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چکیده
از جمله مسائلی که امروزه در مورد ادیان الهی و کتاب های آسمانی مطرح است ،محتوای این کتاب ها و میزان
اعتماد به آنهاست .از آنجایی که انسان به مقتضای آفرینش و ساختار وجودی اش گریزی از زندگی اجتماعی
ندارد ،درنتیجه آفریدگار حکیم برای رشد و شکوفایی زندگی اجتماعی انسان  ،راهکارهایی در کتاب های
آسمانی تبیین و پبامبرانش را مأمور به تعلیم آنها کرده است تا جوامع انسانی با به کارگیری آنها  ،نظام احسن
اجتماعی را به وجود آورند .در این تحقیق سعی شده تا با توجه به اهمیّت روابط اجتماعی در استحکام
و دوام ساختار جامعه و ایجاد سالمت و امنیت اجتماعی ،برخی از ارزش های اخالق اجتماعی در قرآن
و عهدین نظیر صداقت و راستی ،عهد و پیمان ،عدل و انصاف ،ع ّفت و پاکدامنی وتعاون و همکاری و
مصادیق ،ابعاد ،آثار و نتایج آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها :اخالق اجتماعي ،عهد قدیم ،عهد جدید ،قرآن ،بررسی تطبیقی.

.)1استاد دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران (.)maaref@ut.ac.ir
.)2کارشناس ارشد علوم قرآنی(.)abdrezashayani@gmail.com
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مقدمه

اهمیّت ویژۀ اخالق نه تنها بر اربابان و پیروان ادیان و آیین ها بلکه بر همگان چنان واضح و مبرهن

است که رسیدن به غایت کمال بشری را بدون تمسک به فضـایل و کماالت اخالقی امری دشوار
و ناشدنی برمی شمرند .اخالق از چنان جایگاهی برخوردار است که خداوند از مجموعه ای از
انبیاءخود که متّصف به مکارم اخالق بوده اند ،با صفت برگزیدگان و نیکان یاد می کند و می فرماید:
ندنَا لَ ِم َن الْ ُم ْص َط َف ْي َن أْ َ
الخْ َي ِار» (ص،آیۀ.)47متون دینی در میان منابع قابل استفاده برای شناخت
«و ِإنَّ ُه ْم ِع َ
َ

پیروان ادیان به دلیل اینکه دارای قد است هستند و در ایجاد همگرایی و یا واگرایی تأثیر مهمی داشته
و نسبت به رفتار و کنش های دینی دینداران از وضوح و خلوص بیشتری بهره مندند ،از جایگاه
ویژه ای برخوردارند.از این رو برای آشنایی بهتر از باورها و آموزه های دینی یک دین به جای
مطالعات روان شناختی ،مطالعات متن شناختی اهمیّت بیشتری دارند .این پژوهش درصدد آن است
تا با شناخت نقاط مشترک ادیان ،الفت و همگرایی میان دینداران در ساختن جامعۀ برتر دینی در

زمینۀ ارزش های اخالق اجتماعی میان متون اصلی سه دین بزرگ ابراهیمی (اسالم ،یهود و مسیح)
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

بررسی داشته باشد و تکمیل آن را به ارباب قلم واگذارد.
اخالق

اخالق جمع «خُ لق » و در لغت به معنای خوی ،طبیعت ،عادت ،سرشت و سجیه ،اعم از سجایای
نیکو و پسندیده و یا سجایای زشت و ناپسند آمده است .در عموم کتاب های لغت ،این واژه با
واژۀ خَ لق ،هم ریشه شمرده شده است .خُ لق زیبا به معنای بهره مندی از سرشت و سجیۀ زیبا و
پسندیده ،و خَ لق زیبا به معنای داشتن آفرینش و ظاهری زیبا است(.نک :زبیـدی ،ج337 :6؛ ابن
منظور ،ج  194:؛ راغب)254:علمـای اخالق این واژه را در معانی زیادی به کار برده اند.رایج ترین
معنای اصطالحی اخالق در میان اندیشمندان اسالمی عبارت است از :صفات و ویژگی های
پایدار در نفس که موجب می شود کارهای متناسب با این صفات به طور خودجوش و بدون

نیاز به ّ
تفکر و تأ ّمل از انسان صادر شود( .فیض کاشانی(بی تا) ،ج95: 5؛ و نراقی ،ج 53: 1؛ جوادی

آملی )73: 1385 ،بنابراین رفتارهای عادی انسان که به صورت ملکه درآمده است ،از اخالق شمرده
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می شود .اگر کارهای زیبا و مورد پسند عقل و شرع از آن صادر شود،آن را فضایل  ،و اگر افعال زشت
و ناپسند از آن صادر شود ،آن را رذایل می نامند .چنانچه پیداست واژه شناسان و علمای اخالق در
تعریف این واژه ،صفاتی مانند ملکۀ نفسانی (خودجوش بودن) ،سهولت بدون مش ّقت و بدون ّ
تفکر

و تأ ّمل را لحاظ کرده اند.
اخالق اجتماعي

بخش و برعکس زندگی در جامعه ای که مفاسد اخالقی درآن رواج دارد ،سخت و دردناک خواهد بود
و در این زمینه اخالق اجتماعی که محور آن روابط اجتمـاعی انسان با دیگران و یا «صفات و ملکاتی
است که در رابطه بشر و اجتماع مطرح می گردد» (جزایری ،) 23 :1382،نقش به سزایی دارد .به طور
کلی ارزش اجتماعی افراد بستگی به میزان بهره ای دارد که اجتماع از وجود آنها می برد و گویا سخن
حکیمانه و پر ارزشی که از پیامبراسالم (ص) در این زمینـه نقـل شده اشاره به همین حقیقت دارد؛ آنجا
اس انفعهم لل ّن ِ
یر ال ّن ِ
اس( ».نوری ،ج . )388: 12از سوی دیگرسالمت  ،امنیت محیط و نظم
که می فرماید«:خَ ُ

و آرامش و آسایش اجتماعیانساننیزبهکیفیتمعاشرت ،سلوکو اخالق اجتماعیآنهابستگی دارد.

بدینمنظوراسالممسلمانانرابهزندگیاجتماعیوحتی«شهرهایبزرگ»(سواداعظم) تشویقکرده
و رعایت اصول اخالقی را در دل اجتماع به انسان توصیه می کند  .به همین علت ،اخالق اجتماعی
جایگاه برتری در علم اخالق دارد؛ چون شخصیت انسان بیشتر بر محور آن دور می زند.
ضرورت اخالق اجتماعی

انسان مدنی بالطبع و فطرت ًا و ذات ًا خواهان حیات اجتماعی است و بدون شک«اجتماع» مهم ترین
عامل تحول و پیشرفت و یا عقب گرد و انحطاط انسان است.هر جامعه ای می تواند هدف و غایتی
داشته باشد و یکی از مهم ترین هدف های جوامع ،رسیدن به کمال و پیمودن راه تکامل است تا آنجا
که بنا به گفته بعضی صاحب نظران و علمای اخالق،انسان برای رسیدن به کمال نهایی آفریده شده
است و مقدمات دستیابی به آن تنها در جامعه فراهم می شود .پس به حکم عقل ،زندگی اجتماعی،
مطلوب خواهد بود و ضرورت بالقیاس پیدا می کند(مصباح یزدی .)35-36 :1380،از سوی

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

زندگی در جامعه ای که افراد آن به رعایت اخالق و آداب اجتماعی پایبند باشند ،خوش ،زیبا و لذت
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دیگر اجتماعی موفق است که روابط افراد در آن محکم تر و اخالقی تر و بر اساس قوانین و
مقررات صحیح تر بوده در صحنۀ زندگی نیز پایبندی بیشتری نسبت به ارزش ها داشته باشد و
با شوق و انگیزه در این مسیر حرکت کند.در واقع می توان گفت زندگی گروهی انسان زمانی
شایستگی اطالق عنوان جامعه انسانی را خواهد داشت که میان آنان اخالق حکمفرما باشد.پس
«بدون اخالق ،طرح اجتماع سالم با شکست مواجه می شود » (مکارم شیرازی.)160: 1385،
معرفی عهدین

عهدین (کتاب مقدس) شامل دو بخش اصلی است:
 -1عهد عتیق که مشتمل بر متون مقدس یهود ،تورات و دیگر کتب انبیای بنی اسرائیل است؛
 -2عهد جدید که شامل اناجیل چهارگانه و نامه های حواریون و در واقع نوشته های اختصاصی
مسیحیانمیباشد.دربارۀمعنایعهدینگفتهشدهکهاینواژهتثنيۀعهدشاملعهدقديموجديداست.
كتاب ها و اسفار مقدسي كه پيش از مسيح نوشته شده ،
عهد قدیم می نامند وبه كتاب ها و اسفار مقدسي كه پس ازمسيح نوشته شده عهد جدید می گویند.
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

