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 . بیان مسئله1

و  ،ترین معمّاهای هستیبردن به کُنه و حقیقت آدمی یکی از پیچیدهتردیدی نیست که پی

های مذاهب دینی، مکاتب فکری و فرهنگهای اصلی بشر است. شناخت انسان یکی از دغدغه

هستی، جایگاه و کمال نهایی آدمی اهتمام  دربارهمطالعه به های دور مختلف بشری از گذشته

ای درصدد شناسایی توان شناخت که به گونهو کمتر متفکّر، دانشمند و فیلسوفی را می اندداشته

 انسان برنیامده باشد.

یکی از محورهای مهم معارف قرآنی و متون  شو جایگاههمچنین، مباحث مربوط به انسان 

 ی، انسانیرونیو بد (15)فاطر:  دهدیمر خدامحور اصالت کبه تف نشده است. قرآنتحریف مقدس

برخوردار است:  یو سرشت یرامت فطرکانسان از  است. گرافیتکله ک داندیمرامت کرا صاحب 

إنَّ »: بردیمبهره  یو ارزش یرامت اخالقکو با استمداد از تقوا از  (70)اسراء:  «آدَم یرَّمنا بَنکوَ لَقَد »

 اسماء تامّ مظهر و حق جلوه ترینکامل در این دیدگاه، انسان. (13)حجرات:  «مکم عِندَ اهللِ أتقاکرَمَکأ

 نکوشد، اشیت رساندن استعداد ذاتیاگر فرد در راه به فعل .و صاحب کرامت است هیاال صفات و

 نخواهد برد. یاز کرامت واقع یابهره

توان در عهدین نیز یافت و کرامت ذاتی یا اکتسابی را برای اما آیا چنین دیدگاهی را می

 دغدغهبررسی اشتراکات و افتراقات قرآن و عهدین در بحث از کرامت انسانی کرد؟ انسان اثبات 

اشتباهی فاحش است، قرآن با عهدین  سهیمقاگیری نیست که اصلی نگارنده است. جای خرده

 به (شدهقرآنِ مصون از تحریف با عهدین تحریف سهیمقا)شده  چراکه آنچه در این نوشتار انجام

بودن عهدین و شدهنگارش این مقاله خود سندی بر تحریف، بلکه سانی آن دو نیستمعنای هم

کُتُبی شده که برای  ، در این نوشتار استناد بهعالوهبهنفوذ کالم بشری در سخنان وحیانی است. 

شان از آن ریشه شود و معارف فرهنگیمسیحیان و یهودیان مستند است، کتب مقدس لحاظ می

ای بین کرامت انسانی در فرهنگ واقع و به بیانی دیگر، سخن این نوشتار مقایسه گرفته است. در

دارد، بر ریشه دین غربی است که در عهمحورانه انسانبا نگاه  (داردریشه که در قرآن ) اسالمی

« رضوی و مبانی اومانیسم رهیسبررسی تطبیقی کرامت انسانی از منظر » مقالههمان منوال که 

نگاشته شده است. افزون بر این، تقریر این مقاله ردّ رأی کسانی  (205-179 :1393اصفهانی و یوسفی، )
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که در متن بیان گردند، چناندر عهدین می «کرامت انسانی»سادگی دنبال مفهوم است که به

 خواهد شد.

کرامت انسانی از دیدگاه قرآن و  مقوله ، با استناد به کتب عهدین،ایمکوشیده در این نوشتار

جوی متون وکه در جستهایی بخش. با این حال، در کنیمبه نحو تطبیقی بررسی را عهدین 

کتب عهدین دستی  مطالعهکه در  ،ندگان غربیبه سخنان پژوهایم بردهنعهدین راه به جایی 

خدا  ،به انسان شانپژوهش این است که عهدین به سبب نوع نگاه هیفرض ایم.کردهبسنده  ،دارند

بلکه در پی  ،انسان و خدا قادر نیستند انسانی را معرفی کنند که صاحب کرامت است رابطهو 

 اند.اثبات خداگونگی انسان

 شناسی. مفهوم2

 انسان. 1. 2

اند اما از دید قرآنی، فصل حقیقی انسان صورت را به حیوان ناطق تعریف کرده «انسان»منطقیون 

 باشد نداشته هیاال صورت که انسانی یابد، و هرست و بدان است که انسان کرامت میا هی اواال

 یست.ن بیش حیوانی واقع، در امااست  انسان شبیه صورت و ظاهر در که است «حیوان انسانِ»

