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 سلیم رحیمی ریسنی٭٭

چکیده
زه مســأله گفتگــوی ادیــان و تمدن هــا از اهمیــت خاصی برخوردار اســت. در  امــرو
کرامــت انســان از دیــدگاه قــرآن و تــورات از اهمیــت  همیــن راســتا، تبییــن مســأله 
و جایــگاه خاصــی در تقــرب پیــروان ایــن دو آییــن الهــی داشــته و زمینه هــای 
یــت می نمایــد بــا بررســی آموزه هــای  کرامــت انســانی را تقو حیــات مبتنــی بــر 
کتــاب در بــاب موضــوع  کــه ایــن دو  یــم می تــوان ادعــا نمــود  کر تــورات و قــرآن 

»کرامــت انســانی« اشــتراکات فراوانــی دارنــد.
کــه در قــرآن  ــا جایــی  ــورات انســان از ارزش باالیــی برخــوردار اســت ت در قــرآن و ت
یــم انســان »امانتــدار خــدا« معرفــی می شــود از دیــدگاه تــورات انســان دارای  کر

ــار برخــوردار اســت. یژگــی اختی ــی اســت و از و روح خدای
کرامت، قرآن، تورات، ادیان. کلید واژه ها: انسان، 

کرج. ٭دکترا و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی - واحد 

٭٭کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی -واحد اسالمشهر.
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مقدمه
و  »انســان«  موضــوع  آن،  علمــای  و  مذاهــب  و  ادیــان  همــه  مهــم  بحث هــای  از  یکــی 
»شــناخت جنبه هــای وجــودی وی« می باشــد. و البتــه نظــرات مختلفــی نیــز  در ایــن بــاره 
کتــاب »تــورات«1 و  کرامــت انســان« را در دو  بیــان شــده اســت در ایــن تحقیــق نگارنده»مســأله 
کتــاب جنبه هــای اشــتراک و  کریــم« مــورد بررســی قــرار داده و بــا بررســی آیــات مربــوط بــه هــر   »قــرآن 
کیــد بــر مشــترکات ایــن  افتــراق دو  کتــاب را بررســی کــرده اســت و در واقــع ســعی شــده اســت بــا تأ

کتــاب فراهــم آیــد.  کتــاب، زمینه هــای آشــنایی افــکار و اذهــان بــا ایــن دو  دو 
کــه اســالم منشــأ دیــن یهــود را الهــی دانســته و بــرای آن اعتبــار قائــل اســت و  و از آنجــا 
گــذارده  همچنیــن آموزه هــای ایــن دیــن از دیربــاز در فرهنــگ اســالمی تأثیــرات متنــوع بــه جــای 
ــه ســزایی برخــوردار  کتــب مقــدس یهودیــت از اهمیــت ب ــورات و  اســت، مطالعــه آموزه هــای ت
کتــب مقــدس آنهــا آشــکار می شــود. می باشــد، لــذا اهمیــت مطالعــه اندیشــه های یهودیــت و 

کرامت در لغت و اصطالح
یــه آمــده اســت: تکــرم فــالن عّمــا یشــینه اذا تنــّزه و  کرامــت در لغــت بــه معنــای تعظیــم و تنز

کــرم نفســه عــن الشــائنات.2 ا
ــه معنــای  کار رود ب ــه  ــد ب ــر در مــورد خداون گ کــه ا ــا در اصطــالح دینــی، اســم عــام اســت  ام
کار رود معنــای اخــالق و  ــه  گــر در مــورد انســان ب ــر بنــدگان اســت و ا ــد ب احســان و انعــام خداون

ــود.3 ــر می ش ــان ظاه ــه از انس ک ــت  ــندیده اس ــو و پس ــال نیک افع
یــم ایــن اســت کــه بزرگداشــتی یــا ســودی  کــرام و تکر رده اســت کــه: ا راغــب ذیــل واژه »کــرم« آو
یــم و  کر کــه بــه او می رســد او را  کــه در آن نقصــان و خــواری نباشــد و یــا چیــزی  بــه انســان برســد 
بــردارد:  کــه هــر دو معنــای جــالل و شــکوه و احســان بخشــی را در یــر  شــریف گردانــد مثــل آیــات ز

و اْلَجــاِل َوالكــَرام< )الرحمــن،55 / 27( 4
ُ

>َوَجَعَلِنــى ِمــَن اْلُمكَرِميــَن< )یــس 36 / 27( و >ذ

کرامت اکتسابی. کرامت ذاتی و  کرامت است:  انسان از دیدگاه قرآن دارای دو نوع 
کــه در مقایســه بــا برخــی  یــد  گونــه ای آفر کــه خداونــد انســان را بــه  کرامــت ذاتــی آن اســت 
برخــوردار  بیشــتری  مزایــای  و  امکانــات  از  وجــودی،  ســاختمان  لحــاظ  از  دیگــر  موجــودات 
کرامــت ذاتــی نــوع انســان  ِويــٍم< )التیــن،95 / 4( بــر 

ْ
ْحَســِن َتق

َ
َنــا الْنَســاَن ِفــى أ

ْ
ــْد َخَلق

َ
اســت... ماننــد: >َلق

لــت دارنــد.5 دال



شمارۀ 90-89کرامت در قرآن و تورات 201

ــو، ایمــان و عمــل  کــه انســان در پرت کمال هایــی اســت  ــه  کرامــت اکتســابی دســتیابی ب ــا  اّم
ک تقــرب  کرامــت، معیــار ارزش هــای انســانی و مــال رد و ایــن نــوع  صالــح خــود بــه دســت مــی آو
کرامــت  در پیشــگاه خداونــدی اســت.6  و آنچــه در روایــات از معصومیــن)ع( رســیده همیــن نــوع 

را مــورد توجــه قــرار داده انــد.
کرامت تریــن مخلــوق معرفــی می نمایــد در تحلیــل  امــام باقــر)ع( پــس از آن کــه مؤمــن را بــا 
ایــن مطلــب می فرمایــد: »فرشــتگان، خدمتگزار مؤمنــان هســتند. همجــواری بــا خدا، بهشــت و 
حورالعیــن متعلــق بــه آنــان اســت؛ ألّن المالئکــة خــّدام للمؤمنیــن و أن جــوار اهلل للمؤمنیــن و أّن 

الجنــة للمؤمنیــن و أن الحورالعیــن للمؤمنیــن«. 7

»انسان« و واژه های متقارب آن در قرآن:
که بر مذکر و مؤنث و واحد و جمع واقع می شود.8  واژه انسان اسم جنس است 

در اشــتقاق کلمــه انســان اختــالف اســت ولــی بــر زائــد بــودن »نــون آخــر« آن اتفــاق نظــر وجــود 
زن ِفعــالن اســت  ینــد از انــس مشــتق اســت و همــزه آن را اصلیــه دانســته بــر و گو دارد بصریــون 
زن ِافعــال ذکــر  کوفیــون مشــتق از نســیان و اصلــش را انســیان می داننــد و همــزٌه آن را زائــد بــر و و 

کرده انــد.9
بــرد انســان در  کار کار رفتــه اســت. بــا مراجعــه بــه مــوارد  کلمــه 65 بــار در قــرآن مجیــد بــه  ایــن 
کــه در بشــر  کــه از آن جســد ظاهــری و صــورت ظاهــری مــراد نیســت چنــان  قــرآن خواهیــم دیــد 
مــراد اســت، بلکــه باطــن و نهــاد و اســتعداد و انســانیت و عواطــف او در نظــر اســت مثــل آیــات 
ــِر َوكاَن  ــاَءُه ِباْلَخي ــِرّ ُدَع

َّ
ــاُن ِبالش ــْدُع الْنَس ــَدال< )الکهــف،18 / 54(>َوي ــىٍء َج

َ
ــَر ش

َ
كث

َ
ــاُن أ ــر: >َوكاَن الْنَس ی ز

الْنَســاُن َعُجــوال< )اإلســراء،17 / 11(.10
ــُت 

ْ
ــا َخَلق کار رفته>َوَم ــه  ــل جــن ب ــرآن مجیــد پیوســته در مقاب انــس: بشــر خــالف جــّن، در ق

آن»انــاس«  جمــع  و  اســت  آن»انســی«  مفــرد   )46  / یــات،51  ِليْعُبُدوِن<)الذار ِإال  َوالْنــَس   
َ

اْلِجــّن
ــَرَبُهم< )البقــرة،2 / 60( انــس 18 بــار و انــاس 5 بــار و انّســی و 

ْ
َنــاٍس َمش

ُ
 أ

ُ
ْد َعِلــَم كّل

َ
و»اناســی« اســت.>ق

ــم آمــده اســت.11 ی کر ــرآن  ــار در ق ــک ب اناســی ی
گونــه وصــف می کنــد: »بشــر« ظاهــر پوســت بــدن و »ادمــه«  َبَشــر: راغــب واژه بشــر را ایــن 
کــه پوســتش از میــان مــو نمــودار اســت  گفته انــد  باطــن آن اســت و بــه انســان از آن جهــت بشــر 
کجــای قرآن کــه از  کــرک پوشــیده اســت، در هــر  کــه بدنشــان از پشــم و  برخــالف حیوانــات 
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ــِذی 
َ
انســان جســد و شــکل ظاهــرش مــراد بــوده لفــظ بشــر اســتعمال شــده اســت مانند:>َوُهــَو اّل

ــًرا<)الفرقان،25 / 54(.12
َ

َخَلــَق ِمــَن اْلَمــاِء َبش
ــار »آدم« و»8«  کار رفتــه،17 ب ــه  ــرآن ب کــه مجموعــًا 25 مرتبــه در ق ــی  آدم: کلمــه ای غیــر عرب
یــب بــه اتفــاق اهــل لغــت و تفســیر آنــرا اســم خــاص  کثــر قر مرتبــه بــه صــورت »بنــی آدم«، ا
ــوع  ــرا مثــل انســان و بشــر ن ــام یــک فــرد می داننــد و بعضــی هــم آن گرفتــه و ن ــرای یــک شــخص  ب

دانســته اند.13
ک ســطح زمیــن اســت و أدیــم االرض بــه معنــای  کــه چــون جســم آدم از خــا گفته انــد  و نیــز 

یــه و ســطح زمیــن اســت ایــن نــام بــه وی اطــالق شــده اســت.14 رو

کریم  انسان در قرآن 
کــه خداونــد  یــم انســان را بــا ارزش تریــن موجــودی می دانــد  کر ارزش وجــودی انســان: قــرآن 
کــه فرشــتگان در مقابــل انســان  تــا جایــی  بــه او ارزش و بهــا می دهــد  خلــق کــرده اســت و 
ُهــْم 

ُ
كّل  

ُ
َســَجَد اْلَماِئكــة

َ
ســجده می کننــد و ایــن امــر از ارزش وجــودی انســان حکایــت می کنــد: >ف

کرامــت انســان هــم در خلقــت و هــوش و عقــل و اســتعداد  ْجَمُعــوَن<)ص،38 / 73(. ارزش و 
َ
أ

اســت و هــم در دارا بــودن قانــون آســمانی و رهبــری معصــوم و ســجود فرشــتگان واقــع شــدن 
ــر از فرشــته اســت.15 انســان برت

کرامــت انســان  ــاره  کــه درب ــه ای  ــن آی ــرآن: شــاید معروفتریــن و واضح تری کرامــت انســان در ق
ْمَنــا َبِنــى آَدَم َوَحَمْلَناُهــْم ِفــى اْلَبــِرّ َواْلَبْحــِر  كّرَ ــْد 

َ
رده اســت ایــن آیــه می باشــد: >َوَلق ســخن بــه میــان آو

ِضيا<)اإلســراء،17 / 70(.
ْ

ــا َتف َن
ْ

ــْن َخَلق كِثيــٍر ِمّمَ ْلَناُهــْم َعَلــى 
َ

ّض
َ

ــاِت َوف يَب َناُهــْم ِمــَن الّطَ
ْ

َوَرَزق
کــرده اســت:  کــه خداونــد بــر نــوع بشــر مّنــت نهــاده و بــه او دو چیــز اعطــا  آیــهݘ فــوق می فرمایــد: 
یــم انســان اعطــای  بــه بســیاری از مخلوقــات منظــور از تکر کرامــت و دیگــری برتــری  یکــی 
ــری نیــز اعطــای  کــه در دیگــران نیســت و مــراد از تفضیــل و برت ــه انســان اســت  ــی ب خصوصیات
کــه انســان بــا آن در دیگــران شــریک اســت ولــی انســان بــه نحــو  خصوصیاتــی بــه انســان اســت 

ــت.16 ــوردار اس ــل از آن برخ اکم
گــر کســی انســانی  ارزش حیــات انســان: انســان در قــرآن از چنــان ارزشــی برخــوردار اســت کــه ا
گــر فــردی را زنــده کنــد  یــی همــه انســان ها را کشــته اســت و ا را بــدون دلیــل و بــه ناحــق بکشــد گو
َمــا 

َ
ّن

َ
كأ

َ
َســاٍد ِفــى األْرِض ف

َ
ْو ف

َ
ــٍس أ

ْ
ًســا ِبَغيــِر َنف

ْ
َتــَل َنف

َ
کــرده اســت: >َمــْن ق یــی همــه انســان ها را زنــده  گو
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ــاَس َجِميًعا<)المائــدة،5 / 32(.
َ
ْحيــا الّن

َ
َمــا أ

َ
ّن

َ
كأ

َ
ْحياَهــا ف

َ
ــاَس َجِميًعــا َوَمــْن أ

َ
َتــَل الّن

َ
ق

ــده اســت و  ــا آن زن ــا خــود حمــل می کنــد و ب کــه ب ــرد از انســان از حیــث آن حقیقتــی  یــک ف
کــه در همــه افــراد یکــی اســت و فرقــی بیــن بعضــی از افــراد  بــا آن می میــرد، حقیقتــی اســت 
ــزد واحــد و افــراد بســیار در آن حقیقــت واحدنــد، و الزمــه ایــن معنــا ایــن  کل افــراد نیســت و ن و 
کــردن یــک فــرد  کــه کشــتن یــک فــرد بــه منزلــه کشــتن نــوع انســان باشــد و بــه عکــس زنــده  اســت 
ــه در مــورد بحــث آن را آمــاده  کــه آی ــن آن حقیقتــی اســت  کــردن تمــام انســان ها باشــد ای ــده  زن

می کنــد.17
کــه امانتــدار خداســت  یــم انســان را بــه عنــوان موجــودی  کر انســان امانتــدار خــدا: قــرآن 
کــه همــه موجــودات  معرفــی می کنــد و ایــن امانتــداری نیــز اختصــاص بــه انســان دارد، چــرا 

جهــان آفرینــش بــه جــز انســان از پذیــرش آن ســرباز زده انــد.18
ــا  ــا َوَحَمَلَه َن ِمْنَه

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
ــا َوأ ْن يْحِمْلَنَه

َ
ــَن أ َبي

َ
أ

َ
ــاِل ف ــَماَواِت َواألْرِض َواْلِجَب ــى الّسَ  َعَل

َ
ــة ــا األَماَن ــا َعَرْضَن

َ
>ِإّن

كاَن َظُلوًمــا َجُهوال<)احــزاب،33 / 72(. ــُه 
َ
الْنَســاُن ِإّن

حــال ایــن پرســش قابــل طــرح اســت که منظــور از »عرضه« چیســت و چــرا خداونــد »امانت« 
گفــت: مقصــود از عرضــه داشــتن  کــرد؟ در پاســخ بایــد  را بــه انســان ظلــوم و جهــول عرضــه 
ــه ســنجش  ــا اســتعداد آن هــا ب کــه عظمــت امانــت ب ــه آســمان ها و زمیــن ایــن اســت  امانــت ب
کــه از لحــاظ خلقــت، بســیار عظمــت  درآمــد و آن هــا اســتعداد پذیــرش آنــرا نداشــتند، بــا ایــن 
گــر بــا انســان ضعیــف الجثــه مقایســه شــوند، بزرگ تــری آنهــا ثابــت اســت: >َلَخْلُق  دارنــد و حتــی ا

اس<)غافــر،40 / 57(.
َ
ــِق الّن ــُر ِمــْن َخْل كَب

َ
ــَماَواِت َواألْرِض أ الّسَ

کــه ایــن امانــت بــا اســتعداد و تــوان سرشــار انســان مقایســه شــد معلــوم  ولــی هنگامــی 
کــه بالطبــع ظلــوم و جهــول اســت  کــه انســان قابلیــت آن را دارد مــع الوصــف نظــر بــه ایــن  شــد 
کنــد خالصــه ایــن  ممکــن اســت در چــاه طبــع خــود محبــوس بمانــد و در اداء امانــت تقصیــر 
کــه مقصــود از عرضــه داشــتن ســنجش امانــت اســت بــا اســتعدادها و مقصــود از حمــل نکــردن 
کــردن انســان داشــتن اســتعداد اســت.19 کوه هــا و آســمان و زمیــن نداشــتن اســتعداد از حمــل 

کــه  کــه منظــور از »امانــت« چیســت؟ مفســرین و علمــاء نظــرات مختلفــی دارنــد   در ایــن 
برخــی بــه معنــای »تکلیــف« دانســته اند: تکلیــف و وظیفــه و مســئولیت، همــان چیــزی اســت 
ــار  کننــد و او هــم ب ــرای او وظیفــه معیــن  کــرده اســت؛ یعنــی: ب ــاد  ــرآن از آن بنــام »امانــت« ی کــه ق
کــه حاضــر شــد بــار امانــت تکلیــف و  تکلیــف، بــار قانــون، بــار مســئولیت را بــه دوش بگیــرد. 
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مســئولیت را بــه دوش بگیــرد.20
کرده اند. برخی دیگر از متفکرین امانت را به »والیت إلهیه« تفسیر 

کاملــه اســت، آن چــه  تکلیــف مقدمــه رســیدن بــه والیــت إلهیــه، و رســیدن بــه صفــت 
عــرض حقیقــی و مطلــوب بــه نفــس اســت. یعنــی: خــودش مطلــوب مــورد نظــر اســت نــه ایــن 

کــه مقدمــه بــرای او مطلــوب باشــد و آن همــان والیــت إلهیــه اســت.21
از امــام رضــا)ع( دربــاره ایــن آیــه ســؤال شــده فرمودنــد: »امانــت، والیــت اســت و هــر کــس، ناحــق 
گردیــده اســت«.22در حدیثــی فرمودنــد: »امانــت، والیــت أمیــر المؤمنیــن  کافــر  کنــد  آن را ادعــا 

اســت«.23
ــودش ارزش  ــد خ ــان داد و در ح ــه انس ــدا ب ــه خ ک ــت  ــی اس ــان موهبت ــت داری انس ــذا امان ل

ــی انســان می کنــد.24 کرامــت ذات ــر  لــت ب ــه امانــت دال ــه همیــن دلیــل آی کــرده اســت و ب پیــدا 
یــت انســان  کرامــت و شــناخت هو بنابرایــن داشــتن اســتعداد و پذیــرش امانــت، یکــی از مبانــی 

است.
انســان و تشــخیص موجودیــت جهــان آفرینــش: در دیــدگاه قــرآن تمــام موجــودات جهــان 
بــه فرمــان خداونــد، مســّخر انســانند و همــه امکانــات مــاّدی و نعمت هــا بــرای انســان خلــق 
ــا 

ً
ــَراِت ِرْزق َم

َّ
ــَن الث ــِه ِم َج ِب ــَر ْخ

َ
أ

َ
ــاًء ف ــَماِء َم ــَن الّسَ ــَزَل ِم ْن

َ
ــَماَواِت َواألْرَض َوأ ــَق الّسَ ــِذی َخَل

َ
شــده اند:>اهَّلُل اّل

ــار< )ابراهیــم،14 / 32(. َر َلكــُم األْنَه
َ

ــّخ ــِرِه َوَس ْم
َ
ــِر ِبأ ــى اْلَبْح ــِری ِف ــک ِلَتْج ْل

ُ
َر َلكــُم اْلف

َ
ــّخ َلكــْم َوَس

ــه دو معناســت: یکــی آن کــه موجــودات دیگــر در خدمــت  کــه تســخیر ب ــه ذکــر اســت  الزم ب
انســان اســت و دیگــری آن کــه زمــام و اختیــار اشــیاء مســّخر، در دســت  منافــع و مصالــح 

انسانهاســت.25
َبــی َواْســَتكَبَر 

َ
َســَجُدوا ِإال ِإْبِليــَس أ

َ
ْلَنــا ِلْلَماِئكــِة اْســُجُدوا لَدَم ف

ُ
 ق

ْ
ِإذ ســجده فرشــتگان بــر انســان: >َو

يَن<)البقــرة،2 / 34(. َوكاَن ِمــَن اْلكاِفِر
کــه »ســجده« بــه معنــای پرســتش بــرای خداســت  البتــه ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت 
یــرا در جهــان فقــط خداونــد قابــل پرســتش و ســجده کــردن اســت بنابرایــن جــای شــک نیســت  ز
کــه ســجده فرشــتگان بــرای»آدم« ســجده پرســتش نبــود بلکــه ســجده بــرای خضــوع و تواضــع و 

یــم مقــام انســان بــوده اســت.26 تکر
گفتــه برخــی از  ایــن آیــه نــه تنهــا ارزش واال و مقــام متعالــی انســان را می رســاند، بلکــه بــه 
کاملتــر از مالئکــه  کــه انســان موجــودی  محققــان برتــری انســان بــر مالئکــه را نیــز می رســاند چــرا 
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کنــد.27 کامــل بــر وجــود ناقــص ســجده  کــه وجــود  و افضــل بــر آن هــا نباشــد صحیــح نیســت 
کرامــت و برتــری ذاتــی بــر  البتــه ایــن برتــری در حــّد برتــری اکتســابی اســت یعنــی: فرشــتگان 
َعُلون<)اإلنفطــار،82 / 12/11( مــع الوصــف هیــچ مانعــی 

ْ
ــا َتف ــوَن َم كاِتِبين٭يْعَلُم ــا  ــد >كَراًم انســان دارن

نــدارد کــه انســان از لحــاظ کرامــت و شــرافت اکتســابی حتــی از فرشــتگان هــم برتــری پیــدا کند.

