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چکیده
هــدف ایــن پژوهــش ،تبییــن مبانــی اساســی کرامــت انســان و ارائــه مــدل مفهومــی آن از منظــر
آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی اســت .پژوهــش از نــوع کیفــی اســت و در آن بــرای
بررســی مبانــی کرامــت انســانی از روش تحلیــل مضمــون اســتفاده شــده اســت .مضامیــن پژوهــش در
ســه ســطح اســتخراج و تحلیــل شــده اســت« :مضامیــن کالن (فراگیــر) ،مضامیــن یکپارچهکننــده
(ســازماندهنده) و مضامیــن اصلــی و پایــه» .بــرای گــردآوری و شناســايی مضامیــن مرتبــط بــا مبانــی
دینــی و فرهنــگ رضــوی ،ابتــدا مبانــی نظــری و دیدگاههــای اندیشــمندان اســامی بررســی و ســپس
مضامیــن مربــوط اســتخراج و کدگــذاری شــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد مضمــون
کالن (فراگیــر) مبانــی کرامــت انســانی بــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق بــه ســه مضمــون
یکپارچهکننــده (ســازمان دهنــده) «مبانــی اعتقــادی»« ،مبانــی معرفتــی» و «مبانــی ارزشــی» تحلیــل
یافتــه اســت .مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی اعتقــادی خــود بــه  7مضمــون کلیــدی (خلیفۀاللهــی،
حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهــی ،هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی)
تحلیــل یافتــه اســت .مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی معرفتــی بــه  3مضمــون کلیــدی (عقالنیــت،
کســب دانــش و درک و فهــم) تحلیــل یافتــه اســت و در نهایــت مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی
ارزشــی بــه  12مضمــون کلیــدی (تقــوا ،عدالــت ،آزادی ،رعایــت حقــوق ،عزتمنــدی ،صبــر و اســقامت،
احســان ،احتــرام ،محبــت ،گذشــت و ایثــار ،صداقــت و دوســتی) تجزیــه شــده اســت .ایــن یافتههــا
میتوانــد بهعنــوان الگــوی مفهومــی کرامــت انســانی مبتنــی بــر آموزههــای دینــی و فرهنــگ رضــوی،
بهرهبــرداری شــود.
کلیدواژهها :کرامت انسانی ،فرهنگ رضوی ،آموزههای دینی ،مبانی معرفتی ،مبانی اعتقادی.
 .1دانش آموخته دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی اصفهانy.tavakoli@khuisf.ac.ir :
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 .1مقدمه
در آموزههــای دینــی ،کرامــت انســانی 1از موضوعــات مهــم و مــورد تأکیــد اســت .ایــن

ـی انســان و برتــری او
ـی ذاتـ ِ
اصطــاح در معنــای عــام خــود ،بیانگــر ارزشــمندی و واالیـ ِ

نســبت بــه موجــودات دیگــر اســت .ایــن مفهــوم در آیــات مختلــف قــرآن کریــم ذکــر شــده
اســت .در اولیــن آیاتــی کــه بــه پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) نــازل شــده ،خداونــد

خــود را بــه صفــت «کریــم» معرفــی میکنــد« :بخــوان و پــروردگار تــو کریــم اســت».
(علــق . 2)3/نیــز خداونــد در مرتبـهای دیگــر فرشــتگان خــود را بــه ایــن صفــت توصیــف و
میفرمایــد« :نویســندگان (فرشــتگان) کریــم( ».انفطــار . 3)11/در نهایــت ،خداونــد گوهــر

هســتی یعنــی انســان را بــا کرامــت تعریــف و میفرمایــد« :و محققــا ،مــا فرزنــدان آدم را

ـر و بحــر ســوار کردیــم و از هــر غــذای
بســیار گرامــی داشــتیم و آنهــا را (بــر مرکــب) در بـ ّ
لذیــذ و پاکیــزه آنهــا را روزی دادیــم و آنهــا را بــر بســیاری از مخلوقــات خــود برتــری و

فضیلــت کامــل بخشــیدیم( ».اســراء. 4)70/

خداونــد پیامبــران و امامــان را کریــم و مایــۀ کرامــت انســانها قــرار داده اســت .علــی

(علیهالســام) ،پیامبــر خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) و اهــل بیــت (علیهمالســام) را مایــۀ
عــزت و کرامــت ا ّمــت معرفــی میکنــد و میفرمایــد« :همــۀ حقايــق كريمــۀ قــرآن در

اهــل بيــت (علیهمالســام) متجلــي اســت و در اثــر علــم سرشــار ،داراي تقــواي وافرنــد و
مظهــر كريمانــد( ».نهــج البالغــه ،خطبــۀ . 5)154امــام حســین (علیهالســام) در خطبــۀ
شــب عاشــورا ،حمــد و ثنــای الهــی را بهســبب کرامــت نبــوی آغــاز و میفرمایــد« :خدايــا
ســپاس گويــم تــو را از اينكــه مــا را بــه نبــوت گرامــي داشــتي ،قــرآن را بــه مــا آموختــي

و در ديــن مــا آگاه ســاختي و گوشهــاي شــنوا ،ديدههــاي بينــا و دلهــاي آگاه بــه مــا
دادي و مــا را از مشــركان قــرار نــدادي( ».طبــري1387،ق ،ج 238 :6و  239؛ ابناثيــر،

ک َْ
 .2اق َْر ْأ َو َرب ُّ َ
الک َْر ُم.
ِين.
 ِ .3ك َر ًاما كَاتب َ
َ .4ول َ َق ْد ک ََّر ْمنَا بَنِی آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِی ال ْبَ ِّر َوال ْبَ ْح ِر َو َر َز ْقنَا ُهم ِّم َن ال َّطیِّبَ ِ
ات َوفَضَّ ْلنَا ُه ْم َعلَى  َکثِی ٍر ِّم َّم ْن َخ َل ْقنَا تَف ِْضی ً
ال .
الرحمنِ إن َنطقوا َص َدقوا و إن َص َمتوا َلم يَسبقوا.
 .5فيهِم كَرائم ال ُقرآنِ َو ُهم كُنو ُز َّ
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال هفتم ،شماره  ،25بهـار 1398

1. Human dignity

طراحی و تبیین الگوی مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های...

11

بــی تــا ،ج . 1)34 :4
امــام رضــا (علیهالســام) در تبییــن و تشــریح ابعــاد کرامــت انســانی بــر اســاس

آمــوزه هــای قــرآن و ســنت ،اثــرات معنــوی و تربیتــی خدمترســانی بــه نیازمنــدان

را بــر اســاس روایتــی از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) چنیــن میفرمایــد« :بــه پیامبــر
(صلیاهللعلیهوآلــه) گفتــه شــد :فالنــی هــاک گردیــده چــون گناهانــی چنیــن و چنــان
مرتکــب میشــود .پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود :بلکــه او نجــات یافــت و خداونــد

عمــل او را بــه نیکــی بــه پایــان خواهــد رســاند .خداونــد گناهــان او را پــاک خواهــد ســاخت

و بــه حســنات تبدیــل خواهــد کــرد ،زیــرا او از راهــی میگذشــت؛ مؤمنــی را دیــد کــه
برخــی از انــدام او (کــه بایــد پوشــیده باشــد) آشــکار شــده اســت و خــود او نمیدانســت.

آن را پوشــاند و بــه او چیــزی نگفــت تــا مبــادا شــرمگین شــود( ».ابنبابويــه ،1337،ج2
. 2)169 :

ایشــان همچنیــن در تبییــن رابطــۀ شــکرگزاری در کمــال و کرامــت انســانی میفرماینــد:

«بدانیــد كــه پــس از ایمــان بــه خــدا و پذیــرش حقــوق اولیــای او از آل محمــد
(صلیاهللعلیهوآلــه) سپاســگزاری محبوبتــر نــزد خداونــد از یاریرســانی بــه بــرادران
مؤمــن نیســت؛ یاریرســانی بــه زندگــی دنیــای آنــان كــه راهــی اســت بــرای رســیدن

ایشــان بــه بهشــت .كســانی كــه چنیــن یــاریای برســانند از ویــژگان درگاه الهیانــد».

(ابنبابويــه ،1337،ج.3)169 : 2

بنابرایــن ،کرامــت انســانی از موضوعــات مهــم در معــارف دینــی و فرهنــگ رضــوی اســت.

بــا وجــود معــارف غنــی و تبیینهــا و تحلیلهــا در موضــوع کرامــت انســانی از زوایــای
مختلــف ،هنــوز هــم ابعــاد ناشــناختۀ ایــن موضــوع در مجموعــۀ معــارف اســامی وجــود

 .1اللهم اني احمدك علي ان اكرمتنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا في الدين و جعلت لنا اسماعا و ابصارا ،و افئدة ،و لم تجعلنا من
المشركين.
 .2قیلَ  یا َر ُسولَ اهلل ِ
عملُ ِمن الذّ ن ُ ِ
محوا اهلل
ل
ه
وب ك َ
َ
بالحسنیَ ،سیَ ُ
َیت َو كَیت .فقالَ َر ُسولُ اهلل ،بَل قَد نَجی والیَختِ ُم اهلل َع َمله ا ِ ّل ُ
َك  فُالن یَ َ
َ
السیِّ ِ
ئات ویُبدلها ِمن َح َسنات؛ انَه یَ ُم ُّر َم ّر ًة فی َطریقِ عرض ل َه ُمومن قَد َ
شعر ،ف ََستَرها َعلیه َول َم یخبره بها
َعن ُه َّ
ورته َو ُهو الیَ ُ
انك َشف َع َ
خجل.
َمخافَ َة ا َن یَ َ
َ .3واعلَموا اَنّكم التَ ُ
محمد(ص) ،ا ََح ّب الیه ِمن ُمعاونتِكم
عد االیمانِ ب ِاهلل و َ َ
رون اهلل تَعالی ب َِشیء ب َ َ
شك َ
بعد إالعترِاف ُ
بحقوقِ ا َولیاءاهلل ِمن آل ّ
َان َمن فَعلَ
تبارك َو تَعالی.
َ
المو ِمنین َعلی ُدنیا ُهم ال ّتی ِه َی َمعبر ل َ ُهم اِلی جِ نان َرب ِّهم ،ف ّ
ذلك كان ِمن َّ
خاصة اهلل َ
الخوان ِ ُكم ُ
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دارد ،کــه نیــاز بــه طــرح مســئله و واکاوی دارد .یکــی از موضوعــات اساســی کــه از نــگاه