گرفته شده باشد  «انس»اگر از  .«نسیان» از مأخوذ یا است «أنس» از مأخوذ یا «انسان»

خود  ستهیشاند، اگر به کمال کحقایق عالم تصرف  همهتواند در بدین معنا است که انسان می

 «نسیان» مادهمثالی انس دارد. و اگر از  و روحانی جسمانی، حقایق همهبرسد. پس، انسان با 

گرفته شده، بدین معنا است که انسان بر شأنی واحد نیست و آنچه برایش رخ داده با گذر زمان 

 سپرده خواهد شد. خانهفراموشبه 

ده و از سوی و را ستوداند؛ از یک سو، اقرآن کریم انسان را بین دو قوس صعود و نزول می

 ده است:کرنکوهش  دیگر

که دارد رزش و مقامی چنان اموجودی است که  کنندهشیستاـ قرآن در تفسیر انسان 

و فرشتگان را به خدمت خویش گمارد و در  (33-32)ابراهیم:  کندتواند جهان را مسخر خود می

 .(34)بقره: مسیر صعود به اعلی علیین برسد 
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ـ برای مالمت و نکوهش انسان همین بس که خدا در قرآن او را همانند چهارپایان یا حتی 

تر از او را در مسیر سقوط به پست ،و در جایی دیگر از قرآن (179)اعراف: ها معرفی کرده بدتر از آن

 .(74)بقره: سنگ رسانده است 

و  یانسان ی: زندگاست یدو نوع زندگ یانسان دارای، اسالمشناسی به بیان دیگر، در انسان

 (79)اسراء: دگان است یر آفرگیواالتر از د یانسان بس مرتبه، یاسالم هایآموزه. در یوانیح یزندگ

به  میرقرآن کبا این حال، . (29)بقره: ده شده است یانسان آفر ین و آنچه در آن است برایو زم

ص، یحرو ، (72)احزاب: ، نادان (34م: ی)ابراهانسان را ستمگر و ناسپاس  نیز نظر دارد و گرید یجانب

بلکه بیان  ،گفتن نه از سر تناقضگونه سخناین دو . کندمعرفی می (21-19)معارج: ل یو بخ تابیب

نظر  یبه انسان اندستودهداشته و  یرامه انسان را گک یاتیآتوان انسان برای دو گونه زیستن است: 

ه ک یاتیرده است و آکهمراه  یم وحیشتن را با تعالیش گرفته و خویدر پ یه خدامحورکدارند 

ش یت خویبرتافته و انسان یرو یهاال یهاآموزهه از ک اندگرفتهرا هدف  یانسان انددهینکوهانسان را 

 ردیپذینمرا  یقدس یهاآموزهانسان از  ین زندگکردجدا یرو چیرده است. اسالم به هکرا فراموش 

 .(48)نساء:  تابدیبرنمگاه خدا یو نشاندن او را بر جا

کارهایی  دادناو را مُجاز به انجامبرد که اما دیدگاه عهدین کرامت انسانی را به حدی باال می

واقع گناه و ظلم باشد. در این اندیشه،  رسد، هرچند درداند که برای انسان خیر به نظر میمی

 ص،یحرچنان  گرانید با مواجهه در هک است یموجود تعریفی نو از انسان عرضه شده است: انسان

 ستا زداتقدس و پرخاشگر ،جونفعتم ،سازحکومت و یاسیس وانیح ،ریناپذتیمسئول خودمحور،

 .(78: 1384)جوادی آملی، ندارد  وجود او یبرا یمیحر چیه هک

 

 . کرامت2. 2

ند از: ارزش، حرمت، حیثیت، اترین آنها عبارتدر لغت معانی مختلفی دارد. مهم «کرامت»

منزلت، نزاهت از بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، 

: 2ج، 1377)دهخدا،  مردی و سخاوتها، احسان و بخشش، جوانبودن از آلودگیفرومایگی و پاک

، آنگاه «کرامت»در فرهنگ دینی، مراد از  .(512: 12ج، 1414منظور، ؛ ابن2005: 3ج، 1386؛ معین، 182

چیزی است که سبب شرافت و بزرگی است. در تعبیری دیگر،  گیرد، هرکه وصف انسان قرار می
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 فرومایگی و پستی از آدمی نزاهت معنای به و گیرد قرار انسان وصف که یابدمی معنا آنگاه کرامت

 .(707: 1412راغب اصفهانی،  :ک.ن)است 

 انسان صاحب دو گونه کرامت است: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی. 

آفرید که  یاگونه بهمراد از کرامت ذاتی این است که خدا انسان را . کرامت ذاتی: 1. 2. 2

 برخوردار است: یو سرشت یرامت فطرکانسان از از دیگر موجودات ممتاز و برتر است. 

 مِمَّنْ  رٍیثِ ک یَعل فَضَّْلناهُمْ وَ باتِیالطَّ ِمنَ َرزَقْناهُمْ وَ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ یفِ حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَیَبنِ رَّمْناک لَقَدْ وَ

 [راهوار یهابکمر بر] ایدر و کیخش در را آنها و میداشت یگرام را آدمیبن ما ؛لًایتَفْضِ  خَلَقْنا

 خود خلق از یاریبس بر و م،یداد یروز آنها به زهکیپا یهایروز انواع از و م،یردک حمل

 .(70: اسراء) میدیبخش یبرتر

داند و پاکی ذاتی انسان را در بدو امر منکر است؛ دچار گناه ذاتی میاما مسیحیت انسان را 

 این تقاص خدا به شد، ممنوعه وهیمخوردن  به کرد و موفق گناه آدم چون است معتقد مسیحیت

 پیدایش، سفر :ک.ن) شد بشر ذات وارد گناه پلیدی کرد، در حالی که بیرون بهشت از را ایشان ،رفتار

 گردد: آمرزیده بشر گناهان و شود فدا تا فرستاد را خود پسر بشر، نجات برای خدا لذا .(16-24: 3

 زندگی دهیفایب و پوچ هایروش قید از را شما تا پرداخته قیمتی شما نجات برای خدا

 اسارت این از آزادی برای خدا که قیمتی. کند آزاد بودید، برده ارث به خود اجداد از که

 که بود مسیح قیمتگران خون بلکه نبود، نقره و طال دانید،می که طوری به پرداخت،

 رومیان :ک.ن؛ نیز 19-18: 1 پطرس )اولشد  قربانی لکه و عیببی و گناهبی ایبره همچون

6 :6-7). 

ها : گناه بشری که سالنهدپیش روی ما میاندکی تأمل پاسخ مناسب برای این خرافه را 

من بسته است و این چگونه با عدالت خدا سازگار  بررا بختی خوشپیش رخ داده است، چگونه راه 

 !؟ندکاست که کسی را به گناه دیگری بر بند کشد یا مؤاخذه 

بهره  یو ارزش یرامت اخالقکبا استمداد از تقوا از تواند انسان می . کرامت اکتسابی:2. 2. 2

که با اختیار خود، به جهت  ها مادامیانسان همه» .(13)حجرات:  «مکم عِندَ اهللِ أتقاکرَمَکإنَّ أ»: برد

ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت 

خود  یت رساندن استعداد ذاتیاما اگر فرد در راه به فعل .(108: 1377)جعفری، « شریف برخوردارند

گار متعال و دت پروریدر راه معص یبرد. پس، اگر کسنخواهد  یاز کرامت واقع یاد، بهرهوشنک
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را تباه کرده  یت خدادادین استعداد و ظرفیکه ا آنجا ش گام بردارد، ازیاز شهوات خو یرویپ

وانات یتر از حبس پست یگاهیبلکه در جا ،ندارد یگر موجودات برترینسبت به د هاتناست، نه

 .(4)فرقان:  ردیگیم یجا

 کأُولئِ»: دشومی یاد چهارپایان از ترپست به آن از گاه قرآن در که است همان حیوان انسانِ

 از ترپست خالفت عرشه از جداافتاده انسانِ  آنکه سبب شاید. (179: اعراف) «أَضَلُّ هُمْ بَلْ الْأَنْعامِک

 فرد نفس اما هست، که است چنان خویش خلقت سبب به حیوان نفس که باشد نآ است حیوان

 به را حیوانی نفس مانده، خویش حیوانیت در رذیالنه رفتاری یا پست اعتقادی اثر در که انسانی

 با بیعج یشباهت خود یسفل منِ در خیتار یهاآشامخون جهت، این از. است کرده کسب اراده

 .است گرگ خود از ترپست نماگرگ انسان که نیست بلکه تردیدی .دارند گرگ

بیاالید، کرامت فطری و خدادادی خویش را نیز از دست  پس، اگر کسی خود را به گناه

هی باشد، افزون بر حفظ کرامت ذاتی خویش، فرمان اال دادنکس که در پِی انجام دهد و آنمی