( دهخدا  1645- 1645 : 1370،؛ خلیل جر ،ج)1499: 2عهدين مانند قرآن( که دارای سوره ها
وآیه ها ست) ،به باب ها و آیه ها (بندها)تقسیم شده است.برای اولین بار این کار در سال 1228م
به وسیلۀ استفان النگتون انجام گرفت  .کتاب مقدس شامل 1189فصل و حدود 31000هزار آیه
است .نکتۀ قابل توجه اینکه عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان
داده اند .این عهد که شامل تورات و دیگر کتاب های انبیای بنی اسرائیل است ،مورد قبول مسیحیان
و یهودیان می باشد (.کارل 33 :1385،؛ محمدیان81 :1381 ،؛ارنست هیوم)173 :1369،این دو
عهد در اصل به پیمان قدیم و جدید معروف بوده اند؛ به این معنا که خداوند نخست با یهودیان
و سپس با مسیحیان عهد بسته است .مسیحیان هر دو بخش را آسمانی می دانند و به آن احترام
می گذارند،ولی یهودیان فقط عهد عتیق را محترم می شمارند وبه عهد جدید ایمان ندارند؛ زیرا
به پیامبری عیسی (ع) مؤمن نیستند.
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تعالیم و مصادیق ارزش های اخالق اجتماعی در قرآن و عهدین

قرآن وعهدین نمونه ها ،مصادیق و آموزه های اخالقی گسترده ای را در زمینۀ اخالق اجتماعی نظیر

صدق و راستی ،عهد و پیمان ،عدل و انصاف ،ع ّفت و پاکدامنی و تعاون و همکاری بیان ومصادیق،
ابعاد ،آثار و فواید آنها را گوشزد کرده که در این مقاله برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1صدق و راستی

باطنی(راغب.)440 : 1389 ،سخن راست ،سخن مطابق با حقیقت است و آن سخنی است که دل
و قلب ،همراهش باشد و با آنچه در خارج است ،هماهنگ و همراه باشد.
الف-جایگاه صدق و راستی در عهد قدیم

صداقت و راستی در عهد قدیم از اهمیّت زیادی برخوردار است تا آنجا که یکی از مواد ده فرمان یعنی

« دروع نگو » (خروج )16:20،به آن اختصاص یافته است .در عهد قدیم نیز مانند قرآن ،خداوند خود را
در سخن گفتن صادق تر و راستگوتر از همه دانسته  ،صادقان را سزاوار سکونت در خانۀ مقدس خود
می داند و به همگان توصیه می کند که هر کاری را با صداقت انجام دهند؛ زیرا در نزد خداوند یک چیز
اهمیّت دارد و آن راستی و درستی است( .اشعیاء19:45،؛ مزامیر1-3:15،؛ ارمیا )3:5،صدق و راستی در
عهد قدیم دارای آثار و فواید زیر است:

میسرمیشود(مزامیر)11-13:34،؛
 -1داشتنزندگیخوبوعمرطوالنیکهباحفظزبانازبدیودروغ ّ
 -2جلب رضایت خداوند و بندگان که طبق نصایح حضرت سلیمان(ع) به فرزندش با صداقت
و راستـی به دست می آید ( .امثال)3-4:3 ،؛
 -3جذب دوستی الهی و هموار شدن راه نجات (امثال)3-6 :11 ،؛
 -4حمایت و پشتیبانی الهی از صادقان (دوم تواریخ)11:19،؛

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

صدق یعنی مطابقت داشتن گفته های بیان شده با آنچه در دل دارد یا مطابقت گفتار با اعتقاد
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 .1نفرت الهی از دروغگویان (امثال 16:6،و.)19

خالصه اینکه از آموزه های اخالقی عهد قدیم چنین استنباط می شود که راستگویی،قسم دروغ

نخوردن و انصاف جزء وظایف دینی بنی اسرائیل به شمار می رفت و خداوند پیامبرانشان را
مأمور به ابالغ آن کرده بود  .بر همین اساس وصی حضرت موسی (ع) (یوشع بننون) صـداقت
و راستـی را نوعی خدمت به خداوند می دانست و پیروانش را به رعایت آن دعوت می کرد.
(زکریا17 -16:8 ،؛ یوشع.)14:24 ،
ب -جایگاه صدق و راستی در عهد جدید

در اهمیّت صداقت در عهد جدید همین کافی است که جزء مهم ترین احکام خداوند از دیدگاه

حضرت عیسی (ع) می باشد .آن حضرت خطاب به علمای دینی عصر خویش فرمودند« :وای به
حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار! شما مهم ترین احکام خدا را که نیکویی ،گذشت و
صداقت است  ،به طور کلی فراموش کرده اید(».متی)23:23 ،عهد جدید از پیروان خود می خواهد
همیشه و در همه حال صادق و راستگو باشند و کمربند محکم راستی را ببندند  .دلیلش این است
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

که آدمیان،اعضاییکدیگرهستندواگربهیکدیگردروغبگویند،درواقعبهخودشانلطمه میزنند.
بر همین اساس مبلغان مسیحی نیز پیروان خود را از تظاهر به محبت نهی کرده آنها را به صداقت
در محبت دعوت نموده اند(افسسیان25:4 ،و 14:6؛ رومیان 9:12 ،و .)17
نکتۀمهموقابلتوجهاینکهیوحنّا ،عیسیمسیح(ع)را«مظهرراستیودرستی»دانستهوحضرتعیسی
نیزخودراوقفکسانیمیدانستکهدر«راستیوپاکی»رشدیافتهاند(.یوحنّا 2:2،و)19:17ازتعالیمعهد
جدیدچنینبهدسـتمیآیـدکهبایدبدونتوجهبهتـوهینوبدگوییبهمردم،آنچهراکهراستودرست
است،انجـامدادوبیاحترامیهایمردمرابهخاطرراستیودرستیتحملکرد( اول پطرس.)16:3 ،
ج-جایگاه صدق و راستی در قرآن

اين صفت در قرآن مجيد از جايگاه و منزلت رفيعي برخودار است .تعبیراتی که در قرآن مجید دربارۀ
اهمیّت راستگویی و صدق آمـده است ،کم نظـیر یا بی نظیری است .در آیۀ  119سورۀ مائده آمده
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است َ :
قين ِص ْد ُق ُه ْم  ». ...صداقت حقیقتی است که دانایان راه گفته اند محصولش
«قال اهلل هذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
الصا ِد َ

نجات در دنیا و آخـرت است .قـرآن مجید منفعت قیامت را وقف راستگویان و راست کرداران می داند

و راستگویی اشرف صفات نفسانیه و رئیس اخالق ملکه است .در اهمیّت صدق از دیدگاه قرآن
«ر ِ
ضىَاهلل َع ْنه و َ َر ُضو ْا َع ْن ُه» در چهار مورد در قرآن مجید آمده که یک مورد آن،
همین بس که تعبیر َ
اختصاص به صادقان دارد .البته دایرۀ صدق گسترده است« .صداقت و راستی تنها شامل صداقت زبانی

(طباطبایی1417،ق ،ج 237 : 6؛ جوادی آملی.)248 :1387،
صداقت و راستگویی آنقدر اهمیّت دارد که خداوند همۀ مؤمنان را به همراه بودن با صادقان

الصا ِد ِقين».
ين َءا َم ُنوا ا َّتقُوا اهلل َو ُكونُو ْا َم َع َّ
دعوت می کند؛چنان که درآیۀ119سورۀ توبه آمده استَ « :ي َأاي ُّها الَّ ِذ َ

از این خطاب فهمیده می شود که بودن در کنار صادقان وظیفه ای است برای همگان در هر زمان

و در هر مکان و دلیل بر این است که اگر بخواهند راه پر پیچ و خم تقوا را بدون انحراف و اشتباه
طی کنند ،باید همراه صادقان گام بردارند( .مکارم شیرازی،1385 ،ج )203 :3باید دانست که ثمرۀ
صدق و راستی ،خشنودی متقابلی است که میان خداوند و خاصان درگاهش وجود دارد ،نعمتی
است که هیچ نعمتی به پای آن نمی رسد و موهبتی است که فقط نصیب صادقان و راستگویان
می گردد .صدق و راستی در قرآن مجید دارای مصادیقی زیر است:

«و َم ْن َأ ْص َد ُق ِم َن اهلل َح ِديثًا َ ...و َم ْن َأ ْص َد ُق ِم َن اهلل ِقي ً
ال»(نساء،آیۀ 87و  )122؛
 .1راستگویی خداوندَ :

