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 عتیق عهد و قرآناز منظر  دنیاگرایی
 

 2اصغری ، منیره علی1مجتبی زروانی

 (12/3/31تاریخ پذیرش نهایی:  - 12/9/31تاریخ دریافت مقاله:)
 

 چکیده
هتد    زندگی این جهانی و خاکی استت   و عهد عتیق، قرآناز حیات دنیوی در  منظور

آخرت در این دو متن  دنیا و ۀاست که رابط مسئله ویی به این دوپاسخگ ،تحقیق حاضر
 تمتت  از آن  ۀنحتو  نسبت به حیات دنیتوی و  ،نیز رویکرد این دو چگونه ترسیم شده و

هتا را میتان اعمتال     آن ۀرابطت  حقیقتت دنیاستت و   بتانن و ، آخرت، قرآندر  چیست؟
شتواهد  ، در عهد عتیق داند  می شقاوت او در آخرت سعادت و اختیاری انسان در دنیا و

سعادت واقعی انسان در این دنیا  ه وجود ندارد وصریحی دال بر اثبات جهان ماوراء مادّ
افرانی بته   یبستگ دل این جهانی است  ن نیز مادی وجزای انسا پاداش و رقم خورده و

)معتدالنه( نسبت  هدفمند ۀعالق مطرود بوده و قرآننیز دنیاگریزی در  حیات دنیوی و
 ۀ، با دادن وعدبه حیات مادی یبستگ دلضمن نکوهش  ،عهد عتیق  است نظردبه آن م

 خانبان خود تقویتدنیاگرایی را در م ۀروحی میرمستقیغ نور به پاداش و جزای مادی،
زندگی دنیوی انسان  شئونمربوط به  رعایت اعتدال صرفاًدنیاگریزی مطرود و  کند  می

سعادت غایی بشتر در   ققبیشتر در جهت تح از جانب شریعت، شده وض قوانین  بوده و
  است ها مین حقوق شایسته انسانأزمین و نیز ت

 

افرانی بته   ۀعالق ،رویکرد اعتدالی ،یزیدنیاگر ،دنیا ،حیات دنیوی ،آخرت   :ها دواژهیکل
  حیات دنیوی

                                                             
 zurvani@ut.ac.irدانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران: ، مسئول ۀنویسند  2

   کارشناس ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران 1
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 مسئلهطرح 

امروز  جهان نانمسلما طورنیهم و اسالم صدر مسلمانان که هایی رفتار و ها خصلت ها، نگرش
هایی کته   ب آن دارند و نیز نرز تفکر و کنشگیری از مواه و بهره نسبت به حیات دنیوی

جهتان پیرامتون ختویش دارنتد      تیق نسبت بته ع در عهداسرائیل  بنی یهودیان امروزی و
فکری و عملتی پیتروان ایتن دو دیتن را در متتن      های  گیری جهت سبب شد تا ریشه این

 استالم و یهودیتت    ۀلیفتاتی کته در حتوز   أبا توجه بته ت   کنیم پیگیری ها آنکتب مقدس 
 ۀاز منظتر عالقت   اغلتب  یتا  ،عالقه بته حیتات دنیتوی    متون مقدس این دو انجام گرفته، و

 ،یکردهای مکاتتب بشتری بته ایتن موضتو      و یا در نقد رو مورد بحث بودهن آافرانی به 
عهتد   دگاهیداز  این موضو  بحث و بررسی نکهآحال  است  شدهنیز بررسی  قرآندیدگاه 

انوا   ن و عهد عتیق وآنظرگاه مستقل قر مورد در زین و مسکوت مانده است عتیق تقریباً
کتاری صتورت    ،نگرانته  تطبیقی و جزء به صورت ژهیبه ووضو  م ها به این نآرویکردهای 
خلقت آن از منظر  ۀاصطالح دنیا و نیز فلسفتعریفی از حاضر ابتدا  ۀدر مقال نگرفته است 
ایتن دو متتن کته همتان اعتقتاد بته عتالم         ۀزشده و سپس وجه ممیّت ارائه این دو کتاب 

ورد بررستی قترار گرفتته استت      مآن با دنیای مادی  ۀ)آخرت( است و نیز رابط یرمادیغ
عالقته بته حیتات     ۀموجود در زمینهای  انوا  رویکرد ،مذکورهای  عاملبا توجه به سپس 
بیتان   و عهد عتیق نسبت بته آن  قرآنگیری هر یک از کتب  و جهت بررسی شده دنیوی
 انتوا  رویکردهتایی کته نستبت بته دنیتای متادی وجتود دارد در         افزون بر این،  شود  می

ها  آن ۀو در نهایت ضمن مقایس اند گرایی و اعتدالی بررسی شده دنیا ،یزی ب دنیاگرسه قال
در مورد عالقه بته حیتات متادی نیتز روشتن       این دو منب  دیدگاه ،قرآن و عهد عتیق در

 شده است 
 هتا  آنیعنی کتتب مقتدس    ،مناب  اصلی هردو دین در این مقاله نجائیکهآاز  همچنین

االمکان سعی شتده استت تتا    تّی بررسی قرار گرفته است لذا ح ( مورد)قرآن و عهد عتیق
اصتلی  هتای   متنبیشتر از خود  ،مورد نیاز و نیز ارجا  موضوعات برای استخراج انالعات

ف موضتوعات  بیشتر برای کمتک بته توصتی    ت ها کتاب تبهره گرفته شود و از مناب  دیگر  
 مورد بحث استفاده شده است 
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 و عهد عتیقن آوی از منظر قرحیات مادی یا زندگی دنی

به زندگی سوره آمده است که تمام این آیات اشاره  92 در و بار 12 قرآن حیات در ۀکلم
گونتاگون استتعمال    یدر معانحیات  ،یقرآنبا توجه به آیات   ]112ص ،22[ دنیایی دارد

   ]213-211ص، 1ج ،21 ؛133ص 1ج ،2؛ 339ص،8ج، 8[ استشده 
؛ ند؛ یکی نبیعی و دیگتری روحتانی  ک دو معنی می ۀافادتیق در عهد ع «حیات» ۀکلم
پیتدایش  :   نتک ) حیات از آن گرفته شتده استت   ۀاصطالح شجر که ی اولقصد از معنااما 
ستپس در   آنگاه خدا از خاک زمین،آدم را سرشت » :موت حیات نبیعی ضدّ یعنی، (3:1

( 1:1)پیدایش  «شدای  دهبینی آدم روح حیات دمیده، به او جان بخشید و آدم موجود زن
لذا نیکتی   ،بشر است که ورای نبیعت حیوانی است بنی نو  اما قصد از معنی دوم سیرت

من امروز مرگ و زندگی، بتدی و ختوبی   » :شده است به ممات تشبیه ،و شرارت به حیات
 ]993-991ص  ،29[ (22:92تثنیه ) « ام تا یکی را برگزینید را در برابر شما قرار داده

 چهتار  در مگتر  تت  ها آنتمام  در شده است و بار تکرار 222 مجید قرآن دنیا در ۀکلم

ایتن کلمته    صفت زندگی کنونی استت   ت  بیابان آمده است کنار محل که صفت آسمان و
پستی  ایباشد به معن «تئدنا»و  «دنی»اگر از  و شود می مقابل آخرت استعمال در معموالً

 تر و نتاچیزتر استت   که نسبت به زندگی آخرت پست است و لذا زندگی دنیا از این جهت
زنتدگی  رو  از ایتن نزدیکی استت و   ایباشد به معن «دنو»از  دنیا اگراما ؛ شود گفته می دنیا
، 1ج ،9[ شتود  گفتته متی   دنیا ،تر است از این جهت که از زندگی آخرت به ما نزدیک دنیا
   ]932، ص1ج 22 ؛281ص

از استت  از جملته    بکار رفتههای مختلفی  بیرتع یدر مورد حیات دنیو میکر قرآن در
و  «تفتاخر » هتای  تعبیتر  همچنتین   (91 ،)انعام زندگی دنیا تعبیر به لهو و لعب شده است

بکار برده شده استت   حیات دنیوی نیز در توصیف «متا  غرور» و «دتکاثر در اموال و اوال»
تشتبیه   «آب»زندگی دنیتا بته    عالوه بر این در قرآن کریم در تعبیری دیگر،  (12)حدید 

 ریت غحیات است و بدون آن امکان زندگی و زنده ماندن  ۀو مای شده است؛ آبی که مظهر
  (18 ،)یونس است تصور  قابل

نوعی هم بر   هزیرا ب ؛آمده است، دو بعدی هستندتوصیف زندگی دنیایی آیاتی که در 
 22 آیتۀ بته عنتوان مثتال در     نکوهش زندگی دنیایی داللت دارند و هم بر خیر بودن آن 

 ۀستور  83 ۀآیت از مواهب مادی تحت عنوان فضل خدا یاد شده است و یا در  ۀجمع ۀسور
موقعیت مال و ثروت و نیروی انسانی را که دو رکن اصلی حیتات دنیاستت    کهف خداوند
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، 21ج،21[ «فرزندان زینتت حیتات دنیتا هستتند    اموال و »: فرماید می کند و می مشخص
 و باشد نمی پذیر ها امکان هایی هستند که زندگی دنیایی بدون آن ی سرمایهیعن ،]882ص

 یا هیت ما دستت ابزار و ها  چون این سرمایه ؛آیند می به حسابخیر و منفعت  ،از این جنبه
امتا  ؛ حیات جاوید در جوار قرب الهی در آخرت یعنی، هستند برای رسیدن به هد  برتر

ابتزار بتودن    بته  ، بشتر را نستبت  دنیاییهای  و سرمایه عد از ذکر نعمتخداوند بالفاصله ب
هد  قرار بگیرند، عتالوه بتر اینکته ایتن     ها    چنانچه اگر این سرمایهدهد می ها هشدار آن

تبعات این غفلت از هتد ، موجبتات عتذاب و     ،پذیرند ها ناپایدار و زوال و نعمتها  سرمایه
از ایتن جهتت    آورد و صترفاً  متی  مخسران را هم در این دنیا و هم در سرای آخرت فتراه 

 نکوهش شده است 
 ۀترجمت  «جهتان » ،آیاتی که مربوط بته عهتد قتدیم استت     و در قاموس کتاب مقدس

نیتز  در آینده است  گاهی  نامحدودزمان مشخص و  از آن یونانی است که منظورای  کلمه
 لتی و ،استت گتذر   ، قرن است  در بسیاری موارد نیز به معنای ایامی زود«جهان»مقصود از 

به معنی مال و اموال، فواید و احساسات دنیتوی استت و گتاهی بته معنتای دولتت،        غالباً
 اعلتی درجته دوستت    هآن را بت  بشتر  بنی دنیوی است که نو های  و احترام ها تثروت، لذّ

در خصوص جهتان گفتته شتده استت کته      رو  از ایندارند و پیروی از آن گناه است و  می
و گتاه   استت زمین و ستاکنان آن  اشاره به  ،ر جایی نیز جهانراستی دشمن خداست  د هب