حقیقت انسان در تورات
در تــورات و عهــد قدیــم انســان بــا چنــد نــام معرفــی شــده اســت و ایــن واژه هــا بــا وجــوه 
مختلــف حضــور او را در جهــان و جامعــه نمایــش داده اســت. Adam»آدم« اســم جمــع اســت 
یــده ام، از روی  کــه آفر گفــت: انســان را  و مــراد از آن انســان ها و انســانیت اســت و »خداونــد 

زمیــن محــو ســازم، انســان و بهایــم و حشــرات و پرنــدگان را…«)پیدایــش،6 / 7(.
کــه از  Ish آیــش بــه معنــای »شــوی« مــرد و مذکــر اســت.»از ایــن ســبب »نســاء« نامیــده شــود 

گرفتــه شــده اســت«)پیدایش،2 / 23(. انســان 
کــه بالــغ  کــودک اســت. نــه چنیــن! بلکــه شــما  گــور بــه معنــای مــرد بالــغ در برابــر زن و   gever

کنیــد« )خــروج،10 / 11(.28 هســتید رفتــه، خــدا را عبــادت 
کار مــی رود و بــه معنــای مــردان و مــردم اســت. »و  Metim متیــم فقــط بــه صــورت جمــع بــه 

ک شــوم«. مــن در شــماره قلیلــم، همانــا بــر مــن جمــع شــوند و مــرا بزننــد و مــن بــا خانــه ام هــال
در آموزه هــای یهودیــت آمــده اســت: انســان اول و اعظــم حیوانــات می باشــد و بــر ســایر 

حیوانــات تســلط دارد )پیدایــش،1 / 26 و 28(.29
ک اســت، امــا بــه َنفــس حیاتــی  در تــورات انســان از دو عنصــر تشــکیل شــده بدنــش از خــا
گرفتــه اســت بــا ایــن وجــود انســان وجــودی دوگانــه نیســت او وجــودی واحــد  خداونــد جــان 
ک زمیــن سرشــت و در بینــی وی روح  ــد خــدا پــس آدم را از خــا ــا چنــد چهــره: »خداون اســت ب

دمیــد و آدم نفــس زنــده شــد«)پیدایش،2 / 7(.
 مطــرح می شــود و نفــس از جســم جدایــی 

ّ
کل بنابرایــن انســان از نظــر تــورات همچــون یــک 

کــی و هــم روح الهــی درهــم  کــه در آن همــه عنصــر خا کامــل نــدارد و وجــودی اســت واحــد 
آمیخته انــد.30

ک آفریــده اســت. )پیدایــش،2 / 7(. و همچنیــن  ــورات خــدا انســان را از خــا ــر طبــق تعالیــم ت ب
ایــن انســان بــه صــورت خــدا و شــبیه بــه او آفریــده شــده اســت »… پــس خــدا انســان ها را شــبیه 
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خــود آفرید…«)پیدایــش،2 / 27/26(.
کــه انســان شــبیه خــدا آفریــده شــده اســت اســاس تعلیمــات دانشــمندان یهــود  ایــن اصــل 
ــه صــورت خــود ســاخته اســت«)پیدایش،9 /  ــرا خــدا انســان را ب ی ــاره وجــود انســانی اســت »ز درب
6( و چــون انســان شــبیه خــدا آفریــده شــده اســت از ایــن رو بایســتی ایــن حقیقــت را همــواره در 

روابــط خــود بــا ســایر انســان ها مــد نظــر داشــته باشــد توهیــن و بــی حرمتــی بــه یــک انســان در واقــع 
توهیــن و بــی حرمتــی بــه خداســت.31

یــژه ای بــه او  انســان در دیــن یهــود ماهیتــًا معنــوی بــوده و خداونــد بــه هنــگام آفرینــش مقــام و
یــده  ز آفرینــش آفر داده اســت انســان هــدف آفرینــش اســت و بــه همیــن دلیــل او در آخریــن رو

شــده اســت.32
کید می کنند: یر بر این مطلب تأ آیات ز

یــا و پرندگان  یم تا بــر ماهیان در »و خــدا گفــت: آدم را بــه صــورت مــا و موافــق و شــبیه مــا بســاز
یــد و  آســمان و بهایــم و بــر تمامــی زمیــن و … حکومــت نمایــد. پــس خــدا ایشــان را نــر و مــاده آفر
خــدا ایشــان را برکــت داد و … خــدا هــر چــه ســاخته بــود، دیــد و همانــا بســیار نیکــو بود«)پیدایــش،2 

.)31/26 /

کرامــت انســان  کــی از ارزش و  کــه حا کرامــت انســان در تــورات: آیاتــی در تــورات وجــود دارد 
اســت. انســان در تــورات آفریــده خداونــد اســت و آفریــده ای بــه شــکل و صــورت خــدا آفریــده 
یــد«  یــد او را بــه صــورت خــدا آفر شــده اســت. »پــس خداونــد انســان را بــه صــورت خــود آفر

)پیدایــش،2 / 27(.»و خــدا ایشــان را برکــت داد«)پیدایــش،2 / 28(.

کــه خداونــد در  ک آفریــده شــده اســت بــه وســیلۀ روحــی  کــه از خــا از دیــدگاه تــورات، انســان 
کــه در اوســت. در  او دمیــد، نفــس زنــده شــد و ارزش انســان هــم بــه همیــن روح خدایــی اســت 
ک زمیــن سرشــت و در بینــی وی  کــه »خداونــد خــدا پــس آدم را از خــا )پیدایــش،2 / 7( آمــده اســت 

حیــات دمیــد و آدم نفــس زنــده شــد«.
ــات و  ــام حیوان ــل تم ــان از قبی ــادی جه ــات م ــام امکان ــورات تم ــدگاه ت ــر از دی ــرف دیگ از ط
کــه بقیــه  کرامــت انســان را می رســاند  ــن ارزش و  ــرای انســان خلــق شــده اند و ای آســمان ها و  ب

ــه خاطــر »آدم« خلــق شــده باشــند. ــات ب حیوان
 در سفر پیدایش می خوانیم:

کــه در  ــر روی زمیــن اســت و همــه درخت هایــی  کــه ب ــا همــه علف هــای تخــم داری  »همان
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آنهــا میــوۀ درخــت تخــم داری اســت، بــه شــما دادم تــا بــرای شــما خــوراک باشــد« )پیدایــش،2 / 29(. 
کــه زندگــی دارد، بــرای شــما طعــام باشــد، همــه را چــون علــف ســبز بــه  »و هــر جنبنــده ای 

شــما دادم«)پیدایــش،9 / 3(.
در تــورات حکومــت بــر همــه حیوانــات و آســمان ها و زمیــن بــر انســان ـ آدم ـ داده شــده اســت 
کــه در قــرآن مطــرح اســت در تــورات هــم مطــرح شــده اســت و  و در واقــع مقــام خلیفــه الهــی 

تــورات انســان را بــه مقــام خلیفــه الهــی می رســاند.
ید و زمیــن را  کثیــر شــو ر و  گفــت: بــارو کــه »… و خــدا بدیشــان  در ســفر پیدایــش آمــده اســت 
کــه بــر  یــا و پرنــدگان آســمان و همــه حیواناتــی  ید و در آن تســلط نماییــد و بــر ماهیــان در پــر ســاز

ــش،2 / 28(. کنید«)پیدای ــت  ــد، حکوم ــن می خزن زمی
کــه مســاوی اســت بــا تمــام مــردم و ایــن در واقــع  در تــورات ارزش یــک انســان بــه قــدری اســت 
کســی یــک نفــر را بکشــد  گــر  کــه ا کرامــت انســان و انســانیت در تــورات اســت  کــی از ارزش و  حا
یــی تمــام  گو کــه  کســی را زنــده بــدارد، چنــان اســت  کســی،  گــر هــر  کشــته و ا در واقــع همــه مــردم را 
کــه خــون  مــردم را زنــده نگهداشــته اســت و البتــه ایــن مفهــوم در احــکام قصــاص هــم آمده:»هــر 
یــرا خداونــد انســان را بــه صــورت خــود  یختــه شــود، ز یــزد، خــون وی بــه دســت انســان ر انســان ر

ــاخت«)پیدایش،9 / 6(. س
از نــگاه تــورات انســان بــر دیگــر آفریده هــای زمینــی خداونــد برتــری دارد: »خداونــد خــدا هــر 
کــه چــه نــام  رد تــا ببینــد  حیــوان صحــرا و هــر پرنــدٌه آســمان را از زمیــن سرشــت و نــزد آدم آو
ــس آدم همــه بهایــم و  ــد پ ــام او ش ــان ن ــد، هم خواهــد نهــاد و آنچــه آدم هــر ذی حیــات را خوان

پرنــدگان آســمان را و همــه حیوانــات صحــرا را نــام نهاد«)پیدایــش،2 / 20/19(.
انســان از دیــدگاه تــورات از ارزش باالیــی برخــوردار اســت متودیــوس المپــی در ایــن بــاره 
کــه مجموعــه نظــام جهــان، بــرای انســان و در جهــت  یــد: بدیــن ســان مــن اّدعــا می کنــم  می گو
ردگارش را تســبیح  ردن نیازهــای او پدیــد آمــده اســت و انســان بــرای خــدا آفریــده شــده تا پــرو بــرآو

یــد و رحمــت الهــی، موضوعــی داشــته باشــد تــا بــر آن جــاری شــود«.33 گو

مقایسه
کــه قــرآن  1. انســان در تــورات موجــودی اســت دارای روح و جســم )پیدایــش،2 / 7(، همانگونــه 

یــم بــرای انســان دو بعــد مــاده و معنــی قائــل اســت )ص،38 / 72(. کر
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کــه »خداونــد انســان را  2. در تــورات خلیفــه الهــی انســان بــه ایــن شــکل بیــان شــده اســت 
یــم نیــز از مقــام خلیفــه  کر کرد«)پیدایــش،2 / 27/26(، قــرآن  کــرد و شــبیه خــودش هــم خلــق  خلــق 

کــرده اســت )البقــرة،2 / 30(. الهــی انســان صحبــت 
تــر اســت )پیدایــش،2 / 28(. در قــرآن  3. از دیــدگاه تــورات، مقــام انســان از همــه موجــودات باال

یــم نیــز انســان حتــی بــر فرشــتگان نیــز برتــری ذاتــی دارد )ص،38 / 73(. کر
4. در تــورات، آمــده اســت کــه خداونــد از آفرینــش انســان پشــیمان شــده و حتــی تصمیــم بــه 

نابــودی او می گیــرد )پیدایــش،6 / 7(. ولــی در قــرآن کریــم چنیــن مطلبــی نیامــده اســت.
کــه در انســان دمیــده  5. در قــرآن و تــورات اعتبــار و ارزش انســان بــه همــان روح الهــی اســت 

شــده اســت. )ص،38 / 76( و )پیدایش،2 / 7(.
6. از دیــدگاه قــرآن و تــورات، خداونــد همــه امکانــات مــادی و موجــودات جهــان آفرینــش را 

در تســخیر انســان قــرار داده اســت )ابراهیــم،14 / 32( و )پیدایــش،2 / 29(.
کــه »حیــات یــک  کتــاب مقــدس، انســان از چنــان ارزش برخــوردار اســت  7. در هــر دو 

بــا حیــات همــه انســان ها«)المائدة،5 / 32( و )پیدایــش،90 / 6(. انســان مســاوی اســت 
8. در قــرآن ســجده فرشــتگان بــر انســان مطــرح شــده )الحجــر،15 / 30( ولــی در تــورات چنیــن 

مطلبــی نیامــده اســت.
کــه  کتــاب مقــدس، بــه ایــن نتیجــه می رســیم  گذشــته و آیــات دو  بــا توجــه بــه مطالــب 
یــم و تــورات نســبت بــه انســان، یــک نــگاه مثبــت و واالیــی اســت و آیــات ایــن  کر دیــدگاه قــرآن 
ــاره انســان در ایــن دو  ــادی درب ی کــه نقــاط و دیدگاه هــای مشــترک ز کتــاب نشــان می دهنــد  دو 
کتــاب وجــود دارد و انســان بــه عنــوان موجــودی بــا ارزش و واال مقــام در ایــن کتــاب مطــرح شــده 

است.

کرامت در قرآن ویژگی های مبتنی بر 
گرایــش بــه خــدا دارنــد و  فطــرت خداجویــی انســان: طبــق آیــات قرآنــی، همــه انســان ها ذاتــًا 
کــرده باشــد، بــا توجــه بــه نیــاز  کســی بــه او تلقیــن و القــا  کــه بــدون این کــه  گونــه ای اســت  ایــن بــه 

گرایــش دارد.34 فطــری خــودش بــه ســوی خــدا 
گرایــی  ــاَس َعَليَهــا ال َتْبِديــَل ِلَخْلــِق اهَّلل<)الــروم،30 / 30( خداپرســتی و خــدا 

َ
َطــَر الّن

َ
ِتــى ف

َ
 اهَّلِل اّل

َ
>ِفْطــَرة

بــه صــورت یــک فطــرت در درون جــان انســان ها قــرار داد.35
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یــده و آن شــکل خلقــت  و بنابرایــن خــدای ســبحان ارواح بشــر را بــا فطــرت توحیــدی آفر
گرایــش بــه حــق را بــرای نهــاد انســان اصــل  ــر ایــن اســاس قــرآن  کــرده اســت و ب را تبدیــل ناپذیــر 
ــه انحــراف از صــراط مســتقیم تعبیــر می کنــد. یعنــی:  ــه تباهــی، ب گون ــه هــر  ــد و از میــل ب می دان
فطــرت انســان در بســتر مســتقیم قــرار گرفتــه و اضالل و اغوای شــیطان او را منحــرف می کند.36
یــی انســان دارنــد، مثــل: األنعــام،6  لــت بــر فطــرت خداجو آیــات دیگــری نیــز در قــرآن دال
/ 69/67؛ العنکبــوت،29 / 65؛ األعــراف،7 / 172؛ لقمــان،31 / 25؛ المؤمنــون،23 / 

.… و   87/86
کــه می توانــد  یــم انســان موجــودی اســت  کر اســتعداد تکامــل نامحــدود: از دیــدگاه قــرآن 
یــی را در او قــرار داده  کمــال جو کــه خداونــد اســتعداد  یــرا  کنــد ز کســب  کمــاالت بســیاری را 

ُماِقيِه<)انشــقاق،84 / 6(.
َ

كْدًحــا ف ــک  كاِدٌح ِإَلــى َرِبّ ــک 
َ
يَهــا الْنَســاُن ِإّن

َ
اســت: >يــا أ

گردد.37 که آثار تالش در نفس نمایان  کاری تا این  »کدح« تالش نفس است در انجام 
اشــرف  ایــن  وجــود  در  الهــی  مســتمر  حرکــت  ایــن  بــرای  را  الزم  نیروهــای  نیــز  خداونــد  و 
بوبیــت و تکامــل و تربیــت انســان  یــده اســت و ایــن تــالش جزئــی از برنامــه ر مخلوقــات آفر

اســت.38
کــه خداونــد  یــم مقــام انســان آن چنــان واال اســت  کر اســتعداد خلیفــه الهــی: از دیــدگاه قــرآن 
ــى َجاِعــٌل ِفــى  ــک ِلْلَماِئكــِة ِإِنّ ــاَل َرّبُ

َ
 ق

ْ
ِإذ کــرده اســت:>َو او را بــه جانشــینی خــود در زمیــن انتخــاب 

ــینی  ــد از جانش ــه خداون ک ــت  ــورد اس ــک م ــن ی ــط همی ــرآن فق ــرة،2 / 30( در ق < )البق
ً

ــة
َ

األْرِض َخِليف
کــرده اســت و منظــور از جانشــینی انســان، جانشــینی خــدا بــر روی زمیــن  انســان صحبــت 

کن بوده انــد.39 کــه در زمیــن ســا کــه جانشــین موجــودات قبلــی شــود  ــه ایــن  اســت ن
یــرا انســان از خــدای ســبحان  از نظــر قــرآن »مالئکــه« شایســتگی خالفــت را نداشــتند ز
کــه در وســع و طاقــت مالئکــه نیســت  تــی را نمایــش می دهــد و اســراری تحمــل می کنــد  کماال
کــه مالئکه»أســماء« را نمی دانســتند ولــی انســان بــه قــدرت خداونــد دارای علــم  و آن ایــن بــود 
َهــا… < )البقــرة،2 / 31( و بــه همیــن خاطــر انســان شایســتگی 

َ
كّل َم آَدَم األْســَماَء 

َ
األســماء شــد>َوَعّل

کــرد.40 خلیفــۀ الهــی پیــدا 
ــم األســماء« چــه بــود؟ می تــوان گفــت: تعلیــم أســماء عبــارت اســت 

ّ
در این کــه منظــور از »عل

از علــم اســرار آفرینــش، خداونــد علمــی را بــه انســان آموخــت تــا بــه وســیلۀ آن بتوانــد از امــور 
گــردد، موجــودات را بشناســد فلســفه اســرار موجــودات مختلــف جهــان  گاه  مــادی و معنــوی آ
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ر و شــکوفا ســازد.41 یــش بــارو کنــد و آنهــا را در جهــت هــدف خلقــت خو آفرینــش را درک 
از آیــات مربــوط بــه خالفــت آدم )البقــرة،2 / 30؛ ص،38 / 26؛ األعــراف،7 / 69؛ یونــس،10 / 14، و …( دو 

کامــاًل مشــهود اســت:  ــه فرشــتگان  نکتــه و نقطــه فضیلــت انســانی نســبت ب
ــه  ــا توجــه ب ــرای فرشــتگان و ب ــودن او ب ــوزگاری انســان و دیگــری مســجود ب یکــی از مقــام آم
گــذر از مــرز  ــا  ــد همتــای فرشــتگان باشــد، بلکــه ب ــه تنهــا می توان کامــل ن ــری انســان  ایــن دو برت
کــه آنهــا هــم اســماء را از انســان  گونــه ای  گیــرد، بــه  ــم و مســجود آنــان قــرار 

ّ
فرشــتگی می توانــد معل

کننــد.42 کامــل بیاموزنــد و هــم در برابــرش ســجده 
ویژگــی اختیــار در قــرآن: انســان در قــرآن، موجــودی مختــار می باشــد و تنهــا موجــودی اســت 
کــه خداونــد  < )المدّثــر،74 / 38( از ایــن 

ٌ
ــٍس ِبَمــا كَســَبْت َرِهيَنــة

ْ
 َنف

ُ
کــه آزادی و اختیــار در عمــل دارد>كّل

ا َهَديَنــاُه 
َ
یــش می دانــد نشــان دهنــده آزادی و اختیــار اوســت.>ِإّن انســان را مســئول اعمــال خو

فعلى هــا<  َســاَء 
َ
أ َوَمــْن  ِســِه 

ْ
ِلَنف

َ
ف َصاِلًحــا  َعِمــَل  3(؛>َمــْن   / وًرا<)اإلنســان،76 

ُ
كف ــا  ِإّمَ َو ــاكًرا 

َ
ش ــا  ِإّمَ ــِبيَل  الّسَ

)فصلــت،41 / 46(.

کنیــم خواهیــم دیــد  گــر دقــت  کــه ا یــم می تــوان یافــت  کر یــادی در ایــن زمینــه در قــرآن  آیــات ز
کــه در مــوارد فــراوان بــا ترکیبــات و اشــکال مختلفــی، خداونــد کارهــای اختیــاری انســان ها را بــه 

خودشــان نســبت می دهــد و خــود را از ظلــم مبــری می دانــد.
ــر شــده اســت و در  ــاره عمــل و مشــتقات آن ذک ــه فقــط درب ــرآن مجیــد در حــدود 30 آی در ق
تمــام ایــن آیــات عمــل و کار بــه خــود انســان نســبت داده شــده اســت. بعضــی از آنهــا در مواقعــی 
کــه خداونــد می خواهــد عــذاب مصیبت هــای دنیــوی را بــه آنهــا گوشــزد کنــد می فرمایــد:  اســت 
کــه می خواهــد  ایــن عــذاب نتیجــه عمــل خودتــان می باشــد از نــگاه قــرآن انســان در هــر چــه 
کــه رســیدن بــه لذایــذ و شــهوات دنیــوی یــا  و اراده می کنــد مجبــور نیســت و نتیجــه اراده او 
کــه بــا  کســی  ســعادت جاودانــی اســت، مــورد اراده خداونــد می باشــد و بــه عبــارت روشــن تر 
ــه اراده خــود  ــد اســت ن ــورد اراده خداون ــرد، نتیجــه طبیعــی آن، م ک ارادۀ خــود راهــی انتخــاب 

يكــوُن< )یــس،36 / 82(43
َ

كــْن ف ــُه  ــوَل َل
ُ

ْن يق
َ
ــيًئا أ

َ
َراَد ش

َ
ا أ

َ
ــُرُه ِإذ ْم

َ
َما أ

َ
انســان>ِإّن

عقــل و اندیشــه: یکــی از ابعــاد وجــودی انســان عقــل و اندیشــه اســت، انســان موجــودی 
کــه دعــوت بــه تفکــر و  کــه در او اســتعدادهای عقلــی بالقــوه نهفتــه اســت. آیــات قرآنــی  اســت 
 بــا الفــاظ »عقــل« ،»تفکــر« ،»تدّبــر« ،»تفّقــه« و … 

ً
یــاد اســت و معمــوال اندیشــه می کنــد در قــرآن ز

در قــرآن تکــرار شــده اســت و همــٌه آن هــا عصــاره دیــن و خمیــر مایــۀ تکامــل و پیشــرفت انســان 
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 ِفــى 
َ

كــُرون< )النحــل،16 / 11 و 69(؛>ِإّن
َ

ــْوٍم يَتف
َ

 ِلق
ً

ِلــک ليــة
َ

 ِفــى ذ
َ

را همیــن اندیشــه و تفکــر می دانــد:>ِِإّن
كــُروَن< )الرعــد،13 / 3، الزمــر،39 / 42، الجاثیــه،45 / 13( و ….