 .2راستگویی انبیای الهیَ :
ان َو َص َدقَ الْ ُم ْر َس ُلون» (یس،آیۀ )52؛
الر ْح َم ُ
«هذا َم َ
او َع َد َّ
بين»(العنکبوت،آیۀ)3؛
ذين َص َدقُوا َو لَ َي ْع َل َم َّن الْکا ِذ َ
 .3آزمایش خدا برای ظهور راستگوییَ « :ف َل َي ْع َل َم َّن اهلل الَّ َ
«وق ُْل َر ِّب َأ ْد ِخ ْل ِنی ُم ْدخَ َل ِص ْد ٍق َو َأخْ رِ ْج ِنی ُمخْ َر َج
 .4دعای برای ورود و خروج صادقانه در هرکاریَ :
ِص ْد ٍق (»...اسراء،آیۀ.)80

قابل توجه اینکه نعمت صداقت موهبتی است که از سوی خداوند به برخی داده می شود .به فرموده
قرآن«صدیقین» هم تراز با انبیاء،شهدا و صالحان به شمار می آیند؛چنان که درآیۀ 69سورۀ

ول َف ُأ ْولَ ِئ َ
الر ُس َ
ين َوالشُّ َه َداء
ين َو ِّ
الص ِّدي ِق َ
ين َأ ْن َع َم اهلل َع َل ْي ِهم ِّم َن ال َّن ِب ِّي َ
ك َم َع الَّ ِذ َ
نساآمده استَ :
«و َمن ُي ِط ِع اهلل َو َّ

ين آ َم ُنو ْا َأنَّ لَ ُه ْم ق ََد َم ِص ْد ٍق
َو َّ
«وبَ ِّشرِ الَّ ِذ َ
الصالِ ِح َ
ين .»....از دیدگاه قرآن مؤمنان و متقیان دارای«قَد ِم صدق» َ
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نیست ،بلکه صداقت عملی نیز الزم است؛ هرچند راستی گفتار عاقبت به راستی کردار می انجامد».
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ند َم ِل ٍ
يك ُّم ْق َت ِد ٍر» هستند(القمر،آیۀ.)55
ند َر ِّب ِه ْم» (یونس،آیۀ)2و «مقعد صدق» « ِفي َم ْق َع ِد ِص ْد ٍق ِع َ
ِع َ

خالصه اینکه صداقت در گفتار و کردار ،انسان را محبوب دل ها و مورد اعتماد مردم می کند و

تظاهر و دروغ ،افراد را در جامعه بی اعتبار و نزد خداوند مطرود ساخته پیوند اجتماعی را می گسالند
و جو بی اعتمادی پدید می آورد .پس برای اینکه اعتماد و اطمینان عمومی در جامعه حفظ شود،
باید در گفتار و رفتارمان صادق باشیم؛ زیرا این امر نقش به سزایی در سالم سازی محیط زندگی و
روابط حسنۀ میان افراد خواهد داشت.
 -2عهد وپیمان

عهد با توجه به موارد کاربرد آن دارای معانی متعددی است :

 -مراعات کردن و حفظ نمودن پی در پی از چیزی و پیمانی که رعایت و پایبندی به آن الزم

ان َم ْسؤُ اً
ول» (اسرا،آیۀ )34؛
«و َأ ْو ُفو ْا بِالْ َع ْه ِد ِإنَّ الْ َع ْه َد َك َ
استَ .

َ َ
َعبدوا الشّ یطان »..
 -میثا ق گرفتن و نسبت به حفظ آن سفارش نمودن «ألَ ْم أ ْع َه ْد ِإلَ ْي ُك ْم َيا بَ ِني آ َد َم أن الت ُ

(یس،آیۀ )60؛

 -اموری که وجدان ًا باید به آن پایبند بود ،گرچه در شرع برای ملتزم بودن به آن الزامی نیست؛
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 -چیزی که خداوند در عقل ما پابرجا و ثابت گذاشته است واوامر الهی نسبت به تبعیّت از کتاب

و سنت( .راغب559 :1389،؛ قرشی.)61: 1345،

پس اصل عهد ،نگهدارى و مراعات است و پيمان را به دلیل آنکه مراعات آن الزم است ،عهد گفتهاند
و اگر به معنى امر و توصيه آيد ،از نظر الزم الحفظ بودن است .آنچه که متناسب با بحث ما و به مقـصد
ما نزدیک تر است ،مفهوم عهد به معنای مراعات و حفظ کردن از چیزی و یا پیمانی است که رعایت
و پایبندی به آن ،الزم و مورد پسند عقل و شرع باشد.
الف-جایگاه عهد و پیمان در عهد قدیم

برمبنای تعالیم عهد قدیم ،همان طور که خدا به عهد و پیمان های خود وفاداراست،انسان نیز باید
از باب تشبّه به اخالق الهی به عهد خود وفادار باشد و آن را محترم بشمارد .در دعاهای دانیال نبی (ع)

برای قوم خود آمده است « :ای خداوند! تو همیشه به وعده هایت وفا می کنی»(دانیال.)4:9 ،
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در آموزه های تورات بر وفاداری به عهد و پیمان تأکید شده است و انبیای بزرگ بنی اسرائیل
نیز اهمیّت زیادی برای عهد و پیمان قایل بودند.خداوند طبق تعالیم عهد قدیم  ،دوبار با حضرت
ابراهیم (ع) عهد بست و از آن حضرت پیمان گرفت که خودش ،فرزندانش و نسل های بعد از
او به عهد و پیمان الهی وفادار باشند .حضرت یعقوب (ع) نیز با تأسی از اجداد خویش با پدر
زن خود (البان) عهد بسته به عظمت خداوند قسم یاد کرد که شرایط عهد و پیمان را نگه دارد.از
کند؛ اگر چه به ضررش تمام شود( پیدایش  9 :17و  44-54 :31؛ مزامیز.)4:15 ،
بر مبنای آموزه های تورات ،منعقد کنندۀ قول و پیمان نسنجیده مجرم است؛ یعنی اگر کسی
نسنجیده قولی داده قسم بخورد که آن را به جای آورد ولی بعد پی ببرد که قول بی جایی بوده
است ،مجرم می باشد .همچنین در هنگام نبرد نیز باید به عهد و پیمان ،وفادار بود ؛چنانچه یوشع
بن نوح در جریان تصرف شهر اریحا به افراد خود دستور دادکه به قول خود وفا کنند و شخصی به
نام راحاب را با بستگانش پناه دهند .به همین علت است که پایبندی و وفاداری به سوگند در عهد
قدیم ،الزم و از چنان اهمیّتی برخوردار است که اگر کسی به نام خداوند قسم یادکرد ،باید به سوگند

خود وفا نماید(الویان 4:5 ،؛ یوشع.)16 -19 ،4-6 :9 / 22-23 :6 /1-2 :2 ،

خالصه اینکه در تعالیم اخالقی عهد قدیم برای شکنندۀ پیمان ،مجازات شدید دنیوی نظیر مرگ
ناگهانی ،قحطی و مسلط شدن دشمنان بیان شده است(حزقیال 16:17،و18؛ دوم سموئیل 21:1،؛
هوشع.)8:10 ،
ب-جایگاه عهد و پیمان در عهد جدید

عهد جديد بسیار كم به اين ارزش اجتماعي پرداخته شده ولي در عين حال به مسیحیان یهودی
نژاد توصیه شده است«:به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته اند ،وفادار باشند» (عبرانیان.)4:13 ،
ج-جایگاه عهد و پیمان در قرآن

در اهمیّت وفای به عهد همین بس که خدای متعال آنگاه که می خواهد از حضرت اسماعیل(ع)
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دیدگاه انبیاء بنی اسرائیل کسی می تواند در خیمه و خانۀ مقدس خدا بماند که به قول خود وفا

10
به عظمت نام ببرد ،وفای به عهد را به عنوان یکی از اوصاف برجسته او یادآور می شود و می فرمایند:
ِسم ِاع َ
فى الْ ِك َت ِ
«و ا ْذ ُك ْر ِ
يل ِإن َُّه ك َا َن َصا ِدقَ الْ َو ْعد( »....مریم،آیۀ  )54قرار گرفتن وفای به عهد در این آیه
َ
اب إ ْ

قبل از مقام نبوت ،بیانگر آن است که پایه و اساس نبوت «صدق وعده» است(مهدوی کنی،
.)617 :1388حفظ عهد و پیمان به اندازه ای اهمیّت دارد که اگر در اثنای نبرد یکی
ازافراد دشمن بخواهد از منطق اسالم آگاه گردد تا آنکه دربارۀ گرایش به اسالم تصمیم
بگیرد ،به حکم قرآن باید به او امان داد و پیمان بست تا سخن خدا و منطق قرآن را به خوبی

َ
تى َي ْس َم َع
«وإ ِْن َأ َح ٌد ِّم َن الْ ُمشْ رِ ِك َ
بشنود؛چنان در آیۀ6سورۀ توبه آمده استَ :
ين ْاس َت َج َ
ار َك َفأ ِج ْر ُه َح َ