 یابد.به کرامت اکتسابی دست می

هی سبب توان توجه عهدین به کرامت اکتسابی را انکار کرد، چراکه اوامر االتردید، نمیبی

 لعنت است:برکت یا 

گذارم. اما برکت، اگر اوامر یهوه اینک، من )موسی( امروز برکت و لعنت را پیش شما می

خدای خود را اطاعت نماید، و اما لعنت، اگر اوامر یهوه خدای خود را اطاعت ننموده و 

 .(28-26: 11)تثنیه، کنید اید پیروی خدایان غیر را که نشناخته

ای برای آشتی با خدای شخصی گرفتار آمده است. گنهکار در جاذبهاما در عهدین، انسانِ ذاتاً 

 مفهوم. است شده یالگوبردار نیوالد و فرزند نیب رابطة از ظاهراً خدا با انسان رابطة نجا،یا در

 یشخص روابط از ،است پولس یشناسنجات ریتصاو نیترمهم از که ،خدا با مصالحة و «یآشت»

 گنهکار انسان در مانیا از یناش یدگرگون که است آن دهندةنشان و شده اخذ هاانسان انیم

از خدا دور مانده  اشانسان با گناه ذاتی. اندشده جدا هم از که است نفر دو انیم یآشت همچون

 و تواندیو کرامتی ندارد که به آن ببالد. پس، در پی آشتی با خدای شخصی است، خدایی که م

 به خدا با انسان یشخص رابطة .(261: 1385 گراث،مک) دکن برقرار ارتباط هاانسان با که خواهدیم

 فوق که همه، پدرِ و خدا کی» .(369-367: 1ج ،1381 خ،یلیت) است پروردگار عنوان به و پدر مثابه
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ترتیب، خداوند متعال چون پدری بدین .(6: 4 ان،یافسس)« ستا شما همة در و همه انیم در و همه

هی برای قدمی خدا برای آشتی و این شور االدارد به شأن انسان بیفزاید. این پیشمقدس دوست 

 سبب به را، فرزندش گانهی خداوند» د:یگومی که رودیم شیپ ییجا تا انسان با یمیصم رابطة

 دورافتاده و گنهکار بشرِ نجات یبرا پسرش دادنهیهد با و ساخت انسان یفدا بشر، به محبتش

 اجابت را او رود، یو نزد خدا پسر قیطر از کس هر» .(16: 3 وحنا،ی)« شد کینزد انسان به خدا، از

 خدا یفرزند مقام به یابیدست پس، نیا از. (25: 7 ان،یعبران) «بخشدیم تینهایب نجات و کندیم

 انسان یبرا را امکان نیا حیمس. است پرداخته را آن یبها خود بیصل با حیمس رایز است، گانیرا

 .دیجو تقرب او به و شود خدا فرزندخواندة گردد، دیجد یعتیطب یدارا که است کرده فراهم

بخشی خدا که در عهدین آمده است راه را برای کسب کرامت رسد این کرامتبه نظر می

که آن گنهکاری حضرت آدم راه را بر کرامت ذاتی انسان بسته بود. به انسانی بسته است، چنان

 با دقت بنگرید: این سخنِ عهدین

 که ما وجود از قسمت آن. شد میخکوب صلیب روی مسیح با ما سابق ناپاک روزهای آن

 گناه اسیر قبالً که ما بدن که طوری به شد، شکسته هم در دیگر کند، گناه داشت دوست

 حاال چون باشد، گناه برده و اسیر که ندارد هم لزومی و نیست گناه چنگال در دیگر بود،

 .(7-6: 6 )رومیانایم شده آزاد هم آن قدرت و جذبه تمام از ایم،مرده گناه به نسبت ما که

 ماند؟می باقی هیاال تقوای برای جایی چه گناه برای مسیح فداشدن به باور ابن با

 نویسد:طباطبایی در نقد این اندیشه می محمدحسین

 اشکال و «است عالم یخطاها تمام کفاره هکبل و نیمؤمن گناهان کفاره یسیع»: گفتند

 را خطا و گناه یقیحق یمعنا اصالً انیحیمس دیآیبرم المک نیا از هک است نیا

 و آورندیم یپ در را یاخرو گناهان عقاب چگونه هک اندنکرده کدر هنوز و انددهینفهم

 نیب و خطاها و گناهان نیا نیب ارتباط قتیحق و سازندیم محقق چگونه را عقاب نیا

 را یدرست تصور آن رابطه، نیا برقرارنمودن در عیتشر موقف از و اندنشناخته را عیتشر

 .(470: 3ج، 1374)طباطبایی، ندارند  نموده، ریتصو خود میتعل و انیب با میرک قرآن هک
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 . متون مقدس3. 2