َ
ــْوٍم يَتف

َ
ــاٍت ِلق ِلــک لي

َ
ذ

یــم انســان بــه وســیلۀ عقــل و اندیشــۀ خــود می توانــد بــه مبــدأ آفرینــش پــی بــرد  کر از نظــر قــرآن 
کــه جهــان را صاحبــی باشــد خــدا  و هــدف داری جهــان هســتی را درک کنــد. یعنــی: درک کنــد 
ِســِهْم َمــا َخَلــَق 

ُ
ْنف

َ
كــُروا ِفــى أ

َ
َوَلْم يَتف

َ
کــه آن را بــرای رســیدن بــه هــدف خاصــی آفریــده اســت.>أ نــام 

ــَماَواِت َواألْرَض َوَمــا َبيَنُهَمــا ِإال ِباْلَحــق< )روم،30 / 8(.44 اهَّلُل الّسَ
تریــن موهبتــی الهــی اســت بــه انســان و برتــری دهنــدۀ او بــر حیــوان اســت  بنابرایــن عقــل باال
گــر بــا تکیــه بــر عقــل نبــود،  عقــل زبــان مشــترک بیــن تمــام انســان ها و ادیــان اســت، یعنــی: ا
کننــد از طرفــی دیگــر عقــل، قــوام حجیــت  پیامبــران هرگــز نمی توانســتند رســالت خــود را اثبــات 
ک تکلیــف و ثــواب و عتــاب هــم بــه عقــل اســت. بــا عقــل اســت  هــر حجتــی اســت. یعنــی: مــال

گمراهــی تشــخیص داده می شــود.45 کــه حــق از باطــل، شــّر از خیــر و هدایــت از 
ــاد شــده اســت در روایتــی،  ــه عنــوان رســول و حجــت باطنــی ی ــات از عقــل ب در لســان روای
امــام صــادق)ع( خطــاب بــه هشــام بــن حکــم ایــن گونــه می فرمایند:»یــا هشــام اّن هلل علــی النــاس 
ئّمــه)ع( و أّمــا الباطنــة  حجتیــن: ظاهــرة و حجــة باطنــة، فأّمــا الظاهــرة فالّرســل و األنبیــاء و األ

فالعقــول«.46
امــا عقــل چگونــه می توانــد بــرای انســان کرامت به شــمار رود؟ عالمــه طباطبایــی می فرماید: 
کــه بــه هیــچ موجــود دیگــری داده نشــده اســت و انســان بــه وســیله  یــم انســان بــه عقــل اســت  تکر
آن خیــر را از شــر و نافــع را از مضــر و نیــک را از بــد تمیــز می دهــد موهبت هــای دیگــری از قیبــل 

کــه عقــل باشــد.47 نطــق و خــط و امثــال آن نیــز زمانــی محقــق می شــود 

کرامت انسان در تورات ویژگی های مبتنی بر 
یــرا او بــه صــورت خداوند ســاخته شــده  یــژه ای دارد، ز در تــورات انســان بــرای خــدا اهمیــت و

اســت: »پــس خــدا آدم را بــه صــورت خــود آفریــد او را بــه صــورت خــدا آفرید«)پیدایــش،20 / 27(.
کــه انســان »بــه  یژگــی انســان در تــورات باشــد  و ایــن شــاید بزرگتریــن افتخــار و ارزش و و
کــه  یژگــی برخــوردار اســت  صــورت خــدا« آفریــده شــده اســت. از نــگاه تــورات انســان از چنــان و

ــد. ــته باش ــوران داش ــان و جان گیاه ــن و  ــر زمی ــلط ب ــد تس می توان
یــض  گیاهــان و جانــوران را بــه انســان تفو در ســفر پیدایــش: خداونــد تســلط بــر زمیــن و 
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ر  گفــت: بــارو می کنــد و حتــی خــوراک انســان را هــم از آنهــا تهیــه می کنــد:»و خــدا بــه ایشــان 
یــا و پرنــدگان آســمان  ید و در آن تســلط نماییــد و بــر ماهیــان در ید و زمیــن را پــر ســاز کثیــر شــو و 
کنیــد و … همــه علف هــای تخــم دار … و  ــد، حکومــت  ــر زمیــن می خزن کــه ب ــی  و همــه حیوانات

همــۀ درخت هــای میــوه دار … بــرای شــما خــوراک باشــد )پیدایــش،2 / 29/28(.
کــه حکومــت بــر  و همچنیــن ایــن مطلــب نشــان دهنــده شایســتگی و لیاقــت انســان اســت 
زمیــن بــه او داده می شــود در حالــی کــه حکومــت واقعــی در دســت خداونــد اســت )پیدایــش،26 / 1(.

همچنیــن مواضــع متعــددی از تــورات، خداونــد بــه انســان « برکــت »می بخشــد و ایــن یکــی 
دیگــر28( »و خــدا، نــوح و پســرانش را برکــت داد…«)پیدایــش،9 / 1(.

تــر اســت و انســان برتــری دارد:»خداونــد خــدا  از نظــر تــورات مقــام انســان از فرشــتگان هــم باال
کــه چــه  رد تــا ببینــد  هــر موجــود صحــرا و هــر پرنــده آســمان را از زمیــن بسرشــت و نــزد آدم آو
ــام او شــد«)پیدایش،2 / 19( اســمی از  ــام خواهــد نهــاد و آنچــه هــر ذی حیــات را خوانــد، همــان ن ن

فرشــتگان نمی بــرد.
یژگی هــای کرامــت انســان در تــورات: »دمیــدن روح در انســان توســط خداونــد  یکــی دیگــر از و
ک زمیــن سرشــت و در بینــی وی روح حیــات دمیــد و  اســت:« خداونــد خــدا پــس آدم را از خــا

آدم نفــس زنــده شــد«)پیدایش،2 / 7(.
یژگی هــای انســان در تــورات اختیــار آزادی انتخــاب  ویژگــی اختیــار در تــورات: یکــی از و
ــه  ــورات ب ــز می کنــد: در ت ــات متمای کرامــت انســان اســت و او را از حیوان ــر  کــه مبتنــی ب اســت 
گاه امــر مشــکوک  کیــد شــده اســت. اختیــار در دیــن یهــود هیــچ  کلــی بــر آزادی انتخــاب تأ طــور 
اوســت. »خــوردن میــوه  از اختیــار  آدم  نبــوده اســت. نخســتین عمــل شــخصی  و مبهمــی 

ممنوعــه«. 
خداونــد بــه آدم دســتور داد و گفــت:»از همــه درختــان بــاغ بــی ممانعــت بخــور امــا از درخــت 
کــه از آن خــوردی هــر آینــه خواهــی مرد«)پیدایــش،2  زی  یــرا رو معرفــت نیــک و بــد زنهــار نخــوری ز

.)18/16 /

ــود حــوا را فریــب داد و ســپس  کــه همــان »مــار« ب ــورات، شــیطان  گفتــه ت و ســرانجام طبــق 
حــوا »آدم« را فریــب داد و از درخــت ممنوعــه، میــوه خوردنــد و از بهشــت ـ عــدن ـ رانــده شــدند و 
یــش  یــش، سرنوشــت خو ایــن موضــوع حکایــت از آزادی انســان اســت و انســان بــا انتخــاب خو

را رقــم مــی زنــد.
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گفــت: هــر آینــه نخواهــی مــرد بلکــه خــدا می دانــد  در ســفر پیدایــش می خوانیم:»مــار بــه زن 
یــد چشــمان شــما بــاز می شــود و ماننــد مــا عــارف نیــک و بــد خواهیــد  کــه از آن بخور زی  در رو
ــه نظــر خــوش نمــا و درختــی  ــرای خــوراک نیکوســت و ب ــه آن درخــت ب ک ــد  شــد و چــون زن دی
گرفتــه، بخــورد و بــه شــوهر خــود نیــز داد و او خــورد … پــس  دلپذیــر و دانــش افــزا، پــس از میــوه اش 

کرد…«)پیدایــش،3 / 24/1(. خداونــد او را ازبــاغ عــدن بیــرون 
کــه حیــات  رم  ز آســمان و زمیــن را بــر شــما شــاهد مــی آو و در جــای دیگــر می خوانیــم: »امــرو
یّتــت زنــده  گذاشــتیم پــس حیــات را برگزیــن تــا بــا ذر و مــوت و برکــت و لعنــت را پیــش روی تــو 
کــه خوبــی و بــدی بــه دســت خــود انســان اســت، بــه  بمانــی« )تثنیــه،30 / 19(. در تــورات ایــن اصــل 
ز برکــت و لعنــت را پیــش شــما می گــذارم« )تثنیــه،11 /  خوبــی بیــان شــده اســت: »ببیــن، مــن امــرو
ز زندگــی و خوبــی و مــرگ و بــدی را پیــش روی تــو گذاشــته ام«)تثنیه،30 / 15(. 26(.»ببیــن مــن امــرو

ــان  ــن هم ــد و ای کن ــاب  ــد را انتخ ــا ب ــوب ی ــه خ ک ــت  ــار اس ــه مخت ــورات همیش ــان در ت انس
یژگــی برتــری انســان نســبت بــه حیوانــات و موجــودات دیگــر روی زمیــن اســت:»تو زندگــی را  و
یّتــت زنــده بمانــی« )تثنیــه،30 / 19(.»همانــا آدم مثــل یکــی از مــا شــده  برگزیــن تــا آن کــه خــودت بــا ذر

کــه نیــک و بــد را بدانــد« )پیدایــش،30 / 22(. اســت 

کرامت انسان در قرآن و تورات مقایسه ویژگی های مبتنی بر 
1. در قــرآن ســخن از خالفــت انســان از ســوی خداونــد بــرای اجــرای احــکام و دســتوراتش 
ــورات صراحتــًا ســخن از خلیفــه الهــی انســان  کــه در ت در زمیــن می باشــد )البقــرة،2 / 30( در حالــی 
کــه البتــه قــرآن نیــز آن را تأییــد می کنــد )پیدایــش،2  نمی باشــد بلکــه فرمانروایــی انســان آمــده اســت 

.)28 /

2. در قــرآن و تــورات آمــده اســت کــه آدم موجــودات را نامگــذاری کــرد؛ یعنــی: همــان »تعلیم 
کــه در تــورات نامگــذاری حیوانــات و پرنــدگان از طــرف خــدا بــه آدم  أســماء«با ایــن تفــاوت 
گــذار گردیــد )پیدایــش،2 / 20/19(. ولــی در قــرآن بــه طــور مطلــق »اســماء« آمــده اســت؛ یعنــی: ذکــر  وا

حیوانــات و پرنــدگان نیســت و شــاید اطــالق قــرآن بیشــتر اســت )البقــرة،2 / 30(.
3. در تــورات خداونــد حیوانــات و پرنــدگان را حاضــر می کنــد تــا ببینــد بــر آنهــا چــه نــام 
نهد  )پیدایــش،2 / 19( ولــی در قــرآن نامگــذاری را خداونــد بــه آدم آمــوزش می دهــد )البقــرة،2 / 30(.
کــه مخاطــب قــرآن در بیشــتر مــوارد انســان  4. تفــاوت عمــده قــرآن بــا تــورات در ایــن اســت 
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ــوم بنــی  ــوارد، مخاطبــش ق ــورات در بیشــتر م ــی در ت کلمــه ـ.ول ــه معنــای عــام  اســت ـ انســان ب
اســرائیل اســت کــه البتــه بــا کمــی مســامحه و تعمیــم می توانیــم بــه کل انســان ها تطبیــق بدهیم.

5. در قرآن و تورات انسان از روح خدایی برخوردار است )ص،38 / 70(، )پیدایش،2 / 7(.
یژگــی اختیــار می باشــد و انســان مختــار در هــر دو  6. در قــرآن و تــورات، انســان دارای و

کتــاب ســتوده شــده اســت. )فصلــت،41 / 46(، )تثنیــه،11 / 26(.
)البقــرة،2 / 30(،  پیــدا می کنــد.  أســماء دســت  تعلیــم  بــه مقــام  انســان  تــورات  و  قــرآن  7. در 

.)19  / )پیدایــش،2 

مبنای تشریعات قرآن و تورات
گفتــه  کــه همــه دســتورات و تکالیــف  در ایــن قســمت بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت 
کرامــت و ارزش انســان و بــا هــدف تکامــل  کتــاب مقــدس، بــر مبنــای توجــه بــه  شــده در ایــن دو 
معنــوی او بــوده اســت، یعنــی: در ایــن تکالیــف و توصیه هــا بــه حــّد و حــدود انســان و توانایــی او 
گرفتــه  و حــاالت او توّجــه شــده اســت و در واقــع ارزش و احتــرام او در رأس همــه دســتورات قــرار 

است.
کــه انســان  مبنــای تشــریعات قــرآن: یکــی از اهــداف عبــادات در اســالم و قــرآن ایــن اســت 
كاُنــوا  َلــْو  اْلَحيــَواُن  َلِهــى   

َ
الِخــَرة اَر 

َ
الــّد  

َ
ِإّن َو َوَلِعــٌب  َلْهــٌو  >ِإال  کنــد  آمــاده  آخــرت  زندگــی  بــرای  را 

ــا َجَعْلَنــا 
َ
يْعَلُمون<)العنکبــوت،29 / 64(. و ایــن آمادگــی جــز بــا عبــادت و آزمایــش میســر نیســت: >ِإّن

ْحَســُن عمًا<)الکهــف،18 / 7(. و یــا در ســوره آل عمــران 
َ
يُهــْم أ

َ
 َلَهــا ِلَنْبُلَوُهــْم أ

ً
يَنــة َمــا َعَلــى األْرِض ِز

ــَم  ــُدوا ِمْنكــْم َويْعَل ــَن َجاَه ِذي
َ
ــِم اهَّلُل اّل ــا يْعَل  َوَلّمَ

َ
ــة

َ
ــوا اْلَجّن ْن َتْدُخُل

َ
ــْبُتْم أ ْم َحِس

َ
ــم می فرمایــد:>أ کری ــرآن  ق

يــَن< )آل عمــران،3 / 142(. اِبِر الّصَ
یــدن بــه خداونــد رســیدن بــه او »مــا  رز کمــال رســیدن و عشــق و و عبــادت واقعــی یعنــی بــه 

عبدتــک خوفــًا مــن نــارک و الطمعــًا فــی جّنتــک بــل وجدتــک اهــاًل للعبادةفعبدتــک«.48
پــس هــدف همــان حقیقــت اســت، یعنــی: خــود خــدا هــدف اســت و ایمــان در اســالم 
یبایــی و نــه  هــدف اســت نــه وســیله، ایمــان بــه خــدا هــدف اســت و نــه علــم هــدف اســت و نــه ز

عدالــت و نــه محبــت بلکــه همــه همــراه و تــوأم بــا حقیقــت هســتند«.49 
کــه  زه خواهیــم پرداخــت از آن جهــت  از ایــن رو در ایــن مقــال بــه دو عبــادت نمــاز و رو

بیشــترین اهمیــت تأثیــر را در جــان آدمــی و تعالــی بخشــی او دارا می باشــند.
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کلمــه »الصــالة« و مشــتقات آن مجموعــًا 99 بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت  نمــاز در قــرآن: 
ــاِء َواْلُمْنكر<)العنکبوت،29 

َ
ْحش

َ
 َتْنَهــى َعــِن اْلف

َ
ــاة  الّصَ

َ
کــه بیشــتر بــه صورت»الصــالة« آمده اســت. >ِإّن

.)45 /

در دیــدگاه قــرآن نمــاز انســان را از فحشــا و منکــر بــاز مــی دارد نمــاز از دیــدگاه قــرآن، موجــب 
ِقِم 

َ
 ِلِذكِری<)طــه،20 / 14(>َوأ

َ
ــاة ِقــِم الّصَ

َ
زوال ســیئات می شــود، نمــاز در قــرآن یعنــی یــاد خداونــد >َوأ

ــيَئات …<)هــود،11 / 114(. ِهْبــَن الّسَ
ْ

 اْلَحَســَناِت يذ
َ

يــِل ِإّن
َ
ــا ِمــَن الّل

ً
َهــاِر َوُزَلف

َ
ــى الّن

َ
 َطَرف

َ
ــاة الّصَ

بــه فرمــوده پیامبــر)ص( آتش هــای  کــه  کوثــر اســت  نمــاز یــک عنصــر روان و یــک چشــمه 
گذشــته را خامــوش می کنــد؛ »ای هــا النــاس قومــوا الــی میزانکــم آلتــی اوقدتموهــا علــی ظهــور 

کــم فاطفؤهــا بصلوتکــم«.50
رش فضائــل اخالقــی و تکامــل معنــوی انســان اســت.»أال إّن الصلــوة مأدبــة  نمــاز وســیله پــرو

اهلل فــی االرض قدهنأهــا ألهــل رحمتــه فــی کلّ یــوم خمــس مــّراٍت«.51
ــم حــق  گــزار مــورد تکری کــه نمــاز  ــرد  ــاال می ب ــا آنجــا مقــام انســان را ب ــرآن، نمــاز ت ــدگاه ق از دی
نیــرو  انســان؟  بــه  نمــاز  ُمكَرُمون<)المعــارج،70 / 35(.  ــاٍت 

َ
َجّن ِفــى  وَلِئــک 

ُ
>أ قــرار می گیــرد.  تعالــی 

.)45  / اْلَخاِشــِعيَن<)البقرة،2  َعَلــى  ِإال   
ٌ

َلكِبيــَرة َهــا 
َ
ِإّن َو ــاِة  َوالّصَ ْبــِر  ِبالّصَ می بخشد>َواْســَتِعيُنوا 

کدام از مراحل نماز، فعل و حال یک پیغمبر است:  گفته اند هر  و 
طهارت فعل أیوب است )ص،38 / 41(.
 تکبیر ذکر ابراهیم)ع( )الصافات،37 / 107(.

قیام خدمت زکریاست )آل عمران،3 / 39(.
رکوع فعل داوود است )ص،38 / 24(.

سجود حال اسماعیل است )الصافات، 37 / 103(.
تشهد فعل یونس است )الصافات 37 / 140(.

تسبیح فعل فرشتگان )الشوری،42 / 5(.
کرامــت ایــن پیغمبــران  کنــد رب العــّزه او را  کــه مؤمــن دو رکعــت نمــاز بــا خشــوع  هنگامــی 

دهــد و بــه درجــات عرفانــی آنــان رســاند.52
بنابرایــن نمــاز، عامــل بســیار مؤثــر در ارتقــاء روح انســان از عالــم مــاده بــه عالــم معنــا اســت 

ــد: »اقــرب مــا یکــون العبــد مــن اهلل اذا ســجد«. 53 امــام علــی)ع( فرمودن
بردارنــده یــاد خــدا و ســپاس از او و نیایــش و آمــرزش خواهــی اســت و لــذا بــا توجــه بــه  نمــاز در
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کــه هــدف از تشــریع نمــاز، تکامــل معنــوی و باطنــی انســان  آیــات و روایــات فــوق درمــی یابیــم 
بوده اســت.

زه تمــام ملــل و مذاهــب اســت و  نمــاز در تــورات: نمــاز یکــی از جملــه واجبــات دینــی هــر رو
ــم و صحبــت بــا خــدا و خواســتن احتیاجــات و اظهــار شــکر و امتنــان بــرای 

ّ
قصــد نمــاز از تکل

رده  الطــاف و مراحــم او تعالــی می باشــد. و نمــاز جــز بــه حضــرت ایــزد تعالــی دیگــری بجــا آو
کتــاب مقــدس / 887(. نمی شــود )تثنیــه،6 / 13؛ قامــوس 

لــت خاصــی بــر نمــاز نمایــد  کــه دال در تــورات واژه نمــاز ذکــر نشــده اســت و همچنیــن واژه ای 
در عهــد قدیــم وجــود نــدارد بلکــه بــا نمــاز بــا اصطــالح دعــا و عبــادت تــوأم اســت بنابرایــن 
یــم  یــه را بپذیر تشــخیص مــرز میــان دعــا و نمــاز بســیار ســخت اســت و شــاید بهتــر باشــد ایــن نظر

کــه عبــادت بــه شــکل نمــاز، مدت هــا بعــد از موســی بــه آئیــن یهــود راه یافــت.54
کــرد:  در ســفر پیدایــش دربــاره دعــا ـ نمــازـ ابراهیــم چنیــن می خوانیــم: »ابراهیــم نــزد خــدا دعــا 

کنیــزش را شــفا بخشــید«)پیدایش،20 / 17(. و خــدا ابــی ملــک و زوجــۀ او و 
رد موســی  یــاد بــر آو و یــا دربــاره دعــای حضــرت موســی)ع( آمــده اســت: »و قــوم نــزد موســی فر

نــزد خداونــد دعــا نمــود و آتــش خامــوش شــد«)اعداد،11 / 2(.
و همچنیــن موســی)ع( بــرای نجــات قــوم خــود و هــارون دعــا می کنــد و خداونــد دعــای او را 
اجابــت می کنــد؛»… و خداونــد آن مرتبــه نیــز مــرا اجابــت نمــود و … بــرای هــارون نیــز در آن وقــت 

کردم«)تثنیــه،9 / 20/19(. دعــا 
گونــه اعمــال ظاهــری و بــی  کــه در عبــادت و دعــا بایــد از هــر  کیــد شــده اســت  در تــورات تأ
کــرد:»از یهــوه خدایــت بترســی و در همــه  ــا نیــت خالــص خداونــد را دعــا  کــرد و ب توجــه پرهیــز 
ــه  ــه تمامــی دل و ب ــداری و یهــوه خــدای خــود را ب ــی و او را دوســت ب طرف هایــش ســلوک نمای

تمامــی جــان خــود عبــادت نمایی«)تثنیــه،10 / 10(.
کــرد در آیــات مختلــف  کــه بایــد بــا تمامــی وجــود خداونــد را عبــادت  تــرس از خداونــد و ایــن 

کیــد و تکــرار شــده اســت )تثنیــه،6 / 5 و 13(. تــورات تأ
گذشــته مراســم قربانی هــا تشــکیل مــی داد و دعاهــای لفظــی در  اســاس عبــادت یهــود را در 
یرانــی معبــد مقــدس یهودیــان در بیــت المقــدس در ســال  کنــار آن قــرار می گرفــت امــا پــس از و
کالمــی  69 میــالدی، بــه علــت توقــف مراســم قربانــی، اصــل عبــادت یهــود بــر نمــاز و دعاهــای 
گرفــت.55 زی را بــه خــود  گرفــت و بــا گذشــت زمــان، آییــن و متــن نمازهــا شــکل مــدرن امــرو قــرار 
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کیــد و تشــویق قــرار  کتــب شــفاهی یهودیــت ـ تلمــود ـ نمــاز بــه صــورت جماعــت مــورد تأ در 
کــه افــراد  گرفتــه اســت و عــالوه بــر نمازهــای فــردی و خصوصــی، نمازهــای جماعتــی نیــز هســت 
کــه ایــن فرایــض و  ــد  ــو را امــر می فرمای موظــف در شــرکت در آن هســتند:»امروزه یهــوه خدایــت ت
احــکام را بجــای آوری پــس آنهــا را بــا تمامــی دل و جــان خــود نــگاه داشــته، بجــا آور«)تثنیــه،26 / 16(.
ر و خودخواهــی«  کــه انســان بــر روی »غــرو دعــا و تضــرع در نــزد خداونــد مســتلزم ایــن اســت 
یــش پــا گــذارد و تــرس از خداونــد باعــث خواهــد شــد کــه مواظب»هــوی و هوس« خود باشــد  خو
کنــد و توجــه داشــتن بــه خــدا در تمامــی لحظه هــا در تمامــی مکان هــا باعــث  کنتــرل  و آن را 
کــه انســان خــدای دیگــری را بــرای خــود نگیــرد و همــه اینهــا باعــث تکامــل روح و  خواهــد شــد 
کــه دربــاره برنامه هــا و تشــریعات  روان انســان خواهــد شــد و تمامــی ایــن برنامه هــا و تشــریعات 
کــه دربــاره نمــاز و دعــا و تضــرع و زاری و تــرس از خداونــد در تــورات آمــده اســت جهــت تکامــل 
بخشــی انســان اســت و ایــن کــه بــه او ارزش و کرامــت بدهــد و او را از مرحلــه حیوانیــت به ســوی 
کــرام از جمیــع امت هایــی  انســانیت واقعــی و خدایــی ســوق دهــد. »و تــا تــو را ســتایش و نــام و ا

گردانــد و …«)تثنیــه،26 / 19(. کــه ســاخته اســت، بلنــد 

مقایسه نماز در قرآن و تورات:
کلمــه »صــالة = نمــاز« نیامــده اســت و نمــاز در غالــب دعــا و راز و نیــاز مطــرح  1. در تــورات 

شــده اســت )تثنیــه،26 / 16(.
2. احکام نماز ـ دعا ـ در تورات به طور مشخص بیان نشده است.