كلاَ َم اهلل ث َُّم َأ ْب ِلغ ُْه َم ْأ َم َن ُه» با توجه به همین جایگاه رفیع عهد و پیمان در اسالم است که امام
ون» (الصف،آیۀ )3می فرماید« :وعدۀ
صادق (ع) با اشـاره به آیه« َك ُب َر َمقْت ًا ِع ْن َد اهلل َأ ْن َتقُولُوا ما ال َت ْف َع ُل َ

مؤمن به برادرش به منزلۀ نذری است که کفاره ندارد .کسی که خلف وعده می کند با خدا
خلف وعده کرده و دشمنی او را برانگیخته است .پس به عهد خود با مردم وفا نما »
(طبرسی ،رضی الدین.)440 :1381 ،
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براي آگاهي از موقعيت عهد و پيمان در قرآن كافي است بدانیم که لفظ عهد با تمام مشتقاتش
چهل و پنج بار در قرآن آمده و خداوند در کالم خود به صورت های مختلف دربارۀ عهد و
پیمان سخن گفته است که به برخی از آن اشاره می شود:

فىبِ َع ْه ِد ِه ِم َن اهلل( »...توبه،آیۀ)111؛
ها«:و َم ْن َأ ْو َ
 معرفی خود به عنوان وفادارترین فرد به وعده ها و پیمانَ
«والَّذين َ َي ْنق ُُضون َ َع ْه َداهلل ِمن ْبَ ْع ِدميثا ِقه ِ َو َيق َْط ُعون
 -محکومیت شدید پیمان شکنی و لعن پیمان شکنانَ :

َ
َ
وصل َو ُيف ِْس ُدون ِفي أْ َ
ال ْر ِض ُأول ِئ َك لَ ُهم ُال َّل ْع َنةُ َولَ ُهم ْ ُسو ُءالدَّ ِار»(رعد،آیۀ)25؛
َ
َماأ َم َراهلل ُبِه ِأن ْ ُي َ َ

ون لِ ْل ُمشْ رِ ِكين
 حفظ عهد و پیمان حتی با دشمنان تا زمانی که آنان پیمان شکنی نکنندَ «:ك ْي َف َي ُك ُند َر ُسولِ ِه( »...توبه،آیۀ)7؛
نداهلل َو ِع َ
َ َع ْه ٌد ِع َ
 امر و دستور بر وفاداری به عهد و پیمان«:و َأو ُفوا بِ َع ْه ِداهلل ِإ َذا َعا َهدتُّم) (نحل،آیۀَ )91و«أ ْو ُفوابِ َع ْهدي ُأ ِ
وف
َ ْ ْ

بِ َع ْه ِد ُك ْم» (بقره،آیۀ.)40

برمبنای نتایج تحقیقاتی انجام گرفته دربارۀ پایان آیات ،کلیه آیاتی که به آیۀ « ِإنَّ َ
قين»ختم
اهلل ُي ِح ُّب الْ ُم َّت َ

می شوند ،در مورد وفای به عهداست .پس می توان گفت میان وفای به عهد و تقوا ،رابطۀ مستمر و
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متمایز از دیگر موضوعات وجود دارد( .مهدوی کنی ،صدیقه )44:1389،با وجود اهمیّت و احترامی
که قرآن برای وفای به عهد و پیمان قایل می باشد ،در مواردی مجوز شکستن عهد و پیمان را صادر

نموده است :
 -زمانی که دشمنان پیمان شکنی کنند ،در این موقع پیامبر(ص) و مسلمانان نیز می توانند پیمان

 -زمانی که حاکم اسالمی از خیانت دشمنان و نقشه های آنان بترسد ،می تواند پیمان را فسخ

و عادالنه به آنان اعالم کند که پیمانشان لغو شده است؛ چنان که در آیۀ 58سورۀ انفال آمده است:
س َو ٍاء ِإنَّ ا ِ
هلل ل ُاَي ِح ُّب الخْ ائ ِنين.
َ
لى َ
«و ِإ َّماتخَ ا َف ّن َ ِمن ق َْوم ٍ ِخ َيانَةً َفان ِب ْذ ِإلَ ْي ِه ْم َع َ

بنابراین همان گونه که ازآیات استفاده می شود ،مسئلۀ وفای به عهد از مسائل مهم ،اساسی و ارزشی

به شمار می رود که در دین مقدس اسالم مورد عنایت قرارگرفته است؛ زیرا اگر به این مسئلۀ اساسی
و ارزشی توجه نشود ،زندگی مردم متالشی خواهد شد و بر اثر بی نظمی و هرج و مرج ،مردم از
یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد  .در نتیجه زیر بنای روابط اجتماعی سست می شود .از این رو
اسالم وفای به عهد و پیمان را از حقوق بین المللی انسانی تلقی می کند که باید دربارۀ تمام افراد
بشر رعایت شود ،بنابراین ،باید به این مهم به دید یک ارزش حقیقی ،اخالقی و اجتماعی بنگریم و
همیشه ملزم و متعهد به آن باشیم.
-3عدل و انصاف

واژه شناسان و علمای لغت برای این کلمه ،معانی متعدد و متنوعی به کار برده اند .عدل ضد ستم ،

مساوی با راستی و درستی  ،موزون بودن ،درست سنجیدن ،مقتضای معنای مساوات و تقسیط به
گونه ای مساوی ،تعادل و توازن ،رعایت استحقاق ها و تساوی و برابری که در مقابل ظلم است.
(قریب،1366،ج29: 2؛ راغب518-519 :1389،؛ مطهری،1367 ،ج )80 :1فالسفۀ اخالق و حقوق

نیز با توجه به فرمودۀ حضرت امیر (ع) «الْ َع ْد ُل َي َض ُع أْ ُ
ور َم َو ِاض َع َها» (سید رضی،1389،حکمت )437عدالت
ال ُم َ
ِ
«و ِض َع ِ
الموضعه» (نهادن هر چیزی جای خود )می دانند .ولی آنچه که متناسب
الشی فی
را به معنای ُ
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نداهلل
ون لِ ْل ُمشْ رِ ِكين َ َع ْه ٌد ِع َ
خود را نادیده بگیرند؛ چنان که در آیۀ7سورۀ توبه آمده استَ «:ك ْي َف َي ُك ُ
ند َر ُسولِ ِه»؛
َو ِع َ
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با بحث ما و به مقصد ما نزدیک تر است ،مفهوم عدل به معنای برابری و تساوی ،مقابل ظلم،
دادگری  ،انصاف،داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگر از این قبیل است.
الف-جایگاه و مصادیق عدل و انصاف در عهد قدیم

یکی از مقوله های اخالقی که در عهد قدیم بسیار مورد تأکید قرار گـرفته ،عدالـت است؛ بطوری
که می توان گفت :هیچ موضوعی در عهد قدیم به این اندازه تکرار نشده است.طبق تعالیـم عهد قدیم،
خـداوند خواهان عدالت بوده عدل و انصـاف را دوست دارد و سراسر وجودش آکنده از حس عدالت
خواهی است .( .مزامیر5: 33 ،؛ اشعياء )17 :59 ،این امر بدان معناست که بندگان الهی نیز باید از باب
تشبّه به اخالق الهی ،عدل و انصاف را رعایت کنند.آن طور که از آموزه های عهد قدیم نمایان است،

حضرت داوود (ع) و فرزندش سلیمان (ع) نیز به عنوان دو پیامبر بزرگ و تأثیرگذار در حیات جوامع
بشری ،دوستدار عدالت و مجری آن بودند .شیوۀ حضرت داوود (ع) در تقسیم غنایم میان جنگجویان
و حتی آنهایی که در پشت جبهه به مجاهدان خدمت می کردند ،بر اساس عدل و مساوات بوده است .
آن حضرت در مناجات خود از خداوند می خواهد که به او کمک کند تا بر قوم خود عادالنه حکومت
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

