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صغری صالحی  ،1علی سروری مجد
تاریخ دریافت94/6/23 :
تاریخ پذیرش94/9/15 :

چکیده

حفظ کرامت انس��ان به عنوان حق طبیعی ،مبنای اصلی آموزههای دینی اس��ت .نادیده
(ع)
گرفتن این حق ،مانع کمال انسان اس��ت .بسیاری از احادیث و س��یره عملی امام رضا
بیانگر مولفههای کرامت انس��انی است که در کمالبخشی انس��ان نقش دارند .پرسش
اصلی ایناس��ت که از منظر امام رضا(ع) چگونه کرامت انس��انی ،در کمال انسان تاثیر
دارد؟ بررس��یها نش��ان میدهد؛ از دیدگاه امام رضا(ع) مولفههای کرامت انسانی مانند
عبودیت ،عقالنیت ،آزادیخواهی ،عدالتمحوری و ش��اکربودن ،نق��ش زیربنایی در
کمال وجودی انسان دارد؛ زیرا هرکدام از این مولفهها ،دربردارنده آثار ومراتب کمالی
است؛اولین مرتبه عبادت ،شناخت خداست و مبنای خداشناسی توحیدمحوری است.
عقلگرایی نظری و عملی ،سبب کسب معرفت نسبت به حقایق و عمل به آن ها میشود.
آزادیخواهی مانع رکود در ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی و ..میشود .عدالتمحوری از
رفتارهای غیرکمالی مانند فساد و رشوه جلوگیری میکند .شکرگرایی حقیقی نیز با طی
مراحلی مانند باورتوحیدی ،ادای حق و خدمت به خلق ممکن میشود.
در این مقاله ،قائل به حصر مولفههای متعدد کرامت انسانی نیستیم .اما این نوشتار برخی
از مولفههای کرامت انسانی را به روش تحلیلی-توصیفی در اندیشه اسالمی بررسی کرده
و تاثیرات این مولفهها را در تکامل انسان از دیدگاه امام رضا(ع) بازشناسی و تبیین میکند.

واژههای کلیدی:

کرامت انسانی ،کمال ،امام رضا(ع) ،آموزههایاسالمی.
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 .1مقدمه
در آموزههای دینی به کرامت و کمال انسانها توجه بسیاری شده است .خداوند همه آن چه را
که در تربیت و تکامل انسان نقش دارد ،به صفت کرامت ستوده است «:ا ْق َرأْ َو َرب َُّك الَأْ ْك َر ُم »(علق)3،
؛ بخوان و پروردگار تو كريم ترين(كريمان)اس��ت و فرشتگان را که مأمور ابالغ پیام کرامت اند به
عنوان عباد کریم معرفی می کندِ «:كرَامًا كَاتِبِينَ »(انفطار)11،؛ فرش��تگاننزدخدا نویسندگانی
گرامیهس��تند .هم چنین از صحف پیامبران که برنامههای تربیتی را در بردارد به عنوان صحف
مکرمه یاد کرده است « :فِي صُ حُ ٍف مُكَ َّر َم ٍة »(عبس )13،قرآن به صفت کریم آراسته شده است «:إِن َّ ُه
ل َ ُقرْآنٌ َكرِيمٌ »(واقعه)77،؛ آن قرآن باارزشی است .موضوع تربیت یعنی انسان نیز به صفت کرامت

ستوده شده استَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم »(اسراء)70،؛ فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
نبوت و امامت نیز کرامت و كمال علمي و عملی را به همراه دارد .پيامبراكرم(ص) هدف بعثت
ِثت ُالتَمِمَّ مَكا ِرماالَخالقِ »؛ من براي به
خود را کامل کردن مکارم اخالق معرفی می کند«:ان َّما بُع ُ
کمال رساندن كرامتهای اخالقی مبعوث شدهام(مجلسي1403،ق،ج.)210 :16امام حسين

(ع)

به عنوان یکی از جانشینان آن حضرت(ص) فرمود«:اللّهمَّ إن ّي أحمَ دُ ك عَلي أن أكرَمتَنا ب ِالنُّبوةِ َو
َعلَّمتَنا القُرآن َو فقَّهتنا فِيالدّ ين»؛خدایا تورا سپاس میگویم که ما را با نبوت کرامت بخشیدی و
قرآن را به ما آموختی و ما را آشنای به دین قرار دادی(موحدابطحی1413 ،ق243 :؛ قمی:1387،
.)465
كرامت شامل شئون عقل نظري مانند علم به معارف الهي ميشود .بنابراین در ادعيه و زیارتها
چنين آمده است...«:فأسْ ألُ اهلل ال َّذي أك َرمَني بِمَعرِفتِكُ م َو مَعرف ِة أوليائ ِكُ م»...؛درخواست میکنم از
خدایى که مرا به معرفت شما و دوستانتان گرامى داشت(ابن قولویه.)177 :1385 ،

امیرمومنان(ع) درباره پیامبر اکرم(ص) میفرمایند«:جَ عَل ُه اهلل ب َالغا ل ِرسالَتِه َو کَرامَة ال َّمتِه َو رَبیعا

الهلِ زَمان ِه َو رفعة العوان ِ ِه َو شَ رفا النصارِه؛ خداوند پیامبر(ص) را ابالغ کننده رسالت ،مایه کرامت

امت ،چونان باران بهاری برای تش��نگان حقیقت در آن زمان ،مایه سربلندی مسلمانان و عزت و

ش��رافت یارانش قرارداد»(س��یدرضی1414،ق:خ)189همچنین اميرمومنان(ع)دربارة اهلبيت
پيامبر(ص) ميفرمايند«:فيهِم كَرائم القُرآنِ َو هُم كُنو ُز الرَّحم��نِ إن ن َطَ قوا صَ دَ قوا و إن صَ مَتوا ل َم
يَسبقوا؛ همه حقايق كريمه قرآن در اهل بيت(ع) متجلي اس��ت و در اثر علم سرشار ،داراي تقواي
وافرند و مظهر كريماند»(سیدرضی1414،ق :خ .)154

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

شمار میرود .همچنین مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،عقالنیت ،آزادی ،عدالت ،شاکر بودن و
امنیت ،زمینه کمال انسانی را فراهم میکند؛ به گونهای که انسان برای رسیدن به کمال و قرب الهی
باید اعمال و رفتارهایی ارزشمند و متناس��ب با این مقصد انتخاب کند .درک این موضوع نیازمند
احاطه کامل بر فلسفه خلقت ،ابعاد وجودی و روند تکاملی انسان است .چنین احاطهای برای انسان
به صورت عادی ممکن نیست .از اینرو ،بعثت پیامبران برای نزول وحی ،آموزهها و سیره رفتاری
امامان برای تبیین کرامت و کمالیابی انسان ضرورت یافته است .احادیث ،اصول تربیتی و سیره
رفتاری امام رضا(ع) نیز منبع ارزشمندی برای تبیین نقش مؤلفههای کرامت در تکامل انسان است.
درباره بررسی تأثیر مؤلفههای کرامت بر کمال انس��ان بر مبنای روایات و الگوی رفتاری امام
رضا(ع) پژوهش علمی انجام نشده است .بنابراین ،هدف این نوشتار ،تحلیل نقش مؤلفههای کرامت
بر کمال انسان از دیدگاه امام رضا(ع) است و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که رابطه مؤلفههای
کرامت با کمال انسان چیست؟ و چرا نقض کرامت انسانی مانع کمال و سعادت انسان است؟ بررسی
احادیث و سیره گفتاری و عملی امام رضا(ع) نشان میدهد که مؤلفههای کرامت انسانی مانند بندگی
ت ورزی ،خرد ورزی ،شاکر بودن و آزادی سبب تکامل فردی و اجتماعی انسان نیز است.
خدا ،عدال 
در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای به جمعآوری اطالعات و دادهها میپردازیم و با رویکرد
تحلیلی -توصیفی تالش میشود تاثیرات مؤلفههای کرامت بر کمال انسان تبیین شود.
.2چارچوب مفهومی
در این مقاله ،کرامت انسانی به عنوان متغیر مستقل و تکامل انسان به عنوان متغیر وابسته مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته و تالش میش��ود تا تاثیر مؤلفههای کرامت انسانی در کمال وجودی
انسان تبیین گردد.
در زبان عربی ،هر صفت شایستهای «کرم» است .در تفسیر اسم«کریم» ،آن را به شرافت ذاتی
و بخشش بیعوض تفسیر کردهاند .در زبان فارسی برای آن ،معادلهای گوناگونی مانند«ارزش،
بزرگواری ،انسانیت ،منزلت ،جوانمردی و سخاوت ذکر شده اس��ت»(دهخدا،1373،ج :11ذیل
مدخل کرم) .بنابراین کرامت ،اسمی برای بزرگمنشی است(ابنمنظور1408،ق )512 :و کرامت
انسانی به معنای بلندمرتبگی وضد دئانت و پستی است(مطهری،1370،ج .)627 :23شأنی که با
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آن هر انسانی عزت مییابد و خود را موجودی عزیز ،ارزشمند و قابل احترام میشمارد.
کرامت بیانگر دو نوع ویژگی اکتسابی و ذاتی در وجود انسان است؛ بدینمعنا که کرامت انسانی،
شأنی واالس��ت که از یک س��و خداوند آن را به طور ذاتی در وجود آدمی به ودیعه نهاده و از سوی
دیگر ،آدمی میتواند با توجه به استعداد و توان خود ،فضیلتهای واال را کسب کند(جواديآملی،
.)24-17 :1366
ویژگیهای اکتسابی جایگاه اجتماعی ،سیاس��ی ،دینی و خانوادگی افراد را بیان میکند .اما
ویژگیهای ذاتی مانند انسانیت ،جزو ذات انسان اس��ت و قابل سلب از وی نیست .کرامت انسانی
بر اساس مؤلفههای آن همچون عبودیت ،عقلگرایی ،شکرگرایی ،آزادیخواهی و عدالتمحوری
ظهور مییابد.
“کمال” در لغت به معنای کامل شدن و رفع نقص است .همه موجودات زنده اعم از گیاه ،حیوان
و انسان استعدادهایی دارند که فراهم آمدن شرایط مساعد ،موجب ظهور نیروهای نهفته میشود و
با به فعلیت رسیدن آن استعدادها ،موجودات واجد چیزی میشوند که پیش از این فاقد آن بودند.
پس کمال ،صفت وجودی وغنای حقیقی یک موجود در مقایس��ه با موجود دیگر است .انسان نيز
موجودي كمالپذير است و بر حسب فطرت ميل به تكامل دارد .تكامل حقيقي انسان عبارت است
از« :س��ير علمي كه روح در درون ذات خود به س��وي خدا دارد تا به مقامي برسد كه خود را عين
ارتباط با او بيابد و براي خود و هيچ موجود ديگري استقاللي در ذات و صفات و افعال نبيند .علوم و
مشاهداتي كه در اين مسير براي انسان حاصل ميشود ،بر مرتبه وجودياش ميافزايد و به تدریج
جوهر ذاتش را كاملتر ميس��ازد»(مصباح .)258 :1380،بنابراین ،هرچه انسان خود را به خدا و
صفات الهی نزديكتر كند ،حجابهاي ظلماني از دلش برداشته می شود و انسان کمال می یابد.
تبیین مفهوم کرامت انسانی و مؤلفههای آن و همچنین کمال انسان ،بیانگر این است که رابطه
دوسویهای بین مؤلفههای کرامت انسانی و کمال انس��ان وجود دارد .مؤلفههایی مانند عبودیت،
عقالنیت ،شاکربودن ،آزادی وعدالت که کرامت را برای انسان به ارمغان میآورد ،تکاملبخش وجود
انسان نیز است .اگر این ارزشهای کرامت بخش توسط خود انسان و یا به دست انسانهای دیگر
یا حکومتها نقض شود ،در تکامل انسانها نیز نقصان ایجاد خواهد شد .بنابراین نقض مؤلفههای
کرامت انسانی ،مانع رسیدن انسان به کمال است.
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در دین اس�لام کرامت انس��انها مورد توجه خاص قرار گرفته اس��تَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم
»(اس��راء)70،؛ ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم .تا جایی که انس��ان جانشین خدا در روی زمین
ْض خَ لِي َف ًة »(بقره)30،؛ من در روی زمین جانشینی قرار
معرفی ش��ده اس��ت «:إِن ِّي جَ اعِلٌ فِي الَأْر ِ