متون  گذارندمیمتونی که نزد پیروانشان قداست ویژه دارند و پیروان دیگر ادیان نیز به آنها احترام 

در این نوشتار قرآن کریم و عهد قدیم )تورات( و عهد  «متون مقدس». مراد ما از مقدس نام دارد

 جدید )انجیل( است.

 

 . منشأ کرامت انسانی در قرآن و عهدین4. 2

منشأ کرامت اختالفات نظر دارند: بعضی منشأ کرامت را اندام موزون و قامت  دربارهمفسران قرآنی 

دانند و بعضی موهبت انگشتان که انسان با آنها کارهای بسیار ظریف و دقیق راست انسان می

دهد و قدرت بر نوشتن دارد. بعضی به اینکه انسان تقریبًا تنها موجودی است که غذای انجام می

بالند. بعضی انسان بر تمام موجودات روی زمین می سلطهخورد و بعضی به یم شخود را با دست

خدا و قدرت بر اطاعت از فرمان او و بعضی حُسن صورت آدمی و بعضی نیز  ازشناخت انسان 

 :ک.ن)برای توضیح بیشتر دانند ها را سبب کرامت انسانی میاز جمع انسان اسالموجود پیامبر 

 .(108: 1377؛ جعفری، 216-215: 13ج ،1374؛ طباطبایی، 198: 1380، نو همکارا مکارم شیرازی

آفرینش  نحوهبه  ،که جزء الینفک وجود انسانی لحاظ شده ،در عهدین، منشأ کرامت ذاتی

: 1)پیدایش، « پس، خدا آدم را به صورت خود آفرید»گردد که بر صورت خدا خلق شد: آدمی برمی

اگر اوامر یهوه خدای »خدا است:  ارادهکرامت اکتسابی عمل به ظاهر عهد و تبعیت از  و منشأ .(27

 .«خود را نگاه داری، ... خداوند تو را برای خود قوم مقدس گرداند

 های کرامت ذاتی انسان در قرآن و عهدین. برخی جلوه3

 . خلقت انسان به صورت خدا1. 3

 خویش آفرید، پس، انسان صاحب کرامت ذاتی است. چون خدا انسان را به صورت معتقدندبرخی 

که است، چنان انسان برشمرده یاصل گوهرو کرامت را  خوانده فیشر یموجود را انسانکریم  قرآن

 و یصورت وتریکن در را یآدم میدیسوگند، آفر ؛ به عزتممٍیتَقْو أَحْسَنِ  یف الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ»فرمود: 

؛ خداوند انسان را بر صورت خویش صُورَتِهِ یعَلَ آدَمَ خَلَقَ اللَّهَ أَنَّ»و در روایت است:  .(4)تین:  «یلکش

 أَنَّ »اگر در روایت آمده است که خدا انسان را شبیه خویش آفرید:  .(134: 1ج ،1407)کلینی، « آفرید
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اش نیست بلکه مراد خلق آدم به صورتی است مراد معنای ظاهری (همان)« صُورَتِهِ  یعَلَ آدَمَ خَلَقَ اللَّهَ

همان روایت آمده است، یا  ادامهکه در های ممکن برگزیده است، چنانکه خدا از جمع صورت

که مکارم مراد خلقت انسان بر صفت خدا است از حیّ و سمیع و بصیر و متکلم و مرید و ...، چنان

 .(https://makarem.ir، «صورته یعل آدم اهلل خلق»، و همکاران رم شیرازی)مکا چنین اعتقادی داردشیرازی 

 پیدایش، )سفرهای عهدین نیز آمده است این اندیشه که انسان شبیه خدا آفریده شده در آموزه

توان از آن اندیشه بر کرامت با این تفاوت که نمی ،(6: 9؛ همان، 31و  28و  26: 2؛ همان، 27و  26: 1

تواند جای خدا بنشیند و خدا انسان می»توان به این اندیشه که انسانی استدالل کرد، بلکه می