کند و به داد مظلومان جامعه برسد .خواستۀ حضرت سلیمان (ع) نیز از خداوند این بوده که به او
حکمتی عطا کند تا بتواند نیک و بد را تشخیص دهد و با عدالت بر مردم حکومت کند( اول سموئیل،
24-25 :30؛ دوم مزامیر1-3 :72 ،؛اول پادشاهان.)8-9 :3 ،
آنچه از تورات پیرامون عدالت به خصوص در زمینۀ قضات فهمیده می شود ،این است که قضات
باید در همه حال حتی نسبت به غریبه ها ،عدالت را رعایت کنند و هیچگاه قضاوت بی جا نکنند ،بلکه
همیشه قضاوتشان منصفانه باشد همچنین مردم نیز بایددر جامعه نسبت به یکدیگر عدل و انصاف را
رعایت کنند.حضرت موسی (ع) عدل و انصاف را مایۀ زنده ماندن انسان دانسته بر نهی از ظلم و
ستم به دیگران تأکید می کند و ظالمان را مستوجب لعنت الهی می داند (تثنیه،18-20 :16 ،16 :1 ،
19:27؛ الویان.)15:19 ،
نکتۀ مهم و قابل توجه از دیدگاه عهد قدیم این است که اجرای عدالت یا عدم اجرای آن ،بستگی
به متصدیان و رؤسـای امـور جامـعه دارد .اگر آنـان عادل باشند ،عدالت اجرا می شود .در غیر این
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صورت اجرای عدالت مختل می گردد؛ زیرا یک مأمور اجرای عدالت تابع مأمور باالتر است
و واین فرایند به صورت سلسله مراتب باال می رود تا به حاکم که در رأس امور است ،برسد.
بنابراین« ،اگر پادشاه که در رأس همۀ آنهاست ،عادل باشد ،می تواند کاری بکند که همۀ مردم
از مزایای سرزمین خود برخوردار شوند( «.جامعه.)8-9:5 ،
به طور خالصه از دیدگاه عهد قدیم ،علت قدرتمند ساختن پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل
عهد قدیم گناه را مانع اجرای عدل و انصاف و سبب انحراف از آن دانسته علت قطع رابطۀ
خداوند با بنی اسرائیل را نیز در ارتکاب گناهان و پایمال کردن عدالت بیان می کند و رعایت
عدالت را باعث دوام سلطنت و حکومت و خشنودی الهی می داند(اشعیاء،1-6 :42 ،13 :45 ،
4 :59؛ارمیا 15: 22 ،؛امثال .)3 :21
ب-جایگاه عدالت و انصاف در عهد جدید

عدل و انصاف در عهد جديد جايگاه مهمي دارد تا جايي كه در آموزه هاي حضرت عيسي(ع) به
پيروانش ،از عدل و انصاف به عنوان خالصۀ تورات و كتب انبيا ياد شده است؛ چنان که در متنی آمده
است« :پس آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند ،شما همان را برای آنها بکنید .این است خالصه
تورات و کتب انبیا( » .متی )6:5،اشعیای نبی(ع) در پیشگویی های خود ،عیسی (ع) را خاتمه دهندۀ
بی عدالتی ها می داند و معتقد است که مسیح (ع) ،قوم ها را به عدل و داد داوری می کند و با
پیروزی ،به تمام بی عدالتی ها خاتمه خواهد داد( .متی18:12 ،و)20در تعليمات حضرت عيسي (ع)
بهنقلازانجيللوقا،کسانیکهعدالترافراموشکردند ،مورد مالمت قرار گرفتند و به همگان توصیه
شده که هرگز نباید عدالت و محبت را فراموش کنند(لوقا 31:6 ،و .)42:11
بر اساس همین ،حواریون حضرت عیسی (ع) و مبلغان مسیحی معتقد بودند که معنای نام
ملک صادق« ،عدل و انصاف» می باشد و در موعظه هـای خود از اربـابان جـامعه می خواهند
که حتی با غالمان خود با عدل و انصاف رفتار کنند (.عبرانیان 3: 7 ،و 33 :11؛کولیسیان)1 :4 ،

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

توسط خداوند ،تحقق وعدۀ الهی یعنی اجرای عدل و انصاف بوده است .بر اساس همین،
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از دیدگاه عهد جدید ،در آینده در آسمان ها و زمین فقط «عدالت و راستی» حکمفرما خواهد
شدوعیسیمسیح(ع)نیز«مظهرراستیوعدالت»است(دومپطرس 13:3،؛یوحنا.)2:2،
ج-جایگاه عدل و انصاف در قرآن

عدل و قسط در برابر ظلم و جور به کار می روند واز جمله مسائل مهم و حیاتی است که
قرآن روی آنها زیاد تکیه کرده است تا آنجا که واژۀ عدل با تمام مشتقاتش  ،27بار در قرآن،
و واژۀ قسط به صورت های گوناگون 23 ،بار آمده است .موضوع عدل به معنی وسیع و
با تمام شاخه هایش مانند توحید ،که زیر بنای تمام اصول و فروع اسالمی است ،زیربنای
تمام تکالیف فردی و اجتماعی است .از این رو باید عدل را جزء ارکان مهم و دستورهای
فردی و اجتماعی قلمداد کنیم.از قرآن عدل دارای شاخه هایی به شرح زیر است است:
-1عدالت در سخن گفتن :عدالت در سخن گفتن به معنای مراقبت در سخن گفتن است؛ خواه

در مقام داوری باشد یا در مقام نقل حادثه و جریان .هرگز نباید پیوند خویشاوندی سبب گردد
که انسان پا روی حق و حقیقت بگذارد و یا سخنی بر خالف عدالت بگوید ؛چنان که در آیۀ152
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

كان ذاق ُْربى.»...
واولَ ْو َ
سورۀ انعام آمده استَ ...«:وإِذا ُق ْل ُت ْم َف ْ
اع ِدلُ َ

-2عدالت در شهادت دادن :قرآن در این خصوص یک اصل اساسی و یک قانون کلی دربارۀ

اجرای عدالت در همۀ موارد بدون استثناء و کمترین انحراف بیان کرده که باید برای آن ،تمام

مالحظات قومی و قبیله ای کنار گذاشته شود و آن شهادت دادن صرف ًا برای خداست.چنان

امين بِالْ ِقس ِط شُ َهداءلهلِ ِولَو َع َ
که در آیۀ135سورۀ نساء آمده است َ
لىأ ْن ُف ِس ُك ْم
ذين آ َم ُنوا ُكونُواق ََّو َ
«ياأيُّ َهاالَّ َ
َ َ ْ
ْ
بين )...این آیه و همچنین آیۀ َ
َأ ِوالْوالِ َد ْينِ َو أْ َ
امين لهلِ شُ َهدا َء بِالْ ِق ْس ِط»
ذين آ َم ُنوا ُكونُوا ق ََّو َ
«ياأيُّ َهاالَّ َ
الق َْر َ

(مائده،آیۀ )8بر کارکردن روی مرز عدالت ،جدای از اینکه طرف مسلمان باشد یا نباشد ،تأکید کرده
مبنای فضایل اخالقی را خدا می داند که مسلمان باید به خاطر خدا به فضائل اخالقی پایبند باشد
و حتی روابط سببی و نسبی و قوم و خویشی در او تأثیری نداشته باشد(مطهری.)240 :1367،
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.1عدالت در حكم كردن :خداوند در آیات زیادی به پيامبران و رسوالنش دستور داده که

میان مردم بر اساس حق و عدل حکم کنند؛چنان که در آیۀ58سورۀ نساء آمده است:

«َ ...و ِإ َذا َح َك ْم ُتم بَ ْي َن الن ِ
َّاس َأن ت َْح ُك ُمو ْا بِالْ َع ْد ِل »....قرآن در مواضع دیگر نیز به این امر مهم پرداخته است

که از آن جمله می توان به« مائده،آیات 48 ،42و  ،49شوری،آیه15و ص،آیۀ»26اشاره کرد.

.2عدالت در وزن كردن:قرآن به طور کلی بر مسئلۀ عدالت در وزن کردن تأکید کرده و
َ
ْ
ْ
ال َوالْ ِم َيز َانبِالْ ِق ْس ِط(»...هود،آیات)84-85درمواضعدیگرنیز
ال َوالْ ِم َ
يزانَ ...و َياق َْو ِمأ ْو ُفو ْاالْ ِمك َي َ
وا الْ ِمك َي َ
َو اَلتَنق ُُص ْ

«و َأ ْو ُفواالْ َك ْي َل
قرآن بر رعایت عدل و قسط در وزن کردن و داد و ستد به همگان توصیه مؤکد داردَ :

ميزانبِالْ ِق ْسط»(انعام،آیۀ158؛اسرا،آیۀ35؛شعرا،آیۀ181؛مطففین،آیات.)1-3
َوالْ َ

نکتۀ اساسی ای که خداوند با صراحت مأموریت انبیا و رسالت آنها را برقراری عدالت در میان بشر

يز َان
اب َوالْ ِم َ
ارسلنا ُر ُس َلنا بالبینات و َأ َنزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِك َت َ
بیان فرمودند؛چنان که درآیۀ25سورۀحدیدآمده استَ :
«ولَقَد َ

يزان» ترازوبراىراستی وانصاف است ( رازي1408،ق،ج.)42:19
َّاس بالْ ِق ْس ِط ».منظور از « ِم َ
لِ َيقُو َم الن ُ

قرآن سه صفت عالی انسانی یعنی عدل ،احسان و بخشش به نزدیکان را در کنار هم یادآور می شود

و در اولین و جامع ترین دستور ،همۀ مردم را به عدل که فرمان حیات بخش خداوند و بنیان

آفرینش بر آن استوار است ،دعوت می کندِ «.إنَّ اهلل َي ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َواإل ِْح َس ِ
ان َوإِي َتاء ِذي الْق ُْربَى ( »...نحل،آیۀ)90

پس انسان متخلق به اخالق حسنه باید در تمام مراحل زندگی خود عدل و انصاف را از دست
ندهد؛ زیرا زمانی که مردم در جامعۀ اسالمی قائم بالقسط و مجری عدالت در تمام شئون زندگی

باشند راه تعدی و تجاوز به حقوق دیگـران بسته می شود و این امر سبـب قوام و پایداری اجتماع
و رشد فضایل اخالقی می گردد.

