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دریافت: 1396/9/1    پذیرش: 1396/11/25
یاسین توکلی1

چکیده 

هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن مبانــی اساســی کرامــت انســان و ارائــه مــدل مفهومــی آن از منظــر 
آموزه هــای 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 کان )فراگیــر(، مضامیــن یکپارچه کننــده 
)ســازمان دهنده( و مضامیــن اصلــی و پایــه«. بــرای گــردآوری و شناســایی مضامیــن مرتبــط بــا مبانــی 
دینــی و فرهنــگ رضــوی، ابتــدا مبانــی نظــری و دیدگاه هــای اندیشــمندان اســامی بررســی و ســپس 
مضامیــن مربــوط اســتخراج و کدگــذاری شــده اســت. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد مضمــون 
کان )فراگیــر( مبانــی کرامــت انســانی بــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق بــه ســه مضمــون 
یکپارچه کننــده )ســازمان دهنــده( »مبانــی اعتقــادی«، »مبانــی معرفتــی« و »مبانــی ارزشــی« تحلیــل 
یافتــه اســت. مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی اعتقــادی خــود بــه 7 مضمــون کلیــدی )خلیفۀاللهــی، 
حامــل اســماء الهــی، روح الهــی، امانتــداری الهــی، هدایــت الهــی، اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی( 
تحلیــل یافتــه اســت. مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی معرفتــی بــه 3 مضمــون کلیــدی )عقانیــت، 
ــی  ــدۀ مبان ــون یکپارچه کنن ــت مضم ــه اســت و در نهای ــل یافت ــم( تحلی ــش و درک و فه کســب دان
ارزشــی بــه 12 مضمــون کلیــدی )تقــوا، عدالــت، آزادی، رعایــت حقــوق، عزتمنــدی، صبــر و اســقامت، 
احســان، احتــرام، محبــت، گذشــت و ایثــار، صداقــت و دوســتی( تجزیــه شــده اســت. ایــن یافته هــا 
می توانــد به عنــوان الگــوی مفهومــی کرامــت انســانی مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی و فرهنــگ رضــوی، 
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1. مقدمه

ــن  در آموزه هــای دینــی، کرامــت انســانی1 از موضوعــات مهــم و مــورد تأکیــد اســت. ای
ــری او  ــِی انســان و برت ــِی ذات ــام خــود، بیانگــر ارزشــمندی و واالی ــای ع اصطــاح در معن
نســبت بــه موجــودات دیگــر اســت. ایــن مفهــوم در آیــات مختلــف قــرآن کریــم ذکــر شــده 
ــد  ــازل شــده، خداون ــه( ن ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیامب ــه ب ــی ک ــن آیات اســت. در اولی
ــم اســت.«  ــو کری ــروردگار ت ــد: »بخــوان و پ ــی می کن ــم« معرف ــت »کری ــه صف ــود را ب خ
)علــق/3(2 . نیــز خداونــد در مرتبــه ای دیگــر فرشــتگان خــود را بــه ایــن صفــت توصیــف و 
می فرمایــد: »نویســندگان )فرشــتگان( کریــم.« )انفطــار/11(3 . در نهایــت، خداونــد گوهــر 
هســتی یعنــی انســان را بــا کرامــت تعریــف و می فرمایــد: »و محققــا، مــا فرزنــدان آدم را 
بســیار گرامــی داشــتیم و آنهــا را )بــر مرکــب( در بــّر و بحــر ســوار کردیــم و از هــر غــذای 
ــری و  ــات خــود برت ــر بســیاری از مخلوق ــم و آنهــا را ب ــزه آنهــا را روزی دادی ــذ و پاکی لذی