نقب زد. به بیان دیگر،  (تبیین شدهمحوری انساننگاهی که در ) «نیز چشم به انسان دوخته است

شدن به صورت خدا باید با صفت آفرینندگی لیل آفریدههای عهدین، انسان به داساس آموزه بر

مراقبت از آفرینش را به عهده  فهیوظخدا هماهنگی داشته باشد و همچون خدا آفریننده باشد و 

از  ،که، چنان(14-13: 1385اپستاین،  :ک.ن)این وظیفه است  الزمهگیرد، که قدرت تسخیر هستی 

 حیوانات سایر بر و است حیوانات اعظم و اول انسانْ» :است آمده یهودیت آموزه در ،مونهباب ن

شدن انسان به صورت خدا این آفریده نگرهبه بیان سوم،  .(28 و 26: 1 پیدایش، سفر)« دارد تسلط

واقع اهانت به خدا است و پیامد  گونه اهانت به انسان در پیامد حقوقی و اجتماعی را دارد که هر

آدم را به صورت ما و موافق »االطالق آدمی است: تسلط انسان بر جهان و حکومت علی اشمنطقی

خزند حشراتی که بر زمین می همهو شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و بر تمامی زمین و 

 .(26: 1)پیدایش، « حکومت نماید

تون مقدس غافل در م محوریانسانبدین بیان، باید نیک اندیشید و نباید از مبانی دینی 

بخشی به آدمی است، بیش ماند؛ این نگاه در عهدین که خلقت انسان به صورت خدا نوعی کرامت

کند، بدین محوری را القا میاز آنکه بیانگر کرامت ذاتی انسان باشد، نوعی خودخواهی و انسان

یش را قربانی پسر خواست معنا که خدا از سر شفقت و نیز ارادتی که به انسان دارد قصد کرده 

 ست.ا اش پاک شود، چراکه انسان بر صورت خداتا انسان از گناه ذاتی کند

کسی »به تعبیری دیگر، تأکید این نوشتار بر این سخن است که اگر در عهدین آمده است: 

« که خون انسان را بریزد باید خونش ریخته شود، زیرا خدا انسان را به صورت خودش آفریده است
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زاده )حسیناند که برخی پنداشتهتوان کرامت انسان را نتیجه گرفت، چنان، نمی(6: 9، )سفر پیدایش

 تکیه زده است. محوریانسانهای عهدین بر مبنای گونه آموزه، بلکه این(16: 1395اصل و علمی، 

در آنچه در متون مقدس یهود بر ارزشمندی انسان آمده است منحصراً انسان  معتقدندبرخی 

علمای یهود  .(213: 1395ریسنی، رحیمی پیرعلی و نعمتی  :ک.ن)یهودی مد نظر است، نه هر انسانی 

ترین نقطه در کار آفرینش چون خدا انسان را بر صورت خویش آفرید، پس انسان عالی معتقدند

توان در کرامت ذاتی ین سخن مهر تأیید بزنی، آنگاه، به ضرس قاطع، میاست. اگر بر صحت ا

 برای عهدین تردید کرد. ،به همان معنا که در قرآن است ،انسان

که در های عهدین قصد دارد از سویی، انسان را به سکوی باال هل دهد، چنانگویی آموزه

 که ا به پایین بکشد، با این توضیحهایش ذکر شد، و از سوی دیگر، خدا رهای فوق نمونهنوشته

 اما است، یهوه یخدا آن و دارد اعتقاد خدا یک به فقط اسالم، دین مانند ظاهر،به یهود، دین

 نیست، عقل ادراک و فهم از فراتر و کرانیب تنهانه کند،یم یمعرف پیروانش به تورات که یخدای

 یسرکش ایشان به آید،یم بندگان میان است؛ یجسمان خواص و جسم یدارا و یماد یخدای بلکه

 با صبح تا و (22: 17 پیدایش، )سفر دنکیم مکالمه ایشان با هاانسان گفتنسخن مانند و کندیم

 نبوت یاعطا با را باختن یبها و بازدیم هم سر آخر و (30: 8 ،پیدایش سفر) گیردیم یکشت بندگان

 جبروت و جالل در را او و روندیم دیدارش به که خدایی ؛(29-24: 32، پیدایش سفر) !کندیم جبران

 همه از و گویدیم دروغ تورات یخدا اینها، همه بر عالوه .(10-9: 24 خروج، )سفر یابندیم یماد

