
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4(2): 213-222 

The Relationship between Religion and Morality in the 

Abrahamic Religions 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
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 Purpose: The subject of religion and ethics in relation to the two has 

always been a concern of philosophers of ethics and theologians of 

religions. Since religion explains man's relationship with God and 

morality is concerned with explaining man's relationship with his 

fellow human beings. In other words, morality has a human origin. 

Weber originates from the practical intellect of man. If religion has 

a heavenly and divine origin, the question arises: Is moral good 

behavior one by acting according to the commands of a religion or 

two different subjects? To be? Some philosophers believe that there 

is a difference between moral teachings and religious teachings, and 

theoretically they are right, but the theologians of the Abrahamic 

religions believe that the style of the scriptures in expressing the 

divine commandments is the same as their moral style and they 

cannot be one. The other separated. Weber believes that man's 

salvation is both in following the laws of God and in following the 

moral precepts. Historically, among the followers, commentators, 

and commentators of the Scriptures, ethics as knowledge 

independent of the law - as is common among the Greeks. It was not 

compiled.  

Materials and Methods: In this article, with the approach of the 

theologians of the Abrahamic religions, we have tried to examine 

the common principles of these religions in the field of religion and 

morality. Is.  

Findings: In this article, the connection, similarity and commonality 

between the basic principles and moral precepts in the Abrahamic 

religions and minor differences do not harm the basic commonalities 

and do not prevent the unity between them against polytheism. 

Conclusion: From the study and comparison between religious and 

moral rules in the Abrahamic religions, we infer that the moral and 

religious principles expressed in these religions are general, general 

and common principles, and in some cases there are differences. 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نسبت دين واخالق در اديان ابراهیمی
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 چکیده
: موضوع دین واخالق نسبت ميان آن دو ، هموراه از دغدغه هدف

های فيلسوفان اخالق ومتكلمان ادیان بوده وهست. از آنجا که دین 
طه ق ، نارر به تبيين رابتبيين کننده رابطه انسان با خداست و اخال

انسان با همنوعان خود است. وبه بيان دیگر،  اخالق منشأ بشری 
دارد وبر خاسته از عقل عملی انسان است، در صورتی که دین منشأ 
آسمانی والهی دارد، این پرسش مطرح می گردد که :آیا رفتارنيک 

ا یاخالقی با عمل کردن به فرامين ودستورات یک دین ، یكی است و
دوموضوع متفاوت می باشند؟ برخی از فيلسوفان قائل به تفاوت ميان 
آموزه های اخالقی وتعاليم دینی هستند، وبه لحاظ نظری نيز نظر 
آنها درست است ، ليكن  متكلمان ادیان ابراهيمی ،  بر این باوراند 
که سبک کتب مقدس در بيان احكام الهی  با سبک اخالقی آنها 

ان آنهارا از یک دیگر تفكيک نمود . وبر این یكی است ونمی تو
باورند که رستگاری انسان هم در پيروی از احكام تشریعی توسط 
خداست وهم در تبعيت کردن از فرامين اخالقی است .به لحاظ 
تاریخی نيز در ميان پيروان، مفسران وشارحان کتب مقدس، علم 

 یونانيان ميان در چنانكه –اخالق به عنوان دانش مستقل از شریعت 
 . است  نشده تدوین -بود مرسوم

در این مقاله با رویگرد متكلمان ادیان ابراهيمی ،  مواد و روش ها:
تالش نموده ایم تا اصول مشترك این  ادیان  در باب دین واخالق را 
مورد بررسی قرار دهيم.روش به کار رفته  در نگارش این مقاله، 

  .توصيفی است -ليلی روش جمع آوری اطالعات  و روش تح
در این مقاله ، پيوستگی ، مشابهت واشتراك ميان اصول   يافته ها:

اساسی وفرامين اخالقی در  ادیان ابراهيمی است وتفاوت ها ی جزئی 
آسيبی به اشتراکات اساسی وارد نمی کند ومانع وحدت ميان آنها در 

  .برابر شرك وبت پرستی نمی شود
قایسه ميان احكام دینی واخالقی در ادیان از بررسی وم :یریگ جهینت

ابراهيمی ، چنين استنباط می کنيم که اصول اخالقی ودینی که در 
این ادیان بيان شده ، اصولی عام ،کلی و مشترك هستند وچنانچه در 

 .مواردی  تفاوت هائی مشاهده می گردد
 
، يمی، اسالم، یهودیت، مسيحيت، دینادیان ابراه واژه ها: دیکل

 قاخال

 25/03/1399: افتیدر خیتار
 28/05/1399:  رشیپذ خیتار
 :نويسنده مسئول.alifallah98@gmail.comdr 

 
 مقدمه

الزم است پيش از پرداختن به بيان اصول مشترك ادیان ابراهيمی 
درباب دین واخالق ، این دو اصطالح را به گونه ای عام تعریف 

، ارائه  ا وابعاد کلی ادیان ابراهيمی گردد که شامل جنبه ه نمائيم
تعریفی به خصوص در بارۀ دین که بتواند شامل همه ادیان اعم از 
ابراهيمی وغير ابراهيمی گردد کار بسيار مشكلی است زیراکه بينش 

 توحيدی ادیان 
دائی ابت ابراهيمی متمایز از بينش غير توحيدی در ادیان بدَوی وادیان

ف  : تعریاین م ، بتوانيویا قبيله ای ومانند آن است .به نظر می رسد
مجموعه ای از عقاید موروث مقبول در باب ] عبارت از [ دین » 

] به عالوه روابط انسان با آنچه مبدأ وجود وی خوانده ، تواند شد 
ت [ ] اسالتزام بر سلوك ورفتار بر مقتضيات آن عقایدعبارت از [ 

شترك است را بپذیریم ، از دین را که نارر به جنبه های عام وم.« 
اعتقاد ورفتار انسان تأکيد در این تعریف بر روی دوعنصر زیرا که 

که می تواند برای موضوع این مقاله نيز مفيد فایده گردد -شده است 
مفاهيم ومسایلی چون روح، خدا ،زندگی ، از یک سو شامل . -

می گردد که ، جهنم وبهشت ، مرگ، دنيای بعد از مرگ ، غيب 
ر به اعتقاد دینداران وتبيين کنندۀ رابطۀ ميان آنها ومبدأ نظام نار

پاره ای مسائل اخالقی هستی است واز سوی دیگر ، در برگيرندۀ 
. افزون غالبا در قلمرو این عقاید موروث واردانداست که  واجتماعی 

اینكه برخی امور مقدس وبرخی دیگر گناه بر این می توان گفت،  
ردنی شمرده می شوند نيز الزمه همين عقاید یا حرام واجتناب ک

واژۀ دین در زبان با توجه به این نكته رریف که  . است .) همانجا(
ودر اصل است ودر لغت به معنای همبستگی  (religionانگليسی )

بر یک سلسله دغدغه  داللت دارد که صاحبان آنهارا به یک دیگر 
این   پدید می آورد .زدیک پيوند می دهد وبين آنها همبستگی ن

موضوع می تواند  سرفصل بررسی مشترکات دینی واخالقی ميان 
 دینداران این ادیان باشد .

بدین ، علم اخالق از جمله علومی است که موضوع آن  انسان است   
محور وقلمرو این دانش در بارۀ انسان است ودر بارۀ حاالت که معنا 
ین دانش ات مختص به وی گفتگو می کند .به بيان دیگر، محور وصفا

است از آن جهت که موضوع « نفس آدمی» بحث وگفتگو در بارۀ 
ومتعلق فضائل ورذائل  اخالقی می گردد .تعریف جامع از اخالق نيز 
همانند تعریف جامع از دین ، امر مشكلی است ، زیراکه در اخالق 

ل: اخالق هنجاری، فضيلت محور، روشهای متعدد ومختلفی از قبي
کاربردی ، توصيفی وفرا اخالق ومانند آن وجوددارد وتعریفی که 
بتواند جامع همه آنها باشد ، ميسور نيست .ليكن از آن نظر که 
اخالق ، بيشتر نارر به رفتار آدميان بر اساس اصول پذیرفته شده 

ق عبارت علم اخال» اخالقی است می توان آن را چنين تعریف کرد: 
اخالقی ارزش اعمال انسانی بر حسب اصول است از بررسی وتعيين 

همانطور که اشاره نمودیم، علم اخالق در بارۀ فضائل ورذائل)  « .
ارزشها وضد ارزشها ( سخن می گوید ، هدف باالصاله آن گفتگو در 

همانطورکه  در تعریف  فوق ذکر  –بارۀ ارزش اعمال انسانی است 
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وگفتگو در بارۀ رذائل وضد ارزشها ، امری تبعی  -شده است
 »است  .قيد «  تعرف االشياء بأضداها» وبالعرض است ویا از باب 

برای این است که هر نوع رفتار ارزشی را « بر حسب اصول اخالقی
ست اخالقی انمی توان ، رفتار اخالقی ناميد ، آن رفتار ارزشی ، رفتار 

که مطابق وبر اساس اصول اخالقی ومبتنی بر معيار  وضوابط اخالقی 
 جنبه :یعنی رفتاری ، رفتار اخالقی ناميده می شود که اوال باشد.

اکتسابی داشته باشد ونه حالت طبيعی .دفاع یک مادر از کودك 
خواه انسان باشد  -خود در برابر خطر ی که وی را تهدید می کند

این رفتار  را نمی توان فعل اخالقی ناميد ،زیرا که -نسان ویا غير ا
لكه تبدیل به یک م :.وثانياو نه اکتسابیجنبه ذاتی وغریزی دارد  وی 

حالت و« حال» نفسانی شده باشد وصفات اکتسابی را که به صورت 
زود گذر وموقتی در انسان راهر می گردند را نمی توان فعل اخالقی 

  .ناميد 
 اخالق وبيان تفاوتهانسبت دین و

اکنون به بيان پس از ارائه تعریف مختصر ومجملی از دین واخالق ، 
علی رغم نسبت ميان آن دو و برخی از تفاوت ها  می پردازیم .

در مقام عمل ليكن تفاوت نظری که ميان دین واخالق وجوددارد، 
 ، به عنوان نمونهیک نوع تالزم وهمبستگی ميان آنها بر قرار است 

سبک قرآن » در بارۀ سبک قرآن واخالق می نویسد: ویل دورانت ، 
واخالق یكی است ، رفتار دینی در قرآن ، شامل رفتار دنيوی نيز 
است وهمه امور آن از جانب خدا به طریق وحی آمده است ...، 
قرآن شامل مقرّراتی در خصوص ادب ، تندرستی، ازدواج، رفتار با 

« ، خدمتكار ، حيوان، تجارت ، سياست ، ربا ودین است فرزندان 
عالمه طباطبائی ، نسبت ميان دین واخالق را به دو صورت   (1)

.نسبت اعتقادات صحيح وحق با شكل 1متفاوت بيان کرده است : 
 »گيری رفتارواخالق  پسندیده . ودر بارۀ این نسبت می نویسد: 

 –صوص ارتباط اعتقادات حقّه واخالق پسندیده خدای متعال در خ
 "] نسبت [ به عمل می فرماید:  -که خود نوعی از اعتقادات هستند

؛ سخن )  " 10إليه یصعدُ الكلمُ الطيّب والعمل الصالح یرفعهُ .فاطر/
اعقاد( پاك به سوی خدا صعود می کند وعمل صالح ، بلندش می 

. ودر بارۀ  2 ( .2، ) .«یعنی در صعود اعتقاد کمک می کند-کند
  -اعم از اینكه حق باشد ویا غير حق –ارتباط مطلق اعتقاد نسبت و 

ودر خصوص ارتباط اعتقاد به عمل می » می نویسد: با اخالق 
ُثّم کان عاقبۀ الّذین أساؤا السّوآی أن کذّبواّ بآیات اهلل  "فرماید:

س از آن سرانجام کسانيكه کار بد می ؛ پ10وکانوابها یستهزؤن.روم/
کردند به اینجا کشيد که آیات خداوندرا تكذیب کردند وبه آنها 

عالمه ازنسبت  اینكه گفتيم مقصود علت ( 2استهزاء می نمودند.(، ) 
مطلق اعتقاد است ، ونه اعتقاد حق ، جهتش این  ميان اخالق واعتقاد، 

ید، هر عملی که از انسان صادر است که آیۀ شریفه می خواهد بفرما
می گردد ، تبعات ولوازمی دارد ودر اینجهت تفاوتی ميان انسان 
معتقد به توحيد و غير معتقد وجود ندارد، نتيجه قهری واجتناب نا 
پذیر انجام دادن کار زشت وگنا ه این است که شخص عامل به گناه 

یّه می ، حقيقت را نه تنها انكار می کند بلكه آن را به سخر
وما » گيرد.واین نكته همان است که قرآن کریم فرموده است : 

یكذّب به إلّا کلّ معتد أثيم إذا تتلی عليه آیاتنا قال أساطير االوّلين 
 ( 14-12کلّا بل ران علی قلوبهم ماکانوا یكسبون.) مطفّفين/

عالمه طباطبائی ، معتقد است که اصول  همانطور که اشاره نمودیم، 
 .(همانجا ) ، خود نوعی از اعتقادات دینی به حساب می آیند:اخالقی 

 مال صدرا نيز در بارۀ نسبت اخالق با دین می نویسد:
بدان که ! سعادت انسان وابسته به دوچيز است :یكی ] جنبۀ [ »

علمی دارد وعبارت از ایمان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی، 
پيامبران وروز رستاخيز..دومی ]ُبعد [ عمل کردنی آن است که نتيجه 

ودر بارۀ ، «ز اشتغاالت ولذّات دنيوی است.اش پاك ساختن دل ا
کمال آدمی منحصر در ] شناخت [ » کمال آدمی نيز می گوید: 

دوچيز است : نخست آنكه امر خير ونيک را بالذات بشناسد، ودوم 
 .« برای عمل کردن به آن بشناسد.اینكه کار خيررا 

به لحاظ نظری نمی توان گفت ، ميان دین واخالق از نسب البته    
همچنانكه نمی  -، نسبت تساوی بر قرار است . چهار گانۀ منطقی

گفت ، ميان آن دو نسبت تباین است ، باید گفت، نسبت ميان توان 
آن دو به نحو عام وخاص مطلق است ویا به نحو عام وخاص من 
وجه می باشد ليكن آنچه در اینجا مورد نظر ما ست ، تبيين رابطۀ 

ی م که این است  منطقی ميان این مفهوم کلی نيست بلكه هدف ما
ت ویل دورانامثال که در نظر  این وحدت ویگانگی خواهيم بگوئيم ،

، مال صدرا وعالمه طباطبائی بيان گردیده است ،نارر به  اتحاد 
منحصرا به لحاظ عملی است ،  است و در سبک وروش ویگانگی 

یعنی به لحاظ عملی نمی توان ميان امر اخالقی ودینی  دینداران 
د ؛ رفتار نيک اخالقی یک دیندار ، رفتار دینی وی نيز تفكيک نمو

محسوب می گردد وبالعكس . نه تنها در قرآن امر وسبک اخالقی 
یكی است ، در کتب مقدس نيز چنين است ، زیرا که پيامبران الهی 
در ضمن تشریع احكام دینی خود، به پند واندرز پيروان خود نيز می 

ه از آن به اصول اخالقی تعبير پرداختند واین همان چيزی است ک
می کنيم .بر این اساس، مسئلۀ اصلی این پژوهش ، نشان دادن این 

 .همبستگی ووحدت ميان دین واخالق در ادیان ابراهيمی است .
علت اینكه می گوئيم، اتحاد ویگانگی ميان دین واخالق ، به لحاظ 

 موضوع اعتقادسبک وروش ونارر به بعد عملی است ، این است که  
به خدا جنبه نظری دارد و در مسائل نظری آسان است که انسان  
عقيده ای ونظری ارهار نكند، اما آنچه مربوط به اخالق ورفتار 
است، جنبه عملی دارد ودر مسائل عملی باید تصميم گرفت  ونمی 
توان بدون ترجيح طرفی نسبت به طرف دیگر ، در شک وتردید 

آنچه را که مطابق اخالق است ، بر می گزینيم ،  باقی ماند .وقتی ما
 (  3این انتخاب بر اساس حكم عقل نظری نيست ) 

همچنين تفاوت امر اخالقی ، با امر دینی  این است که امر اخالقی،   
در درجه اول نارر است به آنچه یک فرد باید انجام دهد ، حال 

یک فرد باید باشد ومسئلۀ وجود، آنكه دین نارر است به آنچه که 
خودرا به صورت نياز به یافتن اساسی برای وحدت وکمال شخصی 
جلوه گر سازد واین نكته ای است که در محدودۀ اخالق وارزشها 

این است که اخالق یک امر نارر به  این تفاوت   (4ود) حل نمی ش
اعتباری است که انسان آن را اختراع می کند تا خودرا مطابق اصول 
آن بسازد واز مقوله باید ونباید است ،بدین معنا که انسان خودرا 
ملزم می کند، چه اموری را انجام دهد وچه نوع اموری را انجام 

از  ندهد.ليكن دین یک امر وجودی است ونه اعتباری، دین فارغ
تصورات انسان وجوددارد، والزم است آدمی خودرا با آن تطبيق دهد 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 وبا بهره گيری از اصول آن ، خودرا به رستگاری وکمال برساند .
 

 -ر به خدا  یک مسئله انسانی است . اعتقاد وباو واز آن نظر که 
با صرف نظر از نژاد، اقليم، زبان ، مليت « بماهو انسان» یعنی انسان 

وامل دیگر ، به لحاظ فطرت الهی خود ، همواره در جستجوی وع
خدا بوده وهست ، از دوران پارینه سنگی ، نقاشی های بر جا مانده 
در غارها  نشانه ها و عالئم عشق وپرستش انسان به موجود ماوراء 
طبيعی  را در خود ثبت کرده اند واین حاکی از فطری وغير اکتسابی 

نيز با اخالق  –ا پرستی در انسان است ا جوئی وخدبودن حّس خد
که موضوع ومحور آن انسان است ارتباط وپيوستگی پيدا می کند 

 وهدف هردو رستگار کردن انسان است . 
بررسی نسبت دین با اخالق در ادیان ابراهيمی از این جهت حائز      

اینكه اعتقاد به خدا وگرنش در برابر  اهميت است ، علی رغم 
، ليكن در همۀ این ادیان مطرح وبر آن تأکيد شده است عظمت او ، 

مشاهده می کنيم وبه وضوح می یابيم که نوع اعتقاد مؤمنان 
عامل این تفاوت چيست؟ متفاوت است  ،  ورفتارهای مذهبی آنان 

 با یک دیگر مربوطتفاوت دینداران پاسخ این پرسش این است که 
ستاخيز و مانند آن دارند تصوری است که  آنها از دین ، خدا ، ربه 

دین، خدا  ورستاخيز هيچ  در مرحلۀ تصدیقشان نسبت به.، ليكن 
تفاوتی با هم ندارند ؛ به همان اندازه که یک فرد یهودی معتقد است 
 ، خدا ورستاخيز وجوددارد، فرد مسيحی  ومسلمان نيز باور دارند 

به جنبۀ .در اینجا هدف ما بيان همين مرحلۀ تصدیق است که نارر 
اشتراك این ادیان در باب توحيد واخالق است وضروت وجود آنها 

 مورد تأیيد همه است .
ناپذیر برای جهان بينی فردی توام ای اجتنابباور پذیری ایمانی الزمه

دهنده این الگو فقط خداست و با الگوگيری هدفمندانه بوده و ارائه
ری ایمانی در حد الزم سئوال اصلی شناسائی عوامل و موانع باورپذی

ویژه کاملترین کتاب یعنی و از منظر خداوند در کتب الهی به
 ها و آیات ،بندی، انواع سورهکریم است که با توجه به طبقهقرآن

  .ه به طور مبرهن تبيين گردیده استمانند  تقسيم به محكم و متشاب
 ، خير وکمال ، سعادت  ونجات بخشی  اینهدایت جوینده برای 

ل روش در ني بهترین  روش ونوع تعليم مطرح است که کدام پرسش 
خالصترین وپاکترین ، منزّه ترین راه وروش برای  به این هدف است ؟

شناخت خدا کجاست؟ تورات، انجيل ویا قرآن؟ عالی ترین سبک 
اخالقی در کدام یک از کتب دینی بيان شده است؟ بدیهی است که 

ت نگيرد، نمی توان در این گونه موارد تا روش تطبيقی ومقایسه صور
ارهار نظر کرد، وچنانچه کسی ارهار نظر کند، گرفتار پيشداوری 
غير قابل قبول خواهد  شد که نوعا دینداران گرفتار آن هستند .روش 
پژوهش در این مقاله به طریق فلسفۀ دین است که نویسندگان ، 

ه خوانندگان را ب خودرا به عنوان نارران بی طرف می دانند وداوری
 واگذار می کنند 

. آیا شواهد وقرائنی در 1پرسشهای این تحقيق می تواند چنين باشد: 
ادیان ابراهيمی مبنی بر وحدت وهمبستگی ميان دین واخالق وجود 

. به فرض وجود شواهد وقرائن ، این شواهد وقرائن در کدام 2دارد؟
حور اتحاد این ادیان . از آنجا که م3یک از این ادیان پررنگتر است؟

ر د ، مسئله وموضوع توحيد ویكتا پرستی است ، اصول مشترك آنها

   بارۀ خدا وتوحيد کدام است؟ 
ادیان بشری به ادیان ابراهيمی وغير ابراهيمی تقسيم شده در تقسيمی 

است ، ادیان یهود، مسيحيت واسالم ، متعلق به ادیان ابراهيمی هسنتد، 
این سه دین بزرگ ریشه در سنت ابراهيم خليل) ع( از این نظر که 

دارند واز یک آبشخور مایه گرفته اند.ومابقی ادیان دیگر، همانند : 
آئين های شينتو، برهمن، هندو، بودیسم ، کنفسيوس، ادیان باستانی در 
مناطق مختلف کره زمين ، از ادیان غير ابراهمی به شمار می 

ن ادیان مانند: آئين های زرادُشتی  و روند.البته در باره برخی از ای
صابئی ، اختالف نظر وجود دارد که از ادیان الهی وآسمانی اند ویا 

سی این نزاع خارج از راز ادیان خود ساخته بشری می باشند، بر
موضوع این مقاله است.در این مقاله تالش بر این است که نوع نگرش 

ان در موضوع توحيد نونگاه ادیان ابراهيمی و رفتاری که به مؤم
 بررسی نمائيم.ند هرا  تعليم می د یویكتا پرستی و رفتار اخالق

برای شناخت مبانی اعتقادی ورفتار انسان راه وروشهای مختلف 
ومتعددی وجوددارد: معرفت حسّی وتجربی، معرفت عقالنی وفلسفی  
و معرفت وحيانی در اینجا آنچه مورد بحث ومناقشه قرار می گيرد، 
معرفت نوع سوم است .یعنی معرفتی که از سوی ادیان ابراهيمی ارائه 

  .شده است 
 ناخت مبانی اعتقادی با کمال وسعادت انساننسبت ش

پيش از این اشاره کردیم که رستگاری انسان ، یک هدف مشترك  
 ماهيت دین است گویای  این هدف،ميان ادیان ابراهيمی است و

ماهيت دین را نارر  فيلسوف وروان شناس آمریكائی ، ویليام جيمز 
که انسانهارا از دام ودانۀ ی برای رستكاری می داند به یک استراتژ

ان شوجود طبيعی ونفسانی پرهيز می دهد وآنان را به خویشتن راستين
ن ادیا ( در واقع می توان گفت،  تعاليم رستگاری 4باز می گرداند .)

 ( 4، بخش  مشخّصه دین است .)
اهی وشقاوت ور ارهار نظر هریک از کتب آسمانی در باره سعادت

وپرهيز از شقاوت انتخاب می  که انسان برای رسيدن به رستگاری
سان در باره انتعليم وآموزش یک دین کند، بستگی به نوع نگرش 

اوال:  خدا کيست ؟ آیادارای ذات یگانه است وبه  دارد که خدا و
هيچ وجه تعدد نمی پذیرد  ؟) آئين یهود واسالم ( ویا یک ذات است 

تواند در قالب سه جوهر ) ویا سه اقنوم( ویا سه مَظهر که می 
یا نه موجودی است؟ آچگوانسان  ثانيا: بگنجد؟ ) تثليث مسيحيت( و

نياز به موجودی است که  با گناه همزاد است وبرای نجات وی 
رهور منجی است ؟ ) آئين یهود ومسيحيت( ویا شریعت وعمل کردن 

ا نجات دهد؟ ) اسالم( مطابق دستورات شریعت می تواند وی ر
ین مقاله داریم ، .پرداختن پاسخ به این پرسشهامارا از هدفی که در ا

ن مشترکات در موضوع توحيد اهدف ما بيدور می سازد ،زیراکه 
 واخالق است ونه بيان تفاوت ها.

 یرفتارواصول  -به خصوص اصل توحيد  - شناخت مبانی اعتقادی   
ر رسيدن ونيل انسان به  کمال اساسی د از اهداف واخالقی

است وبدون شناخت وآشنائی با آنها وصول به کمال ورستگاری 
 همانطور که پيش از این اشاره کردیم، ووسعادت امكانپذیر نيست .

شناخت مبانی اعتقادی ارتباط تنكاتنكی با شناخت مبانی رفتاری 
و  « جهان شناسی » انسان دارد ، زیراکه مبانی اعتقادی در حكم 

از جهان ما ، در حكم ایدؤلوژی  می باشد و مقصود « مبانی رفتاری»
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شناسی عبارت از نوع نگرش، تفسير، تحليل و تلقّی که انسان از خدا، 
نيز لوژی ما از ایدؤمراد هستی .موجودات واز خودش دارد و  جهان

 ،انسان برای ادارۀ زندگانی خود بر می گزیند راه وروشی است که 
مؤمنان ، دستورات ، خط راهنمائی است  که بر اساس آن و در واقع 

وفرامين دینی خودرا انجام می دهند .جهان شناسی در حكم ستون 
 یفقرات واسكلت بندی و زیر بنای ساختمان وجود انسان  وایدؤلوژ

باشد ، به هر اندازه که ساختار اصلی وزیر  به مثابه  روبنای آن می 
نبه روبنائی آن اطمينان بخش وآرامش بنائی محكم واستوار باشد، ج

بخش ترخواهد بود .می توان گفت، در حوزۀ و قلمرو دین شناسی 
) باور( وایدؤلوژی در حكم ایمان ، ،جهان شناسی به مثابه اعتقاد 

مؤمنان  به خدا ، روز جزا ووحی ونبوت است و به هراندازه که 
د، شمه بگيراعتقادات انسان صحيح ودرست باشد واز منبع الهی سرچ

در انتخاب ایمان ، باورها وارزشها ی  انسانی تأثير گذارتر خواهد 
 بود .

 اعتقادی در قرآن کریم  وعهدینرك تاصول مشبررسی 
همۀ محققان ، کاملترین جلوه های توحيد در سه دین :  از نظر 

 با شرك یا ایزدانیهودیت، مسيحيت واسالم است که در نقطه مقابل 
ۀ باستان به شمار می آید .این سه دین از این نظر هم خاورميانپرستی 

واژه ( 4به پيوسته است که در زمينۀ فرهنگ سامی باليده اند.) 
که   (monotheism ) توحيد برابر است با کلمه توحيد 

( theosو) یونانی به معنای یگانه  mono) مرکب از دو کلمه  : )
خدا ومونوتئيسم به تجربۀ دینی دینی ودریافت فلسفی ای اشاره بعنی  

دارد که خداوند را یگانه ، کامل ، الیتغيّر ، آفریننده ۀ جهان از عدم 
، متمایز از جهان ، مقتدرانه در گير با جهان ، متشخص وسزاوار 

ترین مهم  می توان گفت، (4.)پرستش از سوی آفریدگان می داند
مشترك ميان ادیان ابراهيمی ، اعتقاد آنان به توحيد ویكتا  مسئله

پرستی پروردگار است، هرچند که تعابير آنها از یكتا پرستی 
متفاوت  می باشد، ليكن در اصل مسئله موضع یكسانی دارند وآن 
اینكه خدائی واحد ویگانه وجود دارد وبر عالم هستی حكمرانی می 

ان است .اکنون به بررسی دیدگاه کند واو آفریدگار وخالق این جه
 ادیان ابراهيمی در باب توحيد پروردگار می پردازیم:

 وقرآن مقدس مسلمانان توحيد در کتاب مقدس یهودیان
 یا اسارت بابلی از اواخر تبعيدمحققان متفق القو لند که یهودیت 

قبل از ميالد( به بعد یک دین توحيدی بوده است  539حدود)
بيشتر محققان برآنند که توحيد یهودی به ميزان بسيارناشی .همچنين 

ی . در برسد اسارت بوده استز عهاز تشویق ومواعظ پيامبران پيش ا
دس یهودیان ، حد اقل  سه نوع توحيد : ذاتی، توحيد در کتاب مق

عبادت وتوحيد در خالقيت  را مشاهده می کنيم  که بسيارهماهنگ 
ی است که قرآن مقدس آنه رابيان کرده است ،  ونزدیک به توحيد

 به ترتيب برای هریک نمونه هائی ذکر می کنيم:
: توحيد ذاتی به این معناست که ذات خدا یگانه توحيد ذاتی . 1

رائيل ای اس»است وشریكی ندارد .در سفر تثنيه چنين ذکر شده است: 
 ا، یهوه واحد )خدای یگانه( است.ه، خدای مهوَبشنو، یَ

همچنين در کتاب اشعيا نقل شده است که یهوه در خطاب به بنی 
هستم ، وغير ازمن من اوّل هستم ، من آخر » اسرائيل می فرماید: : 

من اوّل هستم، چون » وشرح وتفسير آن چنين است: « خدائی نيست.

تم ، چون فرزندی ندارم ، وغير از من پدری ندارم ، ومن آخر هس
باید گفت،   (4« .)اکه برادر] وهمانندی[ ندارم خدایی نيست ، چر

خدای  ترا» اساس آئين یهود، همانند اسالم بر توحيد استوار است ، 
 «.دیگری غير از من نباشد 

توحيد در عبادت این است که تنها مقصود از .توحيد در عبادت: 2
خدای واحد )یهوه ویا اهلل( شایسته وسزاوار پرستش است .برای این 
نوع توحيد نيز چند نمونه ذکر می کنيم: در آئين یهود ، پيامبرانی 

به عنوان تنها موضوع « یهوه» چون عاموس، اشعيا ء وارمياء ، از 
 وهيتی که امور زمينیومتعلق عبادت بنی اسرائيل وبه عنوان تنها ال

یكتا پرستان  .تندد قدرت خوددارد ، سخن می گفوآسمانی را در ی
یهود بر آن بودند که پرستش یهوه به تنهائی ، هم تكليف بنی اسرائيل 

ی ستند خدابود، وهم امتياز آنان  از دیگران زیراکه دیگران می توان
همچنين در سفر خروج  آمده است  که   .خاص خودشان را بپرستند

از برای آن که خدای دیگری را »یهوه به موسی)ع( خطاب می کند :
ت:   ونيز گفته شده اس « ، زیرا که خدای تو غيور است پرستش ننمائی

خدای تو که تو را ، منم خداوند : و خدا این کلمات را گفت که » 
ن مصر از بندگی رهانيدم. زنهار در حضور من تو را خدایان از زمي

دیگری نباشد. مبادا که از هر آنچه در آسمان است یا در زمين، در 
های زیرزمين است از برای فراز است یا در فرود، یا از آنچه در آب

 ها را عبادت ننماها را سجده کنی؛ بلكه اینخود تمثال بتراشی و آن
 .«توأم خدایی غيورم  زیرا من که خدای

نه تنها خدا در ذات خود ، شریكی ندارد، بلكه توحيد در خالقيت: .3
ان نيز یكتا وبی همتا وفاقد شریک است هدر امرآفریشن انسان وج

« خير» واز هيچ کس ونيروئی کمک نگرفته است ،او هم خالق 
« رلمت» خالق است وم« نور» هم آفریننده « شرّ» است وهم خالق

هم خدای آدم است وهم خالق شيطان  واین همان معنا ومفهوم 
،خداوند آسمانها را از عدم  یهود  آئيندر توحيد در خالقيت است. 

آفرید واین آفرینش با خواست وارادۀ اوتحقق پيدا کرد، زیرا که در 
آفرینش این جهان هيچ سودی را در نظر نداشت ، بلكه اوجهان را 

است وچون خير است آن را « خير» آفرید ، به این دليل که خلقت 
خلوق آفرید.همه چيز از خدا به وجود می آید وحتی رلمت نيز م

اوست، وخداوند آفرینندۀ نور ورلمت است .او خالق سالمتی وخالق 
ابدی است ، او خدای یگانه است که هرچه در روی زمين و آسمان 

 است مخلوق اوست.

خداوند در نگاه یهودیان ، نظام آفرینش ، نظام عالم هدفدار است ،
می داند که چه چيز را  هدفی مشخص از آفرینش دارد وبه روشنی

آفریده وخواهد آفرید  ، او جهان وآنچه را که در آن است با عقل 
وحكمت آفرید .حكمت خداوند دارای یک شخصيت است ، او از 

موجود  وجود وهستی  خود صحبت می کند او قبل از خلقت عالم
 بوده و وجودی ازلی دارد.
مين از آن صالحان است وآنها وارثان زمين در آئين یهود ، سر انجام ز

من خدایی هستم که تورا از اور] شهر[کلدانيان آورد، »  خواهند بود.
 .«تا این آن که این زمين را به تو به وراثت دهم

در آئين  یهود، توحيد عبارت از اعتقاد به خدائی یگانه، قادر ، متعال، 
 – ه چيز است.که آگاه ودانای به هم

 توحيد در آئين مسحيت :
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عيسی ایمان یهودی عهد عتيق را به ارث برد ،  که بر طبق آن ،خدا 
( وخدای یگانه ای 6، آیه 10دگار جهان ) انجيل مرقس، باب یآفر

است که بنی اسرئيل را به عنوان امت خویش بر گزیده است 
. ( 29، آیه 12وشریعت را به آنان داده است ) انجيل مرقس، باب 

آنگاه عيس وی را »که در انجيل مرقس ذکر شده است :  همانطور
ت که خداوند خودرا گفت، دور شو ای شيطان، زیرا مكتوب اس

 »( ونيز در انجيل مرقس:10: 5سجده کن وارا فقط عبادن نما) متّی  
یكی از کاتبان پيش آمد [ از او) عيس( پرسيد که اول از همه احكام 

بشنو "کدام است ، عيس اورا جواب داد که اول احكام این است که 
: 12مرقس «.) ای اسرائيل ،خداوند خدای ما خداونِد واحد است 

29-31) 
دین مسيحيت نيز همانند دین یهود ، آئين یكتا پرستی است،  بی تردید

ول یا حل« ) تجسّد » ونظریه « تثليث» تحریفاتی که تحت عنوان 
صورت گرفته است « اقانيم سه گانه » الهوت در ناسوت( ویا 

،ارتباطی به اصل این آئين ندارد ومطابق نوشته های خود مسيحيان ، 
ه در دوره های بعدی و در اثر رفتار صاحب منصبان کليسا  این نظری

پذیرفته شده است  واین دو با اصل توحيد پروردگار ناسازگار اند. 
که نخستين شورای عمومی مسيحيت بود وبه « نيقيه» در شورای 

. م در قسطنطنيه تشكيل شد، 325رهبری امپراتور روم ) شرقی( سال 
ص دوم تثليث وهم جوهری او با پدر بر الوهيّت مسيح به عنوان شخ

تأکيد گردید ومورد پذیرش شرکت کنندگان قرار گرفت .ودر سال 
م. شورای دیگری در همان شهر برگزار شد، ضمن تأکيد بر 381

را به عنوان شخص « روح القدس» اعتقاد نامه شورای نيقيه ، نقش 
 (5سوم تثليث وهم ذات پدر وپسر تأکيد کرد .)

برخی از متكلمان مسيحی از جمله آگوستينوس قدیس، ضمن و   
پذیرش تثليث وهم جوهر بودن پدر ، پسر وروح القدس از اختالف 
در این وحدت سخن گفته است ومی گوید، این سه جوهر ، سه خدا 
نيستند، بلكه یک خدایند ومی افزاید، پدر )خدا ( جوهر محض 

ایق عرضی هستند که بر وصرف است ليكن پسر وروح القدس حق
( 5جوهر یا همان ذات خدا حمل می شوند وبا او یكی می شوند.)

چنانچه این سخن اگوستينوس را  بخواهيم با تعابير عرفای مسلمان 
بيان کنيم ، می توان گفت، رابطه جوهر خدا با پسر وروح القدس ، 

ود( است .حقيقت رابطه  راهر) واجب الوجود( با مَظهر) ممكن الوج
است وهستی « بود» وجود از آن راهر است وتنها اوست که دارای 

وی باشند یعنی حكم آینه « نمود » دارد، وبقيه موجودات مظاهر و
 ای را دارند که اورا نشان می دهند واز حقيقت او حكایت می کنند.

 توحيد ویكتا پرستی در اسالم
بيان قرآن در باب توحيد بسيار واضح وروشن است، قرآن نه تنها   

و منع ونهی  از بت پيروان خودرا دعوت به توحيد ویكتا پرستی 
نموده است ، بلكه آن را یک اصل مشترك اعتقادی ميان پرستی 

] پيروان  اهل کتاب ای محمد به [ : » ] پيروان ادیان ابراهيمی داند 
ا که ميان مبيایيد، بر سر سخنی بگو ،   شریعت یهود ومسحيت [

وشما یكسان است ، بایستيم که: جز خدا رانپرستيم وچيزی را 
شریک او قرار ندهيم و] نيز[ برخی از ما برخی دیگررا به جای 

همچنين در خطاب به  (64آل عمران/.» .) خدا به خدایی نگيریم 
كرده اقدام سوئی نمسلمانان می فرماید ، با اهل کتابی که بر عليه شما 

ه اعتقاد ب  –ودشمنی نورزیده اند ، به خاطر اصول اعتقادی مشترك 
که ميان شما وایشان است ، با عالی ترین  -خدای یكتا ووحی نبوت 

 (46عنكبوت / وبهترین روش ، سخن بگویيد .) 
همانطور که پيش از این اشاره کردیم، توحيد اسالمی شباهت های  

آئين یهود دارد، ليكن بسيار خالص وجامع تر از  بيشتری با توحيد در
توحيد اسالمی رکن اساسی وزیر بنای اصلی این دین است است .آن 

جنبه روبنائی دارند، بطوریكه بانفی  –اعم اصول وفروع  _ومابقی 
وانكار توحيد پروردگار ، هيچ یک از اصول دیگر نمی تواند عنوانی 

ابعاد توحيد در اسالم،  باشد تا فردی مصداق مسلمانی خوانده شود .
بسيار فراتر از آن چيزی است که در تورات وکتاب مقد س یهودیان 

ضوع گفتگوی این ذکر شده است ، ليكن از باب رعایت حال ومو
مقاله ، نمونه هائی از توحيد ذاتی ، عبادی وخالقی پروردگار را در 

 قرآن ذکر می کنيم :
 .تو حيد ذاتی :1

شعار پيامبر اسالم به هنگام آغاز بعث برای دعوت مردم به این آئين 
ستی بود) قولوا ال االه إلّا اهلل تفلحوا( . عالمان یهود وحيد ویكتا پرنيز ت
پرسش ، )خدای اسالم( « الّله» يامبر اسالم در بارۀ حی از پومسي

در پاسخ این پرسش آیات سورۀ توحيد نازل   کردند که او کيست؟
 گردید:

ای محمد! بگو: الّله یكتای یگانه است ؛و] در ميان موجودات[ »  
تنها او بی نياز است ؛ کسی را نزاده و)خود نيز[ از کسی زاده نشده 

 «است ؛ او ] موجودی[ بی همتا وبی نظير است.
در این آیات ضمن توصيف خداوند  به یكتائی ونظير ومثل نداشتن 
واینكه  تنها موجود مستغنی وبی نياز اوست ومابقی موجودات برای 

وجود از موجود شدن ، بقا واستمرار حيات خود محتياج به افاضه 
ست انيز  هستند ، نوعی تعریض به اهل کتاب ) یهود ونصارا( سوی او 

 .(  30پسر خدایند ) توبه/« مسيح »،و « زیرعُ» که می گفتند، 
 همچنين می فرماید:

 .توحيد در عبادت:2
د وبه پدر ومادر خود خدا حكم کرده است که جز او را نپرستي

 .نيكی کنيد
هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده، اگر چنان کنی، بی یار 

 151انعام/. 22ویاور وخوار خواهی شد.) اسراء.
ای فرزندان آدم! آیا با شما پيمان نبسته بودم که شيطان را نپرستيد، 
چونكه او دشمن آشكار شماست وتنها مرا بپرستيد؛] ؟![ که صراط 

 مستقيم همين] پرستش[ خداست. 
قرآن یكتا پرستی را موجب نجات انسان می داند، وآنها که به او 

مسّلما خدا آن کس را » کنند:  شرك ورزیده اند ،نجات پيدا نمی
که به وی شرك ورزیده است، هرگز نمی بخشد، وهر گناهی راکه 

می بخشد .وهرکس به خدا  -به جز شرك -برای هرکه بخواهد 
، ) «شرك ورزد، پس همانا بهتانی بزرگ بر خدا بسته است.

 (48نساء/
قرآن ، عالمان ودانشنمدان اهل کتاب را مورد مؤاخده وسرزنش  

ار داده است که آنها بر خالف فرمان خدا رفتار کرده و به جای قر
پرستش خدای یكتا ، مسيح )پسر مریم( را به الوهيّت بر گزیده اند.) 

 (31توبه/
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 219 ... نسبت دين واخالق در اديان ابراهیمی  
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آیات زیادی قرآن ، با صراحت بيان کرده اند .توحيد در خالقيت: 3
که خدا خالق آسمانها، زمين وموجودات ساکن در آنهاست ، از 

 ( 62زمر / ».) خالق کلِ شيئ وهو علی کلّ شيئ وکيل اهلل» جمله:
 : وجوه تشابه کتب مقدس در بارۀ خدا

در اسالم وآئين یهود ، عالوه بر موضوع وجود وذات خدا از صفات 
وی نيز به صورت گسترده بحث شده است، ليكن در مسحيت تا 

بحث  (6صفات خدا گفتگوئی در ميان نبود.)اواسط قرون وسطی از 
» از صفات خدا در مسحيت ، پس از آن مطرح گردید که کتاب 

( به نظر می 6يمون به زبا التين ترجمه شد .)ابن م« داللۀ الحائرین
رسد، عدم طرح صفات خدا در مسيحيت قبل از قرون وسطی به 
خاطر این بوده است که مسيحيان پایبند به توحيد کتاب مقدس 

 یهودیان بودند، ونيازی به طرح مجدد آن در نزد خود نمی دیند 
لم وقطعی فرض شده در تورات وقرآن وجود خداوند ، به نحو مس

 سفر پيدایش ( « .) در ابتدء ، خدا آسمانها وزمين را  آفرید» است:
قرآن  نه تنها وجود خدا را مسلم وقطعی فرض می کند ، بلكه می 
فرماید، پيامبران پيشين نيز به پيروان خود همين نكته را یاد آوری 

 «واألرضَ فاطر الّسماوات اهلل شکّی ِقالت رُسلُهم أ ف» می کردند : 
 (10.) ابراهيم / 

ابن ميمون اصول سيزده گانه ای در بارۀ عقاید یهودیان نوشته است 
.خدا موجود است 1که در آن صفات عمده خدارا نام برده است : 

 5. فاقد زمان ومكان است .4. یگانه است 3. موجود مجرد است.2
. موسی 8.به بندگان خود نزدیک است.7. عادل است.6حكيم است.

.تورات جنبه آسمانی دارد 9نسبت به همه پيامبرا افضل وبرتر است
.شریعت موسی نسخ نشده 10) وحی نازل خداوند است ( 

. معتقد به معاد وجاودانگی نفس 12.موعودانديح .منتظر مس11است.
 10و 8به جز اصل های (7.معتقد به اصل وحی ونبوت اند ) 13اند.

مشترك ميان آئين های یهود واسالم است ، وازآنجا  مابقی اصول ،
که ابن ميمون در محيط فرهنگ اسالمی تربيت شده بود، عقائد وی 
درباب دین وشریعت می تواند نمونه ای از تعامل ميان ادیان ابراهيمی 

 باشد.
 

 نسبت اخالق با دین در ادیان ابراهيمی
اشاره ای به هدف از برای تبيين نسبت اخالق با دین ، الزم است ،   

هدف از اخالق وآموختن اصول آن عبارت  اخالق واصول آن نمائيم. 
از تهذیب نفس ویا سالم ساختن رفتار راهر وباطن انسان است ، 
همچنين زدودن رذائل ) ضدّ ارزشها ( وجایگزین کردن فضائل) 
ارزشها ( در وجود آدمی است ونتيجه این تهذیب اخالقی ، وصول 

 انسان به کمال وسعادت دنيوی واخروی است.ودستيابی 
ارهار نظر هریک از کتب آسمانی در باره سعادت وشقاوت وراهی 

ند، می ککه انسان برای رسيدن به سعادت وپرهيز از شقاوت انتخاب 
نها در نظر آدر باره انسان وجهان دارد که بستگی به نوع نگرش آنها 

 اوچيست؟چگونه موجودی است؟ وراه نجات انسان 
اگر آدمی بخواهد » کانت  در بارۀ نسبت اخالق با دین می گوید: 

مطابق موازین اخالقی زندگی کند، واز سعادت بی بهره نماند، باید 
به سه چيز معتقد باشد: ایمان به خدا، اختيار وآزادی بشروخلود 
نفس وچنانچه این سه اصل را نپذیریم، دریچه اخالق واخالقيات به 

 ( 8عقل بشر بسته می شود .)روی 
خدا وجوددارد، زیرا اگر عمل به خير ذاتا  می گوید، همچنين 

بستگی به سعادت نداشته باشد، ، اخالق ناممكن خواهد بود وچون 
 ،یعنی برای طبيعت-قی معنی ندارد، در مورد طبيعت ، خير وشرّ اخال

نوان مثال، چنانكه صاعقه یا خير وشّر اخالقی یكسان است ، به ع
بيماریهای واگير ، مؤمنان را معاف نمی دارد، بلكه غالبا افراد درست 

پس باید فوق طبيعت، وجودی باشد  –گردار ، گرفتار رنج وعذابند 
بر این اساس، گفتگو از  (3که نظم رابرقرار سازد وآن خداست.)

 اخالق منهای دیانت کاری عبث وبی فایده است . 
چنين  در آئين  های یهود یكی از دالئلی که در اسالم و هم

چنانكه در فلسفه یونانی  –، علم اخالق مسقل از دین ومسيحيت
شكل نگرفت ، می توان گفت ،همين  است که در این  –وجود دارد 

ادیان ، اخالق آميخته وهمراه  با  قوانين دین است ، بدین معنی که 
باید ها ونباید های اخالقی در ضمن اوامر ونواهی الهی بيان شده 

  است . 
در ادیان ابراهيمی ، اخالق ازقدرت الهی سرچشمه می گيرد ونارر 

 »الهی است.داستا یفسكی  از قول ایوان می گوید: به اوامر ونواهی 
، در اینجا مراد او از خدا (1«.)خدا نباشد، همه چيز مجاز است اگر

خدای ادیان ابراهيمی است که پاداش دهنده وعقاب دهنده 
است.چنانچه خدائی نباشد ، آثار ونتائج سوئی در جامعه پيدا خواهد 
شد وانجام هرکاری مجاز ومباح خواهد بود و اعتقاد به خدا  در 

ت بخشی مقام عمل ، عامل بازدارنده است ، به عالوه عامل ضمان
است که مانع ارتكاب گناه می شود.اعتقاد به خدائی که به عامالن 
افعال نيک  پاداش دهد وعامالن افعال بد را عقوبت نماید، برای 

 اطمينان از تعهدات اخالقی امری ضروری است
  .ارزشها تجّلی صفات خدا در انسان هستند ادیان،  نهمچنين در ای

، انسان را بر صورت خداونده است که ودر احادیث اسالمی ذکر شد
 ،9)خویش ) یعنی بر اساس الگوی اسماء وصفات الهی( آفریده است 

دا خ» ودر باب نخست سفر پيدایش تورات نيز ذکر شده است : ( 10
گفت، انسان را به صورت خویش وشبيه خود بسازیم تا برماهيان 
وپرندگان آسمان وجمله حيوانات وحشی وهمه جانورانی که بر 

زیرا خدا انسان را به صورت خویش زمين می خزند ، چيره باشد 
نيز در و (27-26: 1پيدایش، « .) آفرید ، آنان را مرد وزن آفرید.
امبر اسالم در خطاب به مسلمانان حدیث نبوی نقل شده  است پي

؛ خودرا به صفات الهی بيارائيد تخلّقوا بأخالق اهلل : » فرموده است 
متخلق شدن انسان به اخالق الهی ، یعنی که انسان خودرا  (11، )« 

نها را در وجود خود پياده آاسماء وصفات خداوند مزیّن سازد و به 
(  جهاد 9(علم ودانش ) زمر/13قوا ) حجرات/کند .صفاتی همانند : ت
( از جمله عوامل ارزشی هستند که موجب 95در راه خدا ) نساء /

 امتياز یک فرد از همنوعان خود می گردد.
همه مكاتب وادیان از آنجا که اخالق مجموعه ای از ارزشهاست ، 

دارای یک سيستم ارزشی مختص به خود دارند ، زیرا که مخاطب  
كتب ومذهبی انسان است وانسان در یک سيستم اخالقی هرم

وارزشی است  که معنا ومفهوم پيدا می کند  . ارزش عبارت است 
از رابطه ميان انسان ویک پدیده ویا یک رفتار وعمل ویا یک حالت  
که در آ ن انگيزه ای برتر از سود مطرح است واز این جهت است 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اميد که با حرمت وپرستش که آن را نوعی رابطه قدسی می توان ن
همراه ودر هم آميخته است ، تا آنجا که در این رابطه، انسان وجود 
وحيات خودرا برای وقف کردن ویا فدا کردن ، موجّه احساس می 

ارزش یک تخته چيست؟آیا  به عنوان مثال، می پرسيم:(  12کند.)
خود تخته ارزش دارد ویا ارزش آن در نوشتن است؟) یعنی ارزش آن 
بيرون از خودش است ( بعد هنگامی که دقت می کنيم ، می بينيم 
که نوشتن هم به خودی خود فاقد ارزش است ، زیرا که نوشتن برای 
ا آموختن است ، اگر تا بی نهایت ادامه دهيم ، هيچ چيز ارزش پيد

نمی کند ، پس باید آخرین حلقه ای باشد که که به خود ی خود 
ارزش داشته باشد وبه همه چيز نيز ارزش بدهد که به تعبير افالطون 

ودر  تعبير ادیان ابراهيمی  عبارت از «  خير وزیبای مطلق» ، همان 
 خداست .

 تفاوت ارزش باسود
ه عنوان یک ارزش وسود دومقوله متضادّ اند وآنچه انسان را ب

موجود غير مادی از همه موجودات دیگر طبيعت ، استقالل همراه 
با برتری ذاتی وجوهری می بخشد ، همين  مقوله ارزش بی غرضانه 
اوست . ارزشها در طبيعت وجود ندارند ، ارزشها از  درون وجود 

 (12انسان سر بر می آورند.) 
  نیدینی در سالمت روحی ورواات نقش اعتقاد 

 می توان از تأثير اعتقادات دینیبرای تبيين نسبت دین با اخالق      
اعتقادات دینی  افراد در در بهبود ی بيماران روانی  بهره گرفت .
واضطراب آنها نقش دارد سالمت روحی وروانی  وکاهش یأس وبيم 

.محققان روحانی همانند: هانس شر)  نامندروان در مانی ميوآن را  
Hans Schar  ( اسكار فيستر ، )Oskar Pfister ارنست ، )

( از  Anton Boisen( وآنتونی بوآزن )Ernst Jahn جان ) 
جمله کسانی بودند که در باره تأثير عقاید مذهبی در شفا یابيهای 
معجزه آسا  که در بيشتر کارهای اوّليه روانشناسی دین یافت می 

ن در دعا وعبادت وایمان شود، به اعتالی سيرۀ تكاملی عادّی انسا
 (4آوری وخدمت به مردم  منجر می گردد ، سخن گفته اند.) 

همچنين مطالعات روان شناختی سّنتهای روحانی شرقی به ویژه  ذِن، 
بودیسم ویوگا ، نشان داده است که چگونه ، پدیده هایی چون تنظيم 

ناگهانی، ذکر ونظایر آنها ، نه تنّفس ، مراقبه ) مدیتيشن( ، بيداری 
فقط در پيش در آمد وپيشتاز بسياری از شيوه ها ی روان در مانی 

-Ana(.ریتسو تو ) 4)ه از روشهای دیگر مؤثر تر است .بوده، بلك

Maria Rizzuto استدالل می  "رهور خدای زنده "(در کتاب
انی وح انسکند که تصویر وتصوّر خدا، بخشی ضروری وناگزیر از ر

است ، وخاستگا ههای آن در نخستين روابط موردی وپدیداری 
کودك است .می افزاید، تصویر وتصوّر خدا اگرچه ممكن است 
دستخوش سرکوب روانی قرار گيرد، ، هيچگاه بطور کامل سرکوب 

شد نمی شود ودر مواقع بحران زندگی  نظير سير مراحل عمده ر
( ویونگ در باره تجارب  روان 4)وتكامل انسان ، بروز می کند .

 درمانی یا مقامات روحانی می نویسد:
به بيان دیگر در  –در ميان بيماران من در نيمه دوم زندگی ام »    

حتّی یک نفر نبود که مسئله ومشكل  –طول بيش از سی وپنج سال 
او در تحليل آخر ، جست وجو ی نوعی نگرش  دینی در باب زندگی 

 (4، )«اشد.نبوده ب

 وحيانی ورفتار مؤمنانه اعتقادات 
عالوه بر نقش ایمان واعتقاد به خدا که در بهبودی بيماران روانی 
نقش دارد ، اعتقادات مبتنی بر وحی ونبوت که در ادیان ابراهيمی 

 دربه عنوان واسطه  فيض رسانی خداوند به بندگان خود  وجوددارد 
ی در روش معرفت نيز بسيار تأثير گذار است : بروز رفتار مؤمنانه

مبتنی بر وحی دو اصل اساسی مورد توجه وحائز اهميت می باشند 
و عبارت اند از : نوع نگرش دینداران به خدا ، دین واحكام شریعت، 
ورفتار های مؤمنانه مبتنی برآموزش های اعتقاد دینی، ونتيجه این دو 

گردد. در آئين اسالم باید مؤمنان  باید منجر به تشكيل جامعه مؤمنان
اعتقاد به خدا، روز رستاخيز ورهبری پيامبران را که مربوط به 

 وی خود فهم کنند اداصول اساسی دین است را به کمک عقل خداد
یق از طر  که مربوط به جنبه های فرعی واخالقی استرابخش رفتار 

آموزه های وحيانی می آموزند .ليكن در آموزه های مسيحيت ، 
تفاوتی ميان این دوبخش صورت نگرفته است ، وبه جای تأکيد بر 

توجه شده است « اراده » نقش عقل در فراگيری اصول ، به نقش 
بفهم تا  »می گوید : 33وسخن معروف آگوستينوس که در موعظه 

نارر به همين نكته است  (5، )« ور تا بفهمیایمان بياوری ، ایمان بيا
در هر دینی از جمله ادیان ابراهيمی دو نوع احكام دینی وجود  .

دارد: احكام اصولی واحكام فرعی و جوینده  دین باید در دو حوزه 
اندیشه ) اعتقاد ویا جهان شناسی ویا همان بخش اصول ( و رفتار ) 

ها وصفاتی را از طرق بخش فروع( ویژگیایدؤلوژی وایمان ویا 
معقول مانند تحقيق در اصول دین و تقليد در احكام از متخصص 

طور ایجابی مورد قبول و مشی خود قرار داده و در وصاحبنظر ، به
سازی خود در این دو حوزه است که  صورت پایبندی و هماهنگ

ل وتحصي تواند ،  مسير تكامل وسعادت  دنيوی واخروی را کسبمی
. 

به هر اندازه که درك وفهم انسان مؤمن نسبت به حوزه اعتقادی   
بيشتر وآگانه باشد، انتخاب مسير وراهی را که باید برای وصول به 

ید، سهل وآسانتر خواهد بود.همچنين به هر ميزان اسعادت طی نم
که کتب آسمانی مورد اعتقاد واستفاده وی مصون تر از خطا واشتباه 

تحریف ومورد دستبرد بشر قرار گرفته باشند ؛ انسان مؤمن واحيانا 
با اطمينان ویقين بيشتری ازفرامين ودستورات آنها تبعيت خواهد 

 کرد.
 اصول اخالقی مشترك ادیان ابراهيمی

قواعد اخالقی شامل: منع قتل نفس، منع ایراد جراحت بر دیگری، 
منع محروم کردن دیگران از آزادی وفرصتها و منع از عهد شكستن 
وپيمان ودیگر قواعد اخالقی از امور مشترك در ادیان ابراهيمی 

.علت اشتراك این نوع قواعد ميان ادیان ابراهيمی بيشتر از این است 
که این قواعد اخالقی ناشی از حكم عقل موضوع حكایت می کند 

است ودر اصطالح اصول فقه اسالمی، این نوع « حُسن وقبح افعال» به 
به شمار می روند واز احكام امضائی « مستقل عقليّه» احكام از 
ونه از احكام تأسيسی وی .از انجا که غقل آدمی عت اند یصاحب شر

شكستن، دزدی وغارت  می فهمد که اموری از قبيل: قتل، زنا، پيمان
اموال دیگران ، قبيح وزشت است ، شارع وقانونگذار نيز اینگونه 
دریافت های عقلی را مورد تدیيد قرار داده است.وبا توجه به این 
نكته که در تحریف این گونه احكام ، نفع وسودی برای تحریفگران 
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، می توان گفت، کتب مقدس یهود ومسيحيت وجود نداشته است 
 از تحریف مصون مانده است گونه احكام  در این

