او ... ى اهل ايمان صدقات خود را با منت و آزار تباه نسازيد؛ا
ماند كه دانه را بر روى سنگ سخت ريزد و تند بارانى غبار آن را نيز بشـويد كـه نتوانـد    

  . »هيچ حاصلى از آن به دست آرند
رط دارنـد، مـثالً   اغلب مقررات اخالقى در اديان و مذاهب جنبه افراط يا تف :اعتدال -4

عنوان يكى از فضايل  در اخالق مسيحيت، واژه محبت بيش از اندازه توجه شده است و به
  . اخالقى مطرح شده است

ها داراي درجـات   ازآن جا كه انسان: داراي مراتب درجات است قرآن نظام اخالقي  -5
  ن رو، هـاي متفـاوتي ا سـت، ازايـ     نيـز در سـطح  قـرآن  ومراتب هستند، خطاب اخالقـي  

  گاهي خطاب قرآني، براي دسته اي نيك وشايسـته بـه شـمار مـي رود، بـراي سـاكنان       
  وگـاهي نيـز خطـاب بـه بنـدگاني اسـت كـه از خـود         : باالتر، گناهي نا بخشودني اسـت  

  كننـد، مجـذوب    اند و براي رسيدن بـه كمـال مطلـق تـالش مـي      رهيده وبه خدا گرويده
به همين دليـل اسـت كـه در نظـام     . اختيار اويند جمال او ومحو كمال او وبي اختيار در

، سـاير  -عليـه السـالم    –مرداني همانند پيامبر بزرگوار اسـالم، امـام علـي    قرآن اخالقي 
ي  انـد كـه مايـه    وعلماي رباني شيعه پـرورش يافتـه   -عليهم السالم  –پيشوايان معصوم 

خ گرديـده اسـت كـه    هايشان زينت بخش صفحات تاري اند و نام افتخار عالم بشريت شده
انـد چنـين    هاي اخالقـي دنيـا تـاكنون نـه تنهـا نتوانسـته       ها و دانشگاه هيچ يك از نظام

هايي را تربيت كنند، بلكه شاهديم كه جهان معاصر را به باغ وحشي بـيش تبـديل    انسان
  )255-230: 1389توفيقي،(اند نكرده

ي مراجعه شود اين دسـتورها  هاي اخالق هاي نظام از اين رو اگر به متون اديان و نوشته
شوند، ولي برخي از موضوعات و مفا هيم اخالقـي   و مفاهيم اخالقي كم و بيش يافت مي

: ؛ قمر123، 48، 2: بقره(، تقوا )32-31: ؛ ق10-9: شمس(همانند طهارت و تزكيه نفس 
: اعـراف (، غفلـت  )18: ؛ فاطر24 -21: ؛ رعد18: توبه(، خوف و رجاء ) 49: ؛ هود54-55

نهـي از  ) 10: ؛ روم145، 141: نسـاء (، غريزه جنسـي، ازدواج و انفـاق   )108: ؛ نحل179
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، 6: حجـرات (، پرهيز از سـوء ظـن و بـدگماني    )7-1: ؛ مؤمنون33-30: نور(چراني  چشم
، اهتمام به تحيت، سالم و ادب مالقات، وارد شدن در خانه، اجازه گرفتن )36: ؛ اسراء12

نشـان  ) 12، 4-1: ؛ حجرات89: ؛ نساء62، 61، 59، 58، 29، 27: نور(براي ورود به خانه 
ترين بخش آن توجه داشته است كـه در سـاير    به مسائل اخالقي در جزييقرآن دهد  مي

 . هاي اخالقي وجود ندارد نظام

  اخالق در يهوديت

) ع(هنگامي كه سه ماه از خروج بني اسرائيل از مصـر گذشـته بـود، حضـرت موسـي      
اي گفتگو با خداوند بـه بـاالي طـور سـينا بـرود، وي در آنجـا دو لـوح        مأموريت يافت بر

از الواح به صـيغه   قرآن كريمها نقش بسته بود، هاي خداوند بر آندريافت كرد كه فرمان
و كَتَبنا لَه فيِ األلواحِ من كـلِّ شـيء موعظـه و تفصـيالً لكـلِّ      «: بردجمع نام مي

الواح اندرزي از هر موضـوع نوشـتيم و بيـاني از هـر چيـز      و براي او در : يعني»  ...شيئٍ
  ). 145: اعراف(كرديم 

  هـاي توحيـدي و   باشـد كـه دربردارنـده پيـام    محتواي ايـن الـواح شـامل ده بنـد مـي     
به بـت   -2براي خود خدايي جز من نگيريد؛  -1: اخالقي الهي به قوم بني اسرائيل است

پدرو مـادر را   -5شنبه را گرامي بداريد؛  -4د؛ نام خدا را به باطل نبري -3سجده نكنيد؛ 
بـر همسـايه    -9دزدي نكنيـد؛   -8زنـا نكنيـد؛    -7مرتكب قتل نشويد؛  -6احترام كنيد؛ 

: 1384تـوفيقي،  (به اموال و نـاموس همسـايه طمـع نورزيـد      -10شهادت دروغ ندهيد؛ 
84 .(  

  اسـت   ن كـريم قـرآ مواد ده گانه اين الواح همـه مطـابق بـا سـخن خداونـد تعـالي در       
  اي سـالم و انسـاني بـه    كارهاي درسـت اخالقـي را بـراي ايجـاد جامعـه     ها و راهكه شيوه

  بلكـه آنهـا    ،دارد اما قوم يهود نه تنها بـه ايـن فـرامين عمـل نكردنـد     ها عرضه ميانسان
  اسـت  به اين تجاوز از فرمـان الهـي اشـاره شـده     قرآن كريمرا زير پا هم گذاشتند كه در 

  بـه كيفـر دادن يهوديـان     قـرآن كـريم  خداونـد در  ). 21: ؛ آل عمران163: عرافا. ك. ر(
  هـاي حـالل   به خاطر ظلم و گناهاني كه مرتكب شدند به صورت حرام گردانيدن نعمـت 