 عبتری استت    «عتوالم »لفت    ۀن ترجمت گاهی جها همچنین تمام عالم استآن از  منظور
  ]133ص ،29[

 
 ن و عهد عتیقآدر قرخلقت حیات  ۀفلسف

 قرآن دگاهید از خلقت هدف

 ،عطتا فرمتوده  کته   هتایی  ضمن برشماری نعمتت  از قرآن کریم خداوند در آیات متعددی
آیتا  » فرماید: می ها بیان کرده است  به عنوان نمونه مندی او را دلیل خلق آن انسان و بهره

و زمتین   هتا  آستمان کنیدکه خدا انوا  موجوداتی کته در   نمی شما مردم به حس مشاهده
 «؟ ظاهر و بانن خود را برای شما فراوان فرمودههای  ر کرده و نعمتاست برای شما مسخّ

 خلتق انستان را عبتث و    توجه به آیاتی که این مطلب و در نظر گرفتن با لذا (12ن/)لقما
دانستتن اینکته هتد  از خلقتت      ،کنند یمف قلمداد مکلّ یموجود او را بیهوده ندانسته و

 ضرورت دارد  ،چیستخود انسان 
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بته   قترب الهتی   رحمتت و  وعبتادت   ،معرفت به ختدا  ،آزمایش انسانکریم، قرآن  در
ت کته هتد  از   تتوان گفت   متی  نور کلیه ب خلقت انسان بیان شده است اما عنوان هد 
اراده و اختیاری که خدا در وی نهتاده از دنیتا و متتا  آن     او با که است نیاخلقت انسان 

خود ، بهره گیرد و از نریق آزمایش و عبادت و کسب معرفت نسبت به علم و قدرت خدا
ه معرفت و سعادت کامل که از رحمت و لطتف  ب در نهایت و پرورش یابد و کندرا تهذیب 

 ، نائل شود اوستالهی سرچشمه گرفته و هد  از خلقت 
 

 هدف خلقت از دیدگاه عهد عتیق

هدفی که در مورد آفرینش دنیا و مواهب آن در متن عهد عتیق آمده، عبارتست از اینکه 
انستان را  »: فرمتود  اند  سرانجام خداوند برای انسان آفریده شدهآنچه در آن است جهان و 

تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کنتد    شبیه خود بسازیم
پس خدا انسان را شبیه خود آفرید  او انسان را از زن و مرد خلق کرد و ایشتان را برکتت   

پرندگان  و بر ماهیان دریا و تسلط یابید بر آن زمین را پر سازید، بارور شوید، :داده فرمود
( یعنتی هتد  خلقتت،    13-13: 1 پیتدایش ) «حیوانات فرمتانروایی کنیتد    آسمان و همه
   انسان است

ت ربانی اینست که خداوند هتر آنچته را کته در جهتان     هد  خلقت از دیدگاه یهودیّ
[  911، ص19] (3: 22پتدران   ۀخود آفریده است )به گفتت  «جالل» به خانرآفریده است 
در عهتد عتیتق بته عنتوان هتد  از       و جالل دادن خداوند )یهوه(ش پرستاز سوی دیگر 

خداونتد را از عترش بترین ستتایش کنیتد، ای      » :آمده استت  خلقت انسان معرفی شده و
فرشتگان، خداوند را ستتایش کنیتد    ای    ۀساکن هستید، ای همها  کسانی که در آسمان

ران و دختتران، ای پیتران و   جهان، ای رهبران و بزرگان دنیا، ای پسهای  پادشاهان و قوم
جتالل  جوانان، خداونتد را ستتایش کنیتد    زیترا تنهتا اوستت ختدای متعتال؛ شتکوه و          

(shekinah   او برتر از زمین و آستمان استت  او بنتی )     اش  استرائیل را کته قتوم برگزیتده
 ( و یا در جای دیگتر 28-2: 283)مزمور  «بخشد تا او را ستایش کنند  می هستند توانایی

ار من باشید  هتر کته چنتین کنتد راه     زقربانی شایسته من آنست که سپاسگ»انیم: خو می
 (  19: 22)مزمور  «نجات را به او نشان خواهم داد 

  استت  خلقت انسان در عهتد عتیتق   ۀاناعت تمام و کمال زبانی و عملی از خداوند، فلسف
ی جتالل یتافتن   ها و زمین را برا ران کتاب مقدس معتقدند که خداوند آسماناغلب مفسّ
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 قتق خود، خلق کرد  به عبارتی خداوند، زمین را برای انسان و به عنوان مکتانی بترای تح  
 کرد خلق ت  خداوند است پرستش و جالل دادن که همانت  اهدا  خود

 

 جالل خداوند

 از جمله: به چند شکل در کتاب مقدس استفاده شده است  «جالل خدا»عبارت 
 دیدن از پس انسانی هیچ که جاللی خداست؛ عظمت و کوهش بیانگر موارد بعضی در  2
استتدعا دارم جتالل ختود را بته متن نشتان       »: تواند زنده بماند  موسی عرض کرد نمی آن

دهم      من نخواهم گذاشت  می خود را از برابر تو عبور شکوه من فرماید می خداوند دهی 
 (12-23 :99)خروج  «ده بماند تواند مرا ببیند و زن نمی مرا ببینی، چون انسان ۀچهر
شود کته   می در میان قومش مربوطاو جالل خدا به حضور مشهود در برخی موارد   1

به مفهتوم ستاکن   و ( نامیده شد  این کلمه عبری shekinah) جالل ،ها بعدها توسط ربی
رفتت    متی  بته کتار   او یتت ؤی قابتل ر تجلّ و حضور و جالل خدا است که برای شرح شدن

 را ( جالل من نامیده شتده استت  89: 13در خروج )که جالل و سکونت خدا  موسی این
 دید  می ابر و آتشهای  در ستون
شود  بتا وجتود آنکته     می سوم جالل خدا در حضور روحانی و قدرت او دیده ۀجنب  9
( 9: 3از جتالل اوستت )اشتعیا     مملو کنند و تمام زمین می جالل خود را آشکار ها آسمان

 و آشکار نیست  نبوده جالل او در حال حاضر قابل مشاهده روشنی شکوه و
پرستی، اهانت به جتالل ختدا و    دهد که هر نو  بت می سرانجام عهد عتیق هشدار  8

او نتام   کنتد  متی  ما آشکار ۀتوهین به نام اوست  هرگاه خدا خود را به عنوان رهایی دهند
ورد هد  از خلقت انستان گفتته   و نیز در م [222ص ،21] (12: 28)ارمیا  یابد  می جالل

کته از   هتایی  انستان یهودیان و تمام  تشده است که: مخلوقات )موجود( در ذهن خداوند  
در آشکارسازی فرایند خلقتت و خلتق متداوم، تماشتاگر      ت  کنند می ت یهودی تبعیتسنّ

نتی را  صر  نیستند  ما اینجا بر روی زمین نیستیم تا فقط نفس بکشتیم و روزهتای معیّ  
ساختن جهتان و تبتدیل آن بته     اینجائیم تا در کار بلکه ما ؛ی کنیم و سپس بمیریمزندگ

  [91-93، ص18] خداوند مشارکت فعال داشته باشیم با ،بهترین مکان ممکن
 

 و عهد عتیق قرآنو مواهب آن از منظر  توصیف حیات دنیوی

، 33، مائده/21فانر/ ،32، غافر/11: بقره/  نمونه نک برای) بیشماریخداوند متعال در آیات 
در امر خلقت، خود به قدرت و عظمت  اشاره ضمن (22، زخر /13، غافر/13و  12دخان/
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بته   هتا، آنتان را   و الطتا  ختود بتر انستان     هتا  ها و زینت با برشماری انوا  گوناگون نعمت
خداستت کته   » :فرمایتد  و از جملته متی   کنتد  می تشویق این مواهب گیری مطلوب از بهره

زمین را آفرید و باران را از آسمان فرو بارید تا بدان انوا  ثمرات و حبوبتات را   ها و آسمان
ر شما کرد تا به امر او به روی آب دریا روان شتود و  را مسخّها  و کشتی برای شما برآورد،

 (91)ابراهیم/ «گردانید نهرها را )به روی زمین( به اختیار شما جاری 
ی دصتری  و مستتقیم بته توصتیف دنیتای متا       بته نتور  در متن عهد قدیم آیاتی که 
بته   این کتتاب  مختلف آن و بررسی رویکردهای  بخش ۀبپردازد، وجود ندارد ولی با مطالع

دنیا در عهد عتیق از ارزش ذاتی برختوردار   توان به این نتیجه رسید که می حیات مادی،
سعادت و کمتال  بلکه خود هد  و منزلگاه  نیست، وسیلهتنها دنیا نه  که یبه نور؛ است
 ۀو برای نیل به این هد  باید از مواهب و امکانتات نبیعتت نهایتت استتفاد     است انسانی

   مطلوب را کرد 
توصیفاتی که در باره مواهب دنیتوی در عهتد عتیتق صتورت گرفتته در قالتب        ۀعمد

خداستت  بته عنتوان نمونته      یهتا  فرماناسرائیل در قبال اناعت از  پاداش خداوند به بنی
 یهتا را بجتا   و اوامر مرا نگه داشته آنکنید من سلوک های  اگر موافق قانون» :ستآمده ا
ها ختواهم بارانیتد و زمتین محصتولش را زیتاد       شما را در موسم آنهای  پس باران ،آورید

خود را خواهند داد و کوفتن خرمن شما تا بته چیتدن    ۀخواهد کرد و درختان صحرا میو
تا به وقت کاشتن خواهد رسید و نان خود را به سیری انگور خواهد رسید و چیدن انگور 

زمین عطتا ختواهم فرمتود      هو صل  ب کردلک خود با امنیت سکونت خواهید خورده در مِ
سازم و شمشیر  می را از زمین معدوم با  مضرّکه بی وجود ترساننده خواهید خوابید و سِ

واهیتد کترد کته ایشتان از     در زمین شما گذر نخواهد کرد و دشمنان خودتان را تعاقب خ
فرموده شما را بارور و زیاد ختواهم   جهحضور شما به شمشیر خواهند افتاد    و به شما تو
پارینته را خواهیتد ختورد و بته      ۀغلّت  ؛ وگردانید و عهد خود را با شما استوار خواهم نمود

ا مستکن ختود را در میتان شتما بتر پت       ؛ وکهنه را بیرون خواهید آورد ،جهت نو گذاشتن
 (21-9: 13)الویان  «خواهم داشت و نفس من از شما نفرت نخواهد ورزید 

 
 و عهد عتیق آخرت قرآنآخرت در 

در ستی   بتاً یتقرآمتده و   «جهان دیگر»، پس از ایمان به خدا، ایمان به قرآن یجا یجادر 
هم  قرین این دو موضو  و یا تعابیر مشابه آن «خرمنون بالله و الیوم اآلؤی» ریتعببا  آیه
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از مورد  223در کریم است و  قرآندر  پر تکرارواژگان  از «اآلخرة» ۀواژ است گرفته قرار 
 ور و أخیتر  رستاند و آخِت   متی  را «تقتدم »معنای مختالف   «رأخّ»تکرار شده است  کلمه آن 
ر و منازل بعدی خّأمراحل مت، بنابراین مراد از آخرت؛ مقابل اول است ،آخرت ت  ث آننّؤم