ـی دینــی کرامــت انســانی اســت .ایــن
پژوهشــگران بــه دور مانــده ،تبییــن و تحلیــل مبانـ ِ
اساســی کرامــت انســانی؛ یعنــی تبییــن
تحقیــق تــاش میکنــد بــه یکــی از مســائل
ِ

مبانــی و ارائــۀ مــدل مفهومــی کرامــت انســانی از منظــر آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر
فرهنــگ رضــوی بپــردازد.
 .2ادبیات موضوع
مفهــوم کرامــت هماننــد بســیاری از مفاهیــم دیگــر ،دارای معانــی و تعریفهــای مختلــف

اســت .اندیشــمندان اســامی در تعریــف لغــوی کرامــت می نویســند« :كرامــت عبارت اســت از

عــزت و برتــري در ذات چيــزي بــدون در نظــر گرفتــن برتــري آن نســبت بــه چيــزي كــه فروتر
اســت .كرامــت در مقابــل پســتي و خــواري قــرار ميگيــرد ،همانگونــه كــه عــزت در مقابــل

ذلــت و بزرگــي در مقابــل خــردي .و امــا شــرافت ،بيشــترين مــورد اســتعمال آن در برتريهــا
و امتيازهــاي مــادي اســت( ».مصطفــوي ،1368 ،ج .)46 :10همچنیــن راغــب اصفهانــی در
تعریــف لغــوی کرامــت مینویســد« :كــرم اگــر وصــف خداونــد باشــد ،اســمي بــراي احســان و

نعمتهــاي آشــكار اوســت و هــرگاه انســان بــا وصــف كــرم توصيــف شــود ،اســمي بــراي افعــال

و اخــاق ســتودۀ اوســت كــه ظاهــر شــود و تــا آن صفــات از او صــادر و ظاهــر نشــود ،بــه او

كريــم گفتــه نميشــود( ».راغــب اصفهانــي.)428 :1992 ،

كرامــت واژهای عربــي اســت و معــادل دقيــق فارســي نــدارد ،امــا در كتابهــاي لغــت معانــي

مختلفــي بــراي آن بيــان شــده اســت كــه مهمتريــن آنهــا عبارتنــد از :بزرگــي ورزيــدن،

جوانمردگرديــدن ،ارزش ،حرمــت ،حيثيــت ،بزرگــي ،بزرگــواري ،جوانمــردي ،عــزت ،شــرافت،

شــأن ،مقــام ،موقعيــت ،درجــه ،رتبــه ،جايــگاه ،منزلــت ،نزاهــت از فرومايگــي و پاكبــودن

از آلودگيهــا ،احســان و بخشــش .البتــه بــه امــور خارقالعــادهاي كــه اوليــاي الهــي انجــام

ميدهنــد نيــز كرامــت ميگوينــد( ».معيــن ،1368،ج2929 :3؛ دهخــدا ،1385 ،ج:11

16070؛ آذرتــاش.)585 :1381 ،
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اهمیــت بســیار واالیــی کــه دارد ،تاکنــون در هیــچیــک از اســناد
کرامــت انســانی باوجــود ّ

بینالمللــی و قوانیــن داخلــی کشــورها ،تعریــف جامــع و مانعــی بــرای آن ارائــه نشــده اســت،

ـاص و مــورد نظــر خــود را مطــرح کــرده اســت .در
بلکــه هــر مکتــب و اندیشـهای تعریــف خـ ّ
اندیشــة اســامی نیــز از رویکردهــای گوناگــون نســبت بــه کرامــت انســان ،همچــون رویکــرد

فقهــی ،عرفانــی ،اخالقــی ،فلســفی و حقوقــی ســخن بــه میــان آمــده اســت و تفســیرهای
متفاوتــی از آن ارائــه شــده اســت (یداهللپــور.)39 :1391 ،

ـی کرامــت نیــز از منظــر اندیشــمندان محــل اختــاف اســت« .طباطبائی» با
تعریــف اصطالحـ ِ

تقســیم کرامــت انســانی بــه کرامــت ذاتــی و اکتســابی ،در تعریــف کرامت اکتســابی مینویســد:

«كرامــت اكتســابي عبــارت اســت از شــرافت و حيثيتــي كــه انســان بهصــورت ارادي و از
طريــق اســتفادة بهينــه از اســتعدادها و تواناييهــاي خــدادادي خويش ،در مســير رشــد و كمال

بهدســت م ـيآورد .هرچنــد همــة انســانها داراي اســتعدادها و تواناييهــاي شــگرفاند ،تنهــا

انســانهايي بــه كرامــت اكتســابي دســت مييابنــد كــه داراي جهانبينــي صحيــح باشــند و بــا
پيــروي از شــريعت اســامي ،اســتعدادهاي خــدادادي خويــش را بــراي كســب كماالت انســاني

بـهكار گيرنــد .بنابرايــن ،كرامــت اكتســابي همــان كمــاالت وجــودي اســت كــه بــر اثــر رعايــت
تقــواي الهــي و حركــت در مســير عبوديــت نصيــب انســان ميشــود( ».طباطبائــي،1372،
ج356 :18ـ .)357فیلســوف آلمانــی «امانوئــل کانــت» 1در تعریــف کرامــت انســان میگویــد:

«کرامــت انســانی آن نــوع حرمــت و ارزشــی اســت کــه تمــام انســانها بهجهــت اســتقالل
ذاتــی و تواناییهــای اخالقــیای کــه دارنــد ،بهطــور ذاتــی و یکســان از آن برخوردارنــد».

(حبیــبزاده و رحیمینــژاد.)28 :1386 ،

نســبت بــه کرامــت انســانی ،دیدگاههــا و رویکردهــای مختلفــی وجــود دارد کــه میتــوان

آنهــا را در ســه محــور خالصــه کــرد:

 .1رویکــرد دینــی کالســیک و ســنتی؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی ،منشــأ آن را الهــی

قلمــداد میکنــد .از یــک طــرف بــه کرامــت ذاتــی معتقــد اســت و از طــرف دیگــر بــه
1. Immanuel Kant
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اقتضائیبــودن آن توجــه دارد و بهنوعــی دچــار تناقــض اســت.
 .2رویکــرد روشــنفکری دینــی؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی ،در کنــار توجــه بــه آموزههای

دینــی ،بــه یافتههــای بشــری و آشــتی میــان دیــن و مدرنیته هــم عنایــت دارد.

 .3رویکــرد حقــوق بشــری و ســکوالر؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی ،منشــأ آن را خــود

انســان و ویژگیهــای ذاتــی او میدانــد (همــان).

در اسالم دو نوع کرامت برای انسانها ثابت شده است:
 .1کرامــت ذاتــی و حیثیــت طبیعــی کــه همــه انســانها مادامــی کــه بــا اختیــار خــود بــه

جهــت ارتــکاب بــه خیانــت و جنایــت بــر خویشــتن و دیگــران آن را از خــود ســلب نکننــد ،از
ایــن صفــت شــریف برخوردارنــد.

 .2کرامــت ارزشــی کــه از بـهکار انداختــن اســتعدادها و نیروهــای مثبــت در وجــود آدمــی و

تکاپــو در مســیر رشــد و کمــال و خیــرات ناشــی میشــود .ایــن کرامــت ،اکتســابی و اختیــاری

اســت .ارزش نهایــی و غایــی انســان بــه همیــن کرامــت اســت (جعفــری.)279 :1370،

کرامــت انســانی در پژوهشهــای قرآنــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .تأ ّمــل در آرای

مفســران نشــان از آن دارد کــه در بحــث کرامــت انســان ،اندیشــۀ واحــدی
قرآنپژوهــان و ّ

مشــاهده نمیشــود .برخــی از قرآنپژوهــان بهجــای کرامـ ِ
ـت «ذاتــی» ،از کرامــت «اقتضایــی»

دفــاع کردهانــد .طبــق ایــن دیــدگاه ،هرچنــد انســان بالق ـ ّوه گوهــری شــریف اســت« ،انســان
بمــا هــو انســان» کرامــت ذاتــی بالفعــل نــدارد بلکــه تنهــا انســان مؤمــن اســت کــه کرامــت

تمســک
فعلیــت رســانده اســت .آنــان بــرای ایــن نگــرش بــه دالیــل ّ
ذاتــی خــود را بــه ّ
متعددی ّ

جســتهاند کــه مهمتریــن آنهــا ،آیاتــی از قــرآن مجیــد اســت کــه گمراهتــر بــودن بعضــی از
انســانها نســبت بــه حیوانــات را مطــرح کــرده اســت (ســبحانینیا.)107 :1394 ،
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جدول  .1-1خالصۀ آثار و پژوهشهای انجامیافته در موضوع کرامت انسانی:
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در بررســی نقــش مؤلفههــای کرامــت در کمــال انســان از منظــر امــام رضــا (علیهالســام)

محقــق بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه از دیــدگاه امــام رضــا (علیهالســام) مؤلفههــای

کرامــت انســانی ماننــد عبودیــت ،عقالنیــت ،آزادیخواهــی ،عدالتمحــوری و شــاکر بــودن،
نقــش زیربنایــی در کمــال وجــودی انســان دارد زیــرا هــر کــدام از ایــن مؤلفههــا دربردارنــدۀ

آثــار و مراتــب کمالــی اســت .اولیــن مرتبــه عبــادت ،شــناخت خداســت و مبنــای خداشناســی
«توحیدمحــوری» اســت .عقلگرایــی نظــری و عملــی ســبب کســب معرفت نســبت بــه حقایق

و عمــل بــه آنهــا میشــود .آزادیخواهــی مانــع رکــود در ابعــاد مختلــف فــردی و اجتماعــی

میشــود .عدالتمحــوری از رفتارهــای غیرکمالــی ماننــد فســاد و رشــوه جلوگیــری میکنــد.
شــکرگرایی حقیقــی نیــز بــا طــی مراحلــی ماننــد بــاور توحیــدی ،ادای حــق و خدمــت به خلق

ممکــن میشــود (صالحــی و ســروری مجــد.)93 :1394 ،

«میراحمــدی و کمالــی گوکــی» در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «تحلیــل مفهــوم کرامت انســانی

در اندیشــۀ سیاســی شــیعه؛ مطالعــه مــوردی :اندیشــه امــام خمینــی(ره)» بیــان داشــتهاند

کــه بــا توجــه بــه دو نظریــۀ فطــرت ،کرامــت بهطــور بالقــوه در همــۀ انســانها مشــترک

اســت .انســان بهدلیــل برخــورداری از مقــام خالفتاللهــی ،برخــوردار از کرامــت ذاتــی اســت،
امــا ارتــکاب اعمــال مغایــر بــا ایــن کرامــت ســبب ســلب آن میشــود و چنانچــه لــوازم

خلیفهبــودن را فراهــم کنــد ،از کرامــت برخــوردار اســت (میراحمــدی و کمالــی گوکــی،

.)27 :1393

ـی کانــت و عالمه جعفری
در بررســی تطبیقــی مــاک کرامتمنــدی انســان در اندیشــۀ سیاسـ ِ

در قالــب ســه نظریــۀ انســانگرایانه ،افــزوده و انســانیت بالقــوه ،کانــت بــا نــگاه انســانگرایانه

امــکان ســلب کرامــت را از انســان منتفــی میدانــد در صورتیکــه عالمــه جعفــری بــا نــگاه

دینمدارانــه انســان را خلیفــه خــدا برمیشــمارد کــه در قبــال جایگاهــش وظایفــی دارد و در

صــورت نقــض ایــن وظایــف ،کرامتــش نیــز بــه دســت خــودش از او ســلب میشــود (کمالــی

گوکــی ،زمانـیراد و شــکوری.)91 :1395 ،

«ســبحانینیا» در نقــد کرامــت اقتضایــی انســان بــر اســاس مســتندات آیــات الهــی بــه ایــن
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نتیجــه رســیده اســت کــه کرامــت انســانی ذاتــی اوســت و اســتناد برخــی برآیــات مثــل «...

کرمنــا بنـیآدم» را تخصیــص زنــد
کاالنعــام بــل هــم اضــل» نمیتوانــد عمومیــت آیــۀ «ولقــد ّ

زیــرا آیــۀ مذکــور ناظــر بــه ســلب کرامــت اکتســابی از انســان بهســبب غفلــت و دوری از

خداســت (ســبحانی نیــا .)132 :1394،کرامــت ذاتــی بــا اعمــال نیــک بهوجــود نیامــده کــه بــا
اعمــال قبیــح از میــان بــرود .در بررســی جایــگاه کرامــت انســانی در گســترۀ اخــاق زیســتی ،با
لحــاظ قرائتهــا و رهیافتهــای مختلــف نســبت بــه اخــاق ،هرگونــه تحدیــد و ممنوعیــت در

قلمــر ِو اخــاق زیســتی ،بــه رعایــت و لحــاظ ابعــاد کرامــت در هویّــت انســانی مســتند میگردد

(رهبرپــور.)20 :1395 ،

بههرحــال ،مبانــی نظــری و ادبیــات تحقیــق نشــان میدهــد کــه موضــوع کرامــت انســانی

یــک موضــوع مهــم و گســترده بــوده و از نظــر اندیشــمندان مســلمان (جعفــری)279 :1370 ،

منشــأ و خاســتگاه کرامــت انســانی ،کرامــت ارزشــی اســت .بــا وجــود تحقیقــات انجامگرفته در
موضــوع کرامــت انســانی ،مبانــی کرامــت انســانی و ارائــۀ مــدل مفهومــی آن بــا رویکــرد کرامت
ارزشــی مبتنــی بــر مبانــی دینــی و فرهنــگ رضــوی ،بهصــورت علمــی و روشــمند صــورت

ـی کرامــت انســانی،
نگرفتــه اســت .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــه دور از نــگاه فلســفی بــه مبانـ ِ

تــاش دارد خاســتگاه و منشــأ کرامــت انســانی را بــر اســاس مبانــی دینــی و فرهنــگ رضــوی

بررســی و الگویــی از مبانــی کرامــت انســانی را ارائــه کنــد.

 .3ضرورت انجام تحقیق
بررســی مبانــی کرامــت انســانی از منظــر دیــن و ارائــۀ مــدل مفهومــی آن ،از ابعــاد مختلــف

دارای اهمیــت و ضــرورت اســت .در عصــر حاضــر بهدلیــل هجمههــای شــدید بــه مبانــی

دینــی و کرامــت انســانی از یــک ســو و غلبــۀ نــگاه ابزارگرایانــه بــه انســان و فروکاســتن از
کرامــت ارزشــی و ارزشهــای معنــوی و فراروایــی آن از ســوی دیگــر ،ضــرورت پرداختــن بــه
مبانــی کرامــت انســانی از منظــر آموزههــای دینــی را صدچنــدان مــی کنــد.
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یکــی دیگــر از ضرورتهــای موضــوع و اهمیــت تبييــن درســت و منطقــي مبانــی كرامــت

انســانی از منظــر آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی از آن جهــت اســت کــه

دوران معاصــر بــه دليــل گســترش اندیشـههای اومانیســتی و ســکوالر کــه بــه كرامــت تكويني

بهمنزلــة كرامــت ذاتــي و ارزشــي نگريســته و بهصــرف برخــورداري از آن ،انســان بــر همــة
مخلوقــات برتــر دانســته ميشــود ،پاســخ داده و بــا گســترش گفتمــان دینــی کــه نیــاز حیاتــی

امــروز جامعــه اســت ،را ِه رســیدن انســان بــه عــزت و کرامــت حقیقــی را بهدرســتی ترســیم و

تبییــن نمایــد .ترســیم درســت جایــگاه ایــن مفهــوم در آموزههــای رضوی چهــره انســانگرایی
ـی انســان را نشــان میدهــد.
اســام و چهــرۀ واقعـ ِ

 .4اهداف و سؤالهای تحقیق
هــدف ایــن پژوهــش ،تبییــن مبانــی اساســی کرامــت انســان و ارائــه مــدل مفهومــی آن از
منظــر آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی اســت .در راســتای تح ّقــق ایــن هــدف،
ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ بــه ســؤالهای زیــر اســت:

 .1مبانــی اساســی کرامــت انســانی بــر اســاس آموزههــای دینــی و فرهنــگ رضــوی کدامند و

چگونــه میتــوان آن را تبییــن نمــود؟

 .2بــر اســاس مبانــی کرامــت انســانی مبتنــی بــر آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ

رضــوی ،چگونــه میتــوان مــدل مفهومــی و الگــوی آن را ارائــه کــرد؟
 .5روش پژوهش

در ایــن تحقیــق بــرای پاســخدادن بــه ســؤالهای پژوهــش از روش تحلیــل مضمــون 1و

شــبكه مضاميــن 2اســتفاده شــده اســت .تحليــل مضمــون روشــي بــراي شــناخت ،تحليــل
1. Thematic Analysis
2. Thematic Network
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و گــزارش الگوهــاي موجــود در دادههــاي كيفــي اســت .ايــن روش ،فراينــدي بــراي تحليــل

دادههــاي متنــي اســت و دادههــاي پراكنــده و متنــوع را بــه دادههايــي غنــي و تفصيلــي تبديل
ميكنــد (بــروان و كالرك 2006 ،؛عابــدی جعفــری ودیگــران .)153 :1390 ،بهطــور کلــی،

تحلیــل مضمــون روشــی اســت بــرای :الــف) دیــدن متــن؛ ب) برداشــت و درک مناســب از
اطالعــات ظاهــرا ً نامرتبــط؛ ج) تحلیــل اطالعــات کیفــی؛ د) مشــاهدۀ نظاممنــد شــخص،
تعامــل ،گــروه ،موقعیــت ،ســازمان و یــا فرهنــگ ،ه) تبدیــل دادههــای کیفــی بــه

کمــی(.)Boyatzis, 1998: 4بنابرایــن در تحلیــل مضمــون ،همــه منابــع دادههــا ،بررســی و
ّ
مضامیــن کل دادههــا ،تحلیــل و تفســیر میشــود.

شــبكۀ مضاميــن نيــز روش مناســبي در تحليــل مضمــون اســت كــه «آترايد-اســتيرلينگ»

1

( )2001آن را توســعه داده اســت .آنچــه شــبكۀ مضاميــن عرضــه ميكنــد نقش ـهاي شــبيه
تارنمــا بهمثابــۀ اصــل ســازماندهنده و روش نمايــش اســت (عابــدی جعفــری ودیگــران،

 .)170:1390شــبکه مضامیــن براســاس رونــدی مشــخص ،مضامیــن پایــه (کدهــا و نــکات
کلیــدی متــن) ،مضامیــن ســازماندهنده (مضامیــن بهدســتآمده از ترکیــب و تلخیــص

مضامیــن پایــه) و مضامیــن فراگیر(مضامیــن عالــی دربرگیرنــدۀ اصــول حاکــم بــر متــن بــه

مثابــه کل) را نظاممنــد میکنــد .ســپس ایــن مضامیــن بهصــورت نقش ـههای شــبکۀ تارنمــا،

رســم و مضامیــن برجســتۀ هــر یــک از ایــن ســه ســطح همراه بــا روابــط میــان آنها نشــان داده

میشــود (همــان) .بــا توجــه بــه روشهــای متنــوع در تحلیــل مضمونــی ،میتــوان از انــواع

مختلــف مضامیــن اســتفاده کــرد .در ایــن تحقیــق از مضامیــن کالن ،یکپارچهکننــده و کلیدی
اســتفاده شــده اســت .روش جم ـعآوری و کدگــذاری مضامیــن در ســطوح مختلــف چنیــن

اســت کــه ابتــدا بــر اســاس ســؤالها و پیشــینۀ نظــریِ تحقیــق و عالقــۀ تحلیلگــر ،ابتــدا

مضامیــن کالن مشــخص و بههمیــن ترتیــب بــرای مضامیــن یکپارچهکننــده و نیــز مضامیــن

کلیــدی کدهایــی اختصــاص مییابــد و بــا روش اســتقرائی و مطالعــۀ دقیــق متــن ،مضامیــن
اســتخراج و طبقهبنــدی میشــوند.