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

ــی  ــرار داده اســت. عل ــۀ کرامــت انســان ها ق ــم و مای ــان را کری ــران و امام ــد پیامب خداون
ــۀ  ــام( را مای ــت )علیهم الس ــل بی ــه( و اه ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــر خ ــام(، پیامب )علیه الس
ــرآن در  ــۀ ق ــق کریم ــۀ حقای ــد: »هم ــد و می فرمای ــی می کن ــت معرف ــت اّم ــزت و کرام ع
اهــل بیــت )علیهم الســام( متجلــي اســت و در اثــر علــم سرشــار، داراي تقــواي وافرنــد و 
ــد.« )نهــج الباغــه، خطبــۀ154(5 . امــام حســین )علیه الســام( در خطبــۀ  مظهــر کریم ان
شــب عاشــورا، حمــد و ثنــای الهــی را به ســبب کرامــت نبــوی آغــاز و می فرمایــد: »خدایــا 
ســپاس گویــم تــو را از اینکــه مــا را بــه نبــوت گرامــي داشــتي، قــرآن را بــه مــا آموختــي 
ــا  ــه م ــا و دل هــاي آگاه ب ــا آگاه ســاختي و گوش هــاي شــنوا، دیده هــاي بین ــن م و در دی
ــر،  ــري،1387ق، ج6: 238 و 239 ؛ ابن اثی ــدادي.« )طب ــرار ن ــرکان ق ــا را از مش دادي و م

1. Human dignity
.2اْقَرْأَوَربَُّکاْلَْکَرُم.

.3ِکَراًماَکاتبِیَن.
.تَْفِضیاًلَخَلْقنَاْن ْلنَاُهْمَعَلیَکثِیٍرمِّمَّ یِّبَاِتَوفَضَّ َوالْبَْحِرَوَرَزْقنَاُهممَِّنالطَّ ْمنَابَنِیآَدَمَوَحَمْلنَاُهْمفِیالْبَرِّ .4َولََقْدَکرَّ

حمِنإننَطقواَصَدقواوإنَصَمتوالَميَسبقوا. .5فیِهمَکرائمالُقرآِنَوُهمُکنوُزالرَّ
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بــی تــا، ج 4: 34(1 .

امــام رضــا )علیه الســام( در تبییــن و تشــریح ابعــاد کرامــت انســانی بــر اســاس 
ــدان  ــه نیازمن ــانی ب ــی خدمت رس ــوی و تربیت ــرات معن ــنت، اث ــرآن و س ــای ق ــوزه ه آم
ــر  ــه پیامب ــد: »ب ــن می فرمای ــه( چنی ــر )صلی اهلل علیه وآل ــی از پیامب ــاس روایت ــر اس را ب
ــان  ــی چنیــن و چن ــده چــون گناهان ــی هــاک گردی ــه( گفتــه شــد: فان )صلی اهلل علیه وآل
ــد  ــت و خداون ــات یاف ــه او نج ــود: بلک ــه( فرم ــر )صلی اهلل علیه وآل ــود. پیامب ــب می ش مرتک
عمــل او را بــه نیکــی بــه پایــان خواهــد رســاند. خداونــد گناهــان او را پــاک خواهــد ســاخت 
ــه  ــد ک ــی را دی ــرا او از راهــی می گذشــت؛ مؤمن ــرد، زی ــل خواهــد ک ــه حســنات تبدی و ب
برخــی از انــدام او )کــه بایــد پوشــیده باشــد( آشــکار شــده اســت و خــود او نمی دانســت. 
ــه،1337، ج2  ــادا شــرمگین شــود.« )ابن بابوی ــا مب ــه او چیــزی نگفــت ت آن را پوشــاند و ب

. 2)169 :

ایشــان همچنیــن در تبییــن رابطــۀ شــکرگزاری در کمــال و کرامــت انســانی می فرماینــد: 
»بدانیــد کــه پــس از ایمــان بــه خــدا و پذیــرش حقــوق اولیــای او از آل محمــد 
ــرادران  ــه ب ــانی ب ــد از یاری رس ــزد خداون ــر ن ــگزاری محبوب ت ــه( سپاس )صلی اهلل علیه وآل
ــرای رســیدن  ــه راهــی اســت ب ــان ک ــای آن ــی دنی ــه زندگ ــن نیســت؛ یاری رســانی ب مؤم
ــد.«  ــژگان درگاه الهی ان ــانند از وی ــاری ای برس ــن ی ــه چنی ــانی ک ــت. کس ــه بهش ــان ب ایش

 .3)169  : ج2  )ابن بابویــه،1337، 

بنابرایــن، کرامــت انســانی از موضوعــات مهــم در معــارف دینــی و فرهنــگ رضــوی اســت. 
ــای  ــت انســانی از زوای ــا در موضــوع کرام ــا و تحلیل ه ــی و تبیین ه ــارف غن ــود مع ــا وج ب
مختلــف، هنــوز هــم ابعــاد ناشــناختۀ ایــن موضــوع در مجموعــۀ معــارف اســامی وجــود 

منتجعلنالمو،افئدةو،ابصاراواسماعالناجعلتوالدينفيفقهتناوالقرآنعلمتناوبالنبوةاکرمتناانعلياحمدكانياللهم.1
المشرکین.

اهللَسیَمُحوا،اِّلبالُحسنیَعَملهاهللوليَختُِمنَجیقَدبَل،اهللَرُسوُلفقاَل.َکیتَوَکیَتالّذنُوِبِمنيَعَمُلفاُلنََهَلکِاهللَرُسوَلياقیَل.2
بهايخبرهَولَمَعلیهفََستَرها،ليَشُعرَوُهوَعوَرتهانَكَشفقَدُمومنلَهعرضَطريِقفیَمّرًة یِّئاِتويُبدلهاِمنَحَسنات؛انَهيَُمُرّ َعنُهالسَّ

َمخافََۀاَنيَخَجل.
ُمعاونتِكمِمنالیهاََحّب،)محّمد)صآلِمناَولیاءاهللبُحقوِقإلعتِرافبعَدَوبِاهللاليماِنبَعَدبَِشیءتَعالیاهلللتَشُكروَناَنّكمَواعَلموا.3

ۀاهللتباَركَوتَعالی. لخوانُِكمالُموِمنینَعلیُدنیاُهمالّتیِهَیَمعبرلَُهماِلیِجنانَربِّهم،فَاّنَمنفَعَلذلککاَنِمنخاَصّ
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دارد، کــه نیــاز بــه طــرح مســئله و واکاوی دارد. یکــی از موضوعــات اساســی کــه از نــگاه 
پژوهشــگران بــه دور مانــده، تبییــن و تحلیــل مبانــِی دینــی کرامــت انســانی اســت. ایــن 
ــن  ــی تبیی ــانی؛ یعن ــت انس ــِی کرام ــائل اساس ــی از مس ــه یک ــد ب ــاش می کن ــق ت تحقی
مبانــی و ارائــۀ مــدل مفهومــی کرامــت انســانی از منظــر آموزه هــای دینــی بــا تأکیــد بــر 

فرهنــگ رضــوی بپــردازد.

2. ادبیات موضوع

ــف  ــی و تعریف هــای مختل ــم دیگــر، دارای معان ــد بســیاری از مفاهی مفهــوم کرامــت همانن
اســت. اندیشــمندان اســامی در تعریــف لغــوی کرامــت می نویســند: »کرامــت عبارت اســت از 
عــزت و برتــري در ذات چیــزي بــدون در نظــر گرفتــن برتــري آن نســبت بــه چیــزي کــه فروتر 
اســت. کرامــت در مقابــل پســتي و خــواري قــرار مي گیــرد، همان گونــه کــه عــزت در مقابــل 
ذلــت و بزرگــي در مقابــل خــردي. و امــا شــرافت، بیشــترین مــورد اســتعمال آن در برتري هــا 
ــی در  ــب اصفهان ــن راغ ــوي، 1368، ج10: 46(. همچنی ــادي اســت.« )مصطف ــاي م و امتیازه
تعریــف لغــوی کرامــت می نویســد: »کــرم اگــر وصــف خداونــد باشــد، اســمي بــراي احســان و 
نعمت هــاي آشــکار اوســت و هــرگاه انســان بــا وصــف کــرم توصیــف شــود، اســمي بــراي افعــال 
و اخــاق ســتودۀ اوســت کــه ظاهــر شــود و تــا آن صفــات از او صــادر و ظاهــر نشــود، بــه او 

کریــم گفتــه نمي شــود.« )راغــب اصفهانــي، 1992: 428(.

کرامــت واژه ای عربــي اســت و معــادل دقیــق فارســي نــدارد، امــا در کتاب هــاي لغــت معانــي 
ــدن،  ــي ورزی ــد از: بزرگ ــا عبارتن ــن آنه ــه مهم تری ــت ک ــده اس ــان ش ــراي آن بی ــي ب مختلف
جوانمردگردیــدن، ارزش، حرمــت، حیثیــت، بزرگــي، بزرگــواري، جوانمــردي، عــزت، شــرافت، 
ــودن  ــي و پاک ب ــت از فرومایگ ــت، نزاه ــگاه، منزل ــه، جای ــت، درجــه، رتب ــام، موقعی شــأن، مق
ــاي الهــي انجــام  ــه اولی ــاده اي ک ــور خارق الع ــه ام ــه ب ــا، احســان و بخشــش. البت از آلودگي ه
مي دهنــد نیــز کرامــت مي گوینــد.« )معیــن،1368، ج3: 2929؛ دهخــدا، 1385، ج11: 

16070؛ آذرتــاش، 1381: 585(.
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کرامــت انســانی باوجــود اهمّیــت بســیار واالیــی کــه دارد، تاکنــون در هیــچ  یــک از اســناد 
بین المللــی و قوانیــن داخلــی کشــورها، تعریــف جامــع و مانعــی بــرای آن ارائــه نشــده اســت، 
بلکــه هــر مکتــب و اندیشــه ای تعریــف خــاّص و مــورد نظــر خــود را مطــرح کــرده اســت. در 
اندیشــۀ اســامی نیــز از رویکردهــای گوناگــون نســبت بــه کرامــت انســان، همچــون رویکــرد 
ــده اســت و تفســیرهای  ــان آم ــه می ــی ســخن ب ــی، فلســفی و حقوق ــی، اخاق فقهــی، عرفان

ــور، 1391: 39(. ــت )یداهلل پ ــده اس ــه ش ــی از آن ارائ متفاوت

تعریــف اصطاحــِی کرامــت نیــز از منظــر اندیشــمندان محــل اختــاف اســت. »طباطبائی« با 
تقســیم کرامــت انســانی بــه کرامــت ذاتــی و اکتســابی، در تعریــف کرامت اکتســابی می نویســد: 
ــورت ارادي و از  ــان به ص ــه انس ــي ک ــرافت و حیثیت ــت از ش ــارت اس ــابي عب ــت اکتس »کرام
طریــق اســتفادۀ بهینــه از اســتعدادها و توانایي هــاي خــدادادي خویش، در مســیر رشــد و کمال 
به دســت مــي آورد. هرچنــد همــۀ انســان ها داراي اســتعدادها و توانایي هــاي شــگرف اند، تنهــا 
انســان هایي بــه کرامــت اکتســابي دســت مي یابنــد کــه داراي جهان بینــي صحیــح باشــند و بــا 
پیــروي از شــریعت اســامي، اســتعدادهاي خــدادادي خویــش را بــراي کســب کماالت انســاني 
بــه کار گیرنــد. بنابرایــن، کرامــت اکتســابي همــان کمــاالت وجــودي اســت کــه بــر اثــر رعایــت 
ــي،1372،  ــود.« )طباطبائ ــب انســان مي ش ــت نصی ــت در مســیر عبودی ــي و حرک ــواي اله تق
ج18: 356ـ357(. فیلســوف آلمانــی »امانوئــل کانــت«1 در تعریــف کرامــت انســان می گویــد: 
ــه تمــام انســان ها به جهــت اســتقال  ــوع حرمــت و ارزشــی اســت ک »کرامــت انســانی آن ن
ــد.«  ــان از آن برخوردارن ــی و یکس ــور ذات ــد، به ط ــه دارن ــی ای ک ــای اخاق ــی و توانایی ه ذات

ــژاد، 1386: 28(. ــب زاده و رحیمی ن )حبی

ــوان  ــه کرامــت انســانی، دیدگاه هــا و رویکردهــای مختلفــی وجــود دارد کــه می ت نســبت ب
آنهــا را در ســه محــور خاصــه کــرد:

 1. رویکــرد دینــی کاســیک و ســنتی؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی، منشــأ آن را الهــی 
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــد اس ــی معتق ــت ذات ــه کرام ــرف ب ــک ط ــد. از ی ــداد می کن قلم

1. Immanuel Kant
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ــت. ــض اس ــار تناق ــی دچ ــه دارد و به نوع ــودن آن توج اقتضