
 

 

  دو فصلنامه تفسیرپژوهی 
  ال سوم، شماره پنجمس 

  95بهار و تابستان      
  13-45صفحات       

 
  *در قرآن و عهد قدیم نفسعزتهاي  بررسی مولفه

  
  **اعظم پرچم

  

  چکیده
» نفسعزت« ،از جمله موضوعات اخالقی در عرصه زندگی فردي و اجتماعی

و به عنوان یکی از صفات ارزشمند، در ساماندهی زندگی دنیوي  نفس،عزتاست. 
هاي نیکو نیز بسیار مؤثر است. این موضوع  اخروي اثربخش بوده و در بروز رفتار

دهی نفس انسان در مقابل خداوند داشته و اسباب عظمت هر  نقش مهمی در جهت
آورد. به همین جهت نسبت به سایر  فرد در برابر سایر موجودات را فراهم می

قرآن و عهدقدیم در  ،رو . ازایناي داشته است صفات و مفاهیم اخالقی اهمیت ویژه
نفس اشاره نموده و اسباب و مصادیق آن را بیان له عزتأآیات متعدد خود، به مس

آیات قرآن و عهدقدیم و تفسیر آیات، برخی  اند. این نوشتار با کنکاش در فرموده
و » تقوا«، »اهللابن«، »قوم برگزیده«، »ایمان«ر: نظی نفسعزتهاي  از مولفه

را توصیف نموده، سپس با بررسی و بیان نقاط اشتراك و افتراق این  »تواضع«
انسان از  نفسعزتها، مفاهیم مذکور را تحلیل نموده است. سرچشمه  مؤلفه

از نقاط اشتراك  مطلب، این آنجاست که انسان شبیه به خدا آفریده شده است.
اهللا است سأله ابنق برگزیدگی قوم یهود و معهدقدیم با قرآن است و از نکات افترا

  که در قرآن برگزیدگی و ابن اهللا بودن مسلمانان طرح نشده است.
  ، قرآن، عهد قدیم، ایمان، برگزیدگی، تقوا.نفسعزت ها: کلید واژه

                                                
 28/11/95تاریخ پذیرش:              12/07/95تاریخ دریافت:    - *

  دانشگاه اصفهان حدیث علوم قرآن ودانشیار گروه  **
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  آمددر .1

هاي تاریخی،  دیرپاي بشري است. گزارش هاي مشخصهنفس یا کرامت از عزت
ربیت در طول هزاران سال هاي تعلیم و ت نظریات فیلسوفان و اندیشوران حوزه

گذشته گواه بر این مطلب است که براي انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوري 
  وي درباره خودش نبوده است.

داراي  ،)29حجر/( در قرآن، انسان از آن جهت که وجودي از وجود خداست
اصالت  ،) در نتیجه71-72ص/( ارزش است و ارزش انسان به روح اوست نه جسم

در  )99ش: 1366جوادي آملی، ( است؛ نه جنبه بدنی و جسمی انسان با روح
مجلسی، ( »إن اهللا خلق آدم علی صورته«ص) نیز آمده است: ( حدیثی از پیامبر اکرم

  )103، 54تا:  بی
تبلوري از نگاه  نفسعزتترین اصول تربیتی است.  نفس در قرآن از بنیاديعزت

ها است؛ از این رو،  تی و ارتباط بین آنارزشمند انسان به خود، خدا و جهان هس
ها و  آدمی زمانی میسر است که باورها و نگرش نفسعزتگیري  فرآیند شکل

کردن انسان، او را به ی صحیح استوار باشد تا با هدفمندبین اعتقادات او بر پایه جهان
  اوج برساند.

اوند سامان در ادیان الهی از جمله دین یهود، اخالق انسانی بر پایه صفات خد
قضاوت   هما از ذات انسان به مقدار زیادي به نحو کیفیت قضاوت و ارزیابی یابد.  می

ذات الهی بستگی دارد؛ اگر خداوند را به طور ذاتی فعال دانستیم، بر ما  هما دربار
از طرفی  الزم است تا تکامل و سعادت خویش را در فعالیت و رفتار خود بیابیم.

گوید:  ر تبیین اخالقیات یهود، این عبارت تورات است که میترین عنصر د اساسی
  )26-27: 1پیدایش، ( »انسان به صورت خدا آفریده شده است«
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روح انسان از آنجا که وجودي از خداست، از همان ابتداي خلقت، داراي ارزش 
و اعتبار است و بر انسان الزم است این ارزش را حفظ و افزایش دهد. پس عزت از 

 بنابراین، .)6علق/ -139نسا/( آید؛ زیرا عزت از آن اوست خدا به دست می ناحیه
خود را تا انسان کسب واالترین درجه ممکن از کمال و خودشناسى دراین است که 

ترین و  شالوده مهم توان پایه و ین سخن را مىا حد امکان، شبیه به خداوند گرداند.
از خدا دانست. از آنجا که تقلیدکردن یعنى  ؛منحصر به فردترین اصل اخالقى تورات

یکی از صفات خداوند، قدوسیت و پاکی خداوند است به همین جهت مردم را ملزم 
م) 1986گروهی از نویسندگان فرانسوي، ( کرده تا در قداست الهی زندگی کنند

- تمامی جماعت بنی«گوید:  شاهد این مدعا، این عبارت کتاب مقدس است که می

ب کرده به ایشان بگو مقدس باشید؛ زیرا من یهوه خداي شما قدوس اسرائیل را خطا
  ).19:2الویان، ( هستم

 بهکه  شود یافت میفقراتی  در توراتو عظمت روح نیز  نفسعزتدر خصوص 
پروردگار  و عزیز بودن حاکی از مجد و عظمت کهخداوند اشاره دارد  اتی ازصف
خوانم؛ زیرا که با جالل مظفر شده است  یهوه را سرود می«مانند این آیات:  باشد می

پس او را  ؛خداي پدر من استکنم. او  .... این خداي من است؛ پس او را تمجید می
د و را دا امتها نصیب ایشانه حضرت اعلی ب« )1-2: 15خروج، ( »خوانم متعال می

ت خدای ،زیرا که یهوه ؛از ایشان مترس«. )32: 8تثنیه، ( »بنی آدم را منتشر ساخت
زیرا که نام یهوه را «؛ )21: 7تثنیه، ( »که در میان تو است خداي عظیم و مهیب است

  .)32:3تثنیه ( »عظمت وصف نماییده خداي ما را ب ،ندا خواهم کرد
، هر چند کلمه »معجم الالهوت الکتابی«بر اساس تتبعات نویسندگان کتاب 

االت آن در جاهاي در کتاب مقدس، عیناً نیامده، ولی مظاهر و ح» نفسعزت«
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توان نظر کتاب مقدس را در خصوص  مختلف ذکر شده است. از جمله جاهایی که می
عید «، »اعتماد به نفس«و » آزادي«دریافت نمود، موضوعاتی نظیر  نفسعزت
  و...... است. » ابن اهللا«و » تواضع«، »ایمان«، »برگزیدگی«، »فصح

هاي آن در  لفهؤو م نفسعزت اساس آیات و تفاسیر، مفهوم نوشتار حاضر بر
قرآن و عهد قدیم را بیان و مفاهیم موجود در عهد قدیم را تحلیل و نقد نموده و 

  دارد. رکات و مفترقات آن دو را بیان میمشت

    نفسعزتشناسی  . مفهوم2

ناپذیري و سخت و محکم است؛ العزاز: اَرض  به معناي شکست» عزت«اصل واژه 
الشی) گویند  عز( یز) گویند و همچنین جامع هر چیزي راعز( صلبه: به زمین سخت
ق؛ راغب 1408ق؛ ابن منظور، 1408فارس،  ابن( الشی گویندبه شی کمیاب نیز عز

ذیل ماده عز) از نظر راغب، عزت حالتی  :ش1375طریحی،  ق؛1412اصفهانی، 
کسی » العزیز«گذارد شخص، مغلوب کسی شده و شکست بخورد و  است که نمی

) مصطفوي 563- 564ق:1412، راغب( خورد شود و شکست نمی می ه پیروزاست ک
اصل ماده عزّ در مقابل ذلت و خواري « :نویسد و مشتقات آن می» عز«نیز در مورد 