1. Attride-Stirling
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جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق منابــع دســت اول و دوم دیــن اســام اســت .نمونــۀ آمــاری آن

بخشــی از آموزههــای دینــی و فرهنــگ رضــوی اســت کــه بهصــورت هدفمنــد و در راســتای

اهــداف و ســؤالهای تحقیــق اســتفاده شــده اســت .واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق جملــه

اســت .در ایــن تحقیــق ،بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از دو روش «تحلیــل مضمــون» و «شــبکه

مضامیــن» اســتفاده ميشــود .بــرای اینکــه مضامیــن مرتبــط بــا اهــداف و ســؤالهاي تحقیــق
باشــد و بــرای ســنجش اعتبــار و روايــی تحقیــق ،از نظرهــای صاحبنظــران ،اســتادان و

خبــرگان موضــوع اســتفاده و دقــت شــده تــا مضامیــن مختلــف در راســتای پاســخ به ســؤالها
و بــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینه ،انتخــاب شــود .بــرای محاســبۀ پایايــی نیــز از روش
هولســتی کــه بــرآورد ضریــب توافــق دو نــوع کدگــذاری دســتی اســت ،اســتفاده شــده كــه

فرمــول آن چنیــن اســت:

کــه در آن  PAOبهمعنــای درصــد توافــق مشاهدهشــده (ضریــب پایايــی) M ،تعــداد توافــق

در دو مرحلــۀ کدگــذاری و  n1تعــداد واحدهــای کدگذاریشــده در مرحلــه اول و  n2تعــداد
واحدهــای کدگــذاری شــده در مرحلــۀ دوم اســت .ایــن رقــم میــان صفــر (هیــچ توافــق) و یــک

(توافــق کامــل) متغیــر اســت.

 .6یافتههای تحقیق
 6-1تبیین مبانی کرامت انسانی در آموزههای دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
مبانــی در فرهنــگ لغــت بــه معنــای بنیــاد ،شــالوده ،بنیــان ،اســاس ،پایــه و ریشــه تعریــف

شــده اســت (دهخــدا ،1385 ،ج .)2537: 2در اصطــاح نیــز بهمعنــای پیشفرضهــا و

باورهــای اعتقــادی و دلیــل نیــز آمــده اســت (شــایانمهر .)523 :1379 ،در ایــن پژوهــش
منظــور از مبانــی کرامــت ،ریش ـهها و باورهــای دینــی و اعتقــادی اســت کــه ارزش و کرامــت

انســان بــر آنهــا بنــا نهــاده شــده اســت .مبانــی کرامــت انســانی ،ریشـههای انســانیت انســان
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اســت .خیلــی از حقــوق طبیعــی و اکتســابی انســان از ایــن ریشــهها نشــأت میگیــرد .در
آموزههــای فرهنــگ رضــوی ،مبانــی کرامــت انســانی ریشــه در بعــد الهــی و معنــوی انســان

دارد .در آموزههــای فرهنــگ رضــوی ،انســان بــا ســه رکــن علــم ،ایمــان و عمــل صالــح بــه

درجــۀ کرامــت انســانی نایــل میگــردد .چنانکــه در انديشــة مفســر بــزرگ قــرآن ،عالمــه
طباطبایــی آمــده اســت؛ انســان بــه انــدازة عبوديــت خويــش ،جامــة كرامــت و خالفــت را در

بــر ميكشــد؛ زيــرا كرامــت انســاني ،تجلــي كرامــت الهــي اســت و هــر انســاني كــه بخواهــد

بــه كرامــت انســاني برســد ،مســيري جــز عبوديــت و تقــرب ال ـياهلل برايــش وجــود نــدارد.
چنانکــه خداونــد میفرمایــد« :کســی کــه خواهــان عـ ّزت اســت (بایــد از خــدا بخواهــد چــرا

کــه) تمــام عـ ّزت بــرای خداســت ســخنان پاکیــزه بهســوی او صعــود میکنــد و عمــل صالــح
را بــاال میبــرد» (فاطــر . 1)10/در واقــع ،غنــا و مالكيــت مطلــق خــداي ســبحان از ســويي و

فقــر ذاتــي و مملوكيــت مطلــق همــة مخلوقــات از ســوي ديگــر ،ايجــاب ميكنــد كــه انســان
همانگونــه كــه بهلحــاظ تكوينــي خــدا را آفريــدگار و پــروردگار همــة موجــودات ميدانــد،

بهلحــاظ تشــريعي نيــز بهصــورت كمــال و تمــام تســليم ارادة تشــريعي حــق باشــد و تنهــا از

او فرمانبــرداري كنــد .ســر بــاز زدن از اوامــر الهــي و اعــام اســتقالل در برابــر خداونــد ســبحان،

نشــانة تفرعــن و اســتكبار اســت و موجــب ميشــود كــه انســان بــر اثــر عنــاد و دشــمني بــا

حقايــق مســلم ،بــه عــذاب هميشــگي گرفتــار آيــد .انســان اگــر طالــب كرامــت اســت ،بايــد در

ـرب بــه
همــة انديش ـهها ،رفتارهــا و غايتهــای خويــش ،همــة رضــاي خداونــد ســبحان و تقـ ّ
او را در نظــر داشــته باشــد (طباطبایــي ،1372 ،ج.)203 :1

مضمــون کالن مبانــی کرامــت انســانی ،بــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق ،بــه

ســه مضمــون یکپارچهکننــدۀ «مبانــی اعتقــادی»« ،مبانــی معرفتــی» و «مبانــی ارزشــی»

تحلیــل یافتــه اســت .مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی اعتقــادی خــود بــه  7مضمــون کلیــدی

زیــر تحلیــل یافتــه اســت« :خلیفۀاللهــی ،حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهــی،

هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی» .مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی معرفتــی بــه
 3مضمــون کلیــدی زیــر تحلیــل یافتــه اســت« :عقالنیــت ،کســب دانــش و درک و فهــم» .و
الصال ِ ُح يَ ْرف َُع ُه.
َان يُر ُ
ِيد ال ْ ِع َّز َة فَلِلَّ ِه ال ْ ِع َّز ُة َج ِم ًيعا إِل َْي ِه يَ ْص َع ُد ال َْكلِ ُم ال َّطيِّ ُب َوال َْع َملُ َّ
َ .1من ك َ
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در نهایــت ،مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی ارزشــی بــر اســاس جــدول 1-1بــه  12مضمــون
کلیــدی تجزیــه شــده اســت« :تقــوا ،عدالــت ،آزادی ،رعایــت حقــوق ،عزتمنــدی ،صبــر و

اســقامت ،احســان ،احتــرام ،محبــت ،گذشــت و ایثــار ،صداقــت ،دوســتی».
 6-1-1مبانی اعتقادی

مبانــی اعتقــادی کرامت انســانی منشــأ و خاســتگاه اصلــی کرامت انســانی را تشــکیل میدهد.

مضامیــن کلیــدی آن عبارتنــد از« :خلیفۀاللهــی ،حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری

الهــی ،هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی» .بــه عبــارت دیگر ،مبنــا و منشــأ کرامت

انســانی در خلیفۀاللهــی ،حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهــی ،هدایــت الهــی،

اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی بــودن اســت .در آمــوزه هــای فرهنــگ رضــوی ،عبودیت مســیر

تکامــل انســان و تجلــی و ظهــور صفــات الهــی در انســان اســت .بــر اســاس آموزههــای فرهنگ
ـن
رضــوی ،هــدف از خلقــت انســان ،عبودیــت اســت .خداونــد در قــرآن میفرمایــد« :مــن جـ ّ
و انــس را نیافریــدم جــز بــرای اینکــه عبادتــم کننــد (و از ایــن راه تکامــل یابنــد و بــه مــن

1
مفســر حقیقــی قــرآن
نزدیــک شــوند)» (ذاریــات . )56 /امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان ّ

و ســنت پیامبراکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز عبودیــت را جــز ِء مؤلفههــای کرامــت انســانی

معرفــی میکنــد و در روایتــی میفرماینــد« :دشــوارترین عبــادت ،تقــوا و پرهیــزگاری اســت».

(حویــزی 1383 ،ق ،ج .2) 30 :1قــرآن نیــز معیــار کرامــت ارزشــی انســان را تقــوا میدانــد

و میفرمایــد« :همانــا گرامیتریــن شــما نــزد خــدا ،باتقواتریــن شماســت( ».حجــرات.3)13/

بنابرایــن ،عبودیــت ،تقوایــی اســت کــه کرامــت میبخشــد.