فَبِظلمٍ منَ الّذينَ هادوا حرّمنا علَيهِم طَيبات اُحلّت لَهم «: اسـت ها اشاره كردهبر آن
  به خاطر ظلمي كه از يهـود صـادر شـد، و نيـز     : يعني» يلِ اهللا كثيراًو بِصدهم عن سب
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  به خاطر جلوگيري كردن بسيار، از راه خدا و همچنين به خـاطر ربـاخواري بـا وجـودي     
كه از آن نهي شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، قسـمتي از چيزهـاي پـاكيزه را    

ايـم  افران آنها عذاب دردنـاكي آمـاده كـرده   كه بر آنها حالل بود، تحريم كرديم و براي ك
  ). 160: نساء(

  : عبارتند ازقرآن ترين صفات اخالقى يهود از نظر  برجسته

  : قساوت و توحش. 1

»  ه وـوقَس أَشَد ه أَوارجكَالْح فَهِى كذَ ل دعّن بكُم مقُلُوب تقَس ثُم
منْه الْأَنْهـرُ و إِنَّ منْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرُج إِنَّ منَ الْحجاره لَما يتَفَجرُ 

منْه الْمĤء و إِنَّ منْها لَما يهبِطُ منْ خَشْيه اللَّه و ما اللَّه بِغَــفلٍ عمـا   
  ). 74: بقره(؛ »تَعملُونَ

هايشـان   پس با اين معجزه بزرگ آن چنان سـخت دل شـدند كـه دل   «
كه از پاره سنگ نهرها بجوشـد و   تر از آن شد چه آن يا سختچون سنگ 

اى از تـرس   ها شكافد و باز آبى از آن بيرون آيـد و پـاره   برخى ديگر سنگ
بترسـيد كـه خـدا از كـردار شـما غافـل       ] دالن اى سـنگ [خدا فرود آيند 

   .»نيست

يوس در قساوت قلب و سنگدلى آنان را تاريخ در تمام اعصار شاهد است؛ از جمله كاس
  : نويسد م مى 117خود درباره حوادث  78كتاب 

 "انـدريا "مطابق همين تاريخ يهود در غربِ درياى طرابلس به رهبرى «
ها خروج كرده، همه را از دم تيغ گذراندنـد،   ها و يونانى براى كشتى رومى

ــد هايشــان را آشــاميده، گوشــت پــس خــون ســرها و . هايشــان را خوردن
تعداد افرادى كه در اين . ها دادند عه كرده و به سگقط ها را قطعه استخوان

  . نفر رسيدند 000/220كشتار به قتل رسيدند به 
تكـرار   "آرتيمـون "همانند اين كشتار را در مصر و قبـرس بـه رهبـرى    

  . نفر به قتل رسيدند 000/240كردند و در اين كشتار هم 
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داراى دو هاى ديگرى از قساوت قلب يهود ايـن اسـت كـه آنـان      و نمونه
هاى عيد پوريم و عيد فصح در آپريل، اين دو عيد بدون  عيد مقدس به نام

هر ساله افراد زيادى قربانى اين دو عيد مقدس . شود تناول خون تمام نمى
  . »شوند مى

  : كشتن انبياى الهى. 2

  : فرمايد در اين باره مى قرآن مجيد

اللَّه قَالُواْ نُؤْمنُ بِمĤ أُنـزِلَ علَينَـا و    و إِذَا قيلَ لَهم ءامنُواْ بِمĤ أَنزَلَ«
يكْفُرُونَ بِما و رآءهو و هو الْحقُّ مصدّقًا لّما معهم قُلْ فَلـم تَقْتُلُـونَ   

؛  87: بقـره . ك. ؛ ر 91: بقره(؛ »أَمنبِيĤء اللَّه من قَبلُ إِن كُنتُم مؤْمنينَ
  ). 7: مائده

  بـراى  (به يهود گفته شد ايمـان بياوريـد بـه قرآنـى كـه خـدا        و چون«
  چـون بـه مـا نـازل      تـورات فرستاده پاسخ دادند كه تنها بـه  ) هدايت بشر

شوند در صورتى كه قـرآن حـق    آوريم و به غير تو كافر مى شده ايمان مى
كند، بگو اى پيامبر اگر شـما در دعـوى    ها را تصديق مى است و كتاب آن

قبل از اين پيـامبران را   توراتراستگو بوديد به كدام حكم  راتتوايمان به 
  .»كشتيد

  پيامبر كشتن آن قدر در بين آنـان معمـول شـده بـود كـه صـورت طبيعـى بـه خـود          
 70چه در روايات آمده است، يهود مابين طلـوع فجـر تـا طلـوع آفتـاب       گرفته بود چنان

كـه هـيچ كـارى     كردنـد مثـل ايـن    هاى خود را باز مى پيامبر را سر بريدند و سپس دكان
  . اند نكرده

از جمله پيامبرانى كه به دست آنان به قتل رسـيدند يحيـى و زكريـا عليهمـا السـالم      
السـالم را بـه قتـل رسـاندند و بـراى       كه هارون جانشين حضرت موسى عليه چنان. بودند

  . دار نصب كردند هاى السالم چوبه عيسى عليه
  چـه در تـاريخ    چنـان . آلـه را شـهيد كردنـد    و عليه اهللا م صلىتر پيامبراسال و از همه مهم

  يهـودى كـه ظـاهراً اسـالم     » سـالم بـن مشـكم   «پس از فتح خيبـر، همسـر   : آمده است
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آلـه   و عليـه  اهللا آورده بود، طعامى از گوشت ران گوسفند مهيا كرد و براى رسول اكرم صلى
  را دعـوت  » بشـر بـن بـراء   «ايـد،  پيامبر كه عادت نداشت به تنهايى غذا ميل نم. فرستاد
ــرد ــه  . ك ــرده و قطع ــم دســت ب ــدارى از آن را   بشــر ه ــورد و مق   اى از آن گوشــت را خ