میدهم .با توجه به چنین دیدگاهی حفظ کرامت انس��انها مورد تاکید است و از تکالیف متقابل
انسانها به حساب میآید .از دیدگاه اس�لامی دو نوع کرامت برای انسانها ثابت شده که عبارت
است از:
الف.کرامت ذاتی(طبیعی)
کرامت ذاتی ب��ه معنای پ��اک ب��ودن از آلودگیها و برخورداری از عزت و ش��رف اس��ت که
خداوند در ذات انس��ان به ودیعه نهاده اس��ت؛ به عبارت دیگر کرامت ذاتی همان کرامت طبیعی
است که همه انسانها به حیث انس��ان بودن از آن برخوردارند و تا زمانیکه انسان با اختیار خود
مرتکب گناه نشود ،آن کرامت از وی سلب نخواهد ش��د .البته دیگران نیز درباره این حق مسئول
هستند(جعفری.)223 :1390،
کرامت ذاتی انس��ان مورد پذیرش همه ادیان الهی و ش��مار قابل توجهی از مکاتب حقوقی و
اخالقی اس��ت .اما در دوران معاصر برخی از مکاتب بش��ری از جمله نظام حقوق بینالملل بشر از
دیدگاه غرب ،کرامت انسانی را منحصر به همین کرامت ذاتی کرده اند و از کرامت ارزشی سخن به
میان نمیآورند .در حالی که قائالن به کرامت ارزشی انسان ،معتقدند مرتبه این نوع کرامت باالتر
است و حرکت کمالی انسانها در این مسیر محقق خواهد شد(همان.)225 :
بنابراین ،کرامت ذاتی به عنوان موهبت الهی ،مقدمه رسیدن انسان به کرامت ارزشی است.
ب.کرامت ارزشی(اکتسابی)
کرامت ارزشی ناشی از به کارگیری اس��تعدادها و نیروهای مثبت در وجود انسان برای رشد و
تکامل است(همان .)223 :قرآن مالک کسب کرامت ارزشی انس��ان را تقوا معرفی می کند «:إ ِنَّ
أَ ْك َرمَكُ مْ ِعنْدَ اللهَّ ِ أَتْقَاكُمْ »(حجرات )13،از این آیه ویژگیهای کرامت ارزشی را میتوان برشمرد:
.1کرامت ارزشی یک امر اختیاری و حصولی است.2 .به لحاظ اختیاری بودن ارزش نهایی انسان با

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

.3کرامت انسانی

97

98

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

آن سنجیده میشود.3 .برخالف کرامت ذاتی ،همه انسانها از این نوع کرامت برخوردار نیستند؛
چون اکتسابی است.4 .امری قابل زوال است؛ بدینمعنا که گاهی توسط خود فرد و گاهی توسط
دیگران هدف تعرض قرار میگیرد؛ بدینصورت که:
الف.اگر مراتب تقوای الهی رعایت نشود ،انسان از کرامت ارزشی بیبهره میماند.
ب .اگر از همه ابعاد مثبت وجودی انسان به طرز صحیح استفاده نشود ،این حق از بین خواهد
رفت.
ج.اگر انس��انی بر اثر خودکامگی ،اس��تعدادهای دیگران را در جهت اه��داف پلید خود مورد
بهرهبرداری قرار دهد ،کرامت آن ها خدشهدار خواهد شد(همان.)169-168 :
 .1-3اهمیت و توجه به کرامت انسان
از دیدگاه اسالم ،انسان دارای کرامت وجودی و ارزشمند است و برای اثبات آن بر اساس آیات
قرآن ،سه وجه تحلیلی میتوان برشمرد:
.1قرآن به صراحت اعالم کرده که انسان کریم اس��تَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم »(اسراء)70،؛ ما
فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
َك اللهَّ ُ أَحْ سَ نُ
.2خداوند به خاطر آفرینش انسان ،خود را بهترین خالق معرفی کرده استَ «:ف َتبَار َ
ال ْخَ الِقِينَ »(مومنون)14،؛پس بزرگ اس��ت خدایی که بهترین آفرینندگان اس��ت .براین اساس
بهترین خالق با خلق موجودی کریم و با ارزش معنا مییابد.
.3بر اساس آیه« نَفَخْ ُت فِي ِه مِنْ رُوحِ ي »(حجر)29،؛از روح خود در آن دميدم،انسان متخلق به
ْض خَ لِي َف ًة
صفات الهی است تا شایستگی جانشینی بر روی زمین را داشته باشد «:إِن ِّي جَ اعِلٌ فِي الَأْر ِ

»(بقره )30،بنابراین ،دارا نبودن مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،عقالنیت،آزادی ،عدالت و ...با

وعده خالفت بر روی زمین منافات دارد.
امروزه در اسناد مربوط به حقوق بشر مانند اعالميه جهاني حقوق بشر ،كنوانسيون رفع تبعيض
نژادي و ..نیز به موضوع كرامت انساني اشاره شده است .به عنوان نمونه ،ماده اول اعالميه جهاني
حقوق بشر ميگويد :تمام انسانها آزاد متولد شدهاند و در كرامت انساني و بهرهمندي از حقوق با
يكديگر مساوياند .عالوه بر این ،بسیاری از اصول اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مبتنی بر مؤلفههای
حفظ کرامت انسانی اس��ت .از جمله حق حیات(ماده  3اعالمیه) ،لغو تبعیض(مواد 2و ،)7آزادی
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بنابراین بین نظر اس�لام و اعالميه حقوق بش��ر در مؤلفههای کرامت انس��انی مانند آزادی،
برخورداری از حقوق عادالنه فردی ،اجتماعي ،سیاسی و...همس��ویی وجود دارد .هرچند امروزه
واقعیتهای موجود در جهان نشان میدهد که استناد به حق کرامت در بسیاری موارد ،در تعارض
جدی با مفهوم واقعی کرامت انسانی است و خالف آموزهها و قوانین اسالمی و اصول اعالمیه جهانی
حقوق بشر عمل میشود.
.2-3مؤلفههای کرامت انسانی
مؤلفههای حقوقی ،اجتماعی ،دینی و اخالقی مختلفی برای سنجش کرامت انسانی وجود دارد
که در این نوشتار امکان بررسی همه آن ها نیست؛ از اینرو به پنج مؤلفه اصلی عبودیت ،عقالنیت،
شکرگرایی ،آزادیخواهی و عدالتمحوری که کرامتبخش وجود انسان هستند ،پرداخته میشود.
.1-2-3عبودیت
واژه عبودیت و عبادت ،از ریش��ه “عبد” گرفته شده اس��ت .عبودیت ،به اظهار تذلل ،خضوع و
فروتنی معنا شده است.عبادت نیز به معنای نهایت فروتنی و اطاعت است .راغب ،عبادت را بلیغتر
از عبودیت و نهایت فروتنی دانسته است(راغباصفهانی1404،ق.)542:
در کتابهای لغت برای این دو واژه معناها ،انواع و مراتبی بیان شده است.آن چه در این نوشتار
ی کردن است که با توجه
مد نظر است ،معنای کلی و مشترک عبادت و عبودیت یعنی طاعت و بندگ 
به آیات قرآن ،جزو مؤلفههای کرامت انسانی است:
ْس إِلاَّ ل ِ َي ْعبُدُ ونِ »(ذاریات)56،؛
ْت ال ْجِ نَّ و إَْالِن َ
.1هدف از خلقت انسان ،عبودیت استَ «.ومَا خَ لَق ُ
جن و انس را نيافريدم جز اين كه عبادتم كنند.
َّاك ن َ ْعبُدُ »(حمد)5،تنها تو را میپرستیم .مقدمه هدایت به صراط مستقیم
ی کردن « إِي َ
.2بندگ 
َاط ال ْمُ سْ َتقِيمَ »(همان.)6،
است« ا ْه ِدن َا الصِّ ر َ
.3درباره باکرامتترین انس��ان ،واژه “عبد” به کار رفته اس��ت« سُ بْحَ انَ الَّذِي أَسْ ��رَى ب ِ َع ْب ِد ِه
»(اس��راء)1،؛منزه اس��ت خدایی که بندهاش را برد .در تفس��یر این آیه گفته ش��ده است :عبد به
صورت مطلق به کار رفته و منظور عبد کامل یعنی رس��ول خدا(ص)است .همچنین پیامبر(ص)
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به سمت خدا برده شده است .تفاوت بین بردن(جذب) و رفتن(س��لوک) در سرعت باالی جذب
است(جوادیآملی .)253: 1376 ،در نتیجه عبودیت دارای مراتبی است که در باالترین مرتبه آن،
انسان به سوی خدا کشیده شده و شایسته برترین درجه کرامت انسانی میشود.
از دیدگاه امام رضا(ع) نیز عبودیت ،جزو مؤلفههای کرامت انس��انی اس��ت .ایش��ان در روایتی
میفرمایند«:ا ِنّ اشَ ��دّ العِبادةِ الوَرع»؛ (حوی��زی1383 ،ق.ج)30:1؛ دش��وارترین عبادت ،تقوی

و پرهیزگاری اس��ت .قرآن نیز معیار کرامت ارزش��ی انس��ان را تقوا میداند« إ ِنَّ أَ ْك َرمَكُ مْ ِعنْدَ اللهَّ ِ
أَتْقَاكُمْ »(حجرات)13،؛ همانا گرامی ترین ش��ما نزد خدا باتقواترین شماست .بنابراین عبودیت،

تقوایی است که کرامت میبخشد.
.2-2-3عقالنیت
واژه عقل در کتابهای لغت به معانی مختلفی همچون نهی ،حبس ،شعور ذاتی ،فهم و علم به
کار رفته است(معین :1377،ذیل مدخل عقل) .مفهوم عام عقل همان خودآگاهی انسان است که
بر تمامی ارکان ادراکی مانند حواس ،تفکر ،حافظه و...احاطه و نقش روشنگری دارد .حضور عقل در
انسان ،فطری است و برای اثبات یا بهره بردن از آن نیاز به استدالل نیست .چنان چه در قرآن کریم
نیز اشاره شده است که همه انسانها از نیروی عقل برخوردار هستند اما به علت کور دلی نمیتوانند
ُوب يَ ْع ِقلُونَ بِهَا أَ ْو آذَانٌ يَسْ مَ عُونَ بِهَا
ْض َف َتكُونَ لَهُمْ ُقل ٌ
از آن بهرهمند شوند « :أَ َفلَمْ يَسِ ��يرُوا فِي الَأْر ِ
ُوب الَّتِي فِي الصُّ دُ و ِر »(حج )46،؛ آیا آنان در زمین سیر نکردند
َفإِنَّهَا لاَ تَعْمَ ى الَأْب ْصَ ا ُر َولَكِنْ تَعْمَ ى ال ْ ُقل ُ
تا آنان را قلبهايي باشد كه با آن درک كنند یا گوشهایی که با آن بشنوند .زیرا چشمهای ظاهر
نابینا نمیشود بلكه دلهایی كه در سينههاست كور ميشود.
عقل در متون تخصصی مانند فلسفه و عرفان نیز دارای معنای گوناگونی است .برخی از معانی
مربوط به هستیشناسی است که فالسفه میگویند«صادر اول عقل است»(ابنسینا)654 :1379،
و روایات نیز موید آن است« :اَوَّلُ ما خَ لقَ اهلل العَقل»(مجلسی،1386،ج97 :1؛کلینی،1390،ج:1
 .)52برخی دیگر از معانی مربوط به شناختشناس��ی است که ش��امل عقل نظری و عملی است.
ابنسینا درباره ویژگی عقل میگوید :ویژگی بارز انس��ان ،تصور معانی کلی عقلی است که به نحو
کامل از ماده مجرد شدهاند و این نیروی نظری است که با پیوند با جنبهای که فراز اوست پیوند یافته
است و بهره میگیرد )184:1359(.پس نفس رویی به سوی تن و رویی به سوی مبادی عالی دارد

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

بنابراین ،صرفنظر از معنای کلی و جزئی عقل ،این نیروی الهی مبدأ عقلگرایی انس��ان و در
نتیجه کرامتبخش وجود اوس��ت؛ زیراکه در اندیشه اس�لامی ،عقل منزلت واالیی دارد و اساس
آفرینش به شمار میرود(مجلسی،1386 ،ج.)96-97 :1
برخی مفسران ،آیه تکریم(اسراء )70،را به اعطای عقل به انسان تفسیر کرده اند(طباطبایی:1360،
 .)156طبق مفاد برخی روایات معصومان(ع) نیز خداوند پس از آفریدن عقل به او میفرمایدَ «:کرَّمتُک
عَلی جَ میعِ خَ لقی»(کلینی،1390،ج)52 :1؛ تو را بر همه مخلوقات خود کرامت دادم.
ازاینرو ،وجود عقل در انسان جنبه کرامتبخشی دارد؛ زیرا به واسطه همین عقل ،انسان اشرف
َك اللهَّ ُ أَحْ سَ نُ
مخلوقات به شمار میرود و خداوند در خلقت آن به خود تبریک گفته است« َف َتبَار َ
ال ْخَ الِقِينَ (مومنون)14،؛پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است .همچنین عقل از نور
خدا گرفته شده؛ « نَفَخْ ُت فِي ِه مِنْ رُوحِ ي »(حجر)29،؛از روح خود در آن دميدم و خدا کریم است
و انسان نیز مظهری از خدای کریم است.
عالوه بر آیات و روایاتی که به جنبه کرامتبخشی عقل اشاره دارند ،ویژگیهای ادراکی انسان
نیز که توسط عقل انجام میشود ،دال بر کرامت وجودی انسان اس��ت؛ بدینصورت که انسان به
وسیله عقل نظری ،بودها و نبودها وهستها و نیستهایی را که مربوط به طبیعیات،ریاضیات و
االهیات(حکمت نظری) هستند،درک میکند .از طریق عقل عملی نیز بایدها و نبایدها درک و رفتار
آدمی کنترل میشود(جوادیآملی،1389،ج .)153 :1از اینرو عقالنیت ،مبنای اصلی کرامت ذاتی
و ارزشی انسان به شمار میرود؛ زیرا با عقل نظری و عملی مسیر تکامل را طی میکند.
با توجه به اهمیتی که امام رضا(ع) برای عقل در کسب معرفت و عبادت الهی قائل است ،میتوان
گفت از نظر ایشان نیز عقلگرایی یکی از مؤلفههای کرامت انسان است .حضرت در خطبه توحید
میفرمایندَ «:وب ِالعُقولِ تَعتِقدُ مَعر َفتُه»؛ به وسیله عقول معرفت خدا حاصل میشود .سرآغاز عبادت
نیز معرفت و خداشناسی است«:اَوَّلُ عِبادةِ اهلل تَعالی مَعرفتُه»(ابنبابويه،1337،ج.)149 :1بنابراین

معرفت و عبودیتی که با عقالنیت به دست میآید ،سبب کرامت انسان میشود.
 .3-2-3شكرگرایی

“شکر” به تصور نعمت و اظهار آن معنا شده اس��ت(راغباصفهانی1404،ق .)461 :از اینرو،

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

که از جهت فرودین آن اخالق و از لحاظ فرازین آن شناختها و دانشها پدید میآید.

101

102

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

اعتراف به نعمت و یادآوری آن ،به کاربردن درست نعمتها در جهت شکوفایی استعدادها ،اسراف
نکردن به ویژه در منابع خدادادی از مصادیق ش��کرکردن اس��ت(صانعیپور .)34 :1376،چنین
انسانی ،کریم است .قرآن کریم به این مس��ئله اشاره میکند «:إِن َّا هَدَ يْنَا ُه السَّ ��بِيلَ إِمَّا شَ ا ِكرًا َوإِمَّا
َكفُورًا »(انسان)3،؛ ما راه را به او نشان دادیم،خواه شاكر باشد یا كفران كند .در آیه دیگر نیز تصریح
شده است که سود سپاسگزاری کردن ،برای خود انسان است و خداوند بینیاز استَ «:ومَنْ شَ َك َر
َفإِن َّمَ ا يَشْ ُك ُر ل ِ َنفْسِ ِه َومَنْ َك َف َر َفإِنَّ َرب ِّي َغنِيٌّ َكرِيمٌ »(نمل .)40،براساس این آیه ،شکرگزاری فرصت
سودرسانی و کرامتبخشی خداوند بهانساناست.
از احادیث امام رضا(ع) درباره شکرگزاری نیز میتوان نتیجه گرفت که شکرگرایی از مؤلفههای
کرامت انسانی است .حضرت در روایتی ش��کرگزاری را در ردیف اطاعت و تقوای الهی بیان کرده
َک
اس��ت«:ا ِنَّ اهلل َع َّز وجل اَمَر ب ِثالثة مَقرُون ب ِها ثَالثَة ا ُخری :اَمَر ب ِالصَّ الةِ َو الزَّکاةِ ،فَمَ ن صَ لّی َولَمیُز ِّ

ل َ متُقبَل مِنه صَ التَه َو ا َ َم َر ب ِالشُّ ک ِر ل َه َول ِلوالدینِ  ،فَمَ ن ل َ میَشکُر والدَ یه ل َ میَشکُراهللَ ،و ا َ َم َر ب ِات ِّقا ِء اهلل وَصِ ل ِة

میَتَّقِ اهلل َع َّز وجَ ل»(ابنبابويه1414،ق)156:؛ خداوند فرمان داده سه
میَصِ ل رَحِ م ُه ل َ 
الرَّحِ م ،فَمَ ن ل َ 
چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد :به نماز همراه زکات فرمان داده ،پس کسی که نماز بخواند و
زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمیشود .به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده ،پس
کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند ،خدا را شکر نکرده است .به تقوای الهی فرمان داده و به
صله رحم ،پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم به جا نیاورده است.
بنابراین ،کفران نعمت ازجمله گناهانی اس��ت که با مقولههایی مانند ناسپاسی ،بیتوجهی به
ارزش نعمت و استفاده نادرست مصداق مییابد .بنابراین شاکر بودن ،دوری از گناه و تقوای الهی
کرامتآفرین است.
 .4-2-3آزادیخواهی
آزادی و حق انتخاب یکی دیگر از امتیازات انسان در مقایس��ه با سایر موجودات است؛ یعنی
انسان به طور فطری آزاد آفریده شده است .حضرت علي(ع)(دشتی )517 :1384ميفرمايند«:بنده
ديگري نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده اس��ت»در آیات قرآن نیز ،معیار ارزشگذاریها ،افعال
اختیاری انسان معرفی شده است« إِن َّا هَدَ يْنَا ُه السَّ بِيلَ إِمَّا شَ ا ِكرًا َوإِمَّا َكفُورًا »(انسان.)3،
از نظر اندیشمندان ،آزادي بدون عصيان ،ركود و اس��ارت است و بدون تسليم و اصولي بودن،
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حریّت(آزادگی) مرتبط میداند( ،1368ج.)117-116 :9
بنابراین ،آزادی از ابتداییترین حقوق انسان است.اگر شکوفایی استعدادهای انسان ،در بستر
اختیار و آزادی لحاظ شود ،بر کرامت ارزشی او افزوده میشود و هرچه نگرش به انسان محدودتر
باشد به همان نسبت از حيطه آزاديهاي او در عرصههای مختلف جامعه و در نتیجه کرامت ارزشی
او كاسته ميشود.
سیره و الگوی عملی امام رضا(ع) نیز بیانگر آن است که ایشان ،آزادی را موهبت الهی و الزمه
کرامت انسانی میداند .حضرت ،انسان را به سبب انسان بودن صرفنظر از دین ،عقیده و نژاد دارای
آزادی و کرامت میداند و برهمین اس��اس اجازه نمیدهد که حتی یک فرد ذمّی که دینی غیر از
اسالم دارد ،آزادی فرزندش را با امور مادی و به خاطر گرسنگی معاوضه کند و بردگی را برای رفع
نیازهای اقتصادی و سلب اختیار جایز نمیشمارد(شیخ طوسی،1364،ج.)77 : 7
.5-2-3عدالتمحوری
معنای لغوی “عدالت” عبارتاس��ت از«:دادگربودن ،انصافداش��تن ،دادگ��ري در اجتماع و
عدالتي كه همه اف��راد جامعه از آن برخ��وردار باش��ند»(معین،1377،ج:2ذیل مدخل عدالت).
موزون بودن و نفي هرگونه تبعيض و رعايت تساوي در استحقاقهاي متساوي ،از دیگر معانی عدل
است(مطهری)57 -54 :1393،
عدالت به معنای قراردادن هر امری در جای خود ،احقاق حقوق ،انصاف ،تقوا ،رسیدگی به مردم،
مبارزه با س��تم و برابری ،همه حوزههای فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را شامل میشود و
نقش مهمی در حرکت جامعه بشری به س��وی تکامل دارد .از اینرو ،اجرای آن در جامعه اهمیت
ویژهای دارد؛ چنان چه قرآن نیز برپايي عدل و قسط در ميان مردم را به عنوان هدف بعثت پيامبران
و فرود آمدن كتاب آسماني و ميزان الهي معرفی کرده است «:لَقَدْ أَرْسَ ��لْنَا رُسُ لَنَا ب ِال ْ َب ِّينَاتِ َوأَن ْ َزلْنَا
َّاس ب ِالْقِسْ طِ »(حدید)25،؛به راستى(ما) پيامبران خود را با داليل
َاب وَالْمِيزَانَ ل ِ َيقُو َم الن ُ
َم َعهُمُ ال ْ ِكت َ
روشن فرستاديم و با آن ها كتاب وميزان(حق و باطل) نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.
بنابراین ،عدالت مانند سایر مؤلفههای کرامت انس��انی ،یک نیاز فطری است و عدالتگرایی،
رابطه مستقیمی با حفظ کرامت انسان دارد؛ زیرا از بین بردن فقر ،استبداد ،تبعیض و یکسانسازی
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هرج و مرج اس��ت(یزدی .)32 :1379،مالصدرانیز همه فضایل انس��ان را به حکمت(عقالنیت) و
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فرصتها و جلوگیری از انبوه شدن سرمایه در دست یک قشر خاص از جمله مصادیق و ظرفیتهای
کرامتبخش عدالت است.قرآن در اینباره میفرماید «:یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا كُون ُوا َقوَّامِينَ للِهَّ ِ شُ هَدَ ا َء
َب ل ِل َّت ْقوَى(»...مائده)8،؛ای کسانی که
ب ِالْقِسْ طِ وَلاَ يَجْ ِر َم َّن ُكمْ شَ نَآنُ َق ْو ٍم َعلَى أَلاَّ تَ ْع ِدل ُوا ا ْع ِدل ُوا ُه َو أَ ْقر ُ
ایمان آوردهاید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید .دشمنی با جمعیتی ،شما
را به گناه و ترک عدالت نکشاند .عدالت پیشه کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است.
اندیشه امام رضا(ع) نیز بر مبنای عدالتخواهی و محرومیتزدایی است.زمانی ک ه محمدبنعباده
از امام رضا(ع)پرسيد :چرا آن چه را اميرمؤمنان گفت ،تأخير انداختي؟ امام فرمود :اي اباحسن اگر
امر حکومت ،چنان که ميگويي ،به سوي ما برگردد و تو هم آن چنان باشي که اکنون هستي ،در آن
روز هم چيزي نصيب تو نخواهد شد و مانند يکي از ديگران خواهي بود(فضلاهلل)71-70 :1366،
سیره عملی امام رضا(ع) نیز گویای اندیشه عدالتورزی ایشان است؛ اندیشهای که عدالت را جزو
مؤلفههای کرامت انسانی میداند و با ستمهای زمانه خود که منافی کرامت انسانی بودند ،مبارزه
نمودند .ایشان به صراحت از ش��یوه نظام جابر وقت انتقاد میکردند .همچنین در برابر انحرافات
نزدیکان خود بدون هـيچ نوع مالحظ��هاي موضع ميگرفتند.نمون��های از اينگونه برخوردها را
ميتوان در مقابله امـام بـا اعـمال برادرش زيدبنموسي مشاهده کرد«:اي زيـد! اگر خيال ميکني
با گناه کردن وارد بهشت ميشوي و موسيبنجعفر(ع) هم که خدا را اطاعت کرده است وارد بهشت
شود.به خدا سوگند هيچ کسي به پاداش نميرسد مگر در پرتو اطاعت خدا .زيد گـفت :من برادر
تو و پسر پدرت هستم .حضرت فرمود :تو تا وقتي برادر من هس��تي کـه در اطاعت خداي متعال
باشي»(ابنبابويه،1337 ،ج.)236 :2
بنابراین نگاه برابری به انس��انها ناشی از نگاه کریمانه به انسانهاس��ت .اجرای عدالت نیز به
انسانها کرامت میبخشد؛ به عبارت دیگر عدالت و کرامت الزم و ملزوم یکدیگرند.چنان چه سیره
رفتاری امام رضا(ع) بر مبنای عدالتورزی و کرامتبخشی استوار بود؛ آن حضرت همه خدمتگزاران
و غالمان سياهپوست را در س��فرهاش جمع می کرد و با آنان غذا ميخورد بدون اين که کمترين
تبعيضی بين آنان و ديگران قائل شود(فضلاهلل.)45 :1366،
.4کمال انسان

.1-4تعریف کمال
کمال ،مرحله عالى هر شىء یا صفتهایی اس��ت که فعلیت اخیر شىء اقتضاى دارا شدن آن

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

خواهد بود(مصباح .)36 :1380،به بیاندیگر کمال آن چیزی است که شیء با آن تمام خواهد بود،
یا از نظر ماهیت که کمال اول است؛ مانند حیوانیت و ناطقیت یا به لحاظ صفت که کمال دوم است؛
مثل شجاعت در انسان(مالصدرا ،بیتا.)2:
بنابراین کمال دایره وجودی انس��ان را وس��عت میبخش��د.خواجه نصیر طوس��ی میگوید:
وقتی موجودی به ویژگی درخور ش��أن خویش نائل ش��ود درحقیقت به کمال الیق خود رسیده
است(.)338 :1379
.2-4مصادیق کمال انسان
دیدگاههای مختلفی درباره مصادیق کمال انسان وجود دارد؛ بسیاری از فالسفه ،کمال انسان را
در رشد عقالنی میدانند« :صیرورة االنسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی»(مالصدرا،1378،ج:1

 .)20عرفا نیز کمال انس��ان را رس��یدن به مرتبه واالی کشف و ش��هود(بعد نظری) و رسیدن به
مراتب واالی فنای فیاهلل(بعد عملی) دانس��تهاند(مالصدرا .)326 :1360،مکتب وحی نیز کمال
انسان را قرب الهی دانسته و رسیدن به آن را از طریق عبادت و اطاعت از دستورهای الهی ممکن
میداند(مصباح.)24 :1383،
در این مقال��ه ،برخی از مؤلفههای کرامت انس��انی مانن��د عبودیت ،عقالنیت ،ش��کرگرایی،
عدالتمحوری و آزادیخواهی به عنوان مصادیق کمال انتخاب ش��ده و نقش آن ها در کمالیابی
انسان با استناد بر روایات و سیره عملی امام رضا(ع) تبیین میشود.
ت بر کمال انسان از دیدگاه امام رضا
.3-4تاثیر مؤلفههای کرام 

(ع)

با توجه به مباحث مطرحشده درباره مؤلفههای کرامت انسانی ،در این بخش تاثیر این مؤلفهها
در کمال انسان بررسی میشود.

.1-3-4عبودیت و کمال انسان
ام��ام رض��ا (ع) اولی��ن مرتب��ه عب��ادت را ش��ناخت خ��دا میدان��د «:ا َوّلُ عِب��اد ةِ اهلل

مَعرفتُه»(ابنبابويه،1337،ج )149 :1شناختی که انس��ان را به مراتب کمال وجودی میرساند؛
زیرا اساس این شناخت ،توحیدمحوری است«:ا َصلُ مَعرف ِة اهلل توحیدُ ه»(همان)
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ها را دارد و امور دیگر در حدّ ى که براى رسیدن به کمال حقیقى آن مفید باشد« ،کمال مقدمى»
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همچنین ایشان در بیان سبب عبودیت به سعادت و کمال انسان اشاره میفرمایند«:فی ب َیانِ
ال یَ ُكون ُوا ناسین لِذِكرِه َو التارِكینَ ال َدب ِه َو ال الهینَ
ِعلَّ ِة العِبادةِ :فإن قالَ قائل َفل ِمَ تعبّدهُم؟ قیل :لئ ّ

عَن امرِه َو نهیِه إذا کانَ فیه صَ الحُ هم َو قِوامُهم»(ابنبابويه 1337،ج.)102 :2اگر کسی بگوید :چرا
خداوند ،انسان را به عبادت خویش دعوت كرده اس��ت؟گفته شود :آنان را به عبادت دعوت کرد تا

یاد خدا را فراموش نكنند ،ادب پروردگار خویش را ترك نكرده و نسبت به دستورات و نواهی او بی
اعتنا نشوند ،زیرا خیر و مایة حیات آنان در این دستورات است.
بنابراین با عبودیت ،انسان به کمال میرسد و در باالترین مرتبه آن ،به مقام جانشینی خدا نائل
میشود .یعنی انسان کامل کسی است که عبد باش��د؛ چنان چه به دستور خداوند در تشهد نماز
باید قبل از رسالت پیامبر(ص) به عنوان انسان کامل به عبودیت اش شهادت داده شود«أشهَدُ أنّ
مُحمّ دا عَبدُ ه َو رسُ ول ُه».
 .2-3-4عقلگرایی و کمال انسان
عقالنیت انسانها به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی کرامت ،برای تکامل انسانها نیز ضروری
است؛ چنانچه در قرآن انسان به تعقل و تدبر دعوت شده و از پیروی کورکورانه نهی شده است« وَلاَ
َك ب ِ ِه ِعلْمٌ »(اسراء)36،؛چیزی را که به آن علم نداری،پیروی مکن .بنابراین انسان با
ْس ل َ
ْف مَا لَي َ
تَق ُ
عقالنیت میتواند صراط مستقیم را تشخیص دهد و مراحل کمال را طی کند.
از احادیث امام رضا(ع) درباره ویژگیهای عقل و اهمیت خرد ورزی و همچنین سیره عقلگرایی
ایشان میتوان نقش تکاملی عقل را از منظر ایشان استنباط کرد.
.1-2-3-4ویژگیهای تکاملی عقل
الف.فطری و الهی بودن

در اثبات کمالی بودن عقل انس��ان ،همین بس که از جانب کمال مطلق در نهاد انس��انها به
عنوان هدایتگر به ودیعه نهاده شده است .امام رضا(ع) نیز عقل و خرد را موهبت الهی میداند«:العَقل
االدب کلفة؛ فَمَ ن تَ َکلَّف االدَب ق��در عَلیه و مَن تَکَلف العقل لمیَزدد بذل ِک االجَ هال»؛
ُ
حِ باء مناهلل و
عقل نعمتي اس��ت که از طرف خداوند به بندگان عطا شده است و ادب با مشقت به دست ميآيد،
هرکس با سختي و مش��قت دنبال ادب برود به مقصود خود خواهد رس��يد ،ولی عقل با مشقت به

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

آورد(کلینی،1348،ج.)22 :1یعنی عقل اکتسابی نیست و بخشش آن از جانب خداست .اما ادب
و کمال ،حصولی است که به اندازه تحصيل انسان به دست ميآید.
ب.بازدارنده از بدیها و دعوت به خوبیها
براس��اس روایات امام رضا(ع) انس��انی که از نیروی عقل بهرهمند نباش��د ،اصالحپذیر نخواهد
ب��ود و نمیت��وان آن را از فحش��ا و منکرات منع ک��رد .حضرت ،اندیش��یدن را به مانن��د آینهای
تریک س��یّئاتک و
میداند که خوبیه��ا و بدیها را به انس��ان نش��ان میدهد«:ال َّت َفکُّ��ر مِراتک َ
حَ سَ ناتک»(مجلسی1403ق،ج.)325 :71
پ.پرستش

تفکر درباره خدا و آفرینش مخلوقات با نیروی عقل صورت میگیرد .بنابراین ،نوعی پرستش
َيس العِبادة كثر ُة الصِّ يام
اس��ت و عبادت عملی را نیز همراه میآورد .حضرت رضا(ع) نیز فرموده«:ل َ
والصَّ الة وانما العبادة الفِكر فياهلل تعالي»(عطاردی)255 :1361،عبادت به کثرت نماز و روزه نيست،

بلکه عبادت ،انديشيدن در اوامر پروردگار است».
ت.تساهل و تسامح

آس��انگیری و مدارا با دیگران ،نوع��ی مدیریت و عقالنی کردن رفتار اس��ت که انس��ان را از
آسیبهایی مانند تنشها و خشونتها حفظ و به صفاتی چون بخشش و حسنخلق مزین می کند.
بنابراین اثر تکاملی و سازنده دارد .امام رضا(ع) نیز«تسامح با دشمنان و مدارا کردن با دوستان»را از
نشانههای عقلگرایی میداند(ابنبابويه.)233 :1390،تسامح به معنای زیرپاگذاردن اصول نیست
بلکه انعطاف در شیوه اجرای اصول و ارزش هاست.
ث.راهنما و حافظ

تعبیر امام رضا(ع) از عقل س��الم به مثابه دوس��ت انسان اس��ت«:صَ ديقُ کُلُّ امرِء عَقلُه َو عَدُ وُّه
جَ هلُه»؛(کلینی،1348،ج )12 :1دوست هر انساني خرد او و دشمن اش ناداني اوست.عقل مانند
دوست واقعی ،نقش هدایتکننده دارد و انسان را از بدیها و خطرها حفظ میکند.
ج.خودشناسی

َرف
از مهم ترین ویژگیهای عقل خودشناسی است؛ زیرا زمینهساز خداشناسی است«:مَن ع َ
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دست نميآيد و هرکس بخواهد با مشقت عقل را به دست بياورد جز جهالت چيزي به دست نخواهد
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َف َرب َّه»(تمیمیآمدی .)232 :1366،بدینمعنا که فطرت انسان با شناخت خدا عجین
ن َفسَ ه َفقَد َعر َ
است و دعوت به خودشناسی در واقع دعوت به خداشناسی است .از سوی دیگر انسان ممکنالوجود
است یعنی وجودش از خودش نیست.بنابراین ،وابس��تگی خود را به خدا احساس میکند .از نظر
امام رضا(ع) نیز برترین مرحله خرد ،شناخت انسان از خود است(مجلسی1403ق ،ج.)352 :78
چ.حجت باطنی

خداوند براساس دو حجت ظاهری و باطنی ،راه تکامل را به انسانها نشان داده است .پیامبران
حجت ظاهری و عقل حجت باطنی خداوند بر مردم دانس��ته شده است(کلینی،1348،ج.)46 :1
لذا این حجت باطنی(عقل) از حجت ظاهری(پیامبران و امامان) برتر است؛ زیرا آن ها نیز با عقل
مورد پذیرش قرار میگیرند.
َعرف الصّ ��ادِق علياهلل فَيصدقه و ال��کاذب عَلياهلل
امام رضا(ع) در اینب��اره فرموده«:العَق��لُ ي ُ
فَيکذبه»(حرانی)814 :1384،؛عقل ،راستگوي بر خدا را ميشناس��د و او را تصديق ميکند و از
دروغگو بر خدا آگاهي مييابد و او را تکذيب ميکند.
ح.معرفتشناسی

یکی از ویژگیهای عقل ،توانایی معرفت به خداوند و دس��توراتش اس��ت .امام رضا(ع) تصریح
میفرمایندَ «:وب ِِال ُعقُولِ تَع َتقِدُ مَع ِرفَته»(ابنبابويه،1337،ج .)149 :1از س��وی دیگر ،شرع و عقل
به عنوان دو منبع معرفتی ،الزم و ملزوم یکدیگر دانسته ش��دهاند«کُلَّ ما حَ کَمَِ ب ِه الشَّ رع حَ کَمَ ب ِه
العَقل»(مطهري،1370،ج.)54 :20بنابراین ،عقل بدون دین مصون از اش��تباه نیست .دینداری
بدون عقل نیز یقینی نیس��ت؛ چنان چه امام رضا(ع) عقل را الزمه دینداری دانس��ته است«:اليُعبَأ
ب ِأهلِ الدّ ينِ ِممَّن العَقلَ ل َه»(کلینی،1348،ج)32 :1؛دينداري که عقل ندارد اعتنايي به او نيست.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که امام رضا(ع) به لزوم عقل و دین در معرفتشناسی و کمال انسان
توجه خاصی داشتند.
خ .رفتار کریمانه
از ش��اخصهای خردمندی ،رفتار همراه با احت��رام و محبت با انسانهاس��ت.امام رضا(ع) در
ِصف العَقل»؛ مهرباني و دوستي با مردم نيمي از خردمندي
ّاس ن ُ
اینباره میفرمایند«:ال َّت َو ُّد ُد اِليَ الن ِ
است(حرانی.)804 :1384،
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مخاطب را نیز حفظ میکند .سیره عملی امام رضا(ع) نیز بیانگر رفتار کریمانه با انسانهاست؛ یاسر
خادم روایت کرده است«:امام به خدمتگزاران خود فرمود :اگر من باالی سرتان بودم و شما در حال
خوردن غذا ،برنخیزید تا غذایتان پایان پذیرد(کلینی ،1365،ج.)298 :6
با توجه به ویژگیهای تکاملی عقل از منظر امام رضا(ع) ،میتوان نتیجه گرفت که انس��ان با به
کارگیری درست عقل به عنوان معیار کرامتی انس��ان میتواند از آفتها مصون بماند و به سمت
کمال حقیقی حرکت کند.
.2-2-3-4انواع عقلگرایی و کمال انسان
در اندیش��ه و الگوی رفتاری امام رضا(ع) اس��تفاده از دو حوزه عقلگرایی نظری و عملی برای
کمالیابی انسان ضرورت دارد.
الف.عقلگرایی نظری
انسان با عقل نظری ،واقعیات(هستها و نیستها) را درک و به حق و باطل در مدرکات خود
اعتقاد پیدا میکند(مالصدرا.)199 :1360،در زمان امام رضا(ع) عقلگرایان افراطی(معتزله) در علم
فقه ،به قیاس و رأی عمل می کردند و سعی داشتند آموزهها و شبهات دینی را با عقل ناقص انسانی
تفسیر کنند و توسط مأمون نیز حمایت میش��دند .بر این اساس امام رضا(ع) با دانش و عقالنیت و
احاطه علمی بر مبانی ادیان و مذاهب دیگر و همچنین اس��تفاده از فرصتهای مناظراتی ،تحول
علمی عظیمی در تاریخ اسالم ایجاد کردند .ایشان با عقل و علم از معارف دینی دفاع می کردند و
شبهات مطرح شده در حوزه اصول دین(توحید،امامت و)..را با اثبات عقالنی رد می کردند .مصادیق
بسیاری از دالیل عقلی حضرت برای اثبات مباحث کالمی مانند وجود خدا ،رؤیت خدا ،حدوث عالم
و ...وجود دارد(فضلاهلل168 :1366،و.)181
بنابراین میتوان استقبال امام رضا(ع) از مباحث آزاد میان ادیان ،اهمیت به پرسشهای دینی،
اعتقاد به حقانیت دین ،باور به پایههای برهانی و عقالنی قوی برای مبانی اعتقادی اسالم ،دعوت
پیروان خود به تدبر و مناظره علمی را از جمله شاخصهای عقلگرایی نظری امام رضا(ع) برشمرد.
براین اساس ،برای رسیدن به کمال و سعادت ،باید به عقلگرایی نظری توجه کرد .زیرا بخشی از
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شناخت انسان درباره حقایق از این طریق به وجود میآید و بدون معرفت ،عمل نیز حاصل نخواهد
شد.
ب.عقلگرایی عملی
درک بایدها و نبایده��ا و تمیز حقایق با عقل عملی انجام میش��ود(جوادیآملی،1389،ج:1
.)153بنابراین عقل عملی ،رفتار آدمی را کنترل میکن��د و نقش مهمی در تهذیب نفس و کمال
انسان دارد .از بیانات امام رضا(ع) نیز عقلگرایی عملی و تاثیر آن در کمال انسان استنباط میشود؛
بدینصورت که از امام رضا(ع) درباره چیستی عقل سؤال شد .ایشان فرمود«:التَّجَ رُّعُ ل ِلغُصَّ ة َو مُدا ِهنَ ُة
االَعدا ِء َومُدارا ُة االَصدِقاءِ»عقل آن است که انسان غصهها را فرو برد و گرفتاریها را تحمل کرده و

با دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند(حرانی.)804 :1384،

همچنین امام رضا(ع) در حدیثی جامع به معیارهای خردگرایی کامل اش��اره می کند«:اليتم
عقل امرء مس��لم حتي تکون فيه عشر خصال»(همان)؛ خرد مرد مس��لمان کامل نشود تا آن گاه
که ده ويژگي در او باش��د .این معیارها در حوزه عقلگرایی عملی ،زمینهساز کمال انسانی است:
-1خیرخواهی و خیررسانی«الخَ ي ُر مِنه مَأمول»-2.ایمنی از بدی او«وَالشَّ ر مِنه مَأمون»-3.بسیار
ش��مردن نیکی اندک دیگران«يَس��تَکثِر قَليل الخَ ي ِر ِمن غَيره»-4.ناچیز ش��مردن نیکی بسیار
لب
خود« َويَس�� َتقِلُّ کَثير الخَ ير مِن ن َفسه»-5.دلگیر نش��دن از نيازخواهي ديگران«اليَسأ ُم ِمن طَ ِ
الحَ وائجِال َيه»-6.خستگیناپذیری در علمجویی«وَاليَملُّ مِن طَ لبِالعِلم طُ ول دَهرِه»7.ـ محبوبیت
تهيدستي در پیشگاه خدا به جای توانگري«الفَق ُر فِياهلل أحَ بُّال َيه ِمنالغِني» -8.محبوبیت خواري
يعَدُ وِّه»-9.گمنامی به جای
در راه خدا از بزرگي در نزد دشمن خدا«وَالذُّل فِياهلل أحَ بال َيه ِمنال ِع ِّز ف 
شهرتخواهی«وَالخمولُ أشهيال َيه ِمنالشُّ هره»-10.پرهیزگارتر دانستن دیگران از خود«اليَري
ّاس رَجُ الن:رَجُ ل خَ يرمِنه وأتقي َو رجُ ل شَ رّمنه وأدني فَاذا
أحَ دا اال قالَ ُ :ه َو خَ ير ِمنّي َو أتقي ،ان َّما الن ُ
ل َقي ال َّذي شَ ّرمِنه َو أَدني ،قالَ  :لَعَلَّ خَ ير هذا باطِن َو هُو خَ ير ل َه ،وَخَ يري ظاهِر َوهُو شَ ّر لي؛ وَاذا رَأي
ال َّذي هُو خَ يرمِنه و أتقي تَواضَ عَ ل َه ل ِيلحَ ق بِهِ»؛ کسي را نبيند مگر آن که گويد :او از من بهتر وپارساتر
است...مردم دو گونهاند :مردي بهتر وپارس��اتر از او و مردي بدتر و فرومايهتر از او .پس هرگاه بدتر
وفرومايهتر از خويش را ببيند بگويد :شايد خوبي او در باطن اوست و اين نيکي باطني برايش بهتر
است و نيکي من آشکار است و نيکی ظاهري براي من بدتر است وچون پارساتر از خويش را ببيند
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امام رضا(ع) در این حدیث ،خود برتربینی و ریا در اعمال نی��ک را مانع کمال و فروتنی و پندار
نیک درباره دیگران را سبب تکامل انسان دانسته است.چنان چه به صراحت میفرماید«:فَاذا َفعَلَ
طاب خَ يرهَ ،و حَ سُ ن ذِکرُه َو سا َد أهلُ زَمان ِه»(همان)؛ اين فروتني به او بزرگي
ذلک َفقَد عَال مَجدُ هَ ،و َ
ميدهد و بر خوبي او ميافزايد و در ميان مردم نيکنام گردد و سرور مردم دوران خويش باشد.
از شاخصهای دهگانه کمال عقالنی از منظر امام رضا(ع) دو وجه تحلیلی میتوان نتیجه گرفت:
.1درک و ایمان به مؤلفههای دهگانه ،سبب کمال عقالنی انسان است .عمل به این مؤلفهها نیز
وجود انسان را صیقل می دهد و تکامل میبخشد.در نتیجه کمال عقالنی زمینهساز کمال وجودی
انسان است.
.2توجه به باطن و الهی بودن هرچیزی اعم از فکر و عمل ،زمینه صعود و سعادت را برای انسان
فراهم میکند.
.3-2-3-4سیره عقلگرایی امام رضا

(ع)

س��یره عقلگرایی امام رضا(ع) از کالم و قالب مناظرات علمی ایش��ان قابل اس��تنباط اس��ت؛
بدینصورت که مناظرات علمی حضرت بر استدالل هایی چون برهان ،خطابه و جدل مبتنی بوده
است .کالم خود حضرت بر این مطلب اس��تناد دارد«االِما ُم یَدعُو اِلی سَ بیلِ َرب ِّه ب ِالحِ ک َم ِة َو الموعِظَ ِة

الحَ سَ نَ ِة َو الحُ جَّ ِة البال ِ َغةِ»(ابنبابويه،1337،ج .)216 :1از اینرو ،امام با مخاطبشناسی از سه روش

عقلی(برهان،خطابه و جدال احسن) برای اثبات حق استفاده می کردند(طباطبایی.)74 :1382،

خردپذیری اس��تداللهای امام رضا(ع) در مقام احتجاج با مخالفان دین ،جزو نمادهای خاص
منطقی و عقالنی حضرت در مباحثات با سران و نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف بود که سبب
محکوم شدن مخالفان و هدایت آن ها به دین اسالم و تشیع می شد.روایات متعددی نیز مبنی بر
اعتراف به عقلگرایی حضرت توسط دانشمندان ،یاران و دشمنان ایشان وجود دارد؛ مانند مامون
که اذعان میکند امام(ع) بهتری��ن ،داناترین و عابدترین مردم روی زمین اس��ت(فضلاهلل:1366،
.)41-40
بنابراین س��یره عقلگرایی امام رضا(ع) نیز نش��ان میده��د که به کارگیری اص��ول عقالنی و
خردورزی نقش مهمی در معرفتافزایی و کمال انس��ان دارد و حضرت از این روش برای هدایت
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انسانها استفاده می کردند .به بیان دیگر سیره عقلگرایی امام از سیره تربیتی و تکاملی ایشان جدا
نبود .نتایج مثبت مجموعه مناظرات ایش��ان با نمایندگان مکاتب مختلف و جذب آن ها به سوی
حقیقت ،بر این مسئله اشاره می کند .همچنین پذیرش والیت عهدی را میتوان راهبرد عقالنی
امام برای خنثی کردن نقشههای مأمون و تربیت جامعه اسالمی قلمداد کرد.
.3-3-4شكرگرایی و کمال
شکرگرایی به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای کرامت انسانی ،نقش مهمی در انحطاط یا تحول
انس��ان دارد؛ زیرا اگر مالکهای ش��کرگرایی مثل شکوفا کردن اس��تعدادها ،به کاربردن درست
امکانات ،نداشتن افراط و تفریط و اختصاصی نکردن منابع خدادادی در جهت منافع خود رعایت
شود ،کرامت انسان حفظ و زمینه صعود او فراهم میش��ود .در حالی که توجه نکردن به مصادیق
شکرگرایی ،موجب نقض کرامت و سقوط انسان خواهد شد.
از روایات امام رضا(ع) درباره ش��کرگزاری مانند ش��کرخالق و مخلوق؛«مَن ل َم يَش��كُرالمُ نعِم
ِمنالمَ خلُوقين لَمیَشكُ راللهّ ع ّز و جلَّ »(ابنبابویه1378،ق،ج)24 :2؛ هر كه شكر منعم از مخلوقات
نگزارد ،شكر خداوند جهان نگزارده است.با توجه به شکر زبانی ،قلبی وعملی و همچنین ویژگیهای
کمالی شکرگزاری همچون استفاده درست از نعمتها ،افزایش نعمت و جلوگیری از عذاب الهی،
میتوان نقش تکاملبخشی آن ها را اس��تنباط کرد .در این نوشتار ،به تبیین مراتب شکرگزاری و
تاثیر آن در کمال انسان از منظر حضرت اکتفا میشود.
.1-3-3-4مراتب تکاملی شکرگزاری

امام رضا(ع) حدیثی درباره شکرگزاری روایت فرمودند که میتوان رابطه بین شکرگزاری و کمال
انسان را تبیین کرد:
��كرونَ اهلل تَعالی ب ِشَ ��یء ب َعدَ االیمانِ ب ِاهلل وَ بعدَ اإلعترِاف بحُ قوقِ ا َولیاءاهلل
«وَاعلَموا اَن ّكم التَش ُ
ِمنآل محمّ د(ص) ،ا َحَ ّب الیه مِن مُعاونتِكم الخوان ِ ُكم المُ ومِنی��ن ،عَلی دُنیاهُم ال ّتی هِیَ مَعبر لَهُم
اِلی جِ نان َرب ِّهم ،فَانّ َمن فَعلَ ذلك كانَ مِن خاصَّ ة اهلل تبارَك َو تَعالی»؛ بدانید كه پس از ایمان به
خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آلمحمد(ص) ،سپاسگزاری محبوب تر نزد خداوند از یاریرسانی
به برادران مومن نیست ،یاریرس��انی به زندگی دنیای آنان كه راهی است برای رسیدن ایشان به
بهشت .كسانی كه چنین یاریی برسانند از ویژگان درگاه الهیاند(ابنبابويه،1337،ج.)169 :2
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شکرگزاری نتیجه گذشتن از سه مرتبه تکاملی زیر است:
.1باور به خدا و ایمان به یكتایی او
پس از مرحله شناخت ،باور و ایمان دومین مرحلهای است که انسان برای رسیدن به کمال باید
طی کند .برای شاکر بودن نیز شناخت و باور به بخشنده نعمت ضروری است .بنابراین وقتی انسان
شاکر است یعنی از مرتبه باور و ایمان عبور کرده است.
.2گردن نهادن به حقوق خاندان پیامبر(ص)
حق معرفت ،اطاعت و م��ودت از مهم ترین حقوق اهلبیت(ع) و اولیای خداس��ت که ادای این
حقوق در سیرتکاملی انسان موثر است؛ زیرا آن ها رهبران الهی و الگوهای کامل راه کمال هستند.
شناخت اهلبیت(ع) یکی از راههای معرفت الهی است؛ امام علی(ع) میفرمایند«:خداوند ما(اهل
بیت) را طریق معرفت و رسیدن به خود قرار داده ،کسانی که از والیت ما منحرف شوند ،از طریق
حقّ منحرف گشتهاند»(کلینی،1348ج.)261 :1
مودّت خاندان پیامبر(ص) نیز محور حرکت تکاملی و عامل رستگاری پیروان آن هاست «.قُلْ

لاَ أَسْ َأل ُكُ مْ َع َل ْي ِه أَجْ رًا إِلاَّ ال ْ َم َو َّد َة فِي الْقُرْ ب َى»(شوری)23،؛(ای پیامبر) بگو من هیچ پاداشى از شما بر
رسالتم درخواست نمىكنم جز دوستداشتن اهل بیتم».

پیامبر(ص) نیز میفرمایند«:ا ِنّ عَلیاً َو شی َعتُه هُمُالفائِزُونَ یَو َم القِیامة»(ابنبابويه)361 :1376 ،؛

به راستی علی و پیروان او در روز قیامت رستگارانند.

حقّ اطاعت از اهل بیت(ع) ،نیز بهمانن��د حقّ معرفت و مودّت آنان مبدأ الهی و کمالبخش��ی
دارد «:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا اللهَّ َ َوأَطِيعُوا الرَّسُ ��ولَ َوأُول ِي الَأْ ْم ِر ِم ْن ُكمْ »(نساء)59،؛ ای کسانی
که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خ��ود را(نیز)اطاعت کنید .بنابراین،
حقّ اطاعت اهل بیت(ع) مانند اطاعت از خدا الزامی اس��ت؛ زیرا اطاعت ،سبب پیروی از دستورات
آن ها و زمینهس��از کمال انس��ان میش��ود .چنان چ��ه امام عل��ی(ع) اطاعت را علت رس��تگاری
میداند«:کس��ی که ما را اطاعت کند ،به عزّت و قدرت رس��د و کس��ی ک��ه نافرمانی کند ،هالک
گردد»(تمیمیآمدی:1366،ح.)2009
بنابراین ،ادای حق کردن با شاخصهای راهبردی آن(شناخت ،مودت و اطاعت) عالوه براین
که کمالبخش و هدایتگر است ،سبب ش��کرگزاری نیز میشود .شکرگزاری نیز نوعی ادای حق و
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دارای آثار کمالی است.
.3یاری رساندن به دیگران
خدمترس��انی به دیگران از طریق نعمتهایی که خدا در اختیار انسان قرار داده است ،یکی
دیگر از مراتب ش��کرگزاری اس��ت که اثر معنوی و تربیتی برای انس��ان دارد .از نظ��ر امام رضا

(ع)

انسانهایی كه نعمتها را به دیگران میرسانند و دست محرومان را میگیرند ،مورد توجه خاص
خداوند قرار میگیرند .در پایان حدیث حضرت ،س��خنی از پیامبر(ص) آمده اس��ت که اهمیت و
نتیجه کمالی خدمت به خلق را بیان میدارد؛ به طوری كه اگر انسانها مددرسان یكدیگر باشند،
َك فُالن یَعمَلُ
خداوند گناهان آن ها را میبخشد و آن ها را از نابودی میرهاند«:قیلَ یا رَسُ ولَ اهلل ِ َهل َ
َیت َو كَیت .فقالَ رَسُ ولُ اهلل(ص) ،ب َل قَد ن َجی وَالیَختِمُ اهلل عَمَ له ا ِال بالحُ سنی ،سَ یَمحُ وا
ِمنالذّ ن ُوبِ ك َ
اهلل عَنهالسِّ یئات ویُبدلها ِمنحَ سَ ��نات؛ ان َه یَمُ ُّر َم ّر ًة فیطَ ریقِ عرض ل َه مُومن قَد انكَشَ ف عَورَته َوهُو
الیشعُر ،فَسَ تَرها عَلیه َول َم یخبره بها مَخافَ َة ا َن یخجُ ل»(ابنبابويه،1337،ج)169 :2؛ به پیامبر(ص)

گفته شد :فالنی هالك گردیده چون گناهانی چنین و چنان مرتكب میشود .پیامبر فرمود :بلكه
او نجات یافت و خداوند عمل او را به نیكی به پایان خواهد رساند .خداوند گناهان او را پاك خواهد
ساخت و به حسنات تبدیل خواهد كرد ،زیرا او از راهی میگذشت مومنی را دید كه برخی از اندام
او(كه باید پوشیده باشد) آشكار شده است و خود او نمیدانست ،آن راپوشاند و به او چیزی نگفت
تا مبادا شرمگین شود.
امام رضا(ع) در روایتی دیگر میفرمایند«:هرکه گره از کار مومنی بگشاید ،خداوند در روز قیامت
گره غم از دل او بگشاید»(.کلینی،1348،ج.)200 :4
بنابراین ش��کرگرایی عالوه بر آثار معنوی و اخ��روی ،دارای پیامدهای مثب��ت دنیوی مانند
گرایش به فعالیتهای مثبت و سازنده ،جلوگیری از دلسردی و سستی ،افزایش انگیزه افراد برای
خدماترسانی بهتر و نشاط روحی است.
.4-3-4آزادی و کمال انسان

خدا انسان را آزاد آفریده و اس�لام نیز دین آزادگی و آزادی است .از اینرو کمال انسان نیز در
انتخاب آزادانه است«:الاکراه فیالدین»(بقره)256،؛در دین اجباری نیست .از نظر امام رضا(ع) نیز
اجبار برای گزینش ایم��ان و کمال اثری ندارد؛ چنان چه حض��رت از امیرمومنان(ع) نقل کرده که
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پذیرش اسالم مجبور کنی ،نفرات ما زیادتر میگردد و در برابر دشمنان قوی میشویم ،پیامبر(ص)
فرمود :من هیچگاه با انجام دادن کاری که بدعت است و دربارهاش دستوری نرسیده است به دیدار
خدای بلند مرتبه نخواهم رفت ،من از زورگویان نمیباشم(ابنبابويه،1337،ج.)435 :1
بنابراین ،سیره امام رضا(ع) درباره تکامل انس��ان بر مبنای تبادل اندیشه و رواج منطق آزادی
فکر و بیان است؛ به گونهای که مناظرات ایش��ان زمینه را برای طرح عقاید و اندیشههای مختلف
فراهم کرد .ایشان برای روشن شدن حقیقت به مخالفان خود آزادی کامل در بیان عقاید میدادند.
آن حضرت به جاثلیق ،پیشوای بزرگ مسیحیان فرمود«:سَ ل عَمّ ا ب َدا ل َک(ابنبابویه1398،ق،ج1
)420:؛ از آنچه برایت ظاهر میشود بپرس.
این رویکرد آزاداندیش��ی و آزادی بیان ام��ام رضا(ع) با روش عقلی تاثی��ر مهمی در کمالیابی
انسانها داش��ت .بدینصورت که بر اثر ارائه افکار و اندیش��هها و تعامل با ادیان دیگر ،بسیاری از
ش��بهات و خرافات مطرح و رفع ش��د و مخالفان بدون هیچ اجبار و تهدیدی به حقانیت اسالم و
ی آن ایمان میآوردند.
مطلوبیت الگوی تکامل 
نتیجه این که اگر آزادگي انسان که به روح عزتطلبي او بر میگردد ،از بين برود ،آزادي او در
ابعاد مختلف معنوی ،اجتماعی ،سياسي و...نيز مورد خدشه قرار می گیرد و موجب رکود و سستی
میشود؛ زیرا تعرض به آزادي انسانها در واقع تعرض به انسان بودن آنهاست.
 .5-3-4عدالت و کمال انسان
ظلمستيزي یکی از مصادیق عدالتورزی است .از سوی دیگر ظالم بودن با تکامل انسان منافات
دارد .از اینرو ،عادل بودن یکی از مؤلفههای کمال انسانی است .اندیشه عدالتمحوری امام رضا

(ع)

نیز بر کمال انسان تاکید میکند«:پروردگار ما یکی است ،پدر و مادر ما هم یکی است و پاداش خدا
هم به کردار است»(کلینی1407،ق،ج.)230 :8
عدالت دارای ابعاد مختف فردی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و...اس��ت .از نظر امام رضا

(ع)