در آموزههــای فرهنــگ رضــوی ،عبــادت تنهــا در بعــد آئینــی محصــور نیســت ،بلکــه در

ابعــاد وســیعتر کــه تأمینکننــدۀ کرامــت انســانی اســت ،گســترش مییابــد .فرهنــگ و

ارزشهــا ،آداب و رســوم و ســنتها و حتــی طبیعــت بهعنــوان مظهــر آیــات الهــی ،رنــگ
س إال ليَ ْعبُ ُدونِ .
َ .1و َما َخل ْق ُت الجِ َّن َو ْالن ِ ْ
الورع.
 .2ا ِ ّن َ
اش ّد ال ِعباد ِة َ
إنِ أك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد اهلل أتَ َقاك ُْم.
ّ .3
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الهــی گرفتــه و بــا شــناخت انســان ،گام در مســیر ســعادت و کمــال برم ـیدارد .بــر اســاس

چنیــن برداشــتی از عبــادت کــه دربرگیرنــدۀ ابعــاد آئینــی ،اجتماعــی و آفاقــی اســت ،کرامــت

انســان تضمیــن میشــود و انســانی در طــراز مکتــب رضــوی تربیــت میگــردد .چنانکــه
امــام رضــا (علیهالســام) در نمــود آفاقــی عبــادت میفرمایــد :عبــادت بــه بســیارى روزه و نمــاز

ـش ژرف و پهنــاور جهان
نیســت ،بلکــه بــه بســیار اندیشــیدن در کار خــدا (و عظمتهــاى آفرینـ ِ
و اســرار آفرینــش انســان) اســت (مجلســی ،بــی تــا ،ج 335: 67و کلینــی ،1375 ،ج.1)55 :2

بنابرایــن ،بندگــی حقیقــی اطاعــت مطلــق از خداونــد و پذیرفتــن والیــت اوســت .از

عبــاس صولــى نقــل شــده اســت« :مــن هرگــز ندیــدم کــه امــام رضــا (علیهالســام)
ابراهیمبن ّ
کســى را بــا ســخن رنجانــده باشــد و هرگــز ندیــدم کــه او ســخن کســى را قطــع کــرده باشــد،
مــردى بــه ایشــان گفــت :بــه خــدا ســوگند کــه بــر روى زمیــن بزرگوارتــر و شــریفتر از

پدرانــت یافــت نمىشــود .فرمــود :تقــوا آنــان را شــرافت بخشــیده .ایشــان بــه اباصلــت فرمــود:
عبدالســام! آیــا تــو نیــز همچــون دیگــران منکــر آن هســتى کــه خداونــد ع ّزوجـ ّ
ـل والیــت
اى
ّ
مــا را واجــب گردانــده اســت؟ گفتــم :معــاذا ً بـ ّ
ـالل! مــن بــه والیــت شــما اعتــراف دارم».
آن حضــرت چنیــن اتّهامــى را کــه دشــمنان مىخواســتند از طریــق آن بــه ایشــان توهیــن

روا دارنــد ،رد مىکنــد و آن را در شــمار ســتمهایی کــه ا ّمــت در حقّشــان روا داشــته ،آیــات

قرآنــى اســت کــه هیــچ کــس را بــر دیگــرى جــز بــه تقــوا ،برتــر نمىدانــد( :حجــرات 2)13 /و

امــام تأکیــد مىکنــد کــه خداونــد تنهــا و تنهــا حــقّ والیــت بــر مــردم و برخــوردارى از طاعــت

ـرر داشــته کــه آن هــم به مصلحــت مــردم و رهنمونــى آنها در راه درســت
آنــان را بــر ایشــان مقـ ّ

و راســتى اســت کــه کرامــت دنیــا و آخرتشــان را تضمیــن مىکنــد( ».معروفالحســنى،

 ،1382ج 367 :2و .)366

از ایـنرو ،انســان برگزیــده و خلیفــۀ خداســت .امــام خمینــی (ره) در تبییــن ایــن بعــد از ابعاد

وجــودی انســان میفرمایــد« :خــدای تعالــی بــه حســب مقــام الهیــت همــه صفــات متقابلــه
والصال ِة ،وانّما العبا َد ُة کَثر ُة التَّ ُّ
فک ِر فى ا َمراهلل.
الصیا ِم ّ
َیس ال ِعباد ُة کَثر َة ّ
 .1ل َ
َ
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را ماننــد رحمــت و غضبــی ،بطــون و ظهــور ،اولیــت و آخریــت و ســخط و رضــا مســتجمع

اســت و انســان کــه خلیفــۀ اوســت ،بهواســطۀ قربــش بــه آن حضــرت و نزدیــک بودنــش بــه
عالــم وحــدت و بســاطت بــا دو دســت لطــف و قهــر حضــرت حــق آفریــده شــده اســت و بــه

همیــن جهــت اســت کــه خلیف ـۀاهلل همچــون حضــرت باریتعالــی کــه مســتخلفعنه اســت،
مســتجمع صفــات متقابلــه اســت( ».امــام خمینــی.)51-49 :1388 ،

ـم مبانــی اعتقــادی ،حامــل بــودن انســان بــه اســماء الهــی اســت .مفســران
از مضامیــن مهـ ّ

منظــور از اســماء را الــواح تفســیر کردهانــد .موالنــا در تبییــن اســماء الهــی میفرمایــد:
بوالبشر کو علم االسما بگست
صد هزاران علمش اندر هر رگست
اسم هر چیزی چنان کان چیز هست
تا به پایان جان او را داد دست
هر لقب کو داد آن مبدل نشد
آنک چستش خواند او کاهل نشد
هر که اول مؤمنست اول بدید
هر که آخر کافر او را شد پدید
اسم هر چیزی تو از دانا شنو
سر رمز علم االسما شنو

(مولوی ،1375 ،دفتر اول).
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الهــی :بگــو :خــدا خالــق همــه چیــز اســت؛ (رعــد1)16/؛ و اوســت یکتــا و پیــروز ،خلیفۀاللهــی،
حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهــی ،هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقات و عبــد الهی

بــودن ،لبــاس بزرگــی ،عــزت و کرامــت را بــه جــان میپوشــد و بــر جهــان ســروری میکنــد.
 6-1-2مبانی معرفتی

ـم کرامــت انســانی ،قــدرت درک و فهــم ،قــدرت تشــخیص و تمییــز
یکــی دیگــر از مبانــی مهـ ّ

و توانایــی تعقــل و تفکــر اســت .اهمیــت ایــن مضامیــن در سرنوشــت انســان چنــان اســت کــه
در آموزههــای فرهنــگ رضــوی و بهخصــوص قــرآن کریــم ،بــه دفعــات تأکیــد شــده اســت.

خداونــد در قــرآن بهرهگیــری از عقــل را یــادآوری میکنــد و میفرمایــد« :آیــا آنــان در زمیــن

ســیر نکردنــد تــا آنــان را قلبهايــي باشــد كــه بــا آن درک كننــد یــا گوشهایــی کــه بــا

آن بشــنوند زیــرا چشــمهای ظاهــر نابینــا نمیشــود بلكــه دلهایــی كــه در سينههاســت

كــور ميشــود( ».حــج .2)46/از ایـنرو ،وجــود عقــل در انســان جنبــۀ کرامتبخشــی دارد زیــرا
بهواســطۀ همیــن عقــل ،انســان اشــرف مخلوقــات بهشــمار م ـیرود و خداونــد در خلقــت آن

بــه خــود تبریــک گفتــه اســت.

در آموزههــای فرهنــگ رضــوی نیــز بــه موضــوع معرفــت و کســب آن تأکیــد شــده اســت .از

ـم کرامــت
دیــدگاه امــا م رضــا (علیهالســام) عقلگرایــی و کســب معرفــت یکــی از مؤلفههــای مهـ ّ
انســان اســت .حضــرت در خطبــۀ توحیــد میفرماینــد« :بهوســیلۀ عقــول معرفــت خــدا حاصــل

میشــود ،3ســرآغاز عبــادت نیــز معرفــت و خداشناســی اســت( ».ابنبابويــه، 1337 ،ج .4)149 :1

بنابرایــن ،معرفــت و عبودیتــی کــه بــا عقالنیــت بهدســت میآیــد ،ســبب کرامت انســان میشــود.

امــام رضــا (علیهالســام) در تبییــن تکامــل عقــل انســان میفرمایــد« :عقــل مســلمان کامــل

نمىشــود تــا ایــن کــه ده خصلــت در او یافــت شــود :از او امیــد خیــر باشــد ،از بــدی او در امــان
 .1قُلِ اهللُ َخال ِ ُق ک ُِّل َش ْی ٍء َو ُه َو ال َْو ِ
ار.
اح ُد ال ْ َق َّه ُ
يسيروا فيِ ْ َ
ال ْر ِ
الص ُدورِ.
لو ُب التَّيِ فيِ ُّ
أو آذ ٌ
يس َم ُع َ
ُوب َيع ِقل َ
ض فَتَ ُك َ
ون ل ُه ْم قُل ٌ
ُون ب َها َ
ون ب َها ف َإن ِ َّها ْتع َمى االب َ َص ُ
ار َو ِلك ْن ْتع َمى ال ُق ُ
َان ْ
 .2أف َ
َلم ِ ُ
َ .3وب ِا ُلع ِ
قول َتعت ِق ُد َمعرفتُه.
َّ .4اولُ ِعبادة اهلل َتعالی َمعرفتُه.
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باشــند ،خیــر انــدک دیگــری را بســیار شــمارد ،خیــر بســیار خــود را کم گیــرد ،هر چــه حاجت
از او خواهنــد دلتنــگ نشــود ،در طــول عمــر خــود از جســتجوی دانــش خســته نگــردد( ».ابــن
شعبه.1)326: 1382 ،

مضامیــن تفکــر و اندیشــیدن در آموزههــای رضــوی در ابعــاد مختلــف مــورد توجــه قــرار

گرفتــه اســت .در یکــی از روایــات ،امــام رضــا (علیهالســام) تفکــر در آیــات و نشــانههای
الهــی را بهتریــن نمــود و مصــداق عبــادت آفاقــی تعریــف میکنــد و میفرمایــد« :عبــادت

بــه بســیارىِ روزه و نمــاز نیســت ،بلکــه بــه بســیار اندیشــیدن در کار خــدا (و عظمتهــاى
ـش ژرف و پهنــاور جهــان و اســرار آفرینــش انســان) اســت» (مجلســی ،بــی تــا ،ج:75
آفرینـ ِ

 335؛ کلینــی ،1375 ،ج .2)55 :2در مکتــب امــام رضــا (علیهالســام) پرســتش خداونــد کــه

بــا تفکــر و شــناخت همــراه باشــد ارزشــمند اســت ،و عبادتــى کــه عقالنى باشــد عبادت اســت؛
یعنــى انســان بــا فکــر و توجــه باطنــى بــه نیایــش بپــردازد ،و بــه روح عبــادت نزدیــک گــردد.