کــه دانشــمندان  کتــب شــفاهی یهــود مثــل تلمــود، دربــاره نمــاز عباراتــی آمــده اســت  3. در 
ــًا  ــاز را دقیق ــرایط و آداب نم ــود و ش ــده ش ــت خوان ــه جماع ــا ب ــه نمازه ک ــد  کرده ان ــد  کی ــود  تأ یه

کرده انــد.56 مشــخص 
لــت بــر نمــاز بــا احــکام خــاص آن اســت در حــدود صــد بــار در آیــات  کــه دال 4. واژۀ صــالة 

یــم مطــرح شــده اســت. کر قــرآن 
یــم نمــاز قبــل از اســالم هــم در بیــن پیامبــران پیشــین مثــل حضــرت  کر 5. طبــق آیــات قــرآن 

ابراهیــم)ع(، اســحاق)ع(، موســی)ع( و … وجــود داشــته اســت.
کید و تأیید است. کتاب مقدس نماز و دعا مورد تأ 6. در هر دو 

کتاب از نماز و دعا، رشد و تعالی روحی و معنوی انسان بوده است. 7. هدف هر دو 
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زه در قــرآن بــا الفــاظ »الصیــام« و »صــوم« آمــده اســت و ســیزده بــار در قــرآن از  روزه در قــرآن: رو
زه دار صحبــت شــده اســت، البتــه لفــظ صــوم فقــط یکبــار در قــرآن آمــده اســت. زه و رو رو

ِذيــَن آَمُنــوا كِتَب 
َ
يَهــا اّل

َ
زه و احــکام آن صحبــت شــده اســت.>يا أ در ســوره بقــره دربــاره حکــم رو

يًضا  َمــْن كاَن ِمْنكــْم َمِر
َ

ياًمــا َمْعُدوَداٍت ف
َ
ــوَن أ

ُ
ق

َ
كــْم َتّت

َ
ْبِلكــْم َلَعّل

َ
ِذيــَن ِمــْن ق

َ
يــاُم كَمــا كِتــَب َعَلــى اّل َعَليكــُم الِصّ

ُهــَو َخيــٌر 
َ

َع َخيــًرا ف َمــْن َتَطــّوَ
َ

 َطَعــاُم ِمْســكيٍن ف
ٌ

وَنــُه ِفْديــة
ُ

ِذيــَن يِطيق
َ
َخــَر َوَعَلــى اّل

ُ
يــاٍم أ

َ
 ِمــْن أ

ٌ
ة

َ
ِعــّد

َ
ٍر ف

َ
ْو َعَلــى َســف

َ
أ

ْو َعَلــى 
َ
يًضــا أ ْليُصْمــُه َوَمــْن كاَن َمِر

َ
ــْهَر ف

َّ
ــِهَد ِمْنكــُم الش

َ
َمــْن ش

َ
ْن َتُصوُمــوا َخيــٌر َلكــْم ِإْن كْنُتــْم َتْعَلُمــوَن …ف

َ
َلــُه َوأ

يــُد ِبكــُم اْلُعْســر…<)البقرة،2 / 185/183(. يــُد اهَّلُل ِبكــُم اْليْســَر َوال يِر َخــَر يِر
ُ
يــاٍم أ

َ
 ِمــْن أ

ٌ
ة

َ
ِعــّد

َ
ٍر ف

َ
َســف

زه بــا محدودیت هــای  زه را « تقــوا »اعــالم می کنــد. در حقیقــت رو قــرآن مهم تریــن فلســفه رو
موقــت بــه انســان مقاومــت و قــدرت اراده و تــوان مبــارزه بــا حــوادث ســخت می بخشــد و چــون 
زه انســان را از عالــم  کنتــرل می کنــد بــر قلــب انســان نــور و صفــا می پاشــد رو غرایــز ســرکش را 
ُقــون< اشــاره  کــْم َتّتَ

َّ
َعل

َ
حیوانــات ترقــی داده و بــه جهــان فرشــتگان صعــود می دهــد و جمله:>ل

بــه همیــن حقایــق اســت.57
کــه احــدی در آن شــک نــدارد و  زه تقــوا اســت و فایــده داشــتن تقــوا مطلبــی اســت  فائــده رو
گــر بخواهــد بــه عالــم طهــارت و  کــه ا چــون هــر انســانی بــه فطــرت خــود ایــن معنــا را درک می کنــد 
رفعــت متصــل شــود و بــه مقــام بلنــد کمــال و روحانیــت ارتقــاء یابــد اولیــن چیــزی کــه الزم اســت 
کنــد و ایــن تقــوا تنهــا از  گســیختگی خــود جلوگیــری  کــه از افســار  بــه آن ملتــزم شــود ایــن اســت 

زه و خــودداری از شــهوت بــه دســت می آیــد.58 راه رو
و  تقــوا  درهــای  زه  رو وســیله  بــه  و  اســت  خودشناســی  و  رآزمایــی  زو یــک  زه  رو بنابرایــن 
مقاومــت در برابــر شــهوت بــه روی شــخص بــاز می شــود و نیــز می توانــد خــود بــه انجــام واجبــات 
الخــالص  ابتــالء  الصیــام  »و  می فرمایــد:  هــم  علــی)ع(  حضــرت  و  وادارد،59  مســتحبات  و 
کــه انســان بــه  زه در قــرآن بــر ایــن بــوده اســت  کــه مبنــای تشــریع رو الخلــق«.60 خالصــه ایــن 
کــه هــدف آفرینــش  یــش بپــردازد و بــه تقــوای الهــی برســد همــان چیــزی  یــت روح الهــی خو تقو

است.
روزه در تــورات: در قامــوس کتــاب مقــدس آمــده اســت کــه: روزه در تمــام اوقــات در میــان هــر 
طایفــه و هــر ملــت و مذهــب در موقــع ورود انــدوه و زحمــت غیــر مترقبــه معمــول بوده اســت. مثاًل 
وقتــی یونــس)ع( بــه نینــوا رفــت و خبــر ســرنگونی نینــوا را در چهــل روز آینــده داد: »مردمــان نینــوا، 

کــرده و از بــزرگ تــا کوچــک پــالس پوشــیدند«)یونس،10 / 5(.61 بــه خــدا ایمــان آوردنــد و روزه را نــدا 
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زه حضــرت موســی)ع(  زه اشــاره شــده اســت، رو کــه در تــورات صریحــًا بــه رو تنهــا جایــی 
ز و چهــل شــب آنجــا نــزد خداونــد بــود، نــان نخــورد و آب ننوشــید و او  اســت:» و چهــل رو

نوشــت«)خروج،36 / 28(. بــر لوح هــا  را  کالم  یعنــی ده  ســخنان عهــد، 
زه وجــود داشــته اســت،  ــورات، رو ــزول ت کــه در زمــان ن ــر ایــن  ــه دلیــل باشــد ب و شــاید ایــن آی
کتــاب مقــدس  کتــاب مقــدس خــالف ایــن مطلــب آمــده اســت. »در  کــه در قامــوس  هــر چنــد 
زه بــه طــور صحیــح معمــول  کــه قبــل از أیــام موســی رو بــه هیــچ وجــه اشــاره ای نیســت بــه ایــن 
زه داشــتن آن حضــرت و ایلیــا و خداونــد مــا عیســی بــه طــور معجــزه  ز رو بــوده اســت و چهــل رو

و خــارق العــاده عــادت بــوده اســت«.62
کــه  گناهانــی  کــه از طریــق آن، انســان قــادر اســت از  در عهــد قدیــم روزه وســیله ای اســت 
کنــد و قلــب خــود را بــرای خداونــد متواضــع گردانــد:  مرتکــب شــده اســت، اظهــار ندامــت و توبــه 
»پــس روی خــود را بــه ســوی خداونــد متوجــه ســاختم تــا بــا دعــا و تضرعــات و روزه و پــالس و 
کســتر مســألت نمایــم و نــزد یهــوه بــه خــدای خود دعا کــردم و اعتــراف نمــوده …«)دانیــال،9 / 4/3(. خا

مقایسه روزه در قرآن و تورات:
کتــاب قــرآن و تــورات آمــده اســت و  کــردن، در هــر دو  ک و خــودداری  زه و امســا 1. اصــل رو

کیــد شــده اســت )البقــرة،2 / 183؛ خــروج،34 / 28(. مــورد تأ
یــت روح و غلبــه بــر تمایــالت  ــی بــرای تقو

ّ
کل 2. در تــورات و قــرآن بــه عنــوان یــک اصــل 

کیــد شــده اســت )البقــرة،2 / 183؛ دانیــال،9 / 4/3(. تأ نفســانی 
زه هــای مســتحبی نیــز  زه اشــاره نشــده اســت و بــر رو کنونــی بــر وجــوب رو 3. در تــورات 

نــدارد. لتــی  دال
زه  4. قــوم یهــود بیشــتر در مواقــع خطــر و یــا بــرای حــل مشــکلی و مصیبتــی اقــدام بــه رو
ز بعــد  ــا غــروب آفتــاب رو زه قــوم یهــود از غــروب آفتــاب شــروع می شــد ت ــد و رو گرفتــن می کردن

ادامــه داشــت.63
ــا غــروب  ــوع فجــر »اذان صبــح« ت زه واجــب اعــالم شــده اســت و قبــل از طل ــرآن رو 5. در ق

آفتــاب ادامــه دارد )البقــرة،2 / 187(.
حکمــت عبــادات در تــورات: حضــرت موســی)ع( پیروانــش را بــه عبــادت خــدای یگانــه 
کــه نــام او غیــور اســت  یــرا یهــوه  کــرده اســت: »زنهــار خــدای غیــر را عبــادت منمــا ز دعــوت 
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اســت«)خروج،14 / 14(. خــدای غیــور 
و یــا در ســفر خــروج می خوانیــم: »صورتــی تراشــیده و هیــچ تمثالــی از آنچــه در باال در آســمان 
اســت و از آنچــه در پاییــن زمیــن اســت و … بــرای خــود مســاز نــزد آنهــا ســجده مکــن و آن هــا را 

کــه مــن یهــوه، خــدای تــو می باشــم…«)خروج،20 / 5/4(. یــرا  عبــادت منمــا، ز
یــد بــا بــت پرســتان عهــد بنــدد و او را عاصــی  کــه بــه موســی)ع( بگو خــدا فرشــته را می فرســتد 

نگردانــد )خــروج،32 / 33/23(.
آئیــن نیایــش اســرائیلی بــه عنــوان یــک نظــام و مجموعــه رســمی از مراســم عبــادات گروهــی، 