  جويد كـه يـك مرتبـه لقمـه را از دهـان انـداخت و فريـاد زد بـه خـدا قسـم كـه ايـن             
  قـدر بـود كـه بشـر را در      و زهـر آن . دهـد كـه مسـموم اسـت     گوشت به مـن خبـر مـى   

  آلـه را پـس از چنـد هفتـه شـهيد       و عليـه  اهللا و پيـامبر صـلى  جـا بـه قتـل رسـانيد      همان
  . كرد

  : دروغ، افترا، تحريف، مكر و خدعه. 3

  : فرمايد مى قرآن كريم

» ... اخَرِينَ لَممٍ ءقَوونَ لـعمبِ سلْكَذونَ لـعمواْ سادينَ هنَ الَّذمو
وم دعن بم مرِّفُونَ الْكَلحي أْتُوكيهع41: مائده(؛ »اض .(  

پيمايند زيـاد بـه سـخنان تـو     همچنين از يهودياني كه اين راه را مي...«
؛ آنهـا جاسوسـان   دهند تا دسـتاويزي بـراي تكـذيب تـو بيابنـد     گوش مي

ها سـخنان را از  اند؛ آنجمعيت ديگري هستند كه خودشان نزد تو نيامده
  »...كنندمحل خود تحريف مي

»مكَرُواْ ومرِينَوـكرُ الْمخَي اللَّهو 54: آل عمران(» كَرَ اللَّه .(  
يهود با خدا مكر كردند، خدا هم در مقابل با آنها مكـر كـرد و از همـه    «

  .»كس خدا بهتر مكر تواند

  : پرستى اندوزى و ثروت مال. 4

ز اى ا السالم براى آوردن الواح به كوه طور رفت و سامرى گوسـاله  وقتى كه موسى عليه
ترين معبود يهود اسـت و   طال و نقره براى آنها ساخت، از آن روز تا به امروز ثروت، بزرگ

هاى جهان را تحت اختيار خود درآورد و از اين راه اختياردار  كند تا ثروت يهود سعى مى
  . مردم باشد
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  : رباخوارى. 5

علَـيهِم طَيِّبــت أُحلَّـت لَهـم     فَبِظُـلْمٍ مّنَ الَّذينَ هادواْ حرَّمنَا «:فرمايد مىقرآن 
وبِصدّهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرًاوأَخْذهم الرِّبواْ وقَد نُهواْ عنْه وأَكْلهِم أَمو لَ النَّـاسِ  

مـى  ، به خـاطر ظل )161-160: نساء( بِالْبـطـلِ وأَعتَدنَا للْكَـفرِينَ منْهم عذَابا أَليما
به خاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى ) نيز(كه از يهود صادر شد و 

به خاطر ربا گرفتن، در حـالى  ) چنين و هم. (ايم پاكيزه را كه بر آنها حالل بود حرام كرده
كه از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مـردم بـه باطـل و بـراى كـافران آنهـا، عـذاب        

  ). 22-20: 1379حسيني شيرازي، (» ايم كرده دردناكى آماده

  : اخالق در مسيحيت

اگر در . اخالق در دين مسيح نقطه مقابل دين يهود است؛ يكي افراط و ديگري تفريط
شود، دين مسيح بر اساس مهر و محبت و  دين يهود شدت و قساوت و خشونت تبليغ مي

بـه  «: كتاب مقـدس مسـيحيان  بر طبق . پذيري و ظلم پذيري استوار استروحيه تسليم
» هيچ كس بدي نرسانيد حتي اگر به شما بدي برسانند؛ دشمنان خود را دوست بداريـد 

كنـد  اين نوع اخالق مسيحيت غريزه و نفسانيت بشري را نقض مي). 18: 1389توفيقي،(
  زيرا غريزه بشري نيروي غضـبيه اسـت و از طرفـي دوسـت داشـتن دشـمنان بـا عـزت         

دارد، ديـن  طور كه خود مسيح بيان مـي دين مسيحيت همان. د استنفس انسان در تضا
شود، اخالقي متناسب بـا اولياسـت از   اولياء است و اخالقي هم كه در اين دين تبليغ مي

  انـد حـال آنكـه اسـالم     گرفتـه شـده  اين رو در اين دين اقتضائات نفسـاني بشـر ناديـده    
سـاني انسـان اعـم از هـوا و هـوس،      هـاي نف عنوان ديني جهاني و انساني همه ويژگـي  به

گيـرد و بـراي هـر كـدام راه     را در نظر مي... جويي و ظلم وشهوت، غضب و خشم، جنگ
از آنجا كه دين اسالم بـر خـالف دو ديـن تحريـف شـده ديگـر ديـن        . كند حلي ارائه مي

پـذيرد و نـه اخـالق تفريطـي     اعتدال و وسطي است، نه اخالق افراطـي يهوديـت را مـي   
كنـد  ا؛ بلكه هر كدام از خصوصيات و غرايز بشري را به راه درست هدايت ميمسيحيت ر

عنوان يك آمـوزه   براي مثال خوردن شراب در اسالم حرام است؛ اين مقوله كه در اين به
است، ريشه در سالمتي انسان دارد يا اخالق اجتماعي چون حجـاب،  و قانون تثبيت شده
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ن، چگونگي ورود به خانه ديگران و سالم كـردن  ، سخن گفت)18: لقمان(آداب راه رفتن 
، همه و همـه از  )12: حجرات(، تجسس نكردن در كار ديگران )61: نور(بر اهل آن خانه 

  . توسعه و گستردگي مفهوم اخالق در دين اسالم حكايت دارد
  : هاى اخالقى در متون دينى مسيحيت  فرازهايى از آموزه

كنندگان خود بركت بطلبيد و بـه آنـانى    براى لعندشمنان خود را محبت نماييد و . 1
كه از شما نفرت بينند، احسان كنيد و به هر كه به شما فحش دهد و جفا رساند دعـاى  

  . خير كنيد
  . اگر تقصيرهاى مردم را نيامرزيد پدر شما هم تقصيرهاى شما را نخواهد آمرزيد. 2
  . هيچ كس را به جاى بدى، بدى مرسانيد. 3
  . يگر به گناهان خود اعتراف كنيد و براى يكديگر دعا كنيد تا شفا يابيدنزد يكد. 4
  . دشمنان خود را دوست بداريد و به كسانى كه از شما متنفرند نيكى كنيد. 5
  . خدا محبت است و هر كه در محبت ساكن است در خدا ساكن است. 6
  . ا كرده استهر كس به زنى نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زن. 7
  . هر كه خود را بلند كند پست گردد و هر كه خود را فروتن سازد سرافراز شود. 8
  )199-188: 1389توفيقي،(هر جا كه مردار باشد كركسان در آنجا جمع شوند. 9
آيـد، آن اسـت كـه در ايـن نظـام       هاى اخالقى مسيحيت به دست مـى  چه از آموزه آن

شود، مثالً همـان   ديده نمىقرآن د كه در نظام اخالقى اخالقى افراط و تفريطى وجود دار
شمارند، با كمترين توجه، به افراطى بودن  محبت كه مسيحيان، آن را شاهكار انجيل مى

هاى اقوام پست و خوار است كـه بـا عـزت     بريم كه اين صفت از ويژگى اين حكم پى مى
اى اعتدال  گونه بهقرآن قى در حالى كه اين حقيقت نيز در نظام اخال. نفس ناسازگار است

  : شده مطرح است

 محمد رسولُ اللَّه و الَّذينَ معه أَشدآء علَى الْكُفَّارِ رحمĤء بينَهم؛«
، نسبت به يكديگر محبت دارند و مهربانند ولـى در برابـر كفـار    )26: فتح(

   .»كنند متعصب با شدت و خشونت برخورد مى

م براساس فطرت و غريزه انسان است زيرا كه در انسان هـم قـواى غضـبيه    كه اين حك
رو اگر  كند و هم مهر و محبت، از اين وجود دارد كه در هنگام نياز از اين قوه استفاده مى
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فقط مهر و محبت مطرح باشد، الزمه آن، ناديده گرفتن قوه غضبيه است كه بـا سـاختار   
  . انسان سازگارى ندارد

  و مقررات قوانين. 3

هر ديني داراي احكام و مقرراتي است كه انسان را از طريق اين احكام به سمت تكامل 
ترين آن در حوزه خـانواده،  عنوان آخرين دين الهي و كامل دين اسالم به. كندهدايت مي

ها ترين حكمترين و عادالنهاجتماع، سياست، فرهنگ، عبادت، فقه و مسائل شرعي، كامل
در اينجا به برخي از اين احكام با نگاهي تطبيقي به احكام دو دين يهوديت . تاسرا داده

  . كنيمو مسيحيت اشاره مي
اي دارند؛ احكام ياد شده به نجـس و پـاك و غـذاهاي    يهوديان احكام فراوان و پيچيده

احكام حيوانات حالل گوشت و حـرام گوشـت   . شودحالل و حرام و امور ديگر مربوط مي
شـكافته و  است و از جملـه اينكـه چهارپايـاني كـه سـم     آمده) 14: ؛ تثنيه11: نالويا(در 

كنـد،  است ولي چون نشخوار نمينشخواركننده باشند، حالل هستند؛ خوك سم شكافته
يهوديان هم درمورد حيوانات حالل گوشت و هـم در مـورد نحـوه    . خوردنش حرام است
فيت طبخ ونگهداري غذا و خوردن آن، ها و كيهاي حالل و حرام آنذبح و تصفيه قسمت

حـالل و حـرام    قـرآن كـريم  در ). 278: 1384تـوفيقي،  (هاي فراوانـي دارنـد   محدوديت
هاي موجود در احكام دين خداوند به صراحت معين و آشكار شده و به دور از محدوديت

شكُروا لله إن كُنتُم يا أيها الّذينَ آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقناكُم و ا«: يهود است
اي كـه بـه شـما    هاي پاكيزهايد از نعمتاي كساني كه ايمان آورده: يعني» إياه تَعبدون

: بقره(كنيد  ايم، بخوريد و شكر خدا را به جاي آوريد اگر تنها او را پرستش ميروزي داده
زيرِ و ما اُهلَّ بِه لغَيـرِ اهللا فَمـنِ   إنّما حرَّم علَيكُم الميتَه و الدم و لَحم الخن«) 172

رحيم إنَّ اهللا غَفور لَيهع فَال إثم ال عاد ضطُرَّ غَيرَ باغٍ وخداوند تنهـا گوشـت   : يعني ا
شـود، حـرام   مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آنها گفته

حفظ جان خود از آن بخـورد، در صـورتي    است اما آن كس كه مجبور شود و براي كرده 
كه رعايت اعتدال كرده و به محض برطرف شدن اضطرار از آن دوري كند، گناهي بـر او  

در ديـن مسـيح خـوردن همـه     ). 173: بقـره (نيست و خداوند نسبت به او مهربان است 
  . ها همچنين خوردن شراب نيز حالل استگوشت
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  نمـاز صـبح، عصـر و مغـرب؛ حـال آن كـه در       : دخواننيهوديان روزي سه بار نماز مي«
  در ديـن يهـود خوانـدن نمـاز در كنيسـه      . شـود اسالم نماز پنج بـار در روز خوانـده مـي   

بهتر است و در صورتي كه دست كم ده مرد حضور داشته باشند، نمـاز جماعـت برگـزار    
كعبـه  شود؛ قبله يهود شهر اورشليم است بر خالف مسـلمانان كـه قبلـه آنـان خانـه      مي