ـم کرامت انســانی
بنابرایــن ،اندیشــیدن و تفکــر در آموزههــای مکتــب رضــوی یکــی از مبانــی مهـ ّ

اســت .انســان دارای تفکــر و از طریــق اندیشــیدن راه فــاح و رســتگاری را طــی میکنــد .در

فرهنــگ رضــوی اندیشــیدن آینــۀ اصــاح درون و بــرون اســت .امــام رضــا (علیهالســام) میفرماید:

«اندیشــیدن آینــۀ توســت کــه زشــتىها و خوبیهایــت را بــه تــو نشــان مىدهــد( ».مجلســی،

بــی تــا ،ج .3)325 :71انســان بــا اندیشــیدن در دنیــاى درون خــود ،مىتوانــد بــه هنجارهــاى روحى
ىهایش را بشناســد و درصــدد رفــع و اصــاح آنهــا برآیــد.
خویــش پىببــرد و ناهنجارىهــا و کاســت 

ـد بزرگــوارش انســانها را بــه «ز گهــواره تــا گــور دانــش
امــام رضــا (علیهالســام) هماننــد جـ ّ

ىپــردازد
بجــوی» توصیــه میکــرد و میفرمــود :در تمــام دوران عمــر بــه دانشانــدوزى م 

ىشــود) (ابــن شــعبه .4)330 :1382 ،همچنیــن ،آن حضــرت تأکیــد
(و از ایــن کار خســته نم 
میفرمایــد :عقــل نعمتــي اســت کــه از طــرف خداونــد بــه بنــدگان عطــا شــده اســت و ادب بــا
شر ِخ ٍ
َثیر
الشر منه
صال:
مأمون ،یَستکثِ ُر قَلیلَ َ
 .1ال یَتِ ُّم عقلُ ام ِر ٍء ُمسلم حتّ
ُ
َ
الخیر منه مأمولُ  ،و ُّ
الخی ِر ِمن غَیره ،و یَستَ ِق ُّل ک َ
ُ
ى تکون فیه َع ُ
الخی ِر ِمن ن َ ِ
فسه.
َ
والصال ِة ،وانّما العبا َد ُة کَثر ُة التَّ ُّ
فک ِر فى ا َمراهلل.
الصیا ِم ّ
َیس ال ِعباد ُة کَثر َة ّ
 .2ل َ
 .3التَّ ُّ
فک ُر ِمرآتُک تُ َ
ریک َسیّئاتِک و َحسناتِک.
 .4وال یَ َم ُّل ِمن ِ
طلب العل ِم طولَ َدهرِه.
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مشــقت بــه دســت ميآيــد .هــر کــس با ســختي و مشــقت دنبــال ادب بــرود ،بــه مقصــود خود

خواهــد رســيد ،ولــی عقــل بــا مشــقت بهدســت نميآيــد و هــر کــس بخواهــد بــا مشــقت عقل
را بهدســت بيــاورد ،جــز جهالــت چيــزي بهدســت نخواهــد آورد؛ یعنــی عقــل اکتســابی نیســت

و بخشــش آن از جانــب خداســت امــا ادب و کمــال ،حصولــی اســت کــه بــه انــدازۀ تحصيــل

انســان بهدســت ميآیــد (کلینــی ،1348 ،ج.1)22 :1

جدول .1-3مستندات مضامین کلیدی کرامت انسانی

ِ
لف اال َدب قدر َعلیه و َمن َ
االدب کلفة؛ ف ََمن َ
تک َّ
االجهال.
تکلف العقل لم ی َزدد
العقل ِحباء من اهلل و
ُ
بذلک َ
َ .1
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 6-1-3مبانی ارزشی
ـم کرامــت انســانی در آموزههــای رضــوی
مبانــی ارزشــی و بایدهــا و نبایدهــا ،از مبانــی مهـ ّ

اســت .مبانــی ارزشــی معیارهــا و مالکهــای حرکــت انســان در مســیر بندگــی ،عــزت و کرامت

ـن شــما نــزد خداونــد باتقواتریــن شماســت.
اســت .خداونــد در قــرآن میفرمایــد« :گرامىتریـ ِ

خداونــد دانــا و آگاه اســت( ».حجــرات .1)13/مبانــی ارزشــی قابــل حصــر در مضامیــن مــورد
اشــاره در جــدول 1-2نیســت .هرچنــد ایــن مضامیــن را میتــوان از نمونــه مضامیــن ارزشــی
شــمرد کــه شــامل ارزشهــای الهــی و انســانی اســت .ایــن مضامیــن کلیــدی ،عبارتنــد از:
«تقــوا ،عدالــت ،آزادی ،رعایــت حقــوق ،عزتمنــدی ،صبر و اســتقامت ،احســان ،احتــرام ،محبت،

گذشــت و ایثــار ،صداقــت و دوســتی».

ـم ارزشــی و محــور ســایر ارزشهاســت ،در فرهنــگ دینــی،
مضمــون تقــوا کــه از مضامیــن مهـ ّ

مضمــون بازدارنــده و حفاظتکننــده اســت .علــی (علیهالســام) میفرمایــد« :بنــدگان خــدا،

بدانیــد کــه تقــوا خانـهای اســت از حصــار و بارویــی بلنــد و غیرقابل تســلط و بیتقوائــی و هرزگی
خانـهای اســت از حصــار و بارویــی پســت کــه مانــع و حافــظ ســاکنان خــود نیســت و آن کــس

را کــه بــه آن پنــاه ببــرد حفــظ نمیکنــد .همانــا بــا نیــروی تقــوا نیــش گزنــدۀ خطــاکاری بریــده
میشــود( ».نهجالبالغــه ،خطبــه  .2)157علــی (علیهالســام) در ایــن بیــان عالــی خــود ،گنــاه

و لغــزش را کــه بــه جــان آدمــی آســیب میزنــد ،بــه گزنــدهای از قبیــل مــار و عقــرب تشــبیه

میکنــد کــه نیــروی تقــوا ،نیــش ایــن گزنــدگان را میبــرد و مانــع آســیب آنهــا میگــردد.

امامرضــا (علیهالســام) نیــز بــا پیــروی از اجــداد راســتینش مــاک کرامــت را تقــوا معرفــی

میکنــد و در پاســخ بــه ارزشگــذاری و شــرافت انســانها میفرمایــد« :مــردي [بــه امــام

رضــا (علیهالســام)] گفــت :بــه خــدا ســوگند ،در روي زميــن كســي از نظــر پــدر ،بــه شــرافت
تــو نميرســد .حضــرت فرمــود :تقــوا بــه آنــان شــرافت بخشــيده و طاعــت خــدا آنــان را بــاال

بــرده اســت .مــرد ديگــري بــه آن حضــرت گفــت :بهخــدا ،تــو بهتريــن مردمــي! حضــرت

َ
ِیر.
 .1إِ َّن أَک َْر َم ُک ْم ِع َ
ند اهلل ِ أتْ َقاک ُْم إِ َّن اهللَ َعلِ ٌ
یم َخب ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
نٍ
نٍ
ِ
اال و ب ِالتَّ ْقوی تُ ْقط ُع ُح َم ُة
دار ح ْص ذَلیلٍ  ،الیَ ْمنَ ُع ا ْهل ُه َو ال یُ ْحر ُز َم ْن ل ََجأ ال َْیهَ .
ُجور ُ
دار ح ْص َعزیزٍَ ،و الف َ
 .2ا ْعلَموا ِعبا َد اهلل ِ ا َّن التَّ ْقوی ُ
ال َْخطایا.
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فرمــود :فالنــي! قســم مخــور ،بهتــر از مــن كســي اســت كــه در برابــر خداونــد ،باتقواتــر و
ـم شُ ـ ُعوبًا َو َق َبائِـ َ
ـل
مطيعتــر باشــد .بهخــدا ســوگند ،ايــن آيــه نســخ نشــده اســتَ « :و َج َعلْ َنا ُكـ ْ
ـم» (مجلســی ،بــی تــا ،ج.)95 :49
ـم عِنـ َ
ـد اهللِ أَتْ َقا ُكـ ْ
ل ِ َت َع َار ُفــوا إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُكـ ْ
علــی (علیهالســام) در برخــی از فرازهــای نهجالبالغــه تصریــح میکنــد کــه تقــوا مایــۀ اصلــی

آزادیهاســت؛ یعنــی نهتنهــا خــود قیــد و بنــد و مانــع آزادی نیســت ،بلکــه منبــع و منشــأ همــۀ
آزادیهاســت .از ایـنرو ،علــی (علیهالســام) بنــدگان خــدا را بــه تقــوای الهــی توصیــه میفرماید:

«بنــدگان خــد،ا شــما را ســفارش میکنــم بــه تقــوا؛ همانــا تقــوا حــقّ الهــی اســت بر عهده شــما
و پدیدآورنــدۀ حقــی اســت از شــما بــر خداونــد .ســفارش میکنــم کــه بــا مــدد از خــدا بــه تقــوا

نایــل گردیــد و بــا مــدد تقــوا بــه خــدا برســید( ».نهجالبالغــه ،خطبــه.1)228

مضمــون عدالــت نیــز هماننــد مضمــون تقــوا از مضامیــن ارزشــی و کلیــدی کرامــت انســانی

اســت .در آموزههــای فرهنــگ دینــی ،عدالــت رأس ایمان اســت (آمــدی ،بیتــا .2)۱۷۰۴ :تحقق
عدالــت فــردی و اجتماعــی از مهمتریــن برنامههــای اســام اســت .علــی (علیهالســام) گام