ظاهــرًا پیــش از عصــر موســی)ع( وجــود نداشــته اســت.64
نخســتین اشــارات »ســفر پیدایــش« در ارتبــاط بــا بــزرگ داشــت خداونــد درباره اعمــال فردی 
اســت: قابیــل و هابیــل )پیدایــش،4 / 4/3( و نیــز نــوح پــس از طوفــان )پیدایــش،8 / 20( قربانی هایــی بــه 

پیشــگاه خداونــد تقدیــم داشــته اند.
ــر  کــه آغــاز آن لعــن ب ــوح اســت  کــه متــن آن حفــظ شــده اســت دعــای ن نخســتین دعایــی 
گفــت متبــارک بــاد یهــوه خــدای  کنعــان و ســپس شــامل عبارتــی در ســتایش خداونــد اســت »و 

کنعــان بنــده او باشــد«)پیدایش،9 / 26(. ســام و 
ــی  ــدا و قربان ــا خ ــاط ب ــا و ارتب ــل دع ــادات از قبی ــه عب ــادی ب ی ــفارش ز ــورات س ــن در ت بنابرای
گذاشــتن هــوای  یــر پــا  کــردن شــده اســت تــا انســان هــر چــه بیشــتر بــه خــدا نزدیــک شــده و بــا ز
گام  یشــه معنــوی و خدایــی شــدن  کمــال و ر یــش بــه ســوی  کــردن نقــش آثــار خو نفــس و قربانــی 

کرامــت دادن بــه انســان بــه عنــوان موجــودی بــا ارزش اســت. بــردارد و ایــن همــان جنبــه 
ــرای  ــه، ب ــن زمین ــورات در ای ــرآن و ت ــم ق ــی تعالی ــا بررس ــورات: ب ــرآن و ت ــادت در ق ــه عب مقایس
کتــاب آیاتــی بــرای آنهــا بــه عنــوان شــاهد وجــود  کــه در هــر دو  عبــادت آثــاری مشــخص می شــود 

کــه بــه صــورت فهرســت وار بیــان خواهــد شــد: دارد 
ُهــْم  ّبُ يْدِخُلُهــْم َر

َ
اِلَحــاِت ف ِذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الّصَ

َ
ــا اّل ّمَ

َ
أ

َ
الــف: رحمــت الهــی: قــرآن می فرمایــد: >ف

ِفــى َرْحَمِتــه< )الجاثیــة،45 / 30(؛ در تــورات هــم می خوانیــم: »آنــگاه یهــوه خدایــت اســیری تــو را 
کــرد« )تثنیــه،30 / 3(. ــو رحــم خواهــد  ــر ت برگردانیــده، ب

ب: برکــت دادن: عبــادت باعــث برکــت خداونــد بــه انســان ها خواهــد شــد: قــرآن می فرمایــد: 
ــراف،7 / 96(. در  ــَماِء َواألْرض…<)األع ــَن الّسَ ــَركاٍت ِم ــْم َب ــا َعَليِه َتْحَن

َ
ــْوا َلف

َ
ق

َ
ــوا َواّت ــَری آَمُن

ُ
ــَل اْلق ْه

َ
 أ

َ
ّن

َ
ــْو أ >َوَل

تــورات نیــز آمــده اســت کــه:« آنــگاه بــاران زمیــن شــما یعنــی بــاران اولیــن و آخریــن را در موســمش 
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ــه و شــیر، روغــن خــود را جمــع نمایــی )تثنیــه،12 / 14(.
ّ
خواهــم بخشــید، تــا غل

کــه در قــرآن  ج: رســیدن بــه قــرب الهــی: شــاید مهم تریــن اثــر عبــادت، قــرب الهــی باشــد 
ُبــوَن…  ّرَ

َ
ــَهُدُه اْلُمق

ْ
یــم می خوانیــم: >يش کر و تــورات و آیاتــی در ایــن زمینــه آمــده اســت: در قــرآن 

ــده  ــر آم ــاب مزامی کت ــن،83 / 21-28(. و در  ــون< )المطففی ُب ّرَ
َ

ــا اْلُمق ــَرُب ِبَه
ْ

ــا يش ــِنيٍم َعيًن ــْن َتْس ــُه ِم َوِمَزاُج
کــه: »بیائیــد خداونــد را بســرائیم و صخــره نجــات خــود را آواز شــادمانی دهیــم و بــه  اســت 

یم و بــا مزامیــر او را آواز شــادی دهیم«)مزامیــر،95 / 2-1(. حضــور او بــا حمــد نزدیــک شــو
د: وارث زمیــن و بهشــت: ســرانجام نیــک بــرای نیکــوکاران اســت و خداونــد آنهــا را وارث 
ــْن  ــاُء ِم

َ
ــْن يش ــا َم َه

ُ
ِ يوِرث

 األْرَض هَّلِلَّ
َ

ــُروا ِإّن ــاهَّلِل َواْصِب ــَتِعيُنوا ِب ــِه اْس ْوِم
َ

ــاَل ُموَســى ِلق
َ

کرد.>ق زمیــن خواهــد 
کالیــب  ِقيــَن< )األعــراف،7 / 128(. در تــورات نیــز می خوانیــم »لیکــن بنــده مــن 

َ
 ِلْلُمّت

ُ
ِعَبــاِدِه َواْلَعاِقَبــة

چونکــه روح دیگــر داشــت و مــرا تمامــًا اطاعــت نمــود، او را بــه زمینــی کــه رفتــه بــود داخــل خواهــم 
یــت او وارث آن خواهنــد شــد«)اعداد،14 / 24(. ســاخت و ذر

ا 
َ

ِإذ >َو اســت:  نیایــش  و  دعــا  مســأله  خــدا  بــا  ارتبــاط  وســایل  از  یکــی  دعــا:  اجابــت  هـــ: 
ــْم  ُه

َ
ــوا ِبــی َلَعّل ْليْســَتِجيُبوا ِلــى َوْليْؤِمُن

َ
ــاِن ف ا َدَع

َ
اِع ِإذ

َ
ــّد  ال

َ
ــَوة ِجيــُب َدْع

ُ
يــٌب أ ِر

َ
ــى ق ِإِنّ

َ
ــى ف ــاِدی َعِنّ َلک ِعَب

َ
َســأ

گــر از آنجــا یهــوه خــدای خــود را  ــُدوَن<)البقرة،2 / 186(. و در ســفر تثنیــه می خوانیــم: »ولیکــن ا
ُ

يْرش
کــه او را بــه تمامــی دل و بــه تمامــی جــان خــود تفّحــص  بطلبــی، او را خواهــی یافــت بــه شــرطی 

.)29  / نمایی«)تثنیــه،4 
کمــال  بنابرایــن اصــل عبــادت و دعــا و راز و نیــاز در درگاه خداونــد جهــت تقــّرب بــه خــدا و 
ــعادت و  ــر س ــاب ب کت ــن دو  ــاس ای ــت و اس ــده اس ــد ش کی ــدس تأ ــاب مق کت ــر دو  ــانی در ه انس

تکامــل معنــوی انســان بــوده اســت.

نتیجه
یــم و  کر کرامــت انســان و بحث هــای مربــوط بــه آن، در قــرآن  از بررســی و تطبیــق مســألۀ 
کنونــی ـ نقــاط مشــترک فراوانــی دارنــد  یــم و تــورات ـ  کر کــه قــرآن  تــورات بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

ــرد: ک ــر را اســتخراج  ی ــج ز ــوان نتای ــه در این جــا بیــان شــد می ت ک و از بررســی مختصــر 
ــا واژه هــای »آدم« ، »انــس« ، »انســان« و »بشــر« صحبــت  ــاره انســان، ب یــم درب کر 1. در قــرآن 
شــده اســت )اإلســراء،17 / 11 و …( و در تــورات بــا الفــاظ »آدم« »شــوی« و »نســاء«… بــه او اشــاره شــده 

اســت )پیدایــش،2 / 23(.
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کــه در جســم او دمیــده شــده  2. قــرآن علــت بــا ارزش بــودن انســان را »روح خدایــی« می دانــد 
کید شــده اســت کــه »خداونــد در وی روح  اســت )الســجدة،32 / 2( همــان طــور کــه در تــورات نیــز تأ

حیــات دمید«)پیدایش،2 / 7(.
کــه فرشــتگان بــر انســان ســجده  کرامــت و مقــام انســان در قــرآن بــه حــدی باالســت   .3

.)72  / )ص،38  می کننــد 
4. از دیدگاه قرآن انسان امانتدار خداست )األحزاب،33 / 72(.

5. قرآن تمام موجودات جهان آفرینش را مسخر انسان می داند )ابراهیم،14 / 32(.
6. از دیدگاه قرآن، انسان بر فرشتگان برتری اکتسابی دارد.

ک و روح خدایی تشــکیل شــده اســت )پیدایش،2  7. از دیــدگاه تــورات انســان از دو عنصــر خــا
.)7 /

کــرده  8. در تــورات انســان آفریــده شــده خداونــد اســت و خداونــد او را شــبیه خــود، خلــق 
اســت )پیدایــش،9 / 6(.

گیــرد و بــه خاطــر همیــن  9. از دیــدگاه تــورات انســان می توانــد حتــی بــه جــای خداونــد قــرار 
موضــوع خــدا او را از بهشــت بیــرون انداخــت )پیدایــش،6 / 7(.

کید شده است. 10. در قرآن و تورات به ارتباط انسان با خدا و راز و نیاز و عبادت تأ
کــردن انســان ها بــه  کلــی تــورات بــه انســان نــگاه مثبتــی اســت و ســعی در نزدیــک  11. نــگاه 

خــدا دارد.
12. در تــورات حکومــت بــر حیوانــات و آســمان ها و زمیــن بــه انســان داده شــده اســت 

.)28  / )پیدایــش،2 

هــی او در اجــرای احــکام و دســتوراتش در 
ّ
13. در قــرآن ســخن از خالفــت انســان و خلیفــة ال

هــی انســان بــا تعبیــر فرمانروایــی انســان یــاد شــده اســت 
ّ
زمیــن می باشــد و در تــورات از خلیفــة ال

)البقــرة،2 / 30؛ پیدایــش،2 / 28(.

ــم األســماء»در قــرآن دربــاره انســان آمــده اســت ولــی در تــورات ســخنی از آن 
ّ
14. مقــام « عل

نیســت )البقــرة،2 / 31(.
کرامــت انســان از قبیــل، اختیــار، دارا بــودن  یژگی هایــی مبتنــی بــر  15. در قــرآن و تــورات بــه و

کیــد شــده اســت. روح الهــی و کرامــت الهــی تأ
کــه در قــرآن  16. در تــورات نمــاز در غالــب دعــا و راز و نیــاز مطــرح شــده اســت در حالــی 
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ــه نمــاز دســتور داده شــده اســت. ــه ب بیــش از صــد آی
کــه عبــادت باعــث »رحمــت  کیــد شــده اســت  کتــاب طبــق آیــات موجــود، تأ 17. در هــر دو 

الهــی« ، »برکــت« ، »رســیدن بــه قــرب الهــی« و »اجابــت دعــا« خواهــد شــد.
زه بــه عنــوان یــک فریضــه الهــی معرفــی شــده اســت و احــکام آن دقیقــًا بیــان  18. در قــرآن رو
زه داری احــکام و مســائل مربــوط بــه  زه رو ــا وجــود تأییــد اصــل رو شــده اســت ولــی در تــورات ب
زه گرفتــن حضرت موســی)ع(  زه دقیقــًا بیــان نشــده و در خــود تــورات کنونــی فقــط دو مــورد از رو رو

بیان شــده اســت.
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