  ). 112: همان(» است
  هـا در يـوم   تـرين روزه آن اسـت؛ مهـم  هـاي سـال توزيـع شـده    هاي يهود در مـاه روزه

گيرنـدو از خـوردن و   كيپور است كه از غروب روز قبل به مدت يك شبانه روز روزه مـي 
  كننـد  آشاميدن، شستشـو، آرايـش و عطـر زدن و هرگونـه رابطـه زناشـويي پرهيـز مـي        

اسالم مواردي چون شستشو، آرايـش و عطـر زدن و رابطـه زناشـويي      حال آنكه در دين
يهوديان چهار روزه واجب ديگر نيز دارند كه يكي . كندروزه را باطل نمي) البته در شب(

پـيش از مـيالد    587ها در روز نهم ماه عبري آب به ياد خرابي اورشـليم در سـال   از آن
هـاي مسـتحبي ماننـد    واجب ديگـر و روزه شود؛ سه روزه مانند روزه يوم كيپورعملي مي

روزه دوشنبه و پنجشنبه با امتناع از خوردن و نوشيدن از طلوع تا غروب آفتـاب صـورت   
اما در دين اسـالم زمـان روزه واجـب سـي روز در مـاه      ). 112: 1389توفيقي، (گيرد مي

ديگـر   انـد؛ از سـويي  هاي سال توزيع شدههاي مستحبي در ديگر ماهرمضان است و روزه
هايي كه در شرايط روزه گرفتن يهوديان هست، در ديـن اسـالم كـه دينـي     گيريسخت
توانند روزه بگيرند بـر  خورد؛ شخص مريض يا مسافر كه نميگراست به چشم نمياعتدال

توانند به جاي آن كفاره آن را بدهنـد يـا قضـاي آن را بگيرنـد     ها حرجي نيست و ميآن
  ). 187-185: بقره(

  هـايي چـون زن، فرزنـد، طـالق و ازدواج     درباره خانواده كه زيـر مجموعـه  رآن قاحكام 
قـرآن  گيرد، بسيار متنوع و كارگشاست؛ زن در اين نظام دينـي و از ديـدگاه   را در بر مي

داراي جايگاه بس بلندي است كه در هيچ كدام از مكاتب ديني و فلسفي حتـي جريـان   
  وردار نيسـت؛ ايـن اهميـت در ديـن اسـالم      افراطي فمنيستي نيز از چنـان مقـامي برخـ   

آمده و احكام و حقوق مربـوط  قرآن اي به نام زن به طور مستقل در تا آنجاست كه سوره
  براي مثال امر طـالق بـا اينكـه نـزد خداونـد ناخوشـايند اسـت        . استبه او را بيان نموده

  : اسـت گيـري تصـريح شـده   بـدون هـيچ نـوع جبهـه    قـرآن  اما احكام آن به نفـع زن در  
»عروفنَّ بِمهكولغنَ فامسفَب النّساء إذا طَلَّقتُم و هنگامي كه زنان را طالق : يعني» و

، )231: بقره(داديد و به آخرين روزهاي عده رسيدند، يا به طرز صحيح آنها را نگه داريد 
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و هنگامي كه زنان را طالق : يعني» و إذا طَلَقتُم النِّساء فَبلَغنَ اًجلَهنَّ فال تَعضُلوهنَّ«
داديد و عده خود را به پايان رساندند، مانع ازدواج آنها با همسران سابق خودشان نشويد 

  ). 232: بقره(
  اسـت كـه   يـاد شـده  قـرآن  در مورد مهر و كابين زن به صورت يكـي از حقـوق زن در   

  ر نظـر گرفتـه   بعـد از طـالق عـده زن بايـدد    ) 4: نساء(بر مرد واجب است آن را بپردازد 
  حتـي  ) 1: طـالق (شود كه اين نكته باز نشان از اهميـت زن و نقـش او در اجتمـاع دارد    

است؛ در امر جهاد نيز سهم زن با اينكه جهاد بر او واجب نيست، در كنار مردان ياد شده
در پاداش و جزاي دنيوي و اخروي نيز مردان و زنان به طور مسـاوي در كنـار هـم يـاد     

محرميت در يهوديت و مسيحيت همانند اسالم است همـانطور كـه در   ). 5: حفت(اند شده
شود، در اين دو دين نيز به همين اسالم محارم شامل محارم سببي، نسبي و رضاعي مي

صورت است با اين تفاوت كه در يهوديت ازدواج عمـو بـا دختـر بـرادر جـايز اسـت و در       
له و دايي جايز نيست مگر اينكه از نسل مسيحيت ازدواج ميان فرزاندان عمو و عمه و خا

بعدي باشند؛ در يهوديت و مسيحيت تعدد زوجات وجود ندارد حال آنكه در اسالم جايز 
  ). 282: همان(است 

  تـرين احكـام اسـت،    ترين موضوعاتي كـه در ديـن اسـالم داراي مشـخص    يكي از مهم
  وان يكـي از  عنـ  مقوله جنگ است اين در حالي است كـه در ديـن مسـيحيت جنـگ بـه     
  اسـت امـا ديـن    لوازم طبيعت بشري ناديده گرفته شـده و اصـالً بـه آن پرداختـه نشـده     
بلكه براي  ،كند اسالم كه دين وسطي است اين صورت مسأله طبيعت بشري را پاك نمي

: 1384نصـر،  (كند كه سرشت سركش انسان از آن حد تجاوز نكند  آن قوانيني وضع مي
15 .(  

  هـاي  جنـگ در مـاه  . دهـد تـا جنـگ   كنـد و فرمـان مـي   ع تكيه مياسالم بيشتر بردفا
  قـرآن  است و مقوله صلح و آشتي از مسائلي اسـت كـه   حرام، ممنوع و حرام دانسته شده

» فَإن قاتَلوكُم فَـاقتُلوهم كَـذلك جزاءالكـافرين   «: بـرد در كنار جنگ از آن نام مي
ل برسانيد كه اين جـزاي كـافران اسـت    پس اگر با شما جنگ كردند، آنها را به قت: يعني

  ). 191: بقره(
  به شـدت از آن نهـي كـرده و بـراي     قرآن قتل نفس و فرزندان و زنان نيز امريست كه 

  اســت؛ خودكشــي در اســالم عملــي معرفــي شــده آن حــدود و حقــوقي در نظــر گرفتــه
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ت و همين طور كشتن فرزندان از ترس فقر نيز عملي زش. كه مستوجب عذاب الهي است
و ال تَقتُلـوا اوالدكُـم مـن امـالقٍ نَحـنُ      «: بيانگر عدم ايمان به رزاقيت خداوند است

و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد ما شـما و آنهـا را روزي   : يعني»  . . .نَرزقُكُم و اياهم
  ). 151: انعام(دهيم مي

كَتَبنا عليهِم فيهـا اَنَّ  و «: استهر دو يكسان آمده توراتوقرآن حكم به قصاص در 
و مـا بـر   : يعنـي » .  . .النّفس بِالنّفسِ و العينَ بِالعينِ و األنف بِاالَنف و االُذُنَ بِاالُذُنِ

مقرر داشتيم كه جان در مقابل جـان و چشـم در برابـر چشـم و      توراتبني اسرائيل در 
  ). 45: مائده(باشد ... گوش در برابر گوش

را از حرام كـردن آنچـه خداونـد بـراي او حـالل كـرده، بـاز        ) ص(امبر ، پيقرآن كريم
اي نبي اسالم چرا به منظـور  : يعني» يا ايها النّبي لم تُحرِّم ما احلَّ اهللا لَك«: دارد مي

كنـي   اسـت، حـرام مـي    خوشدل ساختن همسرانت آنچه را كه خدا برايـت حـالل كـرده   
  : كردنـد ائيل حـالل خـدا را بـر خـود حـرام مـي      در حالي كه قوم بنـي اسـر  ). 1: تحريم(
اي : يعنـي » كُلُّ الطّعامِ كانَ حال لبني اسرائيلَ الّا ما حرَّم اسرائيلُ علـي نَفسـه  «

پيامبر به قوم يهود بگو همه غذاهاي پاك بر بني اسرائيل حالل بود جز آنانچـه اسـرائيل   
  ). 93: آل عمران(بود بر خود تحريم كرده  توراتپيش از نزول ) يعقوب(

، بحث ارث و نحوه ارث بردن اعضاي خانواده است كه به طور قرآناز ديگر احكام مهم 
مفصل به آن پرداخته شده و كامالً هم با توجـه بـه نقـش هركـدام از اعضـاي خـانواده،       

  ). 233: ، بقره11 -12: نساء(است عادالنه حكم شده
اسـت؛ در  يز بسيار روشن و مفصل بيـان شـده  در زمينه اقتصاد و تجارت نقرآن احكام 

اين نظام ديني تجارت امري حالل و موجب رونق اقتصاد جامعه است اما در صورتي كـه  
كنـد، ربـاخواري،   يكي از مفاسدي كه اقتصاد جامعه را مختـل مـي  . از فساد به دور باشد

ي شـيطاني  به شدت از اين مسائل نهي كرده و آن را عملـ قرآن رشوه و احتكار است كه 
دين مسيحيت نيز مانند ديگر اديان، احكامي دارد ). 161: ، نساء275: بقره«: استدانسته

گانـه  ها و احكام هفـت دهيم؛ آيينكه برخي از آنها را با دين اسالم مورد مقايسه قرار مي
درجـات مقـدس   (تعميد، تأييـد، ازدواج مسـيحي، دسـت گـذاري     : مسيحيت عبارتند از

  ). 186-184توفيقي، (اف، تدهين نهايي، عشاي رباني ، اعتر)روحانيت
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گنجد و تنها به برخي ازآنهـا در  ها در حوصله اين مقال نميپرداختن به همه اين آيين
بلكـه   ،دانند كنيم؛ مسيحيان ازدواج را يك امر دنيوي نميمقايسه با دين اسالم اشاره مي

آنها . آورندخدا با انسان به شمار مي اي بشري براي شيوه رفتارآن را همچون رمز و نشانه
نبايد ) ع(بر اين اعتقادند كه روحانيون كاتوليك و ارتودوكس به پيروي از حضرت مسيح 

هاي كاتوليك و ارتودكس نيز نبايد ازدواج نمايند درحاليكه ازدواج كنند، راهبان و راهبه
تنها ازدواج مانع تعـالي  است و نه  در دين اسالم براي هيچ قشرو صنفي ازدواج منع نشده

  شـود؛ از ايـن رو در   و كمال انسان نيست، بلكه موجب تسريع حركت تعـالي او نيـز مـي   
كارهـايي   در مورد ازدواج ونظام حاصل از آن يعني خانواده به طور مفصـل راه  قرآن كريم
  . است عرضه شده

ايـن   عشاي رباني يكي از مسائل اساسي ايمان و شـعائر عبـادي مسـيحيت اسـت؛ در    
مراسم هنگام تبرك نام شراب پيشواي مراسم سـخنان عيسـي در شـام آخـر را تـالوت      

كند و عالوه بر خواندن كتاب مقدس در كليساهاي كاتوليك و ارتودوكس، همخـواني   مي
شود كه اين مراسم معمـوالً در روزهـاي   و دعاي توسل و شكر همراه با موعظه انجام مي

از اين رو مسيحيان مانند مسلمانان فريضه نماز در هـر  گيرد يكشنبه يا اعياد صورت مي
بلكه تنها عبادتي كه به جا  ،روز به صورت پنج بار يا مانند يهوديان سه بار در روز، ندارند

آورند، همين عشاي رباني است كه آن هم تنهـا در روز يكشـنبه و اعيـاد ويـژه آنهـا      مي
  . شودبرگزار مي