نخســت اجــرای عدالــت را احیــای عدالــت فــردی و خودســازی معرفــی میکنــد و میفرماینــد:

«قــدم اول اجــرای عدالــت در جامعــه ،خودســازی و نهادینهســازی عدالــت در وجــود و درون

خــود انســان اســت( ».نهجالبالغــه ،خطبــه.3)86

امــام رضــا (علیهالســام) در برابــر اســتداللهای نادرســت برخــی دربــارۀ امامــت ،وظیفــۀ

ـی امــام را عدالــت و اجــرای آن معرفــی میکنــد .شــماری از صوفیــان خراســان نــزد امــام
اصلـ ِ

رضــا (علیهالســام) آمدنــد و گفتنــد :مأمــون ،بــا تأمــل در والیتــی کــه خداونــد بــه او ســپرده

بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه شــما اهــل بیــت (علیهمالســام) اوالی از ســایر مردمــان در ایــن

امــر هســتید کــه مــردم را امامــت کنیــد؛ و بــاز از میــان مردمــان ،شــخص شــما را از میــان اهل

بیــت (علیهمالســام) بــرای ایــن امــر مقــدم و اوالی بــر دیگــران دانســته اســت کــه حکومــت

را بــه شــما بســپارد .مــردم نیــاز بــه کســی دارنــد کــه غــذای ســخت بخــورد ،لبــاس خشــن و

 .1اوصیکم عباد اهلل بتقوی اهلل فانها حق اهلل علیکم و الموجبة علی اهلل حقکم و ان تستعینوا علیها باهلل و تسعینوا بها علی اهلل.
 .2العدل رأس االیمان و جماع االحسان.
أولَ َع ْدلِه ِنَف ُْي الهوي عن نفسه.
 .3قد ألزم نَف َْس ُه العدلَ فكان ّ
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خشــک بپوشــد ،ســوار االغ شــود و از مریــض عیــادت کنــد.
امــام رضــا (علیهالســام) در حالــی کــه بــه متکایــی تکیــه داده بــود ،از حالــت تکیــه درآمــد

و نشســت و فرمــود :یوســف (علیهالســام) پیامبــر خــدا بــود ،امــا قبــای ابریشــمین کــه طــا

در زینــت آن بـهکار رفتــه بــود میپوشــید و بــر متکاهــای آل فرعــون تکیــه مـیزد و حکومــت

میکــرد .آنچــه از امــام انتظــار مـیرود قســط و عــدل اســت ،و اینکــه وقتــی ســخن میگویــد
راســت بگویــد و وقتــی حکــم میکنــد بــه عدالــت رفتــار کنــد و وقتــی وعــده میدهــد ،عمــل

کنــد .خداونــد هیــچ خوردنــی و پوشــیدنی را [جــز آنچــه صریــح قــرآن اســت] تحریــم نکــرده
اســت .آنــگاه ایــن آیــت را خوانــد کــه :بگــو چــه کســی زینــت الهــی و پاکتریــن رزقهــا را کــه

خــدا بــرای بندگانــش قــرار داده حــرام کــرده اســت؟ (اربلــی ،1382،ج .)147 :3

امــام در حدیــث دیگــری همیــن معنــا را بیــان میکننــد« :کســی کــه بــا مــردم رفتــاری دارد و

بــر ایشــان حکومــت دارد و ظلــم نمیکنــد و بــا مــردم تکلــم میکنــد و دروغ نمیگویــد؛ وعــده
بــه مــردم میدهــد و خلــف وعــده نمیکنــد ،چنیــن شــخصی مــر ّوت او کامــل و عدالتــش ظاهر

(حرعاملــی1416 ،ق،
اســت و اخــوت و خیرخواهــی او واجــب و غیبــت کــردن او حــرام اســتّ ».
ج ،1)396 :27لــذا امــام ســه ویژگــی بــرای حاکمــان اســامی میشــمارند« :صداقــت»« ،عدالت»
و «وفــای بــه عهــد» .در واقــع ،امــام درس حکومتــداری میدهنــد ،لــذا مــردم از امــام و حاکــم

خرقــۀ پشــمینه و زهــد تصنعــی نمیخواهنــد ،بلکــه عمــل میخواهنــد و نیــاز مــردم خرقــه

برتنکــردن حاکــم نیســت ،بلکــه عدالــت و وفــای بــه عهــد و صداقــت اســت.

ارزشــی کرامــت انســانی اســت .امــام رضــا (عليهالســام) در
وفــای بــه عهــد از مضامیــن
ِ

پشــت عهدنامــه مأمــون بــه ايشــان بــه خــط خويــش چنيــن نوشــتند« :بــا خــداى خــود عهــد
بســتهام كــه اگــر رهبــرى مســلمانان را بــه دســتم دهــد ،نســبت بــه همــه مســلمانان بهويــژه

بــا بنىعبــاس ،بــر اســاس اطاعــت خــدا و رســولش (صلىاهللعلي هوآلــه) رفتــار كنــم و هرگــز

خونــى را نريــزم و مــال و نامــوس مــردم را حفــظ كنــم ،مگــر كســى را كــه حــدود خداونــد

خــون وى را بريــزد و واجبــات خداونــد خــون او را مبــاح شــمارد و بــه انــدازه كفايــت و توانايــى

وءتُ ُه َو َظ َه َر ْت َع َدالَتُ ُه َو َو َجبَ ْت أُ ُخ َّوتُ ُه َو
َ .1م ْن َع َ
اس فَل َْم يَ ْظلِ ْم ُه ْم َو َح َّدثَ ُه ْم فَل َْم يَ ْك ِذبْ ُه ْم َو َو َع َد ُه ْم فَل َْم يُ ْخلِ ْف ُه ْم فَ ُه َو ِم َّم ْن ك ََمل َْت ُم ُر َ
املَ النَّ َ
َح ُر َم ْت ِغيبَتُ ُه.
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خــود كوشــش خواهــم كــرد ،و بــا نفــس خــود پيمــان محكمــى بســتم كــه خداونــد از مــن

نســبت بــه آن ســؤال خواهــد كــرد .خداونــد ـ عزوجــل ـ مىفرمايــد« :بــه پيمانهــا وفــا كنيــد

كــه خداونــد از پيمانهــا بازخواســت مىكنــد( ».اســراء( )34/اربلــى ،1382،ج 128 :3ـ.)129

در کنــار تقــوا ،عدالــت ،وفــای بــه عهــد ،آزادی و رعایــت حقــوق انســانها از لــوازم دیگـ ِر کرامت

انســانی در فرهنــگ رضــوی اســت .امــامرضــا (علیهالســام) بــه نقــل از پــدران خــود از امــام على

(علیهالســام) نقــل میفرمایــد« :مســلمانان بــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) گفتنــد :اى رســول

خــدا! اگــر کســانى را کــه در حــوزۀ قــدرت تو هســتند ،در پذیرش اســام مجبــور کنى ،نفــرات ما
زیــاد مىشــود و در برابــر دشــمنان نیرومنــد مىشــویم .پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) گفــت :مــن

هیــچ گاه بــا انجــامدادن کارى کــه بدعــت اســت و دربــاره آن دســتورى نرســیده اســت ،بــه دیدار
خــداى بــزرگ نخواهــم رفــت .مــن از زورگویــان نیســتم .خــداى متعــال (پــس از ایــن جریــان)

ایــن آیــه را بــر محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) فــرو فرســتاد« :اى محمــد! اگــر خــدا مىخواســت

همــه مــردم روى زمیــن بــه دیــن مــى گراییدنــد» .از روى اجبــار و ناگزیــرى ،چنانکــه هنــگام
دیــدن حقایــق (پــس از مــرگ) ،و دیــدار قــدرت حــق در آخــرت ایمــان خواهنــد آورد .مــن اگــر

بــا مــردم روشــى اجبــارى در پیــش گیــرم ،نــه ســزاوار پاداشــند و نــه شایســته ســتایش؛ لیکــن
مــن مىخواهــم کــه بــا آزادى و اختیــار بــه دیــن بگرونــد ،و مجبــور نباشــند ،تــا شایســته قــرب

و اکــرام مــن گردنــد ،و در مینــوى جاویــد ،جاودانــه زندگــى کننــد« .آیــا تــو مردمــان را مجبــور
ن بــاور باشــند؟» (ابنبابویــه ،1377 ،ج.1)135 :1
مىســازى تــا دی ـ 

امــام رضــا (علیهالســام) در تکریــم انســانیت و پاســخ بــه یکــی از شــاگردان خــود کــه

پرســید؟ :از امــام رضــا (علیهالســام) پرســیدم کــه مــردى از اهــل ذ ّمــه (غیرمســلمانان مقیــم
در کشــورهاى اســامى) کــه بــه فقــر و گرســنگى دچــار شــده بــود فرزنــدش را آورد و گفــت:
فرزنــدم مــال تــو ،او را خــوراک بــده و او بــردۀ تــو باشــد .امــام فرمــود[ :انســان] آزاده ،خریــد و
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ـون عندالمعاینـ ِة و رؤیـ ِة البــأس فـى االخــر ِة ،ولــو فَعلـ ُ
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ـر ُم َ
َ
ـن).
ـن ،لِیَسـتَحقُّوا منّــى ال ُّزلفـ
ـى جنّ ِه ُ
دوام ُ
الخلـ ِد (افأنـ َ
ـى والکرامـ َة و َ
ـاس حتّــى یکونُــوا مؤمنیـ َ
ضط ّریـ َ
ُمختاریـ َ
ـت تُکـ ُ
الخلــو ِد فـ َ
ـره النـ َ
ـن غیـ َ
سال هفتم ،شماره  ،25بهـار  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

34
فــروش نمىشــود .ایــن کار شایســته تــو نیســت ،از ذ ّمیــان نیــز روا نیســت (عطــاردی،1391 ،
ج.1)304 :2

وصیــت کــرده
ریّانبــن شــبیب مىگویــد :از امــام رضــا (علیهالســام) پرســیدم :خواهــرم ّ