ز پایان زندگی دنیا در پیش روی انسان قترار دارد و آخترت کته از آن بته     است که پس ا
و  شود، شامل قبر و برزخ و حشتر  می تعبیر ها نیاو مانند  «ةاآلخر أةشالنّ»و  «ةار اآلخرالدّ»

  ]83ص ،2ج، 22[ شود می نشر و حساب و بهشت و دوزخ همگی
 متتقن و صتریحی    شتواهد  «عهتد عتیتق  » ، درکتریم  قترآن بتر ختال    باید گفتت  اما 

 که جهانی ماوراء جهان مادی را ثابت کنتد، وجتود نتدارد و تمتام آیتاتی کته بتر وجتود         
هتر  از ستوی دیگتر    جهانی دارنتد   کنند، صرفا جنبه ناسوتی و این می عالمی دیگر داللت

اما از عبتارات   ،چند منب  صریحی در مورد جهان پس از مرگ در عهد عتیق وجود ندارد
 :ا گتودال یت تعبیر به چاه  ره به قلمرو مردگان استفاده شده است  از جملهچندی برای اشا

 ای خداوند    از من خاموش مباش مبادا که اگر سکوت نمتائی شتبیه فترو رونتدگان بته      »
 بته غبتار مترگ     «afar maret»و یتا در جتای دیگتر عبتارت      (2: 13)مزمور  «چاه باشم 
زبانم به کامم چسبیده است و مرا بختاک  گلوی من مثل سفال خشک شد و » :اشاره دارد

مترده   ۀزمتین بته عنتوان بلعنتد     ،ختروج  رفْسِت و یتا در   (22: 11)مزمور  «مرگ انداختی 
  )ختروج  «دست راست خود را دراز کردی که زمین ایشتان را بلعیتد   » :توصیف شده است

  کنتد  متی  تتر )زیترین( زمتین اشتاره     به بختش پستت   «eretz tachtit»عبارت یا  (21: 2
 گتاه مترده در    بته ستکونت   ( غالبتاً Sheolکلمه شائول ) که مرده در آن اقامت دارد  نهایتاً

تا آنکه تمتامی درختتان ستیراب بته ستبب قامتشتان بلنتدی        » :کند می زیر زمین داللت
 دار نمایتان نگرداننتد    زیترا کته همگتی       چتتر هتای   ننمایند و سر خود را در میان شاخه

انتد   روند به مترگ تستلیم شتده    می آدم که به چاه فرو میان بنیایشان در زمین اسفل در 
  (28: 92)حزقیال 

  شتود  نمتی  بلعد و هرگز سیر می را ها انسانشائول موجود غول پیکری است که همه »
 ای بتین ستاکنان شتائول وجتود نتدارد و      حشرات و ناپاکی است و هیچ آگاهی آن جایگاه

 [232، ص2، ج11] «ای با خدا ندارند  ها هیچ رابطه آن
بته معنتی گتودال نفترین      «ge» و «ge ben Hinnem»، «ge Hinnom» هتای  عبارت

ها  شده است که با آتش و مرده امتزاج یافته است  جایی که بنا به گفته ارمیا، در آن بچه
 شدند  می به عنوان هدایای سوختنی به مولک و بعل، قربانی
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 زنتدگی پتس از مترگ داللتت     ۀی درباراگرچه این عبارات به یک مفهوم کتاب مقدس
 ف شتده از ایتن مستئله   ای دال بر وجود یک مفهوم آشتکارا تعریت   کند ولی هیچ قرینه می

و بته   موستی و استفار یوشت  و داوران    ۀاگر به استفار خمست   [823، ص19] وجود ندارد 
از ای  هیچ نشتانه  ،اولیه حکمرانی پادشاهان بنگریمهای   قرناسرائیل در  دینی بنی ۀاندیش

 مفاهیم مشخص واقعی اخروی نخواهیم یافت 
یهودی توسط پیامبرانی چون عاموس و هوش  )در ابتدای دوران  شناسی معاد

به آخرتی که خارج  ای اشاره گونه چیهحکمرانی پادشاهان( تبیین و مشخص گردید اما 
و  فرد همنحصربهای  زمانی با ویژگی ۀاز تاریخ باشد، نشده و آخرت به عنوان یک مرحل

  ]922ص، 2 ج ،28[ مانده استمتفاوت از مراحل گذشته، باقی 
عزرا به  ۀبعد از دور ،غیر از جهان زمینی یجهان دیگر ۀشود که اندیش می گفته

جسم در  ۀجاودانگی روح و زنده شدن دوبار ۀیهودیت راه یافته است که با ورود اندیش
در واق  یهودیان در   اند ایرانی داشته أمنش احتماالًها  قیامت همزمان شد  این اندیشه

به وام  ،النهرین و نیز ایرانیان بین  تمدنهای  از فرهنگ هایی را آموزه، دوران اسارت
 ،12[ت راه یافته است یدینی و اخالقی به یهودهای  تدریج بعضی باوره و باند  گرفته
دانستند و معتقد  می پایان زندگی ۀاسرائیل مرگ را به منزل قبل از آن بنی  ]112ص

ولی  ،روند می شد می بودند که مردگان بعد از مرگ به سرزمین اموات که شئول نامیده
در همین زندگی نصیب  نیز پاداش و کیفر ها اعتقاد آن   بهها مبهم است سرنوشت آن

شدند و گناهکاران  می تابعان دستور یهوه از زندگی دراز و خوبی برخوردار؛ شد می انسان
شد  می الهی برای بدکاران قلمداد کیفر ،کوتاهی داشتند و در واق  مرگ زودرسزندگی 

 [ 119، ص2]
اما به معنی پایان  ،پایان وجود فیزیکی است ،عهد عتیق( مرگمقدس )نبق کتاب 

کند و با ارواح اجدادی  می وجود نیست، بلکه ابدیت روح است که به نحوی مبهم زندگی
گردد  میاما روح بر گردد میبر غبار به زمینی که در آن بود: »دگرد میبازاند  که قبال مرده

  [928، ص12] (Ecclesiastes 12:7را بخشیده است ) که آن یبه خدای
 

 و عهد عتیق قرآندنیا و آخرت در  ۀرابط

، ستخن از  انتد  پرداخته آیاتی که به توصیف مواهب دنیویدر قرآن کریم، در پایان بیشتر 
از قبیل زن و  ت  متا  زندگانی دنیا» :های دنیا است فانی بودن نعمتبازگشت به خداوند و 
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 ،نعمتهتایی کته بته انستان عطتا شتده استت        تمام، یعنی و نال و نقره و چهارپایان فرزند
آنچته  »( یتا  8)آل عمران/ «اسباب زندگانی دنیایی است و بازگشت نیکو نزد خداوند است 

 (93)شوری/ «تا  فانی دنیوی است تر از این م نزد خداست بسیار بهتر و باقی
 ارتبتاط بتا   در خداونتد تبشیر و انتذارهایی کته    کهتوان استفاده کرد  می از آیات فوق
آیتات بیتان فرمتوده استت،     ایتن  در قالب  مواهب مادی ها و گیری از نعمت چگونگی بهره

ه کت  نتوری   هبت  ؛است دار بودن این مواهب عظیم الهی ت و نیز هد همگی ناظر بر اهمیّ
ناپایتدار بتودن زنتدگی دنیتایی و     توصتیف  و  هتا  تخداوند بالفاصله بعد از ذکر ایتن نعمت  
را در مقابتل    کنتد و دنیتای ختاکی و زنتدگی آن     می امکانات آن، جهان دیگر را یادآوری

مندی از امکانتات دنیتایی و    شمارد  لذا بررسی اینکه آیا بین بهره می آخرت ناچیز و پست
 ضرورت دارد ، جود دارد یا نهوای  هجهان آخرت رابط

 
   از دیدگاه قرآن  آن و کیفیت اخروی و حیات دنیوی ۀرابط

آخرت بانن دنیتا و حقیقتت    و ن، حیات دنیا ظاهری دارد و باننیآدر منطق اسالم و قر
آنان به امور ظاهری از زندگی دنیا آگاهند و از عتالم آخترت )و وعتده ثتواب و     » :ستآن ا
بتین انستان و کیفیتت     از اینترو  [83، ص2ج ،3] (1 )روم، «رنتد  خب بیحق( بکلی  عقاب

   تنگاتنگی وجود دارد  ۀاو در این دنیا با جهان آخرت رابطهای  مندی زندگی و بهره
 میان اعمال اختیاری انستان در دنیتا    ۀ، رابطدنیا و آخرت ۀکریم رابط قرآناز دیدگاه 
 اختیتار  نعمت با دنیا این در انسان راگ که نوری هب ؛است آخرت در او شقاوت و و سعادت

ستعادت و  ، یعنتی  ابزار نیل به هتد   کهت   امکانات مادی از ،خداوند به او عطا فرموده که
توأم بتا ایمتان و اعمتال نیکتو     ت  گیری کند و این تم جهت مطلوب بهره در ت است کمال

 ستعادتمند  خترت آ جهان در ،مسکین و فقیر چه و باشد فهمر و ثروتمند دنیا در باشد، چه
امتا  ؛ بهره نخواهتد مانتد   ضمن آنکه چنین کسی در دنیا نیز از الطا  الهی بی، بود خواهد
در سرای  باشد، ، اعمال ناپسند و نکوهیده و نیز غفلت و انکار خداوند تتماین  ۀنتیجاگر 

 هتر مترد و زنتی کته عمتل صتال  تتوأم بتا ایمتان انجتام           » :ند خواهد شدآخرت شقاوتم
شتود، بلکته در جهتان دیگتر      متی  بر آنکه زندگی پاکیزه در این دنیا به او عطا دهد عالوه

در اینجتا متالک     (31النحتل، :   نتک شتد ) خواهتد   عطا ها آنپاداشی بهتر از کردارشان به 
ن متالی یتا برختورداری از    عمل صال  توأم با ایمان است نه تمکّ ،پاداش دنیوی و اخروی
در  مطتتابق ایتتن آیتتات از ستتوی دیگتتر در ایتتن دنیتتا  اجتمتتاعی و    ۀجتاه و مقتتام و رتبتت 
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و جمت  آن دو ممکتن استت و     وجود نداشتهی تضادّ ،برخورداری توأمان از دنیا و آخرت
بهترین دلیل آن واق  شتدن چنتین چیتزی بترای برختی انبیتای الهتی ماننتد حضترت          

ن و هتد   دآل بو ممکن است جم  میان آن دو از نظر ایده است  لیکن آنچه نا ) (سلیمان
 گفتت  تتوان  متی  متذکور  مباحتث  به توجه با ]912-923ص، 23[  اعلی قرار گرفتن است

 ۀسوی  آخرت و ارتباط دو ۀمسئلگیری از آن،  بهره ۀن در رویکرد به دنیا و نحوآو قر اسالم
 نظر دارد آن با دنیا را پیوسته مد 

 
 آن از دیدگاه عهد عتیق و کیفیت حیات دنیوی و اخروی ۀرابط

آیتد و ستعادت واقعتی انستان در پرتتو اناعتت        می عهد قدیم دنیا خود، هد  بشماردر 
گیترد   می محض از یهوه در این دنیا میسر خواهد شد  پاداش و جزایی که به انسان تعلق

شما احکتام مترا   های  مرا تحقیر کرده و جانهای  اگر قانون» :جهانی است نیز مادی و این
نتور بته شتما     پس من ایتن  ،را بجا نیاورده عهد مرا بشکنیده شوند تا تمامی اوامر مکرِمُ

گردانم تا چشتمان   می حرقه را بر شما مستولیرفتار خواهم نمود که خو  و سل و تب مُ
فایده خواهید کاشت چون کته دشتمنان    بذر خود را بی  نور و جان را مغموم نمایند را بی

شتما را مثتل آهتن و    هتای   آستمان  ،ت شما را شکستهخواهند خورد    جاه قوّ را  شما آن
با  صحرا را به شما خواهم فرستاد تتا شتما   زمین شما را مثل مس خواهم گردانید    و سِ

و اگتر بتا وجتود     کننتد  العدد اوالد نمایند و بهایم شما را هالک سازند و شما را قلیل را بی
بته  ز بته شتما   آنگتاه متن نیت   کنید، خال  رفتار ه ه نشده با من باین صدمات از من متنبّ

هفتت دیگتر چنتدان     ،گناهان شتما  به خصوصبلکه من شما را کرد، رفتار خواهم  خال 
   (82-22: 13)الویان  «    داد   سزا خواهم

 ۀم با خوشی محض کته در عهتد عتیتق بترای آینتد     أزندگی آرمانی و توافزون بر این 
و بتا ظهتور منجتی    اسرائیل ترسیم و به آن وعده داده شده است نیز بتر روی زمتین    بنی

 اسرائیل و سلطنت او در عالم خاکی تحقق خواهد یافت  موعود بنی
 

 عتیق عهد و نآاز منظر قر به دنیای مادی و مواهب آنها  رویکرد انواع

 گریزی )به معنی پرهیز از حیات دنیتوی ادنی از دیدگاه قرآن و عهد عتیق سه رویکرد
گیری بی قید و شترط از دنیتا و مواهتب     رهگرایی )به معنی بهرویکرد دنیا ،و مواهب آن(

صورت مشروط ه گیری از دنیا و مواهب آن ب د اعتدالی به دنیا )به معنی بهرهرویکر ( وآن
 توجه است  شایان و هدفمند(
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 رویکرد دنیاگریزی

است و برای اینکه انسان به سعادت و کمال مطلتوب   رگروهی معتقدند که ماهیت دنیا ش
و مواهب آن قط  عالقته نمتوده و غرایتز نفستانی ختویش را سترکوب       باید از دنیا  ،برسد

منفی به دنیا و برختورداری از مواهتب    ۀگرایان نماید  در واق  این گروه نوعی رویکرد زهد
 ،گیری و گریز از اجتما  و محروم نمودن عمدی خود از متتا  متادی   آن دارند و با گوشه

گریتزی در قالتب    دنیتا ایتن   انتد   ار دادهمعنویات و عبادت خدا را هد  ختویش قتر   صرفاً
 شناخته شده است     تی از قبیل رهبانیت و زهدگرایی واصطالحا
 
 تیّرهبان

و  که توأم با اضتطراب  ی، ترسستا به معنی ترس از خدا «رهب»رهبانیت در لغت از ماده 
 هت بت یت به معنی تعبد و عبادت کتردن و رهبان  «بترهّ»و  ؛[ 933ص، 9ج ،3[ باشد پرهیز
هر  ،دارد آشکار اختال  گرایی زهد با یترهبان  [938ص ،19ج ،21] است دتعب شدت معنی

عبادت  یترهبان  هاست آناین دو اصطالح متراد  بودن  ۀاز تصور رایج درباربچند از دیر
از آن  کته معنتای تترس و ختو        این نو  عبتادت مخصوص ترسایان و نصارا بوده است

همتراه  ها  ها و صومعه گیری از جامعه و زندگی فردی در کوه ، با عزلت و گوشهاست ظاهر
  [932،ص3ج ،3] کردند می را ترکزنان  و گرفتند می هدر دیرها پنا راهبان و بوده است

گرایتی مشترو     م و لتذت که در آن راهب از تنعّ رهبانیّتین، از دیدگاه اسالم و قرآ ماا
دات اجتمتاعی  از جامعه و تعهّ و رزند(وت و انتخاب همسر و تولید ف)سالمت و نظافت و ق

 مطترود استت   گریز باشتد گرایی دنیا آخرته، ها را تحقیر کند و در یک جمل بگریزد و آن
الهتی  هتای   کریم به نکوهش ترک افرانی حالل قرآنخداوند در آیاتی از   ]112ص، 23[

یتت از  نیتز موجتب محروم   احکام الهی استالم و  آن را مصداق تجاوز به حدود پرداخته و
ای  پتاکیزه های  ای اهل ایمان حرام نکنید نعام» فرماید: می و کند یممحبت الهی قلمداد 

 «دارد  نمتی  گان را دوستت  کنند و تجاوز نکنید که خدا تجاوز ،که خدا بر شما حالل نموده
 (31)مائده/
 

 زهد

، 9، ج3] رغبتت شتدن بته آن    روی گردانیتدن از چیتزی و بتی   بته معنتای   در لغتت  زهد 
پشت کردن به دنیا و روی آوردن به آخرت، بلکه از غیر به معنای  در اصطالحو  [232ص
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، 23] ن درجتات زهتد استت   و این باالتریاست  خدا قط  نظر کردن و روی آوردن به خدا
عبتادت و   به خانرگیری  زهد یعنی گوشهگفته شده و نیز  ؛[992، ص23 ؛313-312ص

   [9، ج1] رود به کار نمی در مورد دین زو ج زندگی و مظاهر آنهای  لذتپرهیز از 
زهد مورد قبول اسالم زهدی است که در آن انسان توجهش را از مادیتات بته عنتوان    

در در این معنا زهتد  فراتر و مقدس معطو  نماید   یکمال مطلوب عبور داده و به حقایق
قتوی و   انستان از بعتد روحتی آنقتدر بایتد      از دیدگاه اسالمواق  یک قدرت روحی است  
قات دنیوی نشود و بتواند بته راحتتی نفستانیات ختود را مهتار      نیرومند باشد که اسیر تعلّ

تر انستانی و   یابی به اهدا  عالی بتواند برای دستباید از بعد عملی نیز   عالوه بر این کند
گیتری مشترو     گرایتی و نته بهتره    و از لتذت  ردهپوشتی کت   خود چشم یها از داشته ،الهی

منتدی و کستب    ترک شتادی بته هنگتام بهتره     ،افسوس نخوردن ،قرآنمنظر  ازبپرهیزد  
 انفتاق  و گتری  ایثتار  ،(12)حدید/  خودهای  داراییبه  نکردن یفخرفروشمواهب دنیوی و 

عفتت نفتس و اجتنتاب از اظهتار فقتر و       ،(32و  13)قصتص/  صتبر و پایتداری  ، (3)حشر/
بته شتمار    زهتد در انستان   هتای  نشتانه از  همته  (119بقتره/ ) یازمندینمسکنت در عین 

  آیند می
العتاده و   اسرائیل ارزش و اهمیتت فتوق   ی و مواهب و امکانات آن برای بنیحیات خاک
امتور   ۀاسترائیل بتر پایت    خدای بنتی های  وعده و وعید ای که حتّی ؛ به گونهمقدسی دارند

یی در یتا دنهتای   انسان در قبال نعمتت  ۀروزمرمادی قرار دارد و برای تمام اعمال و رفتار 
 ت  هتا  انستان از غذا خوردن گرفته تا احترام بته حقتوق   ت   مسائل فردی و اجتماعی و غیره

 است  2سقوانین دقیق و خاصی تعیین شده و همگی دارای تقدّ
نفتی غرایتز نبیعتی یتا      رو ت و از اینزندگی اس ۀتقدس منطقی کردن شیو مقصود از
مقتدس  بته معنتای    1تقدیسچنین همتواند امری مقدس باشد   نمی ها آنسرکوب کردن 

مقدس  آن راخدا روز هفتم را برکت داده، » :ساختن و یا از برای خداوند جدا کردن است
( در عهد عتیق، قصد از تقدیس، تعیین رستمی شخصتی یتا    9: 1)پیدایش  «اعالم فرمود 

هتای   داشتتن عهتد و قربتانی    ۀبه واستط عبرانیان  ،با این معنی لذا  است برای خدا شیئی
 به نتور تقدیس در معنای تعلیمی  اما؛ قوم خاص و مقدس خدا بودند، رسمی و رف  گناه

گناه بود و این مطلب،  و پر ناپاکتحقیق مقدس ساختن آن چیزی است که سابق بر این 
  (29: 92خروج ) عمل متزاید و تدریجی توفیق الهی بر جان شخص ایمان دار است

                                                             
1. Sanctity 

2. Sanctificatuon 
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نفی زندگی و دست کشیدن از دگاه عهد عتیق از آنچه بیان شد روشن است که از دی
تواند پارسایی و تقوا باشد  یک یهتودی نبایتد تحتت هتیچ شترایطی بته        نمی فعالیت نیز

بهتره نگیترد  حتتی     هتا  آنو از  کندامکاناتی که خداوند در اختیار او گذاشته است پشت 
تنهتا  ودیتت  در یه ،استت  روزه که نوعی تمرین برای کنترل غرایز جسمی و روحی انسان

که آن هم برای جبران گناهان فترد و   مجاز است یهود )یوم کیپور( ۀویژ  و مراسمام یادر 
پرستانه نته بتا   زندگی خدااز دیدگاه عهد عتیق،  است  به این ترتیب کفاره ینوعدر واق  

 دادن کشی زاهدانه، بلکه فقط بتا انجتام   اخالقیات دنیوی و توسل به ریاضت فراتر رفتن از
، 12] استت  کرده است میستر ف دنیوی که جایگاه هر فرد در زندگی برای وی مقرر وظای
گریزی و محتروم نمتودن ختود از دنیتا و متا فیهتا       دنیا، از نظر متن مقدس پس  [32ص

یا حتی توضتی    تیید رهبانیأو در سراسر عهد عتیق هیچ شاهدی دال بر تاست  مطرود
 و توصیف آن وجود ندارد 

 
 نهرویکرد دنیاگرایا

 بشتمار  ستم یسکوالرمعانی  یکی از ،افرانی به حیات دنیوی ۀعالق یا 2گراییاصطالح دنیا
 خصلت و مشخصه انسانی است که به دنیا و ما فیهتا بته چشتم هتد  و غایتت      و رود می
 نه ابزار  ،نگرد می
 

 و عهد عتیق قرآنهای آن از منظر نگرش دنیاگرایانه و پیامد

 هتای  ها مطابق با رویکرد انسان است  بینی( و تفکر )جهان پیامد نرز نگرش ،عمل یا رفتار
 همان و بر کرده تعریف برای خودهایی  یک سلسله ارزش یش،به دنیای پیرامون خو خود

 مستثنادنیاگرایانه نیز از این قاعده های  و رفتارها  ارزش ،ها نگرش و کنند می اساس رفتار
بینی و نگترش   جهان شود  ممدوح تلقی میو بر این اساس است که دنیا مذموم یا  نیست
هتای نفستانی و    از تسلیم شتدن روح و روان انستان در برابتر ختواهش    ناشی گرایانه، دنیا
 زیترا امتوری   ،یتات گترایش دارد  بته مادّ    انسان ذاتاًاست دنیای مادی ۀفریبندهای  جاذبه

 تبتدیل  یمو تستل  یبستگ دلزمانی که این تمایل به    لیکنهستندبخش  و لذت محسوس
ای جتز متادی    ، نتیجته کندشود و انسان آگاهی و عقل و فطرت خود را در راه آن قربانی 

بته   بشتر  یبستتگ  دلنو  این  ن صرفاًآقررو  از این  شدن اندیشه و رفتار او نخواهد داشت

                                                             
1. Secularity 
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ذاتتی انستان    نبیعی و ۀدنیا و عالقخود ه مورد نکوهش قرار داده است ن را یات دنیویح
آنان که امید مالقات متا را  »فرماید:  می سوره یونس 1خداوند در آیه   فیها را به دنیا و ما

و انتد   به زندگی دنیا و بدان دلبستته و آرام گرفتته  اند  ندارند و رضایت داده و قناعت کرده
پندارنتد زنتدگی دیگتری در کتار نیستت، دوزخ جایگتاه        متی  آنان که از آیات ما غافلند و

ه زنتدگی دنیتا شتادمان و    ( بت انلبتان یدنآنتان ) » فرماید: یگر میدر جای د و یا «آنهاست 
اند، در صورتی که زندگی دنیا در جنب آخترت جتز متتا  ناقتابلی نیستت       شده خوش دل

  (13)رعد/
 انتد  عبتارت  آنهای  ی دنیا گرایانه و پیامدها مفاهیم و ضد ارزشاز دیدگاه قرآن کریم 

گیتری   شتکل  ها آن ۀکه نتیج به جهان آخرتتقاد به زندگی مادی و عدم اع یبستگ دل از
 ،عتدم توجته بته یتیمتان     ،ینلبت  فتزون حترص و   ،و تکبر یخودخواهمفاهیمی همچون 

ارزش  ی، برای انسان دنیاگرا بهضد ارزش این مفاهیم است  هغرور و غیر ،تکاثر، ینلب جاه
هایی از آن در قترآن   ی او خواهد شد که نمونهو در واق  الگوی رفتار هتبدیل شد اخالقی

 که موارد زیر از آن جمله است: کریم اشاره شده است
 «من پروردگتار برتتر شتما هستتم    » :که فرعون گفت گونه ، هماندر برابر خداوند تکبر
 :گفتند می قوم نوح به یکدیگر که گونه همانتکبر در برابر پیامبران خدا  یا  ؛(18/)نازعات

( و یتا  98/)مومنتون  « دیت کار انیت زنید به یقین از بشری همانند خودتان اناعت کو اگر »
   شتن آنان استپندا  خوار و خفیف و در برابر بندگان خداتکبر 

انسان حریص » :آمده است یاخالق ۀلیرذ آن به عنوان یک صیف کلیتو درکه  حرص
کنتد و هنگتامی کته     یمت  تتابی  شده، هنگامی که شری به او رسد بتی ناقت آفریده   و کم

   (12و23 معارج،) دارد می ورزد و از دیگران دریغ می خیری به او رسد بخل
است که قترآن   سجده بر آدماوند در پیچی شیطان از فرمان خدآن سر ۀکه نمون غرور

    (21/اعرا ) کند می معرفیر شیطان غرور و تکبّدلیل این نافرمانی را 
ن از ادعتای ختدایی فرعتون    آدر قتر ، خصلت رذیله: خداوند در نکوهش این نلبی جاه

که برای ارضای حتس   کند یاد می اروناز ق نیز ( و21 ،22/آورد )زخر  می سخن به میان
شتود   متی  در برابتر قتوم موستی ظتاهر     ویشنلبی خود با تمام امکانتات و ثتروت خت    جاه

  (13 ،13/)قصص
و نیز  [912، ص19، ج21] ینلب افزونی حرص و آز و به معنا گرایش به تکاثر تکاثر:

ذاتتی  های  ، از خصلت[929، ص9، ج3مناقب ]ت اوالد و اموال و به معنای رقابت در کثر
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 خود از مقامی به مقتام بتاالتر و برتتر   رساندن و  ییجو یبرتربه  انسان است  انسان فطرتاً
و هتا   دارد  اگر این کشش در مستیر کمتال نلبتی و تقویتت و تکمیتل استتعداد       گرایش
انسانی جهت نیل به کمال قرار بگیرد، مطلوب و پسندیده است اما  ۀپسندیدهای  خصلت

در قترآن از   ؛ وآورد متی  موجبات سقوط انسان را فراهم ،اگر در جهت منفی استفاده شود
بتنی بر غریتزه فطتری بشتر    منفی و م ییجو یبرتریعنی همان  ،منفی تکاثر ۀجنبهمین 

 ی در ایتن زمینته  قرآنت از آیتات   ییهتا  مونته ن  نهتی شتده استت    مندی صحی بدون هدف
 سبب غفلت از یاد خدا و مترگ که افتخار به بسیاری اموال و فرزند و عشیره  از اند عبارت
و نیتز  ( 98/)کهف است گرایانتفاخر دنیا ساز زمینهکه  و فرزند ( کثرت مال1)تکاثر/ است
  (222/مومنون) اکانینبه تفاخر 
)نسل ابراهیم و استحاق و یعقتوب( در کتتاب مقتدس      اسرائیل تصویری که از بنیاما 

 ت  ختدای ایتن قتوم   ت یهتوه    ۀمورد عنایت ویتژ  و شود، تصویر قوم برگزیده می نشان داده
را بتر جهانیتان برتتری    ان آنت و و اناعت بسته  یبردار فرمانها میثاق  با آن خداوند است 
ینتده بته ایتن قتوم     و نجات و سعادت واقعی و شتکوه و ستلطنت آرمتانی در آ    است داده

 حال نیدرعاسرائیل،  بنیتلقین این امتیاز و برتری در اذهان قوم  مقدس تعلق دارد  نبعاً
اخالقی و رفتاری در این قتوم   ۀتواند عامل موثری در تحکیم ابعاد مثبت و پسندید می که

، یخودختواه تکبتر و   لیقباز  ی ناپسندیو رفتارهاها  ساز سوء خلق تواند زمینه میبشود، 
 در عهتد عتیتق بته چشتم     بیشتتر  آنچته و  ظلم و تجاوز، قتل و غارت و غیره نیتز بشتود  

  است منفی این قضیه ۀخورد جنب می
بتاری و     و   بنتد   م لجاجت و بت پرستی، نافرمانی و بتی ، تجسّلیاسرائ یبندر این متن، 

خودختتواهی و تکبتتر، حتترص و نمتت ، شتود    متتی نشتتان داده یشتتکن متتانیپسرکشتی و  
 کته  استت  مفتاهیم ضدارزشتی   جملته  از رهیغ، حسد، غرور، تفاخر به قدرت و یشکنعهد

استت    گرفتته مورد نکوهش متن کتاب مقتدس قترار    بدان، اسرائیل عالوه بر توصیف بنی
خویش، این قوم را از آلوده  یمختلف توسط انبیا های و در زمان ارهااسرائیل ب خدای بنی

، هتا  الهتی و بتدبختی  های  است و علت زوال نعمت اخالقی من  نموده لیرذاشدن به این 
 ، عنتوان لیت رذابتر ایتن   آنتان  آیتد را متداومت    می هایی که بر سر قوم و تباهیها  شکست
 کند    می

 ینخستت زادگت  روایت تورات، یعقوب )برای کسب جاه و مقام( حتق   بنا بر :ینلب جاه
ش استحاق را فریتب   خرد و سپس پتدر  می آش از ویای  برادرش عیسو را در قبال کاسه
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( 98-13: 12گیتترد  )تکتتوین   متتی زاده بتتود را از او داده و برکتتتی کتته از آن نخستتت  
 :و فرموده استت  خورده قسمخداوند، خدای قادر متعال به ذات خود » خودخواهی و تکبر:

 ( 3: 3)عاموس  «های مجللش بیزارم      م و از کاخاسرائیل نفرت دار برمن از تک
استت    استاس  یبت کنید، ولی فخر شما پوچ و  می به قدرت خود فخر» تفاخر به قدرت:
فرستم تا از مرز شمالی تا  می ای اسرائیل قومی را به ضد تو :فرماید می خدای قادر متعال

 (28-29: 3)عاموس  «تو رابه تنگ آورد  انتهای مرز جنوبی یعنی از حمات تا نهر عربه،
ران نداشته بتاش  بته فکتر تصتاحب     چشم نم  به مال و ناموس دیگ»حرص و نم : 

  (21: 12)خروج  «ات نباش  گاو و االغ، و اموال همسایه غالم و کنیز،
اما مواظب باشید که در هنگام فراوانی، خداوند، خدایتان را فرامتوش نکنیتد      » غرور:

و هتا   خوبی بسازید و گلته های  زیرا وقتی که شکمتان سیر شود و برای سکونت خود خانه
ایتد  همان وقتت استت کته ب    ،یتان فراوان شوند و نال و نقره و اموالتان زیاد گردندها رمه

 (28-3:22)تثنیه  «مواظب باشید مغرور نشوید    
 

 آنهای  پیامد رفتارهای دنیاگرایانه و

 شتود   متی  ارزش دنیاگرایانه و بروز رفتار دنیاگرایانته منتهتی  ایجاد به  ،نگرش دنیاگرایانه
پرستتی   لپتو از:  اند عبارتاشاره شده  بدان نآارهای دنیاگرایانه که در قرهایی از رفت نمونه
که در ادامه به برختی   غیره تبذیر و ، ربا، دزدی، اسرا  وییگرا لتجمّ، قتل، یاندوز مالو 

 شود  در قرآن کریم اشاره می کیهر از مصادیق 

 اان یهتود و نصتار  ای اهل ایمان، بسیاری از علمتاء و راهبت  »اندوزی:  پرستی و مال پول
کننتد و کستانی    می کنند و خلق را از راه خدا من  می خود ۀاموال مردم را به بانل نعم

هتا را بته    آن، کننتد  نمتی  کنند و در راه خدا انفتاق  می که نال و نقره را گنجینه و ذخیره
در آتتش دوزخ گداختته    رشتان یذخاناک بشارت ده  روزی که آن نال و نقتره  عذابی درد
   (92و  98 )توبه، را به آن داغ کنند      ها آنیشانی و پهلوی شود و پ
گناهتان نیاالئیتد و تقتوی را کته خداونتد محتترم شتمرده و         دست به خون بی» قتل:

مجاز نیست به قتل نرسانید مگر اینکه نبق قانون الهتی اجتازه قتتل     ها آنریختن خون 
 (222م/)انعا «داده شده باشد  )مثل اینکه قاتل باشند( ها آن

 میکتر در قترآن   بته معنتای تفریتق و پختش کتردن استت        «تبتذیر » تبذیر: اسرا  و
 ینافرمتان از حد گذشتن در گناه و بیان شده که از آن جمله است  اسرا برای  یقیمصاد
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بخشتش  از حتد گذشتتن در انفتاق و     ،انجتام هرگونته گنتاه   و به نتور کلتی    (211 ،نه)
( که در این آیه 92 اعرا ،است )آنچه حالل  صر روی در خوردن یا م زیاده ،(232بقره/)

و هتتا  گیتتری از مواهتتب متتادی ختتوردنی خداونتتد مستتلمانان را ضتتمن دعتتوت بتته بهتتره 
ظاهری و باننی )رهبران شایستته(  های  پاکیزه )حالل( و استفاده از زینتهای  آشامیدنی

  [838، ص3، ج21] فرماید می از اسرا  و تجاوز از حد معین من 
 آمتده استت )نستاء،    مال متردم  به ناحق خوردنخواری در کنار رباقرآن کریم در  ربا:
اند و اینکه آنان به مانند افراد  توصیف رباخواران به اینکه با خدا اعالن جنگ دادهو  (232
همه حکایتت   منان از گرفتن ربا،ؤنهی م و آتش ها به  ده داده شدن آنوعهستند،  زده جن

   از شدت حرمت ربا دارد 
گتذرانی   و ختوش  یهوس رانده که ما اهل دیاری را که به چه بسیار ش» :ییگرا ملتج

عملتی   ۀدر بیتان ستیر   همچنین قترآن کتریم  ( 23 ،)قصص «پرداختند، هالک کردیم     
و پرهیتز  ل پرستتان و اهتل دنیتا    تجمّ برق و  زرقاعتنایی نسبت به  در بی )ص(پیامبر اکرم
و همیشه خود را با کمتال شتکیبائی بته محبتت     » ید:فرما میها  به آن یبستگ دلدادن از 

و مبتادا   نلبنتد وادار کتن   می خوانند و رضای او را می آنان که صب  و شام خدای خود را
ا دل و هرگز از آنکته مت   دنیا مایل باشیهای  که به زینت رو آندیدگانت از آنان برگردد از 
شتده و بته تبهکتاری پرداختته      ایم و تاب  هتوای نفتس ختود    او را از یاد خود غافل کرده

  (13 کهف،مکن )متابعت 
بته  یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نتزد قاضتیان نیفکنیتد کته )     و مال»رشوه: 

 بطالن دعتوی ختود را(   از اموال مردم را بخورید با آنکه )شماای  پاره رشوه و زور( لهیوس
 (233 ،)بقره «دانید  می

اسرائیل متورد نفترت و انزجتار     بنی ۀفتارهای دنیاگرایانعهد عتیق ر در سرتاسر باًیتقر
 هتایی از ایتن رفتارهتا اشتاره     قرار گرفته است  اینتک بته نمونته    ت  مخدای این قو ت  یهوه
 شود    می

ثتروت را نبایتد از راه ظلتم و ستتم بته      در متن کتاب مقدس با بیان اینکه زراندوزی: 
 بته دستت  عدالتی  گرفتن و اجحا  و بیاز نریق رشوه دیگران و خوردن مال مردم و نیز 

یهتوه خطتاب بته متردم     » :از جمله آمده استت  شده و خطرات مال و ثروت گوشزد ،آورد
کته از امتوال   ایتد   هایی اندوخته خود گنجهای  ای گناهکاران، در خانه» :گوید می اورشلیم

 ( 22: 3 )میکاه «اید  آورده به دستدزدی و با استفاده از ترازوهای تقلبی 
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خواری و ربا گرفتن از غیتر یهتودی مشترو  و    در یهودیت و نیز در عهد عتیق ربا :ربا
گرفتن از یتک یهتودی نفتی و محکتوم شتده      رباربا دادن و و در مقابل  جایز شمرده شده

رسد که اشاره نکردن به حرمتت و مجتازات ربتا در کتتاب مقتدس، )در       می نظر  هب است 
انتدوزی روزافتزون در بتین     نلبتی و متال   ثتروت  ۀرشد انگیتز موجب یهودیان(  مورد غیر

سود و  ،پول و یا هر کاالی دیگری ۀگرفتن بهر ؛ زیراها شده است اسرائیل و اعقاب آن بنی
وقتی به برادر اسرائیلی خود پول، غذا یتا هتر   » :کند می خوارمنفعت دو چندانی نصیب ربا

بگیریتد، ولتی    توانید بهره می دهید، از او بهره نگیرید  از یک غریبه می چیز دیگری قرض
  (12-23: 19)تثنیه  «نه از یک اسرائیلی 

کشتند و خونشتان را بتر     متی  شرارت اورشلیم بر همه آشکار است؛ در آنجا آدم» قتل:
کننتد کته آن را بپوشتانند      نمتی  گذارند تا همه ببینند؛ حتی سعی می ها باقی روی سنگ

 (  1، 3: 18 )حزقیال «وای بر اورشلیم، شهر قاتلین     
از دیگتر رفتارهتای    رشوه، خیانت در امانت، استثمار دیگتران، زناکتاری، دزدی، دروغ  

رشوه نگیر، چون رشتوه چشتم بینایتان را    » گرایانه مورد اشاره در کتاب مقدس است: دنیا
بته شتخص غریتب    » ؛(3: 19)ختروج   « دارد یم وا ییگو دروغرا به  انیگو راستکور کند و 
یتتیم   زن و بیتوه  از غریتب بودیتد    سرزمین مصتر  در که شما نیز دیادآوریبه  ظلم نکنید 

دستت  ه را ب شما خشمگین شده، شما ظلمی روا دارید    بر اه آن بر اگر شی نکنید ک  بهره
)ختروج   «فرزندانتان یتتیم گردنتد    زنان شما بیوه شوند و دشمنان هالک خواهم نمود تا

بته مترگ    یکست  دینشتو دروغ باعتث   خش خبتر پ با نکنید و ینیچ سخن» ؛(12-18: 11
 شتما  خداوند گوش کنید  به کالم خدا ای قوم اسرائیل،» ؛(23: 23)الویان  «محکوم شود 

 مهربتانی و  صتداقت و  سترزمین شتما   در :این است اتهامات شما را به محاکمه کشیده و

 کنید و یم دزدی کشید، می آدم گویید، می دروغ کنید، می لعنت خداشناسی وجود ندارد 

)هوش   «شود  می کشتار دیده کشت و زورگویی و همه جا ظلم و در شوید  می مرتکب زنا
 را خشتم ختود   بنابراین، اند؛ آمده ترین دزدان در پست به صورترهبران یهودا »( 2-1: 8

 «دستت بکشتد    پرستی خود بت مایل نیست از زیرا ایشان خواهم ریخت، مثل سیالب بر
 ( 22-22: 2 )همان
 نکتوهش شتده استت،    من  و جانب خدا که ازای  پرستانه دنیا و ناپسندهای  ین رفتارا

هتا   شدن به بدبختی دچار رفاه و مکنت و دست دادن مال و اینکه مکافات آن، از عالوه بر
گناهانشان و غیره عنوان شتده   به خانرقوم  نابودی یک سرزمین یا یا امراض مختلف و و
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جزایی نیز از نر  ختدا   قوانین کیفری و شود، می هی نامیدهمجازات ال یبه نوعاست که 
 وارد کستی بتا   اگتر  جملته:  از گرفته شده استت   نظر کفاره این گناهان در برای جبران و

 عتوض چشتمش آزاد  ه ب را باید او کند، را کور کنیزش او به چشم غالم یاای  ضربه کردن

 [ 132ص ،1] (13: 12)خروج  کند
 

 عتیق و عهد قرآندر  )اعتدال گرایانه( دارانه رویکرد دنیا

اعتدال )از ریشه عدل( حالتی بین دو نر  از لحتا  کتم یتا کیتف استت و بته معنتای        
نور کلی عدل ه ب  [899، ص22، ج1است ]ردن نیز آمده تناسب، استقامت و قوام پیدا ک
دالت عت   عدل مقابل ظلم، دادگری، توازن، تساوی و غیتره  :در لغت تعاریف متعددی دارد

فردی )عدالت در ختوراک، پوشتاک، راه رفتتن، ستخن      ۀاز جنب ،از ابعاد مختلف قرآندر 
 اجتماعی، اقتصتادی، سیاستی، فرهنگتی، حقتوقی و غیتره     های  ( گرفته تا جنبه   گفتن و
  کید قرار گرفته استأمورد ت

ب تمتام مواهت   یریکتارگ  بته آن  ۀکه الزم  رویکرد اعتدالی ی ازدر عهد عتیق از آن نوع
ین الهتی بترای نیتل بته     روحی و جسمی در پرتو قتوان های  عالم خاکی و پرورش استعداد

بلکه آنچته در   ؛خبری نیست است، مند ابدی و کمال نهایی در جهان دیگرزندگی سعادت
شود، تشویق به استفاده از تمام امکانات مادی بته نحتو کامتل و     می متن مقدس مشاهده

ست  زنتدگی آرمتانی و   ملکوت آسمانی بر روی زمین اپرورش جسم و روح برای برقراری 
در همتین  انتد   مندی و کمالی که فرزندان اسرائیل به آن وعتده داده شتده  ابدی و سعادت

از اعقاب او به وقو  خواهتد  یا  جهان، در سرزمین موعود و تحت حکومت پادشاهی داوود
رزندان اسرائیل بایتد  که ف است نیاای  نیل به چنین سعادت و جاودانگی ۀپیوست و الزم

هتای   یعنی التزام به شتریعت تتورات، در تمتام حتوزه     اند، بسته ها آنبه عهدی که خدا با 
زیرا تنها از گذر عمل به این شریعت است  ؛زندگی فردی و اجتماعی خویش عمل نمایند

 خواهد شد  ریپذ امکانکه تحقق چنان سعادت و آرزویی برای شخص و قوم اسرائیلی 
 

 گرایانه تدالنگرش اع

انسان افکار و نگترش اوستت  لتذا بتا توجته بته اصتل        های  منشاء تمام تصمیمات و رفتار
بینی فرد معتدل و مستقیم باشد، نبعا رفتتار و   توان گفت که اگر فکر و جهان می اعتدال

انحرا  در رفتتار را  ، کژ روی اندیشه، کردار معتدلی نیز از انسان سر خواهد زد و برعکس
بینی توحیدی است کته   بینی معتدل، همان جهان واهد داشت  این تفکر و جهاندر پی خ
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و گتری   و نیتز اندیشته متادی    یپرستت  خرافته کفتر و شترک و    ۀدر حد وستط دو اندیشت  
کلی منکر ختالق جهتان و نظتم و حکمتت     ه ب افرانی،های  پرستی قرار دارد  تندرو گزافه

و هتر گتاه بته ایتن     »: فرمایتد  می ها آنن در مورد آقر که ینوره شوند  ب می حاکم بر آن
هتای   مردم )مستکبر( گفته شود که خدایتان چه فرستاده؟ گویند این آیات همته افستانه  

خدای شتما چته   چون به اهل تقوا گفته شود که  که یدرحال (18)نحل/ «پیشینیان است 
ا نیکتی و  : نیکو آیاتی فرستاد؛ آنان که نیکوکارند هم در حیات دنیت آیاتی فرستاد؟ گویند

قوا مجلتل  اهل ت ۀها را( بهترین منزل است و البته خان خوشی بینند و هم دار آخرت )آن
  (92/و نیکو خواهد بود )نحل
بته مستائل متادی و پترورش و تقویتت جستم        صترفاً  )عهد عتیتق(،  شریعت مکتوب

 وجتود و  آن نیز اهمیت و ارزش قائل استت روح و تعالی  ۀتزکی رایبلکه ب ،نپرداخته است
ی رفتتاری و اخالقتی قتوم، بیتانگر     هتا  هنجاری قوانین سخت جزایی و کیفری نسبت به نا

 اهمیت این امراست 
 برختورداری از ستالمت روحتی و اخالقتی استت       ،مندی مطلوب از مادیات بهره ۀالزم

 انستان مقتدس استت چتون شتبیه ختدا         هستتند  هر دو مقدس و الهتی  ،جسم و روح و
  س در زندگی دنیوی، بایتد بتا عمتل بته شتریعت       این تقدّآفریده شده است و برای حف

 هتایش   منتدی  بهرهو بهداشت و غیره ها  و آشامیدنیها  رعایت حالل و حرام در خوردنیو 
 رای غنابخشتی بته روح و پیراستتن آن از    از ستوی دیگتر بت   س بخشتد   داز نبیعت را تق

ل آن نیتز بایستتی مطتابق    عبتارتی کنتتر  ه ات و بت قات و نفسانیّهر گونه شر و بدی و تعلّ
 فتردی  هتای   که در متورد جنبته  ای  قوانین حقوقی و اخالقیکرده و احکام شریعت عمل 

شتریعت   دراز آنجائیکته   نی  همچنت را رعایتت کنتد   و اجتماعی رفتار انسان آمتده استت  
این جهتانی و متادی استت؛     که تماماً رسیدن به هد  غایی زندگی برای مکتوب یهودی

 زنتدگی دنیتتوی  استت،   بعتد وجتودی انستان )روح و جستم( ضتروری     توجته بته هتر دو    
 در کته   گونته  همتان  برختوردار استت   بتین جستم و روح   اعتتدال شخص یهودی از نوعی 

 اسالم نیز در زندگی دنیتایی بایتد هتر دو بعتد جستمی و روحتی انستان تقویتت شتوند          
  خداونتد یهتودی، وضت  احکتام و قتوانین عادالنته از ستوی       هتای   آمتوزه  بربنتا  همچنین
 هتیچ ملتتی، هتر قتدر     » چنین آمده است: باره  نیا درو  است شریعت یهودهای  از ویژگی

 کته امتروز بته شتما یتاد دادم،      ای  هم که بزرگ باشتد، چنتین احکتام و قتوانین عادالنته     
 (3: 8)تثنیه  «ندارد 



 2931چهل و ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان های قرآن و حدیث، سال  مجلۀ پژوهش 228

 گرایانه رفتارهای اعتدال

ن یتک نمونته از رفتتار غیتر     اندیشه معتدل و صتحی  استت  در بیتا    ۀرفتار عادالنه نتیج
از رفتتار  »فرمایتد:   متی  از زبان صال  پیامبر، خطاب به قتوم سترکش ثمتود    قرآنمعتدل، 

کننتد و   متی  رؤسای مسر  و ستمگر پیروی نکنید که آن مردم در زمین همه گونه فساد
 (221و  222، )شعرا «پردازند  نمی به اصالح )حال خلق( گونه چیه

بعتد   قابتل بررستی استت     یو اجتماعانسان در دو بعد فردی  ۀگریان رفتارهای اعتدال
 هتا  آن تتک  تتک ن در آقتر و  گیترد  می بردرفردی حیات انسان، مسائل مادی و معنوی را 

 شود: ها اشاره می به برخی از آن که کند یمدعوت  انسان را به اعتدال
آیتین پتدرتان   برای شما در این دین سختی قرار نداد که  او شما را برگزید و» عبادت:
 (  13)حج/ «ابراهیم است 
 «دارد  نمتی  بخورید و بیاشامید و اسرا  نکنید، که خدا مسترفان را دوستت  »: خوراک
   (92)اعرا /

مادرت تالش کردند که چیزی را که بدان علم نداری شریک متن   پدر واگر » خانواده:
 در حتق  معاشرت کن و سازی، از آنان پیروی مکن  البته در کارهای دنیا با آنان به نیکی

 (18)اسراء/ «ستم و خشونت روا مدار 
)ختدا( ایتن استت کته بترای شتما از جتنس خودتتان          اوهتای   ازدواج: از جمله نشانه

  همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقترار ستاخت    
قترار داده   متدنظر ا رفتردی   ۀعتدالت در جنبت   کته  نآآیات قرهمچنین بیشتر   (12)روم/

جمعه کته   ۀسور 22 ۀمانند آی ،کند می بیان هم بارا  آن بعد مادی و معنویدو  است، هر
خداوند ضمن تشویق متردم بته مستائل عبتادی و شترکت در نمتاز و عبتادت، بالفاصتله         

  ایتن مطلتب   بعد از آن پراکنده شوید و دنبال رزق و روزی خویش باشتید  که دیفرما یم
انسان باید در توجه به هر دو بعد وجتودی ختویش کوشتا باشتد و      کهت حاکی از آن اس

  نیز همین است اعتدالمعنای زندگی خود را بین دنیا و آخرت عادالنه تقسیم نماید و 
ی مختلف و نیز رشد و ترقّت های  انسان برای پرورش استعداد اجتماعی: در بعدعدالت 

و هتا   آن است و بایتد در قبتال مستؤلیت   های  خود، نیازمند اجتما  و مشارکت در فعالیت
 دیگتری  ۀگیترد و یتا بتر عهتد     متی  مختلف اجتمتا  بتر عهتده   های  فی که در عرصهیوظا
)در امتوال، آبترو،    یدار امانتت را نگته دارد   هتا   جانب عدالت و رعایت استحقاق ،گذارد می

 ، متالی از امنیت جانی یبرخوردارسخنان( وفاداری به عهد و پیمان و تعهدات اجتماعی، 



 222 عتیق عهد ودنیاگرایی از منظر قرآن 

و رعایتت مصتال  قشتر    و      حمایتت   سیاستی( ) یلت می، اجتمتاعی،  یتت ، حیث)اقتصادی(
اجتمتاعی   ۀپذیر جامعه، امر به معرو  و نهی از منکر و هتزاران مستئل   مستضعف و آسیب

آن بته  متعتددی  ن آیتات  آرونتد کته در قتر    متی  دیگر از مصادیق عدالت اجتماعی بشمار
اهل ایمان باید با یکدیگر در نیکوکاری و تقتوا کمتک    ای» تصاص یافته است  از جمله:اخ

 (1)مائده/ «و ستمکاری    بر گناهکنید نه 
و  دیت بازدهرا به صتاحبانش  ها  کند که امانت می همانا خدا به شما امرعدالت سیاسی: 

در حتق  هتا   از بسیار پندار (23/به عدالت داوری کنید  )نساءچون حاکم بین مردم شوید 
نیز هرگز )از حال درونتی   ؛ ومعصیت استها  ب کنید که برخی ظن و پنداریکدیگر اجتنا

  (21/هم( تجسس مکنید و غیبت یکدیگر را وا مدارید )حجرات
علتتم و دانتتش در هتتدایت انستتان ن بتته ارزش آقتتر ۀعتتدالت در بعتتد فرهنگتتی: اشتتار

 گتور   بته   زنتده  نکتوهش  (91/گیری از آیات الهتی )اعترا    ( نقش علم در بهره231)نساء/
افتختار بتته مفتاخر پتدران بعتتد از اتمتام حتتج     نکتوهش  ( 3و  3/کتردن دختتران )تکتتویر  

    (222/ی )انعامخانر ترس از فقر و قحطه شی بکُ فرزند نکوهش (122)بقره/
اقتصاد در اسالم، اقتصادی مبتنی بر وحتی استت و تنظتیم حیتات      عدالت اقتصادی:

مبانی اعتقادی استالم تنظتیم شتده     ۀپایانسان بر  کار و  کسبمادی و روابط اقتصادی و 
مبتداء و معتاد   متوجته  مراحل تولیتد و توزیت  و مصتر ، انستان را      ۀدر هماسالم است  
توجه به مبداء و معتاد   سازد  می رمادی و معنوی را برای انسان همواو راه تکامل کند  می

منتاب  و   ۀمن هآدارد  قر ییبسزاو جزای اخروی در تصحی  اعمال اقتصادی انسان نقش 
هر آنچه » :کند می لک خدا معرفیاقتصادی را مخلوق و مِهای  اولیه برای فعالیتهای  ابزار
امتور )و موجتودات( بته     ۀلک خداست و بازگشتت همت  و زمین است، همه مِ ها آسماندر 

الفعتل در  یتا ب  هایی که بتالقوه و  ( مالک حقیقی تمام نعمت223عمران/ )آل «سوی اوست 
ند در مستیری کته   ها موظفّ اند، خداست و بر همین اساس انسان نهاده شدهاختیار انسان 

نته هرگتز دستت    » :خداوند مقرر نموده از امکانات موجود در اختیار خود، استفاده کننتد 
خود )در احسان به خلق( محکم به گردنت بسته دار، و نه بسیار باز و گشاده دار، که )هر 

 (  1/)اسراء «هی نشست به نکوهش و درماندگی خواکدام کنی( 
را اعتالم   ییهتا  حتل  راههتا   امکانات میتان انستان   ۀبرای توزی  عادالن ،خداوند در قرآن

و آن زکتاتی کته از   » :انفتاق  راج وخ ت  زیه،جِ کفارات، زکات، مس،فرموده است از جمله خُ
همتین  و روی شوق و اخالص به خدا )به فقیران( دادیتد )ثتوابش چنتدین برابتر شتود(      
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)روم  «هندگان هستند که )نزد حق ثتواب و برکتات و دارایتی( چنتد برابتر دارنتد       د زکات
خمتس آن ختاص ختدا و     ،)ای مومنان( بدانید که هر چه غنیمتت و فایتده بریتد   » ؛(93/

 «ستفر مانتدگان )از خانتدان او( استت     رسول و خویشان او و یتیمتان و فقیتران و در راه   
 ۀستم انفتاق و احستان کنیتد دربتار     هر قِ»است: سوره بقره آمده  111 ۀآی( در 82/)انفال

و نبایست انفاق کنید جز در راه رضای خدا و هر انفاق و احستانی کنیتد    اید خویش کرده
 از خدا پاداش تمام به شما رسد و هرگز به شما ستم نخواهد شد 

 