 : ده فرمان دین یهود
از جمله امور مهمی را که می توان به عنوان اصول مشترك احكام   

فرمان خداوند به قوم  دینی واخالقی در ادیان ابراهيمی تلقی کنيم، ده
این ده فرمان ، خالصه احكام الهی است که در کوه سينا  یهود است

 نازل شده :برموسی) ع( 
 را تو که ییخدا همان هستم، تو خدای خداوند، من .1

 ) توحيد در ربوبيت(.کرد آزاد مصر در اسارت از

هيچ گونه بتی به  .خدایان دیگری غير از من نداشته باش .2
شكل آنچه در آسمان یا بر زمين یا در دریاست درست نكن ، در 
برابر انها خم نشو وآنهارابندگی نكن؛ چون من خدای غيوری هستم 
وکسانی را که از من نفرت دارند ، تا نسل سوم وچهارم مجازات 
می کنم، وبر کسانی که مرا دوست بدارند واز دستوراتم پيروی کنند 

 ر پشت رحمت می کنم.تا هزا

.نام مرا بيهوده به زبان نياور، خدا کسی را که نامش را  .3
 .بيهوده به زبان آورد، بدون مجازات نمی گذارد

.در هفته شش .روز سبت را به یاد داشته باش وآن را مقدس بدار4
 کاریروز کار کن ، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است ، هيچ 

نكن، نه خودت ، نه پسرت ، نه دخترت ، نه غالمت، نه کنيزت ، 
نه مهمانت ، نه چهار پایانت ؛ چون خداوند آسمان وزمين ودریا 
وهرچه را که در آنهاست ، در  روز آفرید وروز هفتم استراحت 

 کرد.پس او  روز سبت را مبارك ومقدس کرد.
ومادرت را احترام کن تا در سرزمينی که خدا به تو خواهد . پدر 5

 داد، عمر طوالنی داته باشی.
 .قتل نكن.6
 .زنا نكن7
 .دزدی نكن8
 دروغ ند ه .برضدّ همسایه ات شهادت 9

ه ات .چشم طمع به مال ، ناموس، غالم، کنيز، خر وگاو همسای 10
 5؛ تثنيه34؛ 19-32.15؛  18. 31؛ 17-2، 20جخرو ته باش.) نداش

 (  10-9؛ ؛ 21- 6.
( احكام ده گانه تورات که  39-22آیات )اسراء  در سورۀ مبارکه 

نيز است به نحو بسيار واضح وروشن و  دستورات اخالقیحاوی 
مؤیّد دستورات خدا در تورات به بنی بيان شده است که  جامعتری

ه وکتبنا ل» ودر بارۀ احكام عشره تورات می فرماید: اسرائيل است. 
؛ در الواح]  فی األلواح من کلّ شيئ موعظۀ ً وتفصيال لكلّ شيئ

تورات[ برای موسی از هر چيز ی پندی وبرای هرچيزی به صورت 
ب آیات سورۀ در اینجا به ترتي ( 145اعراف/)  گسترده نگاشتيم.

 اخالقی را بيان می کنيم: -اسراء ، مضامين این احكام دینی
.هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده، اگر چنان کنی، بی یار 1

 (151. انعام/22ویاور وخوار خواهی شد.) اسراء.
كم کرده است که جز او را نپرستيد وبه پدر ومادر خود .خدا ح2

 (151انعام/. 23نيكی کنيد.) همان/
بپرداز وهرگز  راوحق خویشاوندان ، مستمندان و واماندگان .3

 (26اسراف نكن.) همان/

.در بخشش وانفاق به دیگران نه ممسک وسختگير باش ونه بيش 4
 راه ميانه را برگزینیعنی  ( 29. ) همان، /از اندازه گشاده دست باش

وا ین أذا أنفقوالذواین نكته را در جای دیگر چنين بيان کرده است: 
 (67فرقان/)  لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذالک قواما.

ها نستی فرزندان خودرا بكشيد ، کشتن آ. مبادابه خاطر فقر وتنكد5
 33خطای بزرگی است، ما به ایشان وشما روزی می رسانيم.) همان/

 (151.انعام/
.هرگز به زنا نزدیک نشوید ، زیراکه آن یک عمل زشت وبدراهی 6

 (  151.انعام/32است.) همان/
.هرگز قتل انجام ندهيد ، مگر آنكه برای قصاص انجام دهيد.) 7

 (151انعام  / .33همان/
) .. مال یتيم را نخورید وبه عهد وپيمانی که می بندید وفادار باشيد8

 (152. انعام/ 34همان/
. هرگاه خواستيد چيزی را پيمانه کنيد، آن را کامل انجام دهيد 9

 (.152. انعام/ 35تراوزی درست وزن کنيد.) همان، وبا 
. چيزی را که نمی دانی در باره اش ارهار نظر نكن، زیرا که  10

گوش، چشم و دلت در برابر آن مسؤل است و از آنها در بارۀ آن  
 (36پرسش می شود.) همان/

.ودر روی زمين به نحو متكبّرانه راه نرو ، زیراکه تو نمی توانی 11
 (37ی.) همان/انبرسخودرا وبه بلندی کوهها كافی آن رابش

وی را  به ، خداوند در پایان آیات ذکر شده ، در خطاب به پيامبر 
 دو نكته اساسی توجه داده است ومی فرماید : 

الف( همه آنچه را بيان کردم، امورزشت وناپسند اند که خدا آنها   
 را خوش نمی دارد.

ب( این دستورات وفرامين از جمله اموری هستند که پروردگارت  
بر اساس حكمت بر تو نازل کرده  وهرگز به همراه پروردگارت 

با تأسف واندوه به جهنم افكنده خواهی معبودی قرار مده وگرنه 
 شد.

پس از دعوت به توحيد در آغاز این آیات ، در پایان نيز ضمن  
رای خدا وسر انجام بدی که در انتظار هشدار به شریک قرار دادن ب

ردگار را یاد آور می ك خواهد بود؛ باز مسئله توحيد پروفرد مشر
شود واین تأکيد نارر به این است که اصول اخالقی ، باید مبتی 

 ومتكی بر یكتا پرستی باشد.
 
 
 

 نتیجه گیری
از بررسی ومقایسه ميان احكام دینی واخالقی در ادیان ابراهيمی ، 

يان در این ادیان ب ستنباط می کنيم که اصول اخالقی ودینی کهچنين ا
در مواردی  کلی و مشترك هستند وچنانچه شده ، اصولی عام ،

تفاوت هائی مشاهده می گردد ،این تفاوت ها  ناشی از تفاوت در 
ا هتعبير وبيان است  ونه تفاوت در اصل مسئله که خود این تفاوت 

ویا تفاوت در به جهت متفاوت بودن مخاطب ویا زمان ومكان نيز 
از یک  زیرا که همۀ انها اصل دیانت،در شریعت واحكام است ونه 

ا هم بتفاوتی از این جهت منبع سرچشمه گرفته والهام یافته اند و
زنا وفحشا ، قتل نفس،  ندارند .احكامی مانند : ممنوع  وحرام بودن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-800-fa.html


                  و همکاران حیدر اسماعیلی 222

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

به حقوق همسایه ) دیگران( مخالفت با  تحریم ربا خواری، تجاوز
فرمان  دادن  نسبت به احترام کردن  به والدین ، عهد وپيمان  شكستن

ند ومانتشویق کردن مردم به ایثار واز خود گذشتی برای همنوعان ، 
این احكام وحتی اصول اعتقادی مطرح توسط این ادیان مانند، اثبات 

از مستقالت عقلی ،   وجود خدا ، نبوت ، رستاخيز ومانند آن
محسوب می گردند ومورد تأیيد وحمایت عقول بشری می باشند ، 

 جنبه همه گانی داشته وعامل پيوند ميان ادیان ومذاهب است.
وهمانطور که در این مقاله بيان کردیم، این گونه احكام مشترك،  

ریشه در حسن وقبح ذاتی خود این احكام دارد که عقل سليم بشری 
از بعثت پيامبران نيز آنها را می فهميد وبدانها عمل می حتی قبل 

کرد. وشارع مقدس به خاطر جنبه های اثباتی که در ادراك عقل 
. قرآن از نسبت به انها وجوددارد ، آنهارا مورد تأیيد قرار داده است

اهل کتاب دعوت می کند در ارتباط با مسلمانان اختالفات فرعی 
کنارنهاده وبه اصول مشترك مانند: یكتا پرستی وپرهيز  وجزئی را 

 شرك وبت پرستی روی آورنداز 
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