  گيرينتيجه. ج

كان سه دين اسالم، يهوديت و مسيحيت به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه     با پژوهش در ار
اگرچه دو دين آسماني يهوديت و مسيحيت در برخـي مـوارد و مسـائل بـا ديـن اسـالم       

هاي آسماني ايـن دو ديـن بـا    شباهت دارند، اما از بسياري جهات به دليل تحريف كتاب
، )توحيـد، معـاد و نبـوت   ( اركان اصل هرديني سـه حـوزه اعتقـادات   . اسالم تفاوت دارند

آنچـه در بررسـي   . گيـرد اخالق و اخالقيات و قـوانين و مقـررات آن ديـن را در بـر مـي     
ام شـد، نشـان داد كـه    اي اين سه دين بزرگ جامعه بشري در اين سه حوزه انجمقايسه

هـا و اصـول، از   عنوان يك دين جهاني، انساني و الهي در هر سه اين زمينه دين اسالم به
گرايي اسالم دانست كـه در هـر   توان در اعتدالن ديگر برتر است؛ اين برتري را ميدو دي
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روي دارد حال آنكه دين يهوديت افراط را سرلوحه خـود قـرار داده و   امري روي در ميانه
اي از اين مقايسـه و تطبيـق را در اينجـا    است چكيدهمسيحيت هم به تفريط روي آورده

  : آوريممي
اي درست و توحيـدي اصـيل اسـتوار    خداشناسي، دين اسالم بر پايهدر بحث توحيد و 
نظيـر و  كند، توحيد به معناي يگانگي خداونـدي بـي  معرفي ميقرآن است؛ توحيدي كه 

در مـتن  ) ع(گونه كه در كالم موال علـي   تجزيه ناپذير و به دور از صفات انساني است آن
يدي نوعي است كه براي خداوند شبه بدان اشاره كرديم اما توحيد در دين يهوديت، توح

گيرند و توحيد دين مسيحيت نيز چون قائل به تثليث اسـت،  و مثل و جنس در نظر مي
  . توحيدي عددي است كه خداوند از آن مبرا و منزه است

در زمينه نبوت؛ هر سه دين در مقوله اصل نبوت با هم اختالفي ندارند؛ اخـتالف آنهـا   
كـه در دو ديـن يهـود و مسـيحيت، وحـي نبـي تـا حـد          در چگونگي پديده وحي است

بـه گونـه ديگـري معرفـي      قرآن كريميابد حال آنكه وحي پيامبر در پيشگويي تنزل مي
واسطه يا باواسطه بـه  شود كه بر مبناي آن، وحي، پيام و القاي امري الهي به طور بي مي

  . است) ص(پيامبر 
  از زنـدگي پـس از مـرگ اسـت،      در مورد معاد هر سه ديـن در اصـل آن كـه عبـارت    

  با هم اتفاق نظر دارند، اما اختالف آنهـا در نـوع و شـيوه عـذاب و پـاداش اسـت كـه در        
  ديــن يهوديــت ايــن امــر بيشــتر دنيــوي اســت و پــاداش از نظــر آنهــا عبــارت از جلــب 

  گرايـي قـوم يهـود را نشـان     نعمت دنيوي و عذاب، سلب آن است؛ اين مسأله بعد مـادي 
هراسند؛ البته آنها قائل به بهشت و دوزخ ه همين دليل آنها از مرگ بسيار ميدهد و ب مي

معيـار   قـرآن كـريم  دانند در حالي كه در هستند ولي بهشت را تنها خاص قوم يهود مي
در . كند نه نژاد و طبقه اجتماعي اوبهشت و دوزخ را تقواي انسان و عمل او مشخص مي

را ) ع(كه بهشت تنها خاص كساني است كـه عيسـي   دين مسيح نيز اعتقاد بر اين است 
  . پسر خداوند بدانند

و  توراتبخش ديگر اركان دين، مقوله اخالق و اخالقيات است؛ قوم يهود آنگونه كه در 
اي هسـتند؛  اجتمـاعي پسـنديده   -شوند، فاقد هر نوع اخالق دينيمعرفي مي قرآن كريم

ـ   قرآن هاي اخالقي سوئي كه ويژگي شـمارد از قبيـل قتـل پيـامبران،     ر مـي بـراي آنهـا ب
  نافرماني از فرامين حق، مثل پيمان شكني در نگـه داشـتن حرمـت روز شـنبه، قسـاوت      

دهد كه آنها نسبت به دين اسالم كه ديـن اخـالق اسـت و پيـامبر آن     نشان مي... قلب و
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ار تمام كننده و كامل كننده مكارم اخالق و اسوه تعالي اخالق، در چـه سـطح نـازلي قـر    
  . دارند

شويم اما اخالقـي كـه   در دين مسيحيت نيز گرچه با قساوت قلب يهوديان مواجه نمي
  اي بـراي نـوع بشـر    شـود، اخالقـي خـاص اولياسـت و برنامـه     در آنجا تبليغ و تعليم مـي 

است؛ اين  ندارد؛ در اين تعاليم اخالقي مقتضيات طبيعي زندگي بشري ناديده گرفته شده
هاي اخالق متعـالي را  ذيري و تسليم محض در برابر ستم نه تنها پايهپهمه تبليغ بر ظلم

كنـد حـال آنكـه در ديـن اسـالم و كتـاب       نهد، بلكه اركان آن را هم متزلزل مي بنا نمي
شود كه تمام ابعاد روحي و جسمي و اقتضائات آسماني آن اخالقي به بشر تعليم داده مي
 ،كنـد  است؛ اسالم صورت مسأله را پاك نمـي هبشري او را در جامعه انساني در نظر گرفت

اي درسـت ارائـه   اي متعالي، راهكـار و شـيوه  بلكه براي ساختن انساني متعالي در جامعه
  . دهد مي

تر عمل تر و منطقياز نظر قوانين و احكام نيز دين اسالم نسبت به دو دين ديگر كامل
در برخي از آنهـا بـا احكـام ديـن      اي دارند كهاست؛يهوديان احكام فراوان و پيچيدهكرده