 قرآنثروت )غنا( از دیدگاه 

ت  غنتا در مقابتل فقتر قترار     اصطالح مال و غنا آمده است  دو ثروت در قالب ۀواژ قرآندر 
 بلکه در معانی متعددی بکتار رفتته استت    ،شود نمی به امور مادی منسوب دارد  غنا صرفاً
 ،(91و  92 ،أغنتای فرهنگتی )ستب    ،(38 ،حتج ) مورد خدا( )در غنای ذاتی که عبارتند از
 در این مبحث ایتن معنتی از غنتا متد نظتر      که غنای اقتصادی ( و119)بقره/ غنای نفس

  است
نیازی در زندگی مادی برای انسان یک ارزش است؛ چترا کته از جانتب     اصل غنا و بی
 هتم اوستت    سوره نجم آمتده استت کته    83 اوست  چنانچه در آیه ۀخدا و از فضل و سع
نیاز کند و سرمایه )هر ستعادت( بخشتد و بتدیهی استت چیتزی کته از        که بندگان را بی

 ارزش نباشتد و یتا ضتد ارزش باشتد  خداونتد      توانتد   نمی او باشد ۀجانب خدا فضل و سع
 ستوره عادیتات   3از جملته در آیته     در آیات مختلفی بر متال انتالق خیتر کترده استت     

و هم او )انسان( بر حب مال دنیا سخت فریفته و  «دیلشد ریالخ لحبّ انه و» :فرماید می
یز خوبی بخیل است  این گونه انالق، بدین معناست که مال و ثروت در حد ذات خود چ

را از هتد     انوا  خیرات گردد، ولی انستان ناستپاس و بخیتل آن    ۀتواند وسیل می و است
، 11، ج21] گیترد  متی  کتامگی بته کتار    ختود خواهی و  و در مسیر خود اش بازداشته اصلی
  [122-122ص

لتذا در    استت  اجتماعی مورد توجه عهتد عتیتق   بعد فردی و دو رعایت اعتدال در هر
ین است تا وجود اعتدال در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی شخص یهتودی  اینجا قصد بر ا

    کنیمرا بر نبق متن عهد عتیق بررسی 
فردی زندگی انسان، مسائل مادی و معنوی مانند عبادت، خوراک، پوشاک، کار  ۀجنب

 شود  می و ازدواج و غیره را شامل
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هر عملی که شتخص را  عبادت خدا صرفا عبادت زبانی و مناسکی نیست بلکه  :عبادت
ایتن  »شود  کار و کوشش، کمک به همنو  و غیره   می متوجه خدا نماید عبادت محسوب

آن تفکتر کتن تتا    هتای   کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بختوان و در گفتته  
اب ختواهی  عمل کنی آنگاه پیروز و کامیت  ها آنمتوجه تمام دستورات آن شده، بتوانی به 

 (  3: 2 )یوش  «شد 
مندی از امکانات مادی حد و مرز خاصی در متن مقدس وجود ندارد  در بهره :خوراک

پاکی و نجاست های  و نیز رعایت مالک یدنیا به دستجز آنکه از راه ظلم و ستم و تجاوز 
ایتن قتوانین جنبته شتعائری داشتته و         البتهها بشود گیری از آن و حالل و حرام در بهره

یهودیان نبایتد چهارپایتان   » :است ذکر نشدهکتاب  این ها در برای آن بهداشتیهای  ریشه
غیتره را   ( و   29 و 22: 22)الویتان   ناپتاک ، مرغتان  ناپتاک ( متاهی  1: 28)تثنیه  ناپاک

 «ورند خب
پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند، ختدای تتو   »خانواده و ازدواج: 

کتتاب  هتای   ( در آمتوزه 21: 12)ختروج   «داشته باشی  به تو خواهد بخشید، عمر نوالنی
آل بشتری و یتک نهتاد اجتمتاعی استت کته خداونتد         ایده ۀرابط، مقدس یهودی، ازدواج

شایستته نیستت آدم تنهتا    » :در زمان خلقت بنا نهاده و مقدر کترده استت   آن راهای  پایه
، 29، ج13] (23:1)پیتدایش   «بیتاورم   بته وجتود  باید بترای او یتک یتار مناستبی      ،بماند
 ازدواج در یهودیت نه تنها به عنوان رحمت الهی و ابدی کردن نو   بشر استت،  [239ص

ت نیز در اهمیّ و [931، ص21، ج13] بخشد  می ارتقا زینبلکه رشدی فردی زن و مرد را 
زاده و فرزندان او تا ده نسل نباید وارد جماعتت   شخص حرام» :س ازدواج آمده استو تقدّ

 (28: 12)خروج  «زنا نکن» ؛(1: 19)تثنیه  «ند خداوند شو
عدالت از جنبه اجتماعی، شامل ساحات اقتصادی، حقتوقی و سیاستی )حکتومتی( و    

 شود    می غیره
 تقلبی های سنگ و ترازوها از که را کسانی من که است انصا  این آیا» اقتصادی: عدالت
یتیمان به عدالت رفتتار کنیتد و    با غریبان و» ؛(22: 3)میکاه  «کنند ببخشم؟ می استفاده

 (21: 18)تثنیه  «گرو نگیرید اید  هرگز لباس بیوه زنی را در مقابل قرضی که به او داده
شود نباید به فکر جمت  کتردن    می پادشاهی که برگزیده»عدالت سیاسی و حکومتی: 

مبتادا  اسب باشد و افرادش را به مصر بفرستد    او نباید زنان زیتادی بترای ختود بگیترد     
 (21-23: 21)تثنیه  «دلش از خداوند دور شود؛ همچنین نباید برای خود ثروت بیندوزد 



 2931چهل و ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان های قرآن و حدیث، سال  مجلۀ پژوهش 223

حق شخص فقیر را پایمال نکن  تهمت نتاروا بته   ، در دادگاه» عدالت قضایی )حقوقی(:
گناه به مرگ محکوم شود  من کسی را که عدالت را زیر پتا   کسی نزن و نگذار شخص بی

 ( 3: 19)خروج  «شت سزا نخواهم گذا گذارد بی
تتوان گفتت کته رعایتت عتدالت، محتور اصتلی تمتام          متی  با توجه به مطالب متذکور 

یک یهودی هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتمتاعی قلمتداد شتده    های  فعالیت
عادل بتوده و بتر استاس     است که خداوند )یهوه( که خود واض  شریعت همان نور ؛است

خود نجتات   پوشد و کاله می خداوند عدالت را مانند زره» :دکن می عدالت با قوم خود رفتار
خواهی است؛ او از ظالمان انتقام  گذارد  سراسر وجود او آکنده از حس عدالت می را بر سر

عتدل و انصتا  را دوستت دارم و از     :فرمایتد  متی  ( خداوند23، 23 )اشعیا «خواهد کشید 
 (3: 32غارت و ستم بیزارم  )اشعیا 

 
 

 یریگ جهینت

نیتز   عهتد عتیتق و   و قترآن از منظتر   به آنچته در متورد مفهتوم حیتات دنیتوی      با توجه
تتوان   متی  ،ن گفته شتد گیری از متا  آ نحوه بهره و های این دو متن نسبت به آنرویکرد
بته  ، دنیتوی  اتیت از ح ت  و عهتد عتیتق   قترآن ت   دو متن گونه استنباط کرد که در هر این

هد   مندی مطلوب انسان، ، بهرهدو در هر و ه استتعبیر شد زندگی این جهانی و خاکی
 ختود انستان نیتز بترای ختدمت و      ،قترآن در  عنوان شده است  خلقت این حیات دنیوی

خلتق شتده    (آخترت  )قرب الهتی در دنیتا و   نهایی خودبه سعادت و کمال  نیل عبادت و
بتر اثتر ایتن     اناعت کرده و به زبان و عمل تماماً در متن عهد عتیق، انسان خدا را  است

 ه تستلط پیتدا کترده و   تواند بر تمام عتالم متادّ   می و شود می اناعت انسانی شبیه خداوند
  ر قدرت او باشد نور کلی عالم مسخّه ب و فرمانروایی کند

 هتر  باید گفت کته در  نیز دارند متن به زندگی دنیوی دو نو  رویکردی که هر ۀدربار
بته حیتات    یبستتگ  دل عالقه افرانی و ۀدربار ؛ ودو متن رویکرد دنیاگریزی مطرود است

ط به عنوان ابزاری برای رسیدن فق دنیای خاکی،، قرآندر  هشدار داده شده است  دنیوی
 وآن بته   یبستتگ  دلاز ، در عین ارزشمندی این ابزار خرت معرفی شده است وبه هد  آ

 استت  شتده  در عهد عتیق خود دنیا هتد  معرفتی   نهی شده است  ،غافل شدن از هد 
ها بهتر بتوانند از تمام امکانات دنیتوی بته نحتو احستن و عادالنته       ولی برای اینکه انسان
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کمتال   تمتام و  گیری مطلتوب و  بر سر این بهره الزم است تمام موانعی که ،استفاده کنند
موجتب  کته  بته ایتن مواهتب    عالقه افرانی   از این رو گیرد از میان برداشته شود می قرار

شود مورد نکوهش قترار   می سایر پیامدهای نامطلوب ها و ق دیگر انسانپایمال شدن حقو
گیتری انتقتادی کتتاب عهتد عتیتق نستبت بته         به موضت   با توجه گرفته است  همچنین

چنتین  هتا،   استرائیل و محکتوم نمتودن آن    و رفتارهای دنیاگرایانه و افرانی بنیها  نگرش
 و متتا  آن را محکتوم   دنیتوی  د عتیق عالقه افرانتی بته حیتات   که عهشود  برداشت می

هتا بتر روی زمتین توستط      به برگزیده بتودن آن  لیاسرائ یبنکند ولی توجه دادن قوم  می
و هتا   نگاه متادی بته پتاداش    خوردار هستند و همچنینالیی بریهوه و اینکه از امتیازات با

غیتره(  ای )اخالقی، اقتصادی، حقتوقی و   ، به این معنا که در ازاء هر عمل پسندیدهجزاها
و نیتز در   مادی از قبیل زمین، نال و نقره، نصیب شخص خواهد شدهای  برکات و نعمت

در  ختود  خودبته  ،صورت سرپیچی از اوامر خداوند این برکات مادی از او سلب خواهد شد
 بته دنبتال  مادی و ملموس و های  گذاری نسبت به پدیده گیری نوعی عالقه و ارزش شکل
 گرایانته  مورد رویکرد اعتتدال  در  است ثرؤها م و انس به آن بستگی آمدن دل به وجودآن 
برقتراری   ن،آتفاوت که قر با این ،کید دارندأمتن بر این رویکرد ت دو باید گفت که هر نیز

داند ولی در  می خرتت انسانی در سرای آنیل به سعاد ۀاعتدال در زندگی دنیایی را الزم
اقتصتادی   اجتمتاعی و  ام امور زندگی فردی ورعایت جانب اعتدال در تم ،متن عهد عتیق

 تمتعات دنیوی کسب بیشترین امکانات و برای نیل به زندگی مادی بهتر و ،سیاسی و    و
  است
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