 غفلت کمال در آدم که یهنگام و نخورد معرفت درخت از تا دهدیم فریب را یآدم اینکه بدتر

 از را ایشان رفتار، این تقاص به تورات، یخدا شود،یم ممنوعه وهیم این خوردن به موفق خدا،

 ییک یآدم تا گماردیم جاوید یزندگ درخت بر برنده و بارآتش یشمشیر و کندیم بیرون بهشت

آنگاه، شباهت انسان به صورت چنین خدایی جز ترجمان  .(24-16: 3 پیدایش، )سفرد شون خدایان از

 انسانی خویش نیست. طهیحالبته در  ،گونه رفتار خداییهمان

 

 . علم به اسماء2. 3

در قرآن کریم از تعلیم اسماء به حضرت آدم یاد شده است، در حالی که کرامتی ویژه است برای 

 بشر، و مالئکه نیز بدان راه ندارند:
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 قالوا صالحینَ کُنُتم إن هوالءِ  بِأسماءِ  أنبِئونی فَقالَ الماَلئکهِ  علی عَرَضَُهم ثُمَّ کُلَّها االسماءَ  آدَمَ وََعلَّمَ 

 ،سپس آموخت. آدم به را[ موجودات یها ]نام همه خدا و ؛عَلَّمتَنا ما إالّ لَنا عِلمَ ال سُبحانَکَ

 خبر شانیا یهانام از مرا: گفت و ردک ارائه فرشتگان به[ را موجودات ذات قیحقا و تیهو]

 و بیع هر از تو: گفتند .دییراستگو[ ینیجانش به بودنتان سزاوار یادعا در] اگر د،یده

 .(32-31)بقره: ست ین یاآموخته ما به خودت آنچه جز یدانش را ما ،یمنّزه ینقص

های عهدین آمده است فراتر از کرامت است، نوعی مددگیری خدا از آدم اما آنچه در آموزه

در بیان برتری انسان مبالغه آشکارا کتاب مقدس از  هیآدر این مثاًل گذاری اشیا است. برای نام

ای را از زمین بسرشت و نزد آدم آورد تا ببیند پرنده موجود صحرا و هر و خداوند هر» شده است:

ق طب .(7: 2 پیدایش، )سفر «نام او شدحیات را خواند همان ذی که چه نام خواهد نهاد و آنچه هر

برای آنچه آفریده نام انتخاب کند. این  متون مقدس، خدا چشم به راه است تا آدم آموزهاین 

 .(30)بقره: که خدا به آدم اسماء را آموخت لحاظ کنیم در مقایسه با این آیه باید سخن را 

 

 فرشتگان به آدم سجده. 3. 3

 منسوب اللَّه به او اصل و گرددیبرم خاک به او فرع دارد: یاصل و فرع انساندر تفسیر قرآنی، 

 مرتبط عتیطب و خاک به که، را جسم و داد نسبت خود به را روح قرآن در میکر یخدا، که است

 ه است:کرد منسوب نیط به ،است

 به ؛نَیساجِدِ َلهُ  فَقَعُوا یرُوحِ مِنْ  هِ یفِ  نَفَْختُ  وَ  ُتهُ یسَوَّ فَإِذا نٍ یطِ  مِنْ  بَشَراً  خالِق   یإِنِّ ةِ کلِلْماَلئِ کرَب   قالَ  إِذْ 

 توجه؛ مدیآفر خواهم گل از یبشر من :گفت هکمالئ به پروردگارت هک را زمان آن آور ادی

 سجده به شیبرا یهمگ ،دمیبدم او در خود روح از و بپرداختم لتشکاس از چون هک دیباش

 .(72-71)ص:  دیفتیب

 را انسانفرمود:  بلکه کردم، خلق مجرّد روح و گل از را انسان من نفرمودنکته آن است که 

 اکرم معلم که یخداوند به یانسان روح چون و .دمیدم او در خود روح از ،سپس ،و ساختم گل از

 فهیخلاست. پس، خدا انسان را  یاوّل وصف یا یذات او یبرا کرامت از یسهم، دارد ارتباط است

و به فرشتگان دستور  (14)مؤمنون: ، بر آفرینش او احسنت گفت (30)بقره: خویش بر زمین قرار داد 

 .(29)حجر: داد تا بر آدم سجده کنند 
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چراکه به صورت ) ارزش وجودی و کرامت ذاتی داردکه انسان  آنجا بر این تفسیر، از بنا