در العزّ برتري و چیرگی نسبت به غیر خودش نهفته است و کسی که تفوق  .»است
ر عالم خارج به دارد، نوعی غلبگی و چیرگی و سختی در اوست و این صفات د

شود و عزت کامل در خداوند متعال متحقق است؛ زیرا نور، علم،  ندرت یافت می
قدرت، حیات و صفتش نامتناهی است و او بر جمیع عالم و آسمان و زمین برتري 

  ).115، 8ش: 1360مصطفوي،( دارد
در ادبیات دینی بیشتر به معناي خود و خود آدمی است که حدود  »نفس«واژه 

بار در قرآن به شکل مفرد و جمع به کار رفته است؛ حتی خداوند در مورد  295
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 )12انعام/( »کتب علی نفسه الرمحه«مانند:  است؛ خود نیز کلمه نفس را به کار برده
ْ «) همچنین در آیاتی مانند179ش: 1387شجاعی، ( أَله ئَها*َف ا َسوَّ ْفٍس وَ مَ َها  وَ نـَ مَ

ئَها ْقوَ َها وَ تـَ َضاِت اللَّهِ وَ «) و 7-8/شمس( »فُجُ◌ورَ رْ َ مَ غَاء تِ ْ ْفَسهُ اب َْشِرى نـَ ن ي َن النَّاِس مَ وَ مِ
اد َ ب وُف بِاْلعِ ُ ء )؛ نفس به معناي خود آدمی به کار رفته است؛ 207بقره /( »اللَّهُ رَ

نفس در بیشتر موارد به معناي خود طبیعی هر جاندار و درباره انسان، به  ،بنابراین
  ).25ش: 1361جعفري، ( رود ن به کار میمعناي همان خود انسا

کلمه عزت هرگاه با واژه نفس ترکیب شود، مربوط به انسان و از نوع اکتسابی 
آن است؛ به این معنا که انسان در اثر تمرین و ممارست، حالتی را در خویشتن 

هاي نفسانی، سرسخت و  دهد که در برخورد با حوادث زندگی و خواسته پرورش می
 شجاعی،( شود تعبیر می نفسعزتی بماند. از این حالت در منابع دینی به مقاوم باق

) در قرآن کریم عزت یا کرامت نفس تنها به معناي حس ارزشیابی و 179ش: 1387
تر، به مجموعه روحیات و  سودمندي شخص از خویش نیست؛ بلکه با نگاهی جامع

یتی و به اصطالح گردد که هم از جنبه شخص صفات و ملکات نفسانی اطالق می
با محیط انسانی، و در نگاهی شود و هم از جنبه اجتماعی و ارتباط  فردي، قلمداد می

تر با خداوند داراي ارتباط و اثر عمیق است. چنین شخصیتی در قالب انسان  وسیع
شود.  الهی نامیده میگیرد و در نهایت این ارتباط با مبدا، مقام قرب کامل قرار می

و کرامت، مفهومی است که براي هرآنچه ستودنی، ارزشمند و  نفسعزتبنابراین 
  رود. می به کار ،مورد رضایت است

اي در  بینی خدامرکزي است و هیچ مفهوم عمده بینی قرآن، یک جهان جهان
کرامت و عزت واقعی نیز در  ،رو قرآن، جداي از مفهوم خداوند وجود ندارد، از این

ات و صفات نیک انسانی، بازتابی از صفات پروردگاري ارتباط با اهللا است و اخالقی
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است. انسان کامل، انسانی است که روح و قلب خود را از هر آنچه او را از اصل 
ا «فرماید:  خود دور سازد، حفظ کند. خداوند در مورد قرآن می اِن مَ َ ء َن اْلُقرْ نزَُّل مِ وَ ُن

ين نِ ْؤمِ ٌة لِّْلمُ اولین برنامه قرآن تهذیب و تزکیه نفس . )82 /ءاسرا( »ُهوَ ِشَفاءٌ وَ رَْحمَ
َلَح «فرماید:  ها و انحرافات از روح و روان است. قرآن می است، زدودن بیماري ْد َأفـْ َق

ئَها ن َدسَّ ْد َخاَب مَ ئَها*وَ َق ن زَكَّ   ).10-9 /شمس( »مَ
ها  کرامت در نگاه قرآن، عالوه بر صفت ایجابی آن، یعنی آراسته شدن به ارزش

عتالء و به بلندي، وصف سلبی نیز دارد و آن، دوري از رذائل و هرآنچه موجب و ا
). همچنین در 22ش: 1366جوادي آملی، ( باشد حقارت و پستی انسانیت است، می

به معناي اعتالء و حفظ نفس از رذائل، موجبات فساد نفس  نفسعزتتعریفی دیگر 
ابر نامالیمات و عوامل ذلت است که موجب نفوذناپذیري نفس و روح انسان در بر

). وقتی هدف از خلقت انسان رسیدن به کرامت 564ق: 1412راغب اصفهانی، ( است
جا که انسان استعداد آن را دارد که صفات الهی را به منصه ظهور  است، و از آن

ترین درجه  ، به عالینفسعزتشدن به درجه کرامت و با آراسته ،رو از این .برساند
ترین  توجهی عمیق به این نیاز روانی انسان دارد و از مهم ،است. قرآنخویش رسیده 

توان به معرفت و چگونگی بینش آدمی به هستی و  دهنده آن میعنصرهاي تشکیل
  خویش یاد کرد.

کلینی، ( »العزه ضدها الذله«اند:  گفته نفسعزتاین اساس، بزرگان در تعریف  بر
ش: 1370مهیار،( ي کوچک، پست و رام است). ذلیل در لغت به معنا7،112 تا: بی

  . دهد ) و ناقه ذلول، شتر رامی است که زیر بار، آرام بوده و به همگان سواري می115

  نفسعزتتاثیر معرفت نفس در ایجاد  .3
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شناخت نفس در آیات قرآن و روایات اسالمی، آغـاز معرفـت و بیـنش انسـان     
ت و این شـناخت، انسـان را در   است. حتی خداشناسی نیز در گرو شناخت نفس اس

دهد؛ به طوري که هرکسی نفس خـود را شـناخت، خـود را از     مسیر هدایت قرار می
  ).32، 2تا:  مجلسی بی( )من عرف نفسه فقد عرف ربه( کند گمراهی حفظ می

در حرکت به سوي کمال  و دا بر زمین و مورد تکریم خداوندآدم، خلیفه خ
چنین موجودي را نسزد که سر بر  )8علق/ ( » بَِّک الرُّْجعيرَ   إِنَّ إِلي«نامتناهی است؛ 

دراز کند و یا خود را به ذلت  مخلوقیآستان مخلوقی فرود آورد و دست نیاز نزد 
شناخت ارزش وجودي  ،معصیت و هواي نفس گرفتار سازد. راه تحصیل عزت

  .انسان و کمال او و مسیري است که باید طی نماید
شناسی و درك موقعیت ممتاز انسان و این احساس، خودمترین عامل ایجاد مه

نظیر انسان در قرب به خدا و خالفت او خود در هستی و همچنین درك استعداد بی
   .در زمین و همچنین قرب عملی به خداي متعال با عبادت و اطاعت است

بسیار بزرگوار و با شخصیت هستند و  من و متقی معموالًؤهاي عالم و م انسان
  .باشند پیشه داراي شخصیتی متزلزل و حقیر می کار و خطا د جاهل، گناهافرا

گذارد، احساس حقارت و  شاید مهمترین اثري که گناه بر شخصیت انسان می
ذلت است؛ زیرا گناه ریشه در حب دنیا دارد و دنیا با همه عظمتش در پیشگاه 

هل دنیا خداوند و عوالم دیگر هستی، کوچک و حقیر است و باعث حقارت ا
هاي حقیر و پست در این زمینه مؤثر است و  کاران و انسان همنشینی با گناه .شود می

 ،هاي بزرگ علمی و دینی در مقابل، همنشینی با عالمان و بزرگان دینی و شخصیت
  .نماید احساس کرامت و بزرگی را در انسان تقویت می
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هرگز به خود  ،برسد باید به مقام عالی انسانیو کسی که بر این اعتقاد است 
انگارد هرگز به کارهاي پست تن  دهد. کسی که خود را بزرگوار می اجازه گناه نمی

شود که براي خود  دهد. پستی و رفتار ناهنجار معموالً از کسانی صادر می نمی
؛ من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيه«) فرموده است: ع(علی .ارزشی قایل نیستند

 »سازد. انگارد، خویش را با گناه خوار و خفیف نمی زرگ میکسی که خودش را ب
  ).8730حدیث  ش:1366آمدي، (

فرمود: نفس خویش را عزیز بشمار و به ع) ( به فرزندش امام مجتبى ع)( على
برساند؛ زیرا هیچ   تده گرچه عمل پست، تو را به تمنیاهیچ پستى و دنائتى تن م

همانند آن  عوضى  ]به جاى عزت از دست داده[کند و  چیز با شرافت نفس برابرى نمى
است. و نیز   نصیبت نخواهد شد، و بنده دیگران نباش که خداوند تو را آزاد آفریده

النفس است از کسى که فرومایه و دنى النفس الدنيه التنفك عن الدنائات؛« فرمود:
  ).677ش: 1366آمدي، ( »کارهاى پست جدایى ندارد.
راي نفس متعالی و به اصطالح خود او واقعی است. قرآن انسان عزیز و کریم دا

ا فِى قـُُلوبِِهْم «کند نفس انسان را سفارش به سخن نیک می ْعَلمُ اللَّهُ مَ ُأْوَلئَك الَِّذيَن يـَ
يغًا ِ ل َ نهُْ◌ْم وَ ِعْظُهْم وَ ُقل لَُّهْم فِى أَنُفِسِهْم قـَْوَال ب َأْعِرْض عَ و هر گناهی را از  )63نساء/( »َف

ِمن « داند. خود انسان مینفس  ن َسيِّئَةٍ َف ََك مِ ا َأَصاب ِمَن اللَّهِ وَ مَ ةٍ َف ْن َحَسنَ ََك مِ مَّا َأَصاب
لنَّاِس رَُسوًال وَ َكَفى ِ اَك ل َسْلنَ ) و نفس انسان را مورد 79(نساء/ »بِاللَّهِ شَهيًدا  نـَّْفِسَك وَ َأرْ

ُ « ند.دا دهد و بازگشت او را به سوي خدا می آزمایش قرار می ُلوْا كل بـْ َِك تـَ ال نـَْفٍس مَّا     ُهنَ
ْوَلئُهمُ اْلَحقّ  دُّوْا إِلىَ اللَّهِ مَ ْفترَ  وَ َضلَّ    َأْسَلَفْت وَ رُ وْا يـَ ُن نهُْ◌م مَّا كَا ) و 30یونس/( »ونعَ

تُْجَزى«بیند.  هرکس به میزان تالش و سعی خود جزا می ِ يَها ل ُد ُأْخفِ ٌة َأكَا َ ي اتِ َ َة ء اعَ    إِنَّ السَّ
 ُ ا تَْسعَى    كل  ) و شناخت یکدیگر را الزمه کرامت دانسته است.15طه/( »نـَْفِس بِمَ
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اكُم مِّن ذََكٍر وَ أُنثىَ « أَيهَُّ◌ا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَ َ اكُم   ي ْلنَ َ كمُ    وَ َجع مَ ُفوْا إِنَّ َأْكرَ ارَ عَ تـَ ِ ائَل ل َ ا وَ قـَب ً    ُشعُوب
َقئُكْم إِنَّ اللَّهَ  يٌم َخبِير ِعنَد اللَّهِ أَتـْ ِ ل   .)13حجرات /( »عَ

این آیات نشان از اهمیت خود و نفـس انسـان و شـناخت آن اسـت. در قـرآن      
گیـرد کـه از جملـه     هایی شکل می با توجه به نگرش نفسعزتمفهوم خود در ایجاد 

توان به مواردي از قبیل اینکه زندگی از دنیا به آخرت استمرار دارد، اشـاره   ها می آن
کند؛ بلکه افراد  شناخت این نکته که مرگ، پایان زندگی نیست، کفایت نمی نمود؛ البته

ش: 1388کاویـانی،  ( باید در سه بعد شناخت و عواطف و رفتار به این نگرش برسند
). خداوند در مواردي براي اولیاي خودش زمینه اطمینان را فراهم کـرده اسـت؛   105

زندگی دنیا نسـبت بـه آخـرت کـم      ) متاع259-260بقره/ ( از جمله عزیر و ابراهیم
 و دنیا از نظر زمانی، کوتـاه و غیرقابـل مقایسـه بـا آخـرت اسـت       )38توبه/ ( است

) دنیـا  96نحل/( اما دنیا فانی است )42اعراف/ ( ) و آخرت همیشگی است36بقره/(
مادي است و محدودیت دارد؛ چون اصالت انسـان بـا روح اسـت. هرچیـزي دقیـق      

و هر کار خوبی ده برابر پاداش  )49نساء/(ی ظلم نخواهد شدشود، به کس محاسبه می
بینانـه اسـت و اطمینـان    انگاري واقع ها نوعی مثبت ) این نوع نگرش160انعام/( دارد

، 16انعـام  ، 7-8زلزلـه  ( شود که زندگی دنیا مزرعه آخـرت اسـت   خاطر حاصل می
دین معنـا کـه هـر    ) این زندگی به تبع کل هستی هدفمند است؛ ب160، انعام/15اسرا/

دهد، براي دستیابی به آن  فردي الزاماً یک مطلوب نهایی دارد و کارهایی که انجام می
خواهد بود. ممکن است چیزي براي کسی هدف نهایی نباشد، ولی شـخص دوم نیـز   

) در قـرآن تعـابیري چـون    122ش: 1376مصباح یـزدي،  ( هدف دیگري دارد نهایتاً
قـرآن   )13، نسـاء/ 69، یـونس/ 108هود/( ري استفالح، به معنی سعادت و رستگا

 انسـان بیهـوده آفریـده نشـده     )56ذاریات/ ( داند هدف خلقت را عبادت خداوند می
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چنین انسانی بـا چنـین    )190عمران/ آل( ) و این کالم اهل تفکر است115مومنون/ (
دهد. چنین انسـانی   هایی، اساس شخصیت خود را تشکیل و رشد می نگرش و بینش

بیند. در نتیجه منزل واقعی خود را نزد خـالق   را ماوراي عالم مادي و طبیعی میخود 
بیند؛ بلکه متعالی و  ارزش نمی هدف و بی او هرگز خود را بی )203بقره/(داند خود می

  .داند هدفمند می

  در قرآن نفسعزتهاي  مؤلفه .4

عمل صالح، تقوا؛ ن، از نظر قرآن، در سه مورد است: ایما نفسعزتهاي  ترین مؤلفه مهم
ها را کسب کند، عزیز و کریم است. قدرت، مال، موقعیت، نیرو،  مادامی که انسان آن

انسان، به تقواي علم، فرزند و غیره، معیار اصلی کرامت و عزت نیستند؛ بلکه ارزش 
) تا 20حدید/( )، و این عوامل تنها در جهت آزمایش الهی است13حجرات/( ستاو

ها مشخص شود. همچنین این عوامل به عنوان ابزار  انسان نفسزتعمیزان کرامت و 
بیشتري ایجاد کنند. این  نفسعزتتوانند با معیار تقوا، کرامت و  و وسیله، می

؛ 21؛ بقره/102آل عمران/( گیرد تقوا) در گرو ایمان و عمل صالح شکل می(ارزش
ت به خدا و صفات ) و حقیقت ایمان عبارت است از شناخت و آگاهی نسب177بقره/

اند. عمل  او و فرستادگانش، و شناخت تمام فرامین و قوانینی که آنان با خود آورده
انجام هر گونه کار نیک و شایسته است که خداوند به آن امر کرده است.  ،صالح

اندوزي و دوري از جهل است و تقواي  تقواي علمی، تالش انسان در جهت علم
تمام  ).174ش: 1366جوادي آملی، ( ط آن استعملی انجام واجبات با شرای

  شود.  هاي دیگر عزت و کرامت نفس، با کسب و ایجاد این سه مورد حاصل می مؤلفه
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همان احساس مسئولیت درونى است که انسان را به سوى » تقوا«منظور از 
ایمان و عمل  ،کند، و نتیجه آن تحقیق و بررسى درباره دین و جستجو درباره حق مى

به فکر تحقیق  ،اى از تقوا در وجود انسان نباشد تا مرحله ،به تعبیر دیگر .است صالح
ایمان در آغاز ممکن است به معنى تسلیم ظاهرى بوده . افتد و جستجوى حق نمى

ى که در درون یتقوا. ایمان واقعى است ،ولى ایمانى که بعد از تقوا به وجود آید ،باشد
ایمان مستقر و ثابتى  ،گردد و نتیجه آن تر مى عمیقکند و اثر آن  جان انسان نفوذ مى
 .)253، 5 ش:1374 ،مکارم شیرازي( آن است وجز، است که عمل صالح

در کنارش عمل صالح را ذکر نموده که ، قرآن کریم هر جا سخن از ایمان آورده
به نحوى که  ؛مرتبه ایمان و عمل صالح در قرآن همراه با یکدیگر ذکر شده است 52

زیرا  ؛ناپذیر در رشد و تعالى انسان هستند و راستى هم چنین استدو امر جداگویى 
ل یکدیگرند و تأثیر متقابل در یکدیگر دارند. ایمان اگر در مکم ،ایمان و عمل صالح

حتماً شعاع آن در اعمال انسان خواهد تابید و عمل او را عمل  ،اعماق جان نفوذ کند
تابد و  زانى که از درون اتاق نور به بیرون مىهمچون چراغ فرو ؛صالح خواهد کرد

آثارش از چشم  ،چنین است چراغ پر فروغ ایمان که اگر در قلب انسان روشن شود
گردد و اصوالً ایمان همچون ریشه است  و گوش و زبان و دست و پاى او آشکار مى

ه و عمل صالح میوه آن. وجود میوه شیرین دلیل بر سالمت ریشه است و وجود ریش
لذا  ؛)141 ، 1  ش:1374مکارم شیرازي، (.است هاى مفید سبب پرورش میوه ،سالم

فبااليمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يستدل «فرماید:  مى ع)(  امیرالمؤمنین
توان به اعمال شایسته استدالل نمود و به سبب اعمال  به وسیله ایمان مى؛ على االيمان

   .)154البالغه، خطبه  نهج( »نیز استدالل کرد ن بر وجود ایمانتوا صالح مى



 تفسیر پژوهیدو فصلنامه    24

 

آید، و  در سایه توجه و ایمان به خداوند به وجود می نفسعزتاز نظر قرآن، 
توجه به دیگران، نقش به سزایی در نگرش و ایجاد شخصیت او دارد. خداوند، صورت 

تر  ندهلباس تقوا را براي انسان زیب داند؛ بلکه ظاهري و جسمی را نشانه ارزش نمی
  کند: ). قرآن شخص عزیز و کریم را این گونه معرفی می26اعراف/( کند معرفی می

پرهیزگار باشد در زندگانی قوي بوده و به بالد کفر، بدون هراس مسافرت   .1
  ).283، 67تا،  مجلسی، بی( کرده و از آنان نهراسد

 )268، 1ق:  1420فخر رازي، ( توکل داشته باشد به خدا .2

 اند پا دارد، اهل بینش باشد؛ زیرا مردم دشمن جهل و نادانیواجبات را بر .3
 )219، 1تا،  مجلسی، بی(

با اراده و اختیار خود، در مسیر صحیح و درست که منجر به کرامت  .4
 )3انسان/( شود، حرکت کند می

در تمام امور باشد؛ زیرا مسیر را براي رسیدن به کرامت خواه  عدالت  .5
 )8مائده/( کند فراهم می

 )10حجرات/( مؤمنان همچون برادر باشدبا  .6

 ).32، 2تا،  ؛ مجلسی، بی13حجرات/( اهل خودشناسی و معرفت نفس باشد .7

، وظایف متقابلی بین فرد و جامعه است نفسعزتدر بعد اجتماعی، در جهت تشکیل 
را در پی دارد. وظایف اجتماعی، وظایفی است که  نفسعزتکه حصول آن شرایط، 

کند و بدون جامعه و در انزواي شخصی هیچ  جامعه معنا پیدا میدر قالب حضور در 
). ممکن است این وظایف به نهادهاي 141ش: 1388کاویانی، ( یابد مصداقی نمی

اجتماعی یا به خود فرد از این حیث که عضوي از اجتماع هستند، نسبت داده شود. 
خود در جهت رشد  تواند از عهده وظایف اجتماعی انسان با وجود اراده و تعقل می
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شخصیت و باال بردن عزت و کرامت خود تالش کند. از این رو وظایفی دارد چون: 
 ). کمک به نیازمندان80-82نحل/(برطرف کردن نیازهاي شخصی و خانوادگی

). مشارکت در امور اجتماعی مثل کمک در تأمین و ساخت مدارس، پل، 60توبه/(
انسان بر حسب . حفظ عزت اجتماعی فردنیاز درونی و  يبیمارستان و ...، ارضا

)، خداوند این خصوصیت او را نفی 14آل عمران/( طبیعت مال را دوست دارد
 کند، اما او را تشویق به کسب اموال حالل که به عنوان فضل خداوند است نمی

)، 1901بقره/( کند ) و دفاع از اموال خود در برابر متجاوز می10؛ جمعه/198بقره/(
  ).11237ق: 1401متقی، ( »ون اهله و ماله فهو شهيدالمقتول د«

  نفسعزتابعاد  .5

کند. در مورد انسان، یک  را مشخص می نفسعزتقرآن کریم در آیات متعددي ابعاد 
این  ؛)70اسراء/( کند ها بیان می نوع کرامت ذاتی است که خداوند در مورد همه انسان
ار بدن، علم، زندگی اجتماعی، کرامت ممکن است به علت عواملی چون نوع ساخت

  . ترین آن، همان عقل و اراده است اراده، اختیار و عقل باشد، اما مهم
کرامت از منظر قرآن، کرامت اکتسابی انسان است، که در گرو کسب  نوع دیگر

ایمان و عمل صالح داراي ابعاد مختلفی است. عزت نیز در درجه اول از آن خداوند، 
). عزت که از صفات 139نساء/( پیامبران و مؤمنان است و در درجه بعد مخصوص

جاللی خداوند است، در تمام ابعاد زندگی انسان جاري است. ابعاد عزت و کرامت 
در قرآن در دو حوزه فردي و اجتماعی انسان با توجه به بعد الهی او قابل بررسی 

در برابر حق الهی عزت، انسان عزیز و کریم همواره خود را مطیع  است. در بعد
هاي الهی است و عبودیت  داند و صادقانه و با شهود و معرفت، قدرشناس نعمت می
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انسان خود را  که شود کند. چنین بینشی باعث می مطلق را در پیشگاه او عرضه می
 هاي خود را امانت الهی بداند ) تمام وجود و نعمت15فاطر/( فقیر به خداوند بداند

هد به برگشت این امانت به صورت کامل به صاحب خود را متعو ) 72احزاب/(
 ) هیچ خیانت و کاستی در این امانت صورت نگیرد58نساء/( اصلی آن باشد

آید که از یک  اي در انسان به وجود می ) و در این صورت، حالت و ملکه27انفال/(
کند، و از  داند و احساس عزت می طرف وجود خود را منتسب به وجود خداوند می

داند. در نتیجه، نه  دیگر خود را محتاج به خداوند و فقیر و نیازمند او میطرف 
  سازد. کند، و نه خود را خوار و ذلیل می عصیان و سرکشی می

شود،  عزت از نظر قرآن، تنها به حوزه زندگی و مراحل مختلف آن محدود نمی
ها  لحظه ، در تمام مراحل زندگی مادي و معنوي انسان، و در تمامنفسعزتبلکه 

باید همراه باشد. این صفات تنها به احساس رضایت و یا ارزیابی مثبت دیگران در 
آید، و  باشد؛ بلکه به عنوان حالتی است که به صورت ملکه در می مورد انسان نمی

دهد که  اي انسان را رشد می این ملکه در ابعاد مختلف فردي و اجتماعی، به گونه
اتوانی، تکبر، ناامیدي، خساست و ... به او دست هیچ گاه احساس ضعف، ذلت، ن

شخص  ،بنابراین ؛بیند دهد و همواره خود را در برابر خدا مطیع و فرمانبردار می نمی
عزیز و کریم، خدا محور است و اعتقاد به جهان آخرت و حساب و کتاب، و 

  همچنین اعتقاد به نبوت و رسوالن الهی و امامان بر حق او دارد.

    درعهد قدیم نفسعزتهاي  مولفه .6

  . ایمان و رعایت دستورات شریعت 1- 6
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یکی از مهمترین عوامل عزت و برکت در یهود، عنصر ایمان است. ایمان از افتخارات 
ایمان به معناي شناسایی و تصدیق  ،است. در عهد قدیم نفسعزتیهود و از عوامل 

هایی که در عهد  تمام واژه رابطه خاصی است که خدا با اسرائیل برقرار کرده است.
روند، متعلقشان خداوند است و داللت بر امیدواري و باور  قدیم براي ایمان به کار می

هاي او دارد. خداوند این رابطه عهدي را ایجاد کرده و شروط این عهد  به وعده
اي  شامل کل رابطه ،). ایمان به خداوند4-1: 5 تثنیه،( فرامین و دستورات او هستند

ها  هایی است که انسان ت که بین خدا و انسان وجود دارد؛ همچنین شامل تمام راهاس
کنند. پس ایمان در عهد قدیم اشاره  ها رابطه خود با خداوند را ابراز می به وسیله آن

به پذیرش ذهنی، اعتماد قلبی و اطاعت عملی دارد و همچنین به معناي تصدیق 
  ).pickar, 2003, 590( هاست فرامین خدا و اطاعت از آن

یابد و  تجلی ایمان در آیین یهود، در انجام اعمال و پایبندي به شریعت تحقق می
بر این نکته تأکید شده که در صورت ایمان به یهوه و انجام  در عهد قدیم مکرراً

فرامین او، صاحب فزونی و سربلندي خواهید شد و در صورت از دست رفتن ایمان، 
آواز یهوه خداي خود را  اگر «گشت. در سفر تثنیه آمده است:  خوار و آواره خواهید

فرمایم  با دقت بشنوي هوشیار شده و اگر تمام اوامر او را که من امروز به تو امر می
هاي جهان بلند خواهد گردانید و  بجا آوري، آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امت

). 1-2: 28تثنیه ( »هد دریافتها به تو خواهد رسید و تو را خوا تمام این برکت
نه تنها فزونی و برکت که حتی مرگ و حیات یهود هم به همین ایمان توأم  ،بنابراین

ببین « گوید: با عمل بستگی دارد. شاهد این مطلب عبارات کتاب مقدس است که می
امروز حیات و نیکویی و موت و بدي را پیش روي تو گذاشتم؛ چون که من امروز 

هاي او رفتار  فرمایم که یهوه خداي خود را دوست بداري و در طریق میتو را امر 
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نمایی، اوامر و فرایض و احکام او را نگاه داري تا زنده مانده و افزون شوي، و تا 
شوي، برکت دهد.  یهوه خدایت تو را در زمینی که براي تصرفش در آن داخل می

شده، خدایان غیر را سجده و لیکن اگر دل تو برگردد و اطاعت ننمایی و فریفته 
: 30تثنیه ( دهم که البته هالك خواهید شد عبادت نمایی، پس امروز به شما اطالع می

که دستیابى به ه یک دین شریعت محور بود ،هودیتاین اساس ی) بر18-15
 .)Dunn, 1998( ددان هاى بشرى ممکن مى رستگارى را تنها بر اساس تالش

از آنان که در آن با خدا بود  اسرائیل بنى ى از پیماناز نظر یهودیان، شریعت بخش
مرا  فرایض و احکام«، خداوند به آنان فرموده: که او را اطاعت کنندشده خواسته 

ن، الویا( »ها زیست خواهد کرد در آن ،ها را بجا آورد نگه دارید که هر آدمى که آن
از دیگر مشخصات  احکام طهارت و هم سفره نشدن با غیریهودیان . رعایت)18: 5

آدمى عدالت را از راه عمل به احکام شریعت به  ،یهودیاناز نظر  ،. بنابراینآنان بود
از عمل به  ار بودن است و اگر احیاناًگآورد و نجاتش نیز در گرو رست دست مى

باید راه توبه و بازگشت به سوى  ،ورزد و مرتکب گناه شود احکام شریعت تخلف
، یحیاى (ع)حضرت عیسى جهت بود که قبل از ظهور از همینخدا را در پیش گیرد. 

  ). 3:2متى ( کرد یهودیان را به توبه دعوت مىه، تعمیددهند

  . برگزیدگی قوم2- 6

اسرائیل رابطه ویژه و منحصر  بنیعنوان عام قومِ برگزیده بیانگر این اندیشه است که 
اى  اندیشه ،تفکر یهود جهان دارند. این اندیشه در سراسر تاریخ يبه فردى با خدا

اى بس عمیق دارد و در تلمود، فلسفه  ریشه ،محورى بوده و در مفاهیم کتاب مقدس
  .)Silberman, 2007, 669( و عرفان یهودى بسط یافته است
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ها را  گیرند و خداوند آن در عهد قدیم افرادي مورد توجه خداوند قرار می
: 6سفر پیدایش، ( شود دم برگزیده میکند. نوح از بین بقیه مر گزینش و انتخاب می

). از بین 19: 18همان، ( شود می ). ابراهیم برگزیده خدا و سرآغاز امتی جدید8
) و از فرزندان 4- 3: 26و  11: 25همان، ( شود فرزندان ابراهیم، اسحاق برگزیده می

). 12-9: 35همان، ( شود گیرد و انتخاب می اسحاق، یعقوب مورد توجه قرار می
شود و پس از آن صحبت از برگزیدگی قوم  وب آخرین فردي است که انتخاب مییعق
) patriarchal( اي و بزرگ خاندانی شود؛ زیرا در آن زمان، دوران سرقبیله اسرائیل می بنی

 ,Sarna, 2007( گردد ) آغاز میnational( شود و دوران قومی و ملّی تمام می

اسرائیل) و ( هاي خود درباره یعقوب هخداوند از وعد البته پس از این، ).446
من یهوه خداي شما هستم که شما را « شود. غافل نمی قوم برگزیده) نیز( فرزندانش

از زمین مصر بیرون آوردم تا ایشان را غالم نباشید و بندهاي یوغ شما را شکستم و 
زیرا که سپر ما از ). «13: 26الویان، ( »سربلند) ساختم.( شما را راست روان

). همچنین در کتاب 18: 89مزمور ( »خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائیل
اینک بنده من که او را دستگیري نمودم و بر گزیده من که جانم «اشعیا مکتوب است 

ها مهیا  نهم، تا انصاف را براي امت ، من روح خود را بر او میتاز او خشنود اس
ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه  الت خواندهسازد. من که یهوه هستم تو را به عد

) از 6و  1: 42اشعیا، ( خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت خواهم گردانید
). بر این 7: 50همان: ( رسوا نخواهم شد ،کند آنجا که خداوند یهوه مرا اعانت می

و از لحاظ ) 14: 52اشعیا، ( رو و تباه شدهاساس، هر چند که از لحاظ ظاهري زشت
باز هم یهودیان باید همواره این  ،)3-2: 53اشعیا ( مقدار شوند اجتماعی خوار و بی

عزت و افتخار را حفظ نمایند. آیات فوق همه داللت بر برگزیدگی قوم یهود دارد. 
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به صراحت بیان در سفر تثنیه اسرائیل، به معناي خاصِ الهیاتیِ آن،  اما برگزیدگیِ بنی
که تو براي یهوه، خدایت، قوم مقدس هستی، یهوه خدایت تو را زیرا «شود:  می

هایی که بر روي زمین هستند، قوم مخصوص براي خود  برگزیده است تا از همۀ قوم
 ، پایه و اساسِ، برگزیدگىمعنا. بر اساس این )2: 14و  6: 7سفر تثنیه، ( »او باشی

دهد و در سرتاسر  مىعهدى است که رابطه اساسى میان خدا و اسرائیل را نشان 
  .)Silberman, 2007, 669( کتاب مقدس عبرى بر آن تأکید شده است

  هاي مختلف در باره فلسفه برگزیدگی  . دیدگاه6-2-1
هاي مختلفی صورت  خصوص فلسفه برگزیدگی، از سوي دانشمندان یهود، تحلیل در

تاب مقدس شاهد ها براي اثبات حقانیت دیدگاه خود از ک گرفته است. هر کدام از آن
  ها عبارتند از: آورند. برخی از این تحلیل می

تفسیر » برتري قوم یهود«کسانی که برگزیدگی را به  :برترى قوم یهودالف) 
رسالت دینى  ها معتقدند که کنند در مبناي این برتري اختالف دارند. گروهی از آن می

ود به این دعوت پاسخ تنها قوم یه لیکنهاى جهان عرضه شده  بر همه اقوام و ملت
چه جهت داشت که ذات قدوس متبارك «. در تلمود آمده است: است مثبت داده

پرست تورات را رد  هاى بت ملت اسرائیل را انتخاب کرد؟ براى آن که تمام ملت
کردند، اما قوم اسرائیل پذیرفت و ذات قدوس متبارك و تورات او را براى خود 

گویند که  ها در تفسیر این آیه مى اخامخ). 81 ش:1350آبراهام کهن، ( »انتخاب کرد
آن با  اتو دستورامین فر لیکن از آنجا کهدر ابتدا، تورات بر اقوام دیگر عرضه شد، 

آن را رد  اقوام به استثناي یهود زندگى فاسد و تبهکارانه آنان در تعارض بود، همه
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ات آگاهى یابند آن را اسرائیل حتى قبل از آن که به محتواى تور کردند، ولى بنى
  ).77ش: 1384گندمی، ( پذیرفتند

به خاطر خلوص و عدم اختالط  ع)( حضرت ابراهیمبرخی دیگر نیز معتقدند که 
نژادش برگزیده شد و یهود نیز تنها به این دلیل که از نسل او بودند برگزیده شدند. 

جماعت بنى قوم یهود مقدس و سرورند... دنیا فقط براى «در تلمود آمده است: 
تواند ادعا کند فرزند  اسرائیل خلق شده است... هیچ کس به جز بنى اسرائیل نمى

المسیري، ( »بنی اسرائیل است و بس خداست. مهر و محبت خدا از آن جماعت
  ).5،72ش: 1383

آیاتی از عهد قدیم، از  ها معتقدند بر اساس البته برخی با این تحلیل مخالفند. آن
من فقط شما را از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام « جمله این آیه که

اعطاي یک  )، برگزیدگی،2: 3عاموس، ( »گناهان شما را بر شما خواهم رسانید
هایی بر عهده امتیاز و برتري خاص نیست، بلکه تحمیل احکام، تکالیف و مسئولیت

  ).Silberman, 2007, 669( انسان است
برگزیدگى قوم اسرائیل به عهدى  این دیدگاه، در :حکم ازلى براساس ب)

شده است. در واقع، این امر  بسته ع)( گردد که بین خداوند و حضرت ابراهیم برمى
در ماجراى ذبح  ع)( چون و چراى ابراهیم اى است که خدا در ازاى اطاعت بى وعده

سمان بار دیگر فرشته خداوند از آ«او داده است. در تورات آمده که  فرزندش به
ام که چون  گوید به ذات خود قسم خورده ابراهیم را صدا زده، به او گفت: خداوند مى

مرا مالقات کردى و حتى یگانه پسرت را از من دریغ نداشتى، تو را چنان برکت دهم 
ها بر دشمنان  شمار گردند. آن هاى دریا بى که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شن
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زیرا تو مرا اطاعت  ؛جهان خواهد گشتهاى  همه قوم خود پیروز شده، موجب برکت
  ). 18-22: 15سفر پیدایش، ( »اي کرده

برخی از یهودیان معتقدند که خداوند از روي لطف و  :موهبت االهى خاطربه  ج)
محبت به یهودیان عزت و عظمت بخشیده و این موهبت الهی براي آنان حق ایجاد 

بروند، بر خدا الزم است آن هم یهود به بیراهه  حتى اگر قومکرده است؛ بنا بر این، 
اسرائیل را  خداوند از میان اقوام مختلف، بنىاز نظر یهودیان،  حق و دین را ادا کند.

بلکه چون ضعیف بودند. این  ؛اما نه از آن رو که توانمند و برخوردار بودند ؛برگزید
افراد فرهیخته، توانمند و  نگران موضوع با توجه به این که خدایانِ معمولى بیشتر دل

کند. در سفر تثنیه هیچ دلیلى براى برگزیدگى جز توجه  متمدن بودند، معنا پیدا مى
شود. کوتاه سخن آنکه، این عمل از خاص خدا و وعده او به پدران اولیه ارائه نمى

قزوینى ( شود که چرا خدا، آباى اولیه را برگزید؟ سرلطف است، و دیگر سؤال نمى
  ). 201 ش:1378یزدى، 

  قرآن و اندیشه برگزیدگى. 6-2-2
کند که خداوند پس از  اسرائیل به عنوان نعمتى یاد مى قرآن از فضیلت و برترى بنى

آن به ایشان ارزانى داشت که آزار و اذیت و خوارى فرعونیان را عمل کردند. در 
 /بقره( ستاسرائیل بر جهانیان تصریح شده ا آیات بسیارى به فضیلت و برترى بنى

)، این نکته شایان ذکر است که از 32 /؛ دخان16 /؛ جاثیه140 /؛ اعراف122و  47
دیدگاه قرآن، قوم یهود در مقطع زمانى خاصى و آن هم در قلمرو جغرافیایى 

اى یافتند؛ زیرا اگر منظور از  خودشان بر سایر اقوام برترى و منزلت و جایگاه ویژه
اى  قوم در تمام اعصار و بر تمام جهانیان باشد، با آیه این آیات، برترى و فضیلت این
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داند، منافات خواهد داشت. بر این  که امت مسلمان را بهترین امت در میان مردم مى
، اشاره به »هاى زمین گردانیدیم آنان را وارث مشرق و مغرب«اساس، آیه شریفه 

ان دریافت که تو زیرا به وضوح مى ؛ها دارد وسعت و گستره عظیم سرزمین آن
هاى  ها و مغرب بلکه وارث مشرق ؛اسرائیل در آن زمان، وارث تمام جهان نبودند بنى

  )153 ش:1377 ،کرینستون( هاى وسیع و پهناورى شدند سرزمین
از نظر قرآن، فضیلت و برترى قوم یهود پایدار نماند و به خاطر اعمال ناشایست 

شان  االهى محروم شدند و سرنوشت و خالف شرعى که انجام دادند، از این موهبت
گونه رقم خورد که تا روز قیامت میان آنان عداوت و دشمنى  به تعبیر قرآن این

). به خاطر 64 /مائده( برقرار است و فساد در زمین را پیشه خود خواهند ساخت
کفر ورزیدن به آیات االهى، کشتن ناحق انبیاى خدا، عصیان و تعدى و تجاوز تا ابد 

 ذلیل خواهند بود و مجازات سنگینى در قیامت در انتظار ایشان خواهد بود خوار و
اند و لعنت ابدى خدا و پیامبرش  بهره ). آنان از رحمت حق تعالى بى41 /همان(

) و به سبب تکفیر عیسى، در عذاب 52 /؛ نساء88 /بقره( شامل حالشان خواهد شد
  )167 /عراف؛ ا56 /عمران آل( شوند دنیوى و اخروى گرفتار مى

  ابن اهللا .3- 6
سفر خروج،  بودن است. در» ابن اهللا«یکی دیگر از عوامل عزت در عهد قدیم 

این مقام در ابتدا بر مالئکه ( ) پسر خدا خوانده شده است.22: 4خروج ( »اسرائیل«
شده، لیکن از آنجا که در کتاب مقدس، خداوند منزه از داشتن همسر است،  اطالق می

شدت عالقه و رابطه بین خدا و  مجازي بوده و تنها بر» ابن اهللا«برد واژه بنابراین کار
معجم الالهوت الکتابی: مدخل ابن اهللا) در زبان ( موجود ملقب به ابن اهللا داللت دارد.

خانواده  واسطه پدر و فرزند در فقط براي نسبت مستقیم و بی» ابن«لفظ  عبري نیز
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، »بنی إسرائیل«مثل شود،  ن نسل را شامل میبلکه تمام جماعت موجود در آ ،نیست
 »بنی األنبیاء«)، 2: 149 ،مزمور( »بنی صهیون«)، 17: 23 ،حزقیال( »بابل بنی«
  ).5: 2 ،ملوك(

داند. همچنین به خاطر این  در عهد قدیم، اسرائیل، خود را مفتخر به ابن اهللا می
) 14: 7سموئیل دوم، ( که خداوند خود را پدر داود و وي را فرزند خود خوانده،

» ابن اهللا«پادشاهان بنی اسرائیل هم این فرزند خواندگی را توسعه داده و خود را 
معجم الالهوت الکتابی: مدخل ابن اهللا). فرزند ( کنند. دانند. و بر آن افتخار می می

شود. این افتخار  خواندگی، در واقع به قرابت و نزدیکی بنی اسرائیل با خدا تفسیر می
به فرعون «زمان خروج، نصیب قوم بنی اسرائیل شده است. در سفر خروج آمده: در 

گویم  اسرائیل، پسر من و نخست زاده من است. و به تو می"گوید:  بگو خدا چنین می
که پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید و اگر از رها کردنش ابا نمایی، همانا پسر تو، 

حتی این فرزند خواندگی  )22و 23: 4خروج، ( »"کشم یعنی نخست زاده تو را می
ها و زیباترین  ) و مرغوبترین زمین11: 1یوشع،( تواند به دوران طفولیت بر گردد. می

). از این رو فرزند خواندگی تنها 19: 3 ،إرمیا( ها را در اختیار او قرار دهد میراث
اهکار و پسران شامل مردم خوب و صالح بنی اسرائیل نبوده؛ بلکه افراد فاسد و گن

: 1، أشعیا 1: 2وشع ی( گیرد اند را نیز در بر می گري که به دربار فرعون پناه بردهفتنه
نقش مهمی در تربیت افراد » فرزند خواندگی«اصل  ).14: 3، إرمیا 9 و 1: 30، 2

ها، علقه پدر فرزندي بیشتر نمودار  دارد؛ زیرا در هنگام گرفتاري و تضرع نمودن آن
ابراز ترحم از ناحیه پدر، امید صالح و رستگاري را در قوم یهود  شده و همین

  .)7: 64؛ 16 و 8: 63أشعیا ( دهد افزایش می
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اللهی براي اسرائیل ناظر به انتخاب خداوند است و اعمال و رفتار لقب ابن
اسرائیل هیچ نقشی در این انتخاب ندارد. در حالی که از دیدگاه قرآن بندگان شایسته 

...  شوند؛ نظیر مقرب، مخلص،مومن، صالح، خاشع، کریم و ین مختلف یاد میعناو با
با توجه به اینکه  ؛آیات قرآن براي امت اسالم لقب فرزند خدا وجود ندارد در

عناوین مذکور، مربوط به افرادي است که ایمان و عمل صالح و مراتب تقوا را داشته 
  باشند.

  . تواضع4- 6

ترس خدا ادیب حکمت است و تواضع «و » ت استتواضع و فروتنی مقدمه عز«
امثال، ( جزاي تواضع و خدا ترسی، دولت و جالل و حیات است«و» پیشرو حرمت

ترین  دهد که تواضع یکی از مهم ). این عبارات کتاب مقدس، نشان می22و  33: 15
ترین و عوامل رسیدن به عزت است. در تلمود از تواضع و فروتنی به عنوان بزرگ

) در عهد قدیم آمده است: 120ش: 1350کهن، ( ترین فضیلت یاد شده است یعال
  ).7: 3امثال، ( »خویشتن را حکیم مپندار، از خدا بترس و از بدي اجتناب کن«

تکبر نداشته، نه تنها هیچ ارتباطی با ، در کتاب مقدس، عزت صحیح و درست
بوده است. در این کتاب فروشی و کبریایی انسان در تضاد و تناقض نیز بلکه با فخر

نیز تأکید گردیده که مرز بین عزت و تکبر بسیار ظریف و باریک بوده و به اندازه 
اي به سمت تکبر متمایل شود، توهمات  بنابراین، اگر انسان ذره ؛قدمی فاصله ندارد

نماید؛ زیرا انسان مغرور،  تبدیل می جاي حقایق را گرفته و عزت او را به غرور
اعتماد  ،کند. بنابراین ی را از آن خود پنداشته و به دیگران فخر فروشی میکماالت اله
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 شود به جمال و کمال خویش، موجب نوعی آماسیدگی اخالقی و عزت دروغین می
هر کس «: است ). در تلمود نیز آورده شدهنفسعزتمعجم الالهوت الکتابی: مدخل (

برد؛ و هر کس که تکبر کند و  ال میذات قدوس متبارك مقام او را بابیاموزد، افتادگی 
گرداند. هر کس که در پی  ذات قدوس متبارك او را پست می خود را باال گیرد،
گریزد، و هر کس که از بزرگی و مقام  مقام از وي می رود، بزرگی و بزرگی و مقام می

افتادگی و فروتنی «. همچنین گفته شده: درو  گریزد، بزرگی و مقام در پی او می می
سوي خود  را شخیناتوان  آن چنان مورد توجه و الطاف خداوند است که با آن می

و موسی به ظلمت « .اثري معکوس دارد ،در صورتی که غرور و تکبر؛ جلب کرد
بتواند  فروتنی موسی سبب شد که .جالل) خداوند در آن بود نزدیک شد( غلیظ که

و موسی شخص بسیار « ت:چنانکه آمده اس؛ تا بدین حد به خداوند نزدیک گردد
  .)236ش: 1350کهن، ( »بود حلیم

شود این است که؛ در صورت نفی کماالت  سؤالی که در اینجا مطرح می
خویشتن، انسان باید به چه چیزي تکیه و اعتماد کند؟ پاسخ کتاب مقدس این است 

از  خدا اعتماد کند. و همه چیز را که انسان باید از روي تواضع و فروتنی، تنها بر
ناحیه او بداند. معنی این سخن نفی کماالت واقعی و نفی شرور موجود در دنیا 

معجم الالهوت ( نیست؛ بلکه مقصود، اعتراف به قدرت خالق و رحمت اوست.
  الکتابی: مدخل ثقه).

در این نوع تواضع، حکیم به حکمت خود و جبار به جبروت خـود و غنـی بـه    
ها به فهم و معرفـت خـود از خـدا افتخـار      همه آنکند؛ بلکه  سرمایه خود افتخار نمی

به تمامی دل خـود، بـر خداونـد    «کنند. در کتاب مقدس امر شده است به این که:  می
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هـا خـود او را بشـناس، او     توکل نمـا و بـر عقـل خـود تکیـه مکـن و در همـه راه       
) همچنـین در تـورات توصـیه    5-6: 3امثال، ( هایت را راست خواهد گردانید. طریق

مبادا در دل خود بگویی قوت من و توانایی دسـت مـن، ایـن تـوانگري را از     «ه: شد
براي من پیدا کرده است؛ بلکه یهوه خداي خود را به یاد بیاور؛ زیرا اوست که به تـو  

). و در نهایـت بـدان کـه    17-18: 8تثنیـه  ( دهد تا تـوانگري پیـدا نمـایی    قوت می
کتـاب اول  ( سـازد  کنـد و بلنـد مـی    مـی سازد، پست  کند و غنی می خداوند فقیر می«

  ). 7: 2سموئیل 
همواره بیشترین همراهی و تالئم را با  نفسعزتبر این اساس در کتاب مقدس 

اند.  دانسته تواضع و فروتنی داشته و بزرگان دین تمام کماالت خود را از خداوند می
آنان را به اوج کردند و همین تواضع و فروتنی،  و در کارهاي خود به خدا اعتماد می

عزت و عظمت رسانیده است. نمونه بارز این نوع فروتنی در عهد قدیم داستان 
ع)، ( وثقه). ابراهیم نفسعزتمعجم الالهوت الکتابی: مدخل ( حضرت ابراهیم است

با فروتنی و در نهایت اخالص، فرزند خویش را به قربانگاه برد و کارد بر حلقوم او 
عقل ظاهري تکیه نکرد و در امر الهی چون و چرا  ن الهی، برنهاد. او در اجراي فرما

به عزت پدري مؤمنان رسید و  ،رو از این ؛)8 -14: 22 پیدایش،( روا نداشت
  ).17: 22پیدایش،( اش فراوان گردید ذریه

 همچنین در کتاب مقدس، کسی که بر غیر تکیه کند ملعون خوانده شده است
 ع) از بهشت( ودیان ماجراي رانده شدن حضرت آدمبر این اساس، یه ؛)17:5ارمیا، (