 .4ع ّفت و پاکدامنی :ع ّفت در لغت به معنای خودداری از انجام امر قبیح و ناپسند و یا

حصول حالت نفسانی است که مانع از غلبۀ شهوت بر انسان شود( .ابن منظور1414،ق،ج-254 :9
253؛راغب )541 :1389،همچنین در اصطالح یک صفت انسانی ،ملکۀ نفسانی و زینت باطنی
استکهموجبمیشـودتماماعمـال،حرکات،گفتاروپوششانسانعفیفانهوفاقدرذیلتهایشهوانی

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

به همگان دستور می دهد که در سنجش اشیاء به هنگام معامله ،چیزی را کم و کسر نگذارید.
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و هوس مآبانه باشد( .بیگی )168 :1389،البته حقیقت ع ّفت در آن است که در چگونگی
برخورداری از غرایز و شهوات ،همواره حاکمیت عقل و شرع جایگزین شهوات شود تا منجر
به افراط و تفریط نگردد.
الف-جایگاه ع ّفت و پاکدامنی در عهد قدیم

در اهمیّت ع ّفت و پاکدامنی در عهد قدیم همین کافی است که دو حکم از احکام صادر شده از طرف

خداونددردهفرمانیعنی«زنانکن»و«چشمطمعبهمالوناموسدیگراننداشتهباش» اختصاصبهاین
مطلب دارد( :خروج)14–17:20،حضرت موسی (ع) زنا و بی بندوباری را سبب شرارت و نابودی در
زمین می داند و حضرت یوسف (ع) نیز زنا را عملی زشت و گناهی نسبت به خداوند بیان کرده است
(الویان 19: 29،؛پیدایش.)39–38:10،
در تورات نیز مانند قرآن ازدواج همزمان با دو خواهر (جمع میان دو خواهر) نهی شده است و
مجازات زنای محصنه را قتل دانسته و تأکید می کند که این کار باعث پاک شدن زشتی از بنی اسرائیل
می شود (الویان 10: 20 ،18 :18 ،تثنیه.)22 :22 ،
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خالصهاینکه عهد قدیم وانبیایبنیاسرائیل درنصایحخودبهجوانان،برنزدیکنشدن به مراکز فساد
و فحشا تأکید کرده زناکار را احمق و تباه کننده جان خود می دانند و علت عدم بازگشت بنی اسرائیل به
سوی خداوند را در«ریشه دواندن روح زناکاری» در اعماق جان آنان دانسته اند(امثال 8،32:6 - 9 :5 ،؛
هوشع 4:5 ،و .)4:7
ب-جایگاه ع ّفت و پاکدامنی در عهد جدید

عهد جدید به ع ّفت و پاکدامنی اهمیّت زیادی می دهد و زنا را خطایی بزرگ دانسته ،به فرار از آن و

آثار سوء آن بر بدن اشاره و تأکید می کند هیچ گناهی به این اندازه بر بدن اثر شوم نمی گذارد.

به همین علت مسیحیان را در زمینۀ بی ع ّفتی ،به هوشیاری فرا می خواند و از آنان می خواهد
پيوند زناشويي خود را از آلودگي دور نگه داشته گرفتار بي بندباري نشوند؛ زيرا خداوند افراد
زناكار را مجازات مي كند(اول قرنتیان 13 :6 ،و  18؛ عبرانیان 16 :12 ،و  .)4 :13بر اساس همین امر،
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حواریون حضرت عیسی (ع) و مبلغان مسیحی نیز نتیجۀ پیروی از امیال و خواسته های نادرست را

وارد شدن گناهانی چون زنا ،انحرافات جنسی ،بی ع ّفتی ،شهوت رانی ،هوس های ننگین و سرانجام
خشم و غضب الهی می دانند (غالطیان19 :5 ،؛ کولسیان.)5-6: 3 ،
بهطورکلیآنچهکهازعهدجدیدوتعلیماتحضرتعیسی(ع)بهپیروانوشاگردانشدربارۀنهی

شدید از زنا به دست می آید ،چنین است :

 -2بدن و جسم انسان مفهوم واالیی دارد و در صورت ارتکاب زنا ،آلوده می شود؛
 .1مالک و صاحب اصلی بدن انسان ،خداوند است و بدن ما امانت الهی است .لذا نباید در امانت
خیانت کرد (اول قرنتیان.)18 -20 :6 ،
ج-جایگاه ع ّفت و پاکدامنی در قرآن

قرآن ضمن بیان های گوناگون تشویقی و هشداری ،توصیه به رعایت امور عفیفانه کرده آن را
سبب حفظ آرامش و سالمت جامعه می داند .این موضوع اولین بار آیات 30و  31سورۀمبارکه
نور مطرح شده که مشتمل بر چندین دلیل در وجوب رعایت رفتار عفیفانه  ،حجاب خداپسندانه
ين َيغُضُّ و ْا ِم ْن َأ ْب َص ِ
وج ُه ْم...
و حرمت تبرج و خودنمایی در جامعه می باشد«:قُل ل ْل ُمؤْ ِم ِن َ
ار ِه ْم َو َ
يح َف ُظو ْا ُف ُر َ

َوقُل ل ْل ُمؤْ ِم َن ِ
وج ُه َّن » قول دراينجابه معناىامراست واين آيه به جاىاينكه
ات َيغ ُْض ْض َن ِم ْن َأ ْب َصرِ ِه َّن َو َ
يح َف ْظ َن ُف ُر َ

نهی ازچشمچرانی کند ،امربه پوشيدن چشم كرده وفرقىندارد ،آن امراين نهىراهم افاده مىكند.
(طباطبایی 1417 ،ق،ج)155 :15خداوند در آیۀ33سورۀ نور به کسانی که امکان ازدواج ندارند،امر

تى ُي ْغ ِني ُه ُم اهلل ِمن َف ْض ِل ِه .»...
اليج ُد َ
به ع ّفت وپاکدامنی می کند؛« َولْ َي ْس َت ْع ِففِ الَّ ِذينَ َ
ون ِنك َا ًح َ
اح َ

در آیۀ 33سورۀ احزاب به زنان پیامبر (ص) دستور می دهد به هنگام سخن گفتن جدی باشند و به

طور معمولی سخن بگویند نه با تعبیرات تحریک کننده که موجب طمع بیماردالن گردد؛« َفال تخْ ض ْع َن

طم َع الَّ ِذى فى َق ْل ِب ِه َم َر ٌض َو ُق ْل َن ق َْو ًال َّم ْع ُروف ًا»:صدای خود را نازک نکنیدوبا مردان به نرمی حرف
بِالْق َْو ِل َف َی َ

نزنید و با بیگانگان روبه رو سخن نگویید که منجر به طمع آنان شود(».طبرسی،1372،ج.)559 :8

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

 -1مقدس بودن ذات انسان و ارزشمند بودن شخصیت او؛
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جلوه ها و مصادیق عفاف:

قرآن مجيد به دليل اهميت ع ّفت در سالمت جامعه ،جلوه ها و مصادیق آن را بیان کرده تا مردم

در تشخیص مصادیق آن به اشتباه نیفتند و حرمتشان شکسته نشده ع ّفت و اخالق عمومی نیز
جریحه دار نگردد.

 -1ع ّفت در نگاه :قرآن ،اولین وظیفۀ مردان و زنان مؤمن را در این خصوص واپایش نگاه می

ار ِه ْم  ...و َقُل ِّل ْل ُمؤْ ِم َن ِ
ين َيغُضُّ وا ِم ْن َأ ْب َص ِ
ات
داند؛ چنان که در آیۀ30و31سورۀ نورآمده است« :قُل ِّل ْل ُمؤْ ِم ِن َ
َيغ ُْض ْض َن ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه َّن »...؛

-2ع ّفت در دامن:وجوب و ضرورت حفظ عفاف ،الف  -دستور صادره از سوی خداوند

وج ُه َّن» (نور،آیۀ)31؛
«و َي َح َف ْظ َن ُف ُر َ
است؛چنان که درآیۀ31سورۀ نورآمده استَ :

 -3ع ّفت در پوشش:قرآن به زنان دستور می دهد که حجاب و پوشش خود را رعایت کنند و در

ين ِزي َن َت ُه َّن»؛
«ول ُاَي ْب ِد َ
برابر نامحرمان خودآرایی و خودنمایی نکنند؛ چنان که در آیۀ31سورۀ نور آمده است َ :

سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

 -4ع ّفت در کردار:از اعمال و رفتار جلب توجه کننده و غیرعفیفانه پرهیز کنیمَ «:ولْيَ ْض ِرب ْ َن
جيُوب ُّه َن( »...نور،آیۀ)31؛
لى ُ
بِخُ ُم ِر ِه َّن َع َ

 -5ع ّفتدرگفتار :باید کیفیت سخن و محتوای آن عفیفانه و خداپسندانه باشدَ ...«:فلاَ تَخْ َض ْع َن
بِال ْ َق ْو ِل( »...احزاب،آیۀ .)32
 . 5تعاون و همکاری

تعاون از ریشه «عون» به معنای همکاری و پشتیبانی و یکدیگر را یاری کردن آمده است

(راغب565 :1389،؛ معین،1399،ج.)1097 :1
الف-جایگاه تعاون و همکاری در عهد قدیم

در عهد قدیم ،یاری رساندن به انسان توصیه شده که یکی از نمونه های بارز آن ،کمک کردن
حضرت موسی (ع) به دختران شعیب (ع) برای سقایت خود و گوسفندانشان بوده است( .خروج،
)17:2در آموزه های پیامبران بنی اسرائیل بر کمک رسانی به گرسنگان ،بستگان و پوشاندن برهنگان
توجه و تأکید شده است« :اشخاص برهنه را لباس بپوشانید و از کمک به بستگانتان دریغ نکنید.از
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خوراک خود به گرسنگان بدهید و به کسانی که در تنگنا هستند ،کمک کنید( ».اشعیاء)10-7 :58 ،
نکتۀ قابل توجه اینکه توصیۀ تورات در خصوص تعاون و همکاری ،بیشتر بر کمک
کردن به هم نژادان اسرائیلی است .هر چند در نصایح و سخنان حکیمانۀ سلیمان (ع) به
فرزندانش بر کمک کردن بی دریغ به محتاجان  ،رفع نیازمندی های همسایگان و کمک به آنها در اسرع
وقت تأکید شده و در همین زمینه کمک کردن به فقیر را مانند قرض دادن به خداوند دانسته اند
ب-جایگاه تعاون و همکاری در عهد جدید

در آموزه هاي عهد جديد كمك و ياري رساندن به مردم و ضعفا مورد توجه و تأکید قرار گرفته
و بزرگي را در خدمت كردن به مردم دانسته اند .حضرت عیسی (ع) می فرماید« :هر چه بیشتر به
دیگران خدمت کنید ،بزرگ تر خواهید بود؛ زیرا ،بزرگی در خدمت کردن است( ».متی:23 ،
11و40 :25و)45درهمین زمینه درآموزه های مبلغان مسیحی به پیروانشان بر رفع نیازهای یکدیگر
(مخصوص ًا ضعفا) ،خدمت کردن به نحو شایسته و سخاوتمندانه ،به دور از تنبلی و سستی
و با شور و اشتیاق روحانی تأکید شده است(رومیان 7- 13:12 ،؛ اول تسالونیکیان.)14:5 ،
آنچه از تعالیم و آموزه های عهد جدید در خصوص تعاون و همکاری استنباط می شود ،این
است که عطایای الهی را باید برای کمک به همنوعان به کار بست و مطابق قدرت و توانی که
خداوند به انسان بخشیده باید به خلق خدا خدمت کرد(اول پطرس10:4 ،و.)11
ج-جایگاه تعاون و همکاری در قرآن

از نقاط بسیار حساس در اخالق اسالمی ،حسن تعاون و تعاضد و خدمت به مردم ،به خصوص
خدمت به مؤمنان و صالحان است .اجتماع زنده ،اجتماعی است که اساس آن را همکاری و
همراهی تشکیل دهد؛ به گونه ای که افراد اجتماع درتأمین احتیاج های یکدیگر شریک باشند.

«و َأن ِفقُو ْا ِفي َسبِيلِ اهلل َو َال ُت ْلقُو ْا بِ َأ ْي ِد ُ
ين» (البقره ،آیۀ )195در
يك ْم ِإلَى ال َّت ْه ُل َك ِة َو َأ ْح ِس ُن َو ْا ِإنَّ اهلل ُي ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِن َ
َ

جامعه زنده هرگاه مشکل یا گرفتاری گریبانگیر شخصی شود ،همۀ افراد آن جامعه برای مبارزه

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

( الویان35:25 ،؛ امثال 27-28 :3 ،و .)17 :19
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با آن مشکل اعالم آمادگی می کنند .جامعه ای که در آن حسن تعاون و همکاری بیشتر باشد ،آن
جامعه رو به پیشرفت می گراید .اسالم پیروان خود را به همکاری و نگرش اخالقی به قواعد بازرسی و
نظارت در سازمان های نظامی در کارهای نیک تشویق می کند؛ چنان که درآیۀ2سورۀمائده آمده است:

َعاونُوا َع َلى الْ ِب ّر ِ َو ال َّتقْوى »...از قرآن مجید استفاده می شود که آنچه به سود مردم باشد پایدار و
«ت َ
جاوید خواهد بود و آنچه سودمند نباشد مانند کف بر روی آب ،به زودی از میان می رود و اثری

َ
َ
فى أْ َ
ال ْر ِ
َّاس َف َي ْم ُك ُث ِ
ض ( ....رعد،آیۀ )17
از آن باقی نمی ماندَ ...«:فأ َّما ال َّزبَ ُد َف َي ْذ َه ُب ُج َفا ًء َو أ َّما َما َين َف ُع الن َ

ي ُمبا َرك ًا أَینَما ُکنت» (مریم،آیۀ)31فرمودند :مقصود
امام صادق (ع) نیز در تفسـیر آیۀ شریفۀ« َو َج َع َلن 

«ج َع َلني نفّاع ًا» می باشد؛ یعنی خداوند عیسی(ع) را برای مردم بسیار سودمند
«و َج َع َلنی ُمبارک ًا» َ
از َ
قرار داد (ن.ک.عروسی حویزی1415،ج.)334 :3
از مجموع تعالیم اسالمی و سیره اولیاء استفاده می شود که پس از ادای فرایض ،باالترین وسیله
برای تقرب به خداوند متعال این خصلت نیکو (خدمت به مردم) است .اولیای خداوند همواره
در خدمت مردم بودند و شخص ًا در رفع حوایج آنان اقدام می کردند واین امر مهم خود دارای
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مصادیقی به شرح زیر است:
-1خدمت به یتیمان :داستانحضرتموسی(ع)وحضرتخضر(ع)دراینخصوصمایۀعبرتاست:

«َ ...ف َو َج َدا ِفي َه ِ
کان ت َْح َت ُه َک ْن ٌز
يد َأن َينق ّ
تيم ْينِ ِفي الْ َمدي َن ِة َو َ
«و َأ َّما الْ ِجدا ُر َف َ
اج َد ًارا ُيرِ ُ
َض َ َف َأقَا َمه» َ
کان لِغُال َم ْينِ َي َ

کان َأبُو ُهما صالِح ًا َف َأرا َد َرب ُّ َ
نز ُهما ( »...کهف،آیات 77و.)82
لَ ُهما َو َ
ک َأ ْن َي ْب ُلغا َأشُ دَّ ُهما َو َي ْس َتخْ رِ جا َک َ

-2خدمت به اقشار ناتوان و آسیب پذیر :کمک کردن حضرت موسی(ع) به دختران شعیب (ع)

«...و َأبُونَاشَ ْيخٌ َك ِب ٌير َ ...ف َسقَىلَ ُه َما( »..قصص،آیات 23و.)24
در این مورد حایز اهمیّت استَ :

-3خدمت به زایران خانۀ خدا :فرمان الهی به حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل مبنی بر

ِلى ِإ ْب َرا ِهیم َ َوإ ِْس َم ِ
اع َ
يل
طهارت (ظاهری و باطنی) خانۀ خدا جهت عبادت کنندگانَ ...«:و َع ِه ْدنَاإ َ
تىَلِ َّ
ين َوالْ َع ِ
الس ُجود» (بقره،آیۀ.)125
َأن َط ِّه َرابَ ْي ِ
اك ِف َ
لطائ ِف َ
الر َّك ِع ُّ
ين َو ُّ

درمعیارهای تربیتی اسالم هر کاری که مردم را به خدا نزدیک سازد و محبت و رضای الهی را
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جلب کند ،رفتار اخالقی محسوب می شود .خدمت به مردم اگر برای خدا باشد ،همه توجهات
ما معطوف به آن خواهد بود که رضا و عنایت خداوند جلب شود.
برهمین اساس است که انسان در اسالم ،عاشق خدمت به همنوعان است .او هر خدمتی که از
دستش برآید ،با شوق و رغبت انجام می دهد؛ دیگران بدانند یا ندانند ،از او قدردانی کنند یا نکنند.
خدمت او خدمتی است صادقانه ،از روی محبت قلبی نسبت به مردم و عشق درونی نسبت به
بنابراین انسان از نظر اسالم ،انسانی است نوعدوست ،آن هم در سطحی بسیار عالی و با زیربنایی
بسیارارزنده؛ زیربنایی که به نوع دوستی او آهنگی بس پاک و صادقانه می دهد و پیوندی عالی و
استوار بین او و دیگران به وجود می آورد .پس فرد مـسلمان هیچ گاه نباید نسـبت به ناراحتی و
گرفتاری های سایر مسلمانان بی توجه و از اوضاع و احوال آنها بی خبر باشد .به این ترتیب انسان
سازی اسالم ،صفا ،صمیمیت و صداقت در خدمت را پایه ریزی می کند.
نتیجه گیری

انسانیکموجوداجتماعیاستوگریزیاززندگیجمعیندارد.رشد،کمالوبالندگیاونیزدرگرو
همانزندگیاجتماعیاست.زیستندرجامعهایکهافرادشدارایافکار،آداب،رسومومذاهبمختلف
هستند کار دشواری است .در این خصوص ادیان الهی که یکی از مهم ترین رسالت هایشان هدایت و
پرورشاخالقیمردم وتزکیهوتهذیبجانهایآنهاست؛راهکارهاییرابرایاتصافبهفضایل وبهرهمندی
ازحسناتودفعرذایلوسیئاتارائهکردهاندتاافرادجامعهبابهکارگیریآنها،بهزندگیگروهیشاداب
و آرام دست یابند که در اینجا به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
 -1تأکید بر صدق و راستی در گفتار و رفتار و در همه حال به عنوان پایه و اساس بسیاری
از ارزش ها و عامل فالح و نجات فرد و اجتماع؛

 -2توصیۀ مؤ ّکد بر وفای به عهد و پیمان به عنوان یک اصل فطری که موجب تقویت روابط

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه شده امنیت و ثبات جامعه را تضمین می کند و نهی و نکوهش

بررسی تطبیقی ارزش اخالقی در قرآن و عهدین

خدا (باهنر.)1387:174،

22
از پیمان شکنی که ضربۀ شکننده ای بر هویت فرد و اجتماع وارد می سازد.
 -3امر به رعایت عدل و انصاف در تمام ابعاد حکومتی ،اقتصادی و اجتماعی به ویژه تأکید
بر عدالت اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق مستضعفان توسط فرصت طلبان؛

 -4توصیه به حفظ ع ّفت و پاکدامنی و رعایت رفتارهای عفیفانه و حجاب خداپسندانه برای

حفظ امنیت و آرامش جامعه و جلوگیری از بی حرمتی و جریحه دارشدن ع ّفت و اخالق عمومی؛
 -5امر به تعاون و همکاری در کارهای نیک و پسندیده و اهتمام به امور مردم و احساس
همیاری و همدردی برای رفع حوایج آنان.
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منابع و مآخذ

قرآن کریم و عهدین.
 -1ابن منظور ابی الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مکرم(1414ق)؛ لسان العرب؛ چاپ سوم؛
بیروت :نشر دارالصادر.
 -2ارنست هیوم ،رابرت()1369؛ ادیان زنده جهان؛ ترجمۀ عبدالرحیم گواهی؛چاپ اول ؛تهران:
 -3باهنر ،محمد جواد()1387؛ سیری در عقاید و اخالق اسالمی؛جاپ اول؛ تهران :انتشارات شاهد.
 -4بیگی ،روح اله()1389؛ ارزش های اخالق اجتماعی؛ قم :انتشارات اسوه.
 - 5جزایری ،محمد علی()1382؛ دروس اخالق اسالمی؛ قم :انتشارات مرکز مدیریت حوزه
علمیه قم.
 -6جوادی آملی ،عبداله()1387؛ مراحل اخالق در قرآن؛ تنظیم علی اسالمی؛ چاپ هشتم؛قم:
انتشارات اسراء.
-7ــــــــــــــــــــ)1385(،؛مبادی اخالق در قرآن؛ چاپ پنجم؛ قم :انتشارات اسراء.
-8حرانی ،ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه()1382؛تحف العقول؛ ترجمه
حسن زاده صادق؛قم :انتشارات آل علی.
-9دهخدا ،علي اكبر ؛لغتنامه؛چاپ دوم :تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
-10رازی،ابوالفتوححسینبنعلی()1408؛روضالجنانوروحالجنانفیتفسیرالقرآن؛مشهد:
انتشارات آستان قدس رضوی.
 -11راغب اصفهاني ،حسين بن محمد()1389؛ المفرداتفيالفاظالقرآنالكريم؛ مترجم :حسین
خداپرست؛چاپ دوم :قم :انتشارات نوید اسالم.
 -12زبیدی ،محمد مرتضی(بی تا)؛ تاج العروس من جواهرالقاموس؛ بیروت :المکتبه الحیاه.
 -13سعدی ،مشرف الدین مصلح بن عبداله()1391؛ کلیات سعدی؛تصحیح و ویرایش :کاظم
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مطلق؛چاپ سوم؛ قم :انتشارات اسوه.
-14شريف رضي،محمد بن حسين()1389؛ نهج البالغه؛مترجم :محمد دشتي؛چاپ هشتم؛قم :
علويون.
 -15شیرازی ،محمد()1424؛ اخالق اسالمی؛ ترجمۀ علی کاظمی؛ قم :انتشارات یاس زهرا.
 -16طباطبایی ،محمد حسین()1417؛ المیزان؛چاپ پنجم؛ قم:دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-17طبرسی ،حسن بن فضل()1372؛مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن؛چاپ سوم؛تهران :انتشارات
ناصرخسرو.
 -18عروسی حویزی ،عبدعلیبنجمعه()1415؛ نورالثقلین؛ قم :انتشاراتاسماعیلیان.
 -19علي بن الحسين (ع)()1391؛ صحيفه سجاديه ،فارسي – عربي؛ ترجمۀ حامد رحمت
كاشاني؛چاپ دوم :پيام عدالت.
 -20فیض کاشانی(بی تا)؛ المحجهالبیضاءفیتهذیباالحیاء؛ تصحیح علی اکبر غفاری؛ قم:
سال دوازدهم -شماره-35زمستان1394

النشر االسالمی.
 -21قرشی ،علی اکبر()1345؛ قاموس قرآن؛ تهران :انتشارات دارالکتب اسالمی.
 -22قریب ،محمد()1366؛فرهنگ لغات قرآن؛چاپ اول؛ تهران :انتشارات بنیاد.
 -23کارل ،لوفمارک()1385؛ کتابمقدسچیست؛مترجم :شاکر محمد کاظم؛چاپ اول ؛تهران:
انتشارات دبستان.
 -24كليني ،محمد بن يعقوب(بی تا)؛ اصول كافي؛ ترجمه جواد مصطفي؛ تهران :دفتر نشر
فرهنگ اهل بيت.
 -25مجلسی ،محمد باقر؛ بحار االنوار؛ بیروت :دار االحیاء التراث العربی.
 -26محمدیان ،بهرام()1381؛ دایره المعارف کتاب مقدس؛چاپ اول؛ تهران :انتشارات سرخدار.
 -27محمدی ري شهري ،محمد()1377؛ ميزان الحكمه؛ ترجمۀحمید رضا شیخی؛چاپ دهم؛
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قم :انتشارات دار الحدیث.
-28مصباحیزدی،محمدتقی()1380؛اخالقدرقرآن؛تحقیقونگارشمحمدحسیناسکندری؛چاپ

سوم؛ قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 -29مطهری ،مرتضی()1367؛ فلسفه اخالق؛ تهران :انتشارات صدرا ،تهران.

 - 30مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضالء و دانشمندان()1385؛ اخالق در قرآن؛چاپ

 -31ــــــــــــــــــ )1389(،؛ زندگی در پرتو اخالق؛چاپ هشتم؛ قم :انتشارات سرور.
 - 32معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی؛ چاپ بیست و پنجم؛ تهران :انتشارات امیرکبیر.

 -33مهدوی کنی ،صدیقه()1389؛ساختار گزارهای اخالقی قرآن؛چاپ دوم؛ تهران:انتشارات

دانشگاه امام صادق.

 -34مهدوي كني ،محمدرضا()1388؛ نقطه هاي آغاز در اخالق عملي؛ چاپ بيست وچهارم؛:

دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

 -35نراقی ،احمد()1384؛ معراج السعاده؛چاپ دوم؛ قم :انتشارات قائم آل محمد(ص)

 -36نراقی ،مهدی()1372؛ جامع السعادات؛ ترجمه و گزینش جالل الدین مجتبوی؛تهران:

انتشارات حکمت.

-37ــــــــــــ،جامعالسعادات()1385؛ترجمهکریمفیضی؛جلداول؛چاپاول؛قم:انتشارات

قائم آل محمد (ص).
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