ای آفریده شد که مختار و عاقل است و برایش قانون آسمانی فرستاده شد تا رشد یابد و از ویژه

 جلوهاز این  دستور داده شد که فرشتگان به آدم سجده کنند. (روح خدایی در او دمیده شد

چه در عمل و چه در اندیشه و  ،کرامت در عهدین خبری نیست بلکه، وارونه، تورات انسان را

تصور از  خداوند دید که شرارت انسان در روی زمین بسیار است و هر»داند: شرور می ،خطورات

و این شرارت تا بدان حد است  .(5: 6)سفر پیدایش، « تاسهای دل وی دائمًا محض شرارت خیال

و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و »که خدا از خلق انسان پشیمان است: 

 .(13و  12و  7: 6همان،  :ک.ن؛ 6: 6)سفر پیدایش، « در دل خود محزون گشت

تعالی قدِ باریبا دفاع تمام یمسه کناین حالِ پشیمانی از آفرینش انسانی که شَرور است را مقای

آفریند که بر زمین پنداشتند باز هم خدا موجودی را میاز خلقت آدم در مقابل فرشتگانی که می

 کند:میفساد 

 کسْفِ ی وَ هایف ْفسِدُی َمنْ هایف َتجْعَلُ أَ قالُوا فَةً یخَل الْأَرْضِ یفِ جاعِل   یإِنِّ ةِکلِلْمَالئِ کرَب   قالَ إِذْ  وَ

 هک یهنگام[ کن ادی] ؛ وتَعْلَُمونَ ال ما َأعْلَمُ  یإِنِّ قالَ کلَ  نُقَدِّسُ وَ  کبِحَمْدِ نَُسبِّحُ نَحْنُ  وَ الدِّماءَ

 «.داد خواهم قرار نیزم در ینیجانش من مسلماً،»: فرمود فرشتگان به پروردگارت

 هک یحال در! ؟زدیریم خون و کندیم فساد هک یدهیم قرار آن در را یسک ایآ»: گفتند

[ پروردگار. ]میکنیم سیتقد و مییگویم حیتسب شتیستا و سپاس با همراه را تو ما

 شما هک دانمیم[ نیزم در نیجانش نیا قرارگرفتن از یاسرار و اتیواقع] من: فرمود

 .(30)بقره:  دیدانینم

 بندیجمع

 شود:از مجموع آنچه تقریر شد مشخص می

 ص،یحر گرانید با مواجهه در هک است یموجود محوری،نسانمبتنی بر ادر دیدگاه  انسان 

 جو است، حال آنکه انسان در دیدگاه دینی، موجودیو منفعت ریناپذتیمسئول خودمحور،

 به را فرشتگان د وکن خود مسخر را جهان تواندمی که ستا واال بس مقامی و ارزش دارای

 برسد. علیین اعال به صعود مسیر در و گمارد خویش خدمت



 تطبیق کرامت ذاتي و اکتسابي انسان در قرآن و عهدين 
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 ای آفرید که از یعنی خدا انسان را به گونه ،گونه است: کرامت ذاتی کرامت انسانی بر دو

با استمداد از تواند یعنی انسان می ،و کرامت اکتسابی ؛دیگر موجودات ممتاز و برتر است

 .ردبببهره  یو ارزش یرامت اخالقکتقوا از 

 کرامت کسب برای را راه است آمده عهدین در که و فرزندخواندگی انسان خدا بخشیکرامت 

 است. بسته انسان ذاتی کرامت بر را راه آدم حضرت گنهکاری کهچنان است، بسته انسانی

 های کرامت ذاتی انسان است، با این خدا در قرآن و عهدین از جلوه صورت به انسان خلقت

توانایی انسان بر رفتارهای  ترجمان جز خدایی چنین صورت به انسان تفاوت که شباهت

 .نیست خویش انسانی طهیح خداگونه در

  علم به اسماء نشان از کرامت ذاتی انسان دارد، با این تفاوت که در قرآن، خدا به آدم این

 .است اشیا گذارینام برای آدم از خدا عهدین به مددگیری هایآموزه آموزد وعلم را می

 فرشتگان به آدم در قرآن به سبب کرامت ذاتی بشر است اما در عهدین سبب انانیت  سجده

 و شرارت آدمی است تا آنجا که سبب پشیمانی خدا از آفرینش انسانی است که شَرور است.

 منابع

 قرآن کریم. 

 عهدین. 
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