اسالم اشتراك دارند از آن جمله احكام حيوانات حـالل گوشـت و حـرام گوشـت؛ البتـه      
هايي وجـود دارد مـثالً در نـوع حيوانـات و     ناگفته نماند كه در جزئيات اين مسأله تفاوت

  . معيارهاي حالل و حرام گوشت بودن آنها
حال آنكه در اسالم نماز پنج بـار در روز خوانـده   خوانند يهوديان روزي سه بار نماز مي

اصـل روزه در ديـن   . شود؛ قبله يهوديان اورشليم است و قبله مسـلمانان خانـه كعبـه   مي
هـاي  يهوديت و اسالم مشترك است امـا در فـروع بـا هـم اخـتالف زيـادي دارنـد؛ روزه       

است؛ ز تعيين شدههاي سال توزيع شده اما در دين اسالم روزه در سي رويهوديان در ماه
هايي كه در دين يهوديت در مورد روزه گرفتن وجود دارد، در گيرياز سويي ديگر سخت

هـايي بـراي آن   گيري و رعايت وضعيت فرد در آن حال، تبصرهدين اسالم با شرط آسان
  . استوضع شده

تنهـا در يـك روز از سـال خوانـده     ) عشـاي ربـاني  (در دين مسيحيت نماز يا عبـادت  
اي از سـال كـه هـر كـدام      هاي آنها نيز مثل قوم يهود در روزهاي پراكنده شود و روزه مي

اي هم دارنـد كـه در    شوند، در ضمن دوره اعتكاف پنجاه روزه مناسبتي دارند، گرفته مي
هـم  قـرآن  در نتيجه در دين اسـالم كـه در   . پردازند آن ايام به عبادت و روزه گرفتن مي

شده، قوانين و مقرراتي بـراي اعمـال عبـادي و اجتمـاعي و     عنوان دين وسطي معرفي  به
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گـراي بشـري اسـت نـه جامعـه      است كه ويژه يك جامعه واقعاقتصادي انسان وضع شده
كنـد و  ريـزي مـي  آرماني با انساني آرماني؛ قوانيني است كه هم براي آخرت انسان برنامه

يهوديـت و مسـيحيت يكـي    حال آنكه دو دين . عنوان مقدمه آخرت هم براي دنياي او به
دهد و ديگري با ناديـده گـرفتن دنيـاي    پردازد و براي آن راهكار ارائه ميتنها به دنيا مي

  . كند الگوي عملي فراهم مي -آن هم نه به طور منطقي و كامل–فرد، تنها براي آخرت او 

  پي نوشت

در تمـامي ايـن ناحيـه مـردي يافـت      : روزي دختر بزرگ لوط بـه خـواهرش گفـت   -1
شود تا با ما ازدواج كند پدر ما هم به زودي پير خواهد شد و ديگر نخواهد توانسـت   نمي

از خود نسلي باقي گذارد، پس بيا به او شراب بنوشانيم و با وي هم بستر شويم تـا نسـل   
  ). 258: 1390اشرفي، .. (پدرمان را حفظ كنيم

  منابع و مĤخذ

  . قرآن كريم
  . صبحي صالح، )تا بي( البالغهنهج

  كتاب مقدس
دار بيـروت،  : بيـروت . لسان العرب). 1388. (الدين محمد بن مكرمابن منظور، جمال

  . لطباع و النشر
  . سمت: چاپ هفتم، تهران. آشنايي با اديان بزرگ). 1384. (توفيقي، حسين
  . ميكائيليان، بي جا. ترجمه ط. الهيات مسيحي). تا بي. (تيسن، هنري

  . موسسه آل البيت: قم. وسائل الشيعه). 1409. (حر عاملي، سيد حسن
ترجمـه سـيد هـادي    . دنيـا بازيچـه يهـود   ). 1379. (حسيني شيرازي، سيد محمد

  . نشر حجت: مدرسي، چاپ دوم، اصفهان
  . انتشارت عصر جوان: قم. رستاخيز اقوام و اديان). تا بي. (حكيمي، عباس
زمان چـاپ و انتشـارات   سـا : تهران. توحيد در ادب پارسي). 1384. (دشتي، مهدي

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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  . جا بي. نامهلغت). تا بي. (دهخدا، علي اكبر
  . دفتر نشرالكتاب: بيروت. المفردات في غريب القرآن). 1404. (راغب اصفهاني

  . انتشارات ققنوس: تهران. ترجمه مسعود انصاري. كشاف). 1389. (زمخشري، جاراهللا
  . انتشارات چلچراغ: قم. اخالق زندگي). 1390. (عنايت شريفي،

تحقيق و تصـحيح احمـد   . التبيان). 1431. (بن الحسنشيخ طوسي، ابي جعفر محمد
  . االميره للتباعه و الناشر و التوزيع: حبيب قصير العاملي، بيروت

: يـه ، صححه و علقه علتوحيد). تا بي. (بن بابويه قميبن حسينصدوق، محمد بن علي
منشورات جماعه المدرسين في الحوزه العلميه فـي قـم   : سيد هاشم حسيني تهراني، قم

  . المقدسه
منشـورات جماعـه   : ، قـم 19، ج تفسـير الميـزان  ). تا بي. (ي، محمد حسينئطباطبا

  . المدرسين في الحوزه العلميه في قم المقدسه
مركز : جا دي، بي، ترجمه بهروز حدادرسنامه الهيات مسييحي). 1384. (گراث، مك

  . مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
  . دارالتعارف للمطبوعات: بيروت). 1411. (من ال يحضره الفقيه

الثانيـه،   ، الطبعـه مسـتدرك الوسـائل  ). 1408. (نوري طبرسي، حاج ميرزا حسـين 
  . مؤسسه آل البيت الحياء التراث: بيروت

  
  
  
  

  