. را نتیجه همین عدم توجه و اعتماد به خداوند و سرگردانی یهود در بیابان و ..
  معجم الالهوت الکتابی: مدخل ثقه).( دانند می
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هاي فوق، دلیل بر این است که هر گاه انسان دچار غرور شده و از روي  ماجرا
توجهی نموده، نه تنها به عزت نرسیده، بلکه برعکس،  بی عدم فروتنی به فرامین الهی

کس بر توانگري خود تکیه کند،  هر«خوار و ذلیل نیز شده است. لذا تأکید شده که 
بر رؤسا توکل نکنید، «). همچنین تأکید شده است که: 28: 11امثال، ( »خواهد افتاد

  ).3: 146مزمور، ( »نه بر ابن آدم که او را اعانتی نیست
قدیم و تلمود تواضع و فروتنی فقط به صورت اخالق فردي نیست؛ زیرا  ر عهدد

تواضع و تقوا، بعد  ،ي خدمت به دیگران است. از این رونظام اخالق تورات در راستا
اجتماعی به صورت احسان و نیکو کاري دارد. رعایت عدالت و انصاف و محبت به 

 شوند توصیف می )اعمال حسنه سنت( همنوع در تلمود به عنوان گمیلوت حادیم
  .)185ش: 1388اپستاین، (

  نفس¬عزتمشترکات و مفترقات اسالم و یهود در بحث  .7

دهی نفس انسان به سوي خداوند داشته و اسباب  ، نقش مهمی در جهتنفسعزت
آورد. بنابراین، نسبت به سایر  عظمت وي را نسبت به سایر موجودات فراهم می

ازاین رو قرآن و عهدقدیم در  است؛ اي داشته اهمیت ویژه صفات و مفاهیم اخالقی
 .اند آیات متعدد خود، بدان اشاره نموده و اسباب و مصادیق آن را بیان فرموده

  باشد: بدین شرح می نفسعزتمشترکات و مفترقات اسالم و یهود در بحث 
انسان وجودي از خداست و به صورت خدا  ،به تصریح قرآن و روایات. 1

داراي ارزش است و ارزشمندي وي به روح اوست؛ نه جسمش. ده شده است آفری
و » انسان به صورت خدا آفریده شده است«در دین یهود نیز در تورات آمد است: 

 یابد. اخالق انسانی بر پایه صفات خداوند سامان می
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و از همان ابتداي خلقت داراي  . در اسالم روح انسان وجودي از خداست2
 آید؛ زیرا عزت از آن اوست. بار است. عزت از ناحیه خدا به دست میارزش و اعت

انسان این است که  کسب واالترین درجه ممکن از کمال و خودشناسى در بنابراین،
اصل  در دین یهود نیز مطابق با خود را تا حد امکان، شبیه به خداوند گرداند.

قدوسیت و پاکی خداوند از خدا، یکی از صفات خدا، اخالقى تورات، یعنى تقلید 
  است و به همین جهت مردم را ملزم کرده تا در قداست الهی زندگی کنند.

؛ ایمان، عمل صالح و تقوا است؛ نفسعزتي  ها ترین مؤلفه . از نظر قرآن مهم3
ها را کسب کند، عزیز و کریم است. در حالی که  اي که مادامی که انسان آن به گونه

هاي  ترین مولفهزیدگی قوم، ابن اهللا، و تواضع و فروتنی مهمدر دین یهود ایمان، برگ
  است. نفسعزت

انسان در سایه توجه و ایمان به خداوند به وجود  نفسعزت. از نظر قرآن، 4
سزایی در نگرش قش بآید؛ هر چند توجه دیگران به عنوان عامل تربیتی و تعاملی، ن می

نده نیست؛ بلکه عامل اصلی در گرو ایمان اما عامل تعیین کن ،و ایجاد شخصیت او دارد
یکی از مهمترین عوامل و اعتقاد به خداوند، و انجام عمل صالح است. در حالی که 

عزت و برکت در یهود، عنصر ایمان است. تجلی ایمان در آیین یهود، در انجام اعمال و 
کید شده که در بر این نکته تأ یابد و در عهد قدیم مکرراً تحقق می پایبندي به شریعت،

صورت ایمان به یهوه و انجام فرامین او، صاحب فزونی و سربلندي خواهید شد و در 
  صورت از دست رفتن ایمان، خوار و آواره خواهید گشت. 

، وظایف متقابلی بین فرد و جامعه است که نفسعزت. در اسالم براي تشکیل 5
وظایفی دارد مانند برطرف  ،را در پی دارد. از این رو نفسعزتحصول آن شرایط، 

. در دین یهود نیز کردن نیازهاي شخصی و خانوادگی کمک به نیازمندان و ... دارد
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فقط به صورت اخالق  نفسعزتتواضع و فروتنی در قالب یکی از عوامل کسب 
 ،رو فردي نیست؛ زیرا نظام اخالق تورات در راستاي خدمت به دیگران است. از این

  جتماعی به صورت احسان و نیکو کاري دارد. تواضع و تقوا بعد ا
گوهر و ماهیت عهدى است که رابطه اساسى میان خدا و اسرائیل  ،برگزیدگى. 6

و از دیگر عوامل عزت در قوم یهود است. در خصوص برگزیدگی  دهد را نشان مى
، برترى قوم یهود معنايبه هاي مختلفی وجود دارد از جمله:  قوم یهود، دیدگاه

قرآن از فضیلت و برترى هی؛ در حالی که موهبت ال خاطربه ، حکم ازلى براساس
آزار و اذیت و خوارى  بعد از آنکهکند که خداوند  اسرائیل به عنوان نعمتى یاد مى بنى

از نظر قرآن، فضیلت و برترى قوم . به ایشان ارزانى داشت، فرعونیان را عمل کردند
شایست و خالف شرعى که انجام دادند، از این یهود پایدار نماند و به خاطر اعمال نا

گونه رقم خورد که تا  شان به تعبیر قرآن این موهبت الهى محروم شدند و سرنوشت
روز قیامت میان آنان عداوت و دشمنى برقرار است و فساد در زمین را پیشه خود 

  خواهند ساخت.
خدا آفریده انسان به صورت ( در اسالم و یهود در دو بعد ذاتی نفسعزت .7

کند؛ این کرامت ممکن است به  ها بیان می شده است) که خداوند در مورد همه انسان
علت عواملی چون نوع ساختار بدن، علم، زندگی اجتماعی، اراده، اختیار و عقل 

ترین آن همان عقل و اراده است. نوع دیگر آن کرامت اکتسابی انسان  باشد؛ اما مهم
، در نفسعزتو عمل صالح داراي ابعاد مختلفی است.  است که در گرو کسب ایمان

ها باید همراه باشد. این  تمام مراحل زندگی مادي و معنوي انسان، و در تمام لحظه
باشد؛  صفات تنها به احساس رضایت و یا ارزیابی مثبت دیگران در مورد انسان نمی

لکه در ابعاد آید، و این م بلکه به عنوان حالتی است که به صورت ملکه در می
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دهد که هیچ گاه احساس  اي انسان را رشد می مختلف فردي و اجتماعی، به گونه
دهد و همواره  ضعف، ذلت، ناتوانی، تکبر، ناامیدي، خساست و ... به او دست نمی

  بیند. خود را در برابر خدا مطیع و فرمانبردار می

  . نتیجه8

است. انسان موجودي   آفریده شده از دیدگاه قرآن و عهد قدیم، انسان شبیه به خدا
سازد. این دیدگاه مبین عزت و کرامت  است که صفات الهی را در زمین متجلّی می 

آید و در سایه تقوا و  دست میه ذاتی انسان است که از رهگذر ارتباط با خدا ب
مفهومی جداي از تکبر دارد. انسان در سایه  نفسعزتگردد.  دینداري تکمیل می

شود و این  به خدا توکل نموده و در نتیجه، فرد متواضع و فروتن می نفسعزت
رساند. اما مفاهیمی نظیر برگزیدگی و ابن اهللا  تواضع، او را به اوج عزت و عظمت می

بود و قوم یهود، در صورتی که در انحصار قوم یهود باشد، مفهومی جداي از کرامت 
  .ذاتی انسان است و با دیدگاه قرآن متفاوت است
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