اســت بــراى گروهــى از مســیحیان (کــه بــه آنــان مالــى بدهــم) ،و مــن مىخواهــم ایــن (مــال)

را بــه گروهــى از همکیشــان مســلمان بدهــم .امــام فرمــود :وصیــت را بدانســان کــه هســت
اجــرا کــن .خداونــد بــزرگ گفتــه اســت« :گنــاه آن بــر کســانى اســت کــه آن (وصیــت) را تغییر

بدهنــد( ».بقــره( )181/عطــاردی ،1391 ،ج.2)410 :2

امــام رضــا (علیهالســام) بــا نــگاه جامــع بــه رعایــت حقــوق انســانها ،در حدیــث دیگــر

تأکیــد میفرماینــد« :بدان...کــه حــقّ بــرادران واجــب و فریضــه اســت...از خــود و اموالتــان براى

آنــان ســرمایهگذارى کنیــد ...و در هــر چیــز کــه مســاوات و برابــرى رواســت ،بــا آنان بــه برابرى
و مســاوات رفتــار کنیــد( »...مجلســی ،بیتــا ،ج .3)227-226 :74باالتریــن مســئولیتها و

ژرفتریــن تعهدهــاى انســانى ،پــس از مســئولیت در برابــر خداونــد و پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)

و پیشــوایان ،مســئولیت در برابــر بــرادران انســانى و ایمانــى اســت و تـندادن به حقوق بــرادران،
ـى عقیــده بــه خــدا برمىخیــزد .اصــل بــرادرى در اســام ،در متــن قــرآن مکــرر
از ریشــۀ اصلـ ِ
آمــده اســت.

 6-2شبکه مضامین مبانی کرامت انسانی

شــبکۀ مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی ،روابــط بیــن مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی را

نشــان ميدهــد .شــکل 1-1نشــان ميدهــد کــه چگونــه مضامیــن کالن و یکپارچهکننــده و
کلیــدی در یــک شــبکۀ درهمتنیــده بــا هــم ارتبــاط دارنــد .ایــن شــبکه ،رویکــرد نظاممنــد

لک ا َطعم ُه و هو َ
َاتى رجلُ َبو ٍلد له ،فقال :هذا َ
بتاع ُح ُّر،
وع ،ف
لک ُ
َ .1س ُ
عبد .قال(ع) :ال یُ ُ
ألت الرضا(ع) عن َرجلٍ من ا َهلِ الذ َّمة ا َصابَهم ُج ُ
َ
فانّه یَصلح َ
لک وال من ا َهل الذ َّمة.
واردت ا َصرف ذلک الى قو ٍم من ا َصحاب ِنا ُمسلمین.
ُوصت بوصیّ ٍة لقوم نصارى،
ُ
 .2ریّانِ بن َشبیب ف ََسألت الرضا(ع) فقلت ّ
ان ا ُختى ا َ
فقال(ع) :ا ِ ِ
ثمه على ال ّذین یُبَدِّ لونَه».
مض الوصیّ َة على ما ا َ
َوصت به .قال اهلل تبارک و تعالى« :فانّما ا ِ ُ
المساوا ُة
َرض ...وابذل ُوا
حق االخوان
واجب ف ُ
 .3إعلم ...ا ََّن َّ
ُ
النفوس واألموالَ ُدونَهم ...و ُمؤاساتِهم و ُمساواتِهم فى کلّ ما یجو ُز فیه ُ
َ
والمؤاساة...
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و جامــع آموزههــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی بــه مبانــی کرامــت انســانی را نشــان

ميدهــد .در ایــن شــبکه ،مبانــی کرامــت انســانی بهعنــوان مضمــون کالن ،همــۀ مضامیــن
را در خــود جــای داده و در کانــون شــبکه قــرار گرفتــه و مضامیــن یکپارچهکننــده ،مبانــی

اعتقــادی ،مبانــی معرفتــی ،مبانــی ارزشــی و مضامیــن کلیــدی را بــر محــور خــود جمــع کرده
و یــک شــبکه تارنمــای از روابــط مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی را بــه نمایــش گذاشــته

اســت .ایــن شــبکه هــم جایــگاه مضامیــن را در تحلیــل و هــم روابــط بیــن مضامیــن مختلــف
را نشــان میدهــد.

شکل .1-1شبکۀ مضامین مبانی کرامت انسانی از منظر آموزههای دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
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 .7بحث و نتیجهگیری
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،مضمــون کالن مبانــی کرامــت انســانی بــر اســاس

مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق ،بــه  3مضمــون یکپارچهکننــدۀ «مبانــی اعتقــادی»« ،مبانی
معرفتــی» و «مبانــی ارزشــی» تحلیــل یافتــه اســت .مضمــون یکپارچهکننــده مبانــی اعتقــادی

خــود بــه  7مضمــون کلیــدی« :خلیفۀاللهــی ،حامــل اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهی،

هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی» تحلیــل یافتــه اســت .مضمــون یکپارچهکنندۀ
مبانــی معرفتــی بــه  3مضمــون کلیــدیِ «عقالنیــت»« ،کســب دانــش» و «درک و فهــم»

تحلیــل یافتــه و در نهایــت مضمــون یکپارچهکننــدۀ مبانــی ارزشــی ،بــه  12مضمــون کلیــدی
ـ شــامل :تقــوا ،عدالــت ،آزادی ،رعایــت حقــوق ،عزتمنــدی ،صبــر و اســقامت ،احســان ،احتــرام،

محبــت ،گذشــت و ایثــار ،صداقــت و دوســتی ـ تجزیــه شــده اســت.

خاســتگاه و منشــأ اصلــی کرامــت انســانی بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،مبانــی

اعتقــادی ،مبانــی معرفتــی و مبانــی ارزشــی اســت .هســتۀ اصلــی این مبانــی را مبانــی اعتقادی
تشــکیل داده اســت .مبانــی اعتقــادی بــه معنــای بــاور ژرف بــه توحیــد و ایمــان بــه خداونــد

متعــال و برابــری ذاتــی انسانهاســت .از منظــر آموزههــای فرهنــگ رضــوی ،انســان کرامــت

و شــرافت خــود را از خداونــد متعــال دریافــت کــرده اســت؛ یعنــی انســان خلیفۀاللهــی ،حامــل
اســماء الهــی ،روح الهــی ،امانتــداری الهــی ،هدایــت الهــی ،اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی و در

نهایــت آفریــدۀ خداونــد اســت .بنابرایــن ،همــه بهصــورت یکســان نیازمنــد آفریــدگار خــود
میباشــند و میــزان ایــن برتــری و شــرافت را عبودیــت انســان تعییــن میکنــد.

مبانــی معرفتــی و مبانــی ارزشــی ،بســتر فعلیتیافتــن کرامــت ذاتی انســان را فراهــم میکند.

یافتههــا نشــان میدهــد مبانــی معرفتــی ریشـههای شــناخت و درک حقایــق هســتی را بــرای

انســان فراهــم میکنــد .انســان بــا شــناخت آفاقــی و انفســی ،بــه عظمــت خالــق هســتی پــی

میبــرد و ایــن شــاخت تــوأم بــا تفکــر و عقالنیــت ،راههــای کســب کرامــت و عــزت انســان را

فراهــم میکنــد .مبانــی ارزشــی نشــان میدهــد کــه الگــوی عملــی بــرای کســب کرامــت

تبعیــت از اهــل بیــت (علیهمالســام)
انســانی ،پایبنــدی بــه ارزشهــای الهــی و اســامی و ّ
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تمسکجســتن بــه فرهنــگ
اســت .از ایـنرو ،علــی (علیهالســام) در خطبــۀ  109نهجالبالغــه ّ
رضــوی و بهطــور کلــی مکتــب اهــل بیــت (علیهمالســام) را راه نجــات و رســتگاری و کرامــت

امــت اســامی معرفــی و مــی فرمایــد« :شــجرۀ النبــوۀ و محــط الرســالۀ و مختلــف المالئکــۀ و
معــادن العلــم و ینابیــع الحکــم».

بیتردیــد ،مبانــی کرامــت انســانی از منظــر آموزههــای دینــی ،منحصــر در مبانــی و

گزارههــای ذکرشــده نیســت .مبانــی دیگــری نیــز همچــون هستیشناســی ،انسانشناســی
و ...در تبییــن مبانــی کرامــت انســانی ،جــای بحــث و تحقیــق دارد کــه از حوصلــه ایــن مقالــه

خــارج اســت و بــه پژوهــش مســتقلی نیــاز دارد .ایــن پژوهــش از زاویــۀ دینــی و ارزشــی و
ـی ایمــان ،علــم و عمــل صالــح ،الگویــی جدیــد از
بــر اســاس ســه اصــل و بنیــان محکــم قرآنـ ِ

کرامــت انســانی ارائــه داده اســت.

بنابرایــن ،بــر اســاس منظومــه مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی از منظــر آموزههــای دینــی

بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی ،میتــوان مــدل مفهومــی کــه هماننــد شــبکه مضامیــن ،هــم
ارتبــاط مضامیــن و هــم ارتبــاط مفاهیــم را ترســیم کنــد و هــم جایــگاه هــر یــک از مبانــی

را در شــکلگیری کرامــت انســانی نشــان دهــد ،ارائــه نمــود .بــر اســاس ایــن مــدل مفهومــی،

مبانــی اعتقــادی کرامــت انســانی خمیرمایــۀ تبیین و تحلیــل مبانی کرامت انســانی را تشــکیل

میدهــد .درخــت تنومنــد کرامــت انســانی بــر ریشــههای مســتحکم اعتقــاد و ایمــان بــه
خداونــد و علــم و معرفــت و عمــل صالــح اســتوار گشــته و میــوه ایــن درخــت عــزت و شــرافت

انســان اســت .ایــن مــدل و نقشــه مفهومی ،مســیر ســعادت و کرامت انســان را ترســیم میکند.

شکل .2-1مدل مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزههای دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
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