عدالتورزی و توجه به حقوق زیردس��تان تکاملبخش است؛ ایشان در عين حاليکه با ستمگري
مبارزه ميکرد به محرومان نيز بينهايت رسيدگي می کرد و در مقابل آنان فروتن بود .حضرت در
الف سَ المِه َعلَياالغنيا ِء ل َقي اهلل عزوجل يَو َم
روایتی میفرمایند«:مَن ل َقي فَقيرا مُسلما فَسَ لم عَليه خِ َ
القِيام ِة َوهُو َعلَيه غَضبان"؛ هرکس فقیر مسلمان تهيدستي را ببیند و به او سالم کند برخالف سالم
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کردن به ثروتمند ،در روز قيامت ،خدای بزرگ را ديدار ميکند که بر او خشمگين است(ابنبابويه،
1404ق،ج.)57 :2
ظاهر حدیث اشارهای به کمال انسانی ندارد؛ اما رذایل اخالقی که از این روایت میتوان برداشت
کرد مانند تفاوتگذاری در برقراری ارتباطات انس��انی و نحوه معاش��رتها براساس سود و زیان،
ریاکاری ،طمعورزی ،رفتار توهینآمیز و تحقیر فقرا سبب ناخشنودی خدا و مانع رسیدن انسان
به کمال میشود.
عالوه بر عدالت فردی که در کمال انس��ان موثر است اجرای عدالت در جامعه توسط حاکمان
نیز در سرنوشت و تکامل انسانها و جوامع تاثیر دارد .قرآن ميفرمايدَ «:ومَا ُكنَّا ُم ْهلِكِي ال ْ ُقرَى إِلاَّ
َوأَ ْه ُلهَا ظَ ال ِمُ ونَ »(قصص)59،؛ و ما هرگز اهل آباديها و شهرها را نابود نکرديم و مگر آن که اهلش
ستمکار بودند.
ظلمس��تیزی از ش��يوههاي رهبري امام رضا(ع) نیز بوده است .ایش��ان با دفاع از ستمديدگان
و مبارزه با حاکمان ظالم در اج��راي عدالت اجتماعي و ترويج معارف اله��ي اقدام ميکرد .روزي
فضلبنسهل که مسئوليت وزارت حکومت مامون را به عهده داشت به حضور امام رضا(ع) آمد و از
ایشان به عنوان وليعهد مسلمانان درخواست کرد عطایایی که مأمون در نامه نوشته ،به او عنایت
کند .به دستور امام ،فضل در حال ايستاده آن نامه طوالني را خواند .سپس امام رضا(ع) فرمود :اي
فضل ما نيز همانند آن نوشته را به تو ميدهيم تا زماني که از معصيت خداوند بپرهيزي و تقوا پيشه
کني(ابنبابويه،1337،ج.)163 :2
رفتار متفاوت امام رضا(ع) با فضل بیانگر س��یره عدالتورزی ایشان همراه با شیوههای تربیتی
است؛ بدینگونه که امام قصد داشتند فضل را به سبب رفتارهای تبعیضآمیزش با اقشار زیردست
جامعه متوجه و متنبه کنند.
ُك
عالوه براین ،بنا به گفته قرآن ،امامت مقامی اس��ت که به ظالمان نمیرسد «:قَالَ إِن ِّي جَ ا ِعل َ
َّاس إِمَامًا قَالَ َومِ��نْ ُذ ِّريَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ َع ْهدِي الظَّ الِمِينَ »(بق��ره)124،؛ خداوند به او(حضرت
ل ِلن ِ
ابراهیم) فرمود«:من تو را امام و پیش��وای مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کرد :از دودمان من(نیز
امامانی قرار بده!) خداوند فرمود«:پیمان من ،به س��تمکاران نمیرسد» .بنابراین امام عادل است
پس دارای کمال وجودی است .از سوی دیگر وجود امام در جامعه تکاملبخش است؛ چون وجود
امام مساوی با عدالت است و عدالت کمال میآفریند.
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و از سوی دیگر بخشی از رفتارهای کریمانه انسانها ،زمانی رخ میدهد که عدالت در جامعه حاکم
باشد؛ زیرا در رفتارهای کریمانه تالش افراد ،عادالنه ،قانونی و خیرخواهانه است .درصورتیکه در
رفتارهای غیرکریمانه ،افراد برای رسیدن به اهداف خود ،به رفتارهای فسادآور مانند دروغ ،رشوه،
اختالس ،ویژهخواری و ...متوسل میشوند که در اینصورت مانع تکامل انسان است.
نتیجهگیری
چنان که در این نوش��تار تحلیل ش��د مؤلفههای اصل��ی کرامت مانند عبودی��ت ،عقالنیت،
آزادیخواهی ،عدالتمحوری و ش��اکربودن موجب کمال انسان میش��ود؛ بدینمعنا که عواملی
همچون بیتقوایی ،بیعدالتی ،بیخردی ،ناسپاسی و نبود آزادی ،کرامت انسانی را خدشهدار می
کند .از سویدیگر بیتوجهی به کرامت انس��انی مانع کمال انسان خواهد شد؛ زیرا کمال انسان با
مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،آزادی ،شکرگرایی ،خردورزی ،عدالتمحوری و...محقق میشود.
این مؤلفهها ،عالوه برآن که در کمال فردی و تهذیب نفس انسان موثر است در سطح اجتماع نیز
به تکامل انسانها و جامعه کمک می کند.
بنابر حکمت نظری و عملی امام رضا(ع) نیز عواملی که زمینهساز کمال انسانی است ،به حفظ
کرامت که فطرت الهی انس��ان اس��ت باز میگردد و تایید کننده این فرض است که کرامت نقش
زیربنایی در کمال وجودی انس��ان دارد .حضرت ،کرام��ت و مؤلفههای آن را در س��طح فردی و
اجتماع برای تکامل وجودی انسان ضروری میداند؛ زیرا در نظر ایشان هرکدام از این مؤلفههای
کرامتبخش ،دربردارنده آثار و مراتب کمالی اس��ت؛ بدینگونه که بندگیخدا به توحیدمحوری
میانجامد .عقلگرایی در دو حوزه نظری و عملی ،سبب کسب معرفت نسبت به حقایق و عمل به
آن ها میشود .ش��گرگرایی حقیقی با طی مراحلی مانند توحیدباوری ،ایمان ،ادای حق و خدمت
به خلق ممکن میش��ود .آزادیخواهی مانع رکود در ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی،سیاس��ی و...
میش��ود .همچنین زمینه اثبات الگوی مطلوب کم��ال با طرح عقاید گوناگون فراهم میش��ود.
عدالتمحوری نیز از رفتارهای غیرکمالی مانند رعایت نکردن حقوق خدا و خلق ،فس��اد ،دروغ،
رشوه و رانتخواری جلوگیری می کند .بنابراین دیدگاه امام رضا(ع) مانند آموزههای اسالم بر الزم
و ملزوم بودن مؤلفههای کرامت و کمال انسان تاکید میکند.
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به طور کلی ،عدالتورزی زمینهساز کمال است؛ زیرا از یک سو سبب حفظ شرافت افراد میشود
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التراثالعربی.

 -راغباالصفهانی ،ابوالقاسم حس��ین بن محمد (1404ق)،مفردات غریب القرآن ،بیجا:

دفتر نشر کتاب.

 -بحرانياصفهاني،عبداللهّ (1411ق) ،عوالمالعل�وم ،ج ،22تحقیق محمدباقرموحد ابطحی

اصفهانی ،قم :مؤسسة االمام المهدي.

 -تمیمیآمدی ،عبدالواحد( ،)1366غررالحکم و دررالکلم،شرح جمال الدین خوانساری،

قم:دفتر تبلیغات اسالمی.

 -جعفری ،محمدتقی( ،)1390حقوق جهانی بشر :تحقیق و تطبیق در دو نظام اسالم و غرب،

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

 جوادیآملی ،عبداهلل( ،)1389رحیق مختوم ،ج ،1قم :اسراء. ،)1366(------------- -كرامت در قرآن  ،تهران :رجاء.

 ،)1376(------------- -تفسیرموضوعی قرآن ،ج ،8قم:اسراء.

 -حراني ،ابومحمد(1384ق)،تحفالعقول ،ترجمه محمدباقر کمرهاي ،تهران :کتابفروشي

اسالميه.

 حویزی ،عبد علی بن جمعه(1383ق) ،تغییر نورالثقلین ،ج،1قم:مطبعه العلمیه -دشتی ،محمد( ،)1388ترجمه نهجالبالغه ،چاپ هشتم ،تهران :گلستان ادب.

 -دهخدا ،علیاکبر( ،)1373لغتنامه ،ج ،11تهران :دانشگاه تهران.

-شیخ طوسی ،محمدبنحسن(.)1364تهذیباالحکام،ج ،7تهران :دارالکتب االسالمیه.

-صانعیپور ،محمود(«.)1376اصول و مبانی کرامت انسانی» ،تدبیر ،شماره ،75صص.40-34

 -صدرالمتالهینشیرازی ،محمد( ،)1368الحکمه المتعالیه فیاالسفار االربعه ،ج ،9قم:

طلیعه نور.

1378(------------------ق) ،الحکم�ه المتعالی�ه فیاالس�فاراالربعه،ج،1

تهران:دائرهالمعارف االسالمیه.
،)1360(------------------الش�واهدالربوبیه ،تصحیح سیدجاللالدین آشتیانی،مشهد :المرکز الجامعی للنشر.

(------------------بیتا).الحاشیه علیالهیات الشفاء ،قم :بیدار. طباطبایی ،محمدحسین( ،)1360تفسیرالمیزان ،تهران :رجاء. -طباطبایی ،سیدعلی(،)1382انسان کامل،قم :مطبوعات دینی.

 -عطاردیقوچانی،عزیزاهلل(،)1361اخبار وآثار امام رضا(ع) ،تهران :کتابخانه صدر.

 فضلاللهّ  ،محمدجواد( ،)1366تحليلي از زندگاني امام رضا(ع) ،مشهد :بنياد پژوهشهاياسالمي آستان قدس رضوی.

 -قمی ،شیخ عباس( ،)1387مفاتیحالجنان ،ترجمه آیتاهلل مکارم شیرازی ،چاپ سوم ،قم:

امام علیبن ابیطالب(ع).

 -کليني ،محمدبن یعقوب( ،)1348اصول کافي ،ج 1و ،4ترجمه سيدجواد مصطفوي ،تهران:

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

تهران :مؤسسه نشر آثار عالمه جعفری.
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سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

اسالميه.

 ،)1390(---------------اصول کافي ،ج ،1ترجمه صادق حس��نزاده ،چاپ پنجم ،قم:

قائمآلمحمد(عج).
،)1365(-------------الکافی،ج ،6تهران :دارالکتب اإلسالمیّه.1407(-------------ق)،الکافی،ج ،8تهران :دارالکتب اإلسالمیّه. مجلسی ،محمدباقر(،)1386بحاراالنوار ،ج ،1تهران :دارالکتب االسالمیه.1403(-----------ق) ،بحاراالنوار ،ج 71 ،16و 78بیروت :مؤسسة الوفاء. ،)1362(---------- -بحاراالنوار ،ترجمه موسي خسروي ،تهران :اسالميه.

 -مصباح،محمدتقی( ،)1380به سوی خودسازی ،قم :موسسه امام خمینی(ره).

،)1383(---------- -خودشناسی برای خودسازی ،قم:موسسه امام خمینی(ره).

 -مطهری ،مرتضی( ،)1393عدل الهی ،تهران :صدرا.

 ،)1370(----------مجموعه آثار ،ج ،20تهران :صدرا. -معین ،محمد( ،)1377فرهنگ معین ،ج ،2چاپ دوازدهم ،تهران :امیرکبیر.

 -موحدابطحی ،محمد باقر(1413ق) ،عوالمالعلوم و معارف واالحوال من اآلیات و االخبار

واالقوال ،ج  ،17قم :موسسه االمام المهدی(عج).

 -نصیرالدین طوسی ،محمدبن محمد( ،)1379ش�رح االشارات والتنبیهات ،ج ،3تهران:

نشرکتاب.

 -یزدی ،حسین( ،)1379آزادی در نگاه شهید مطهری ،تهران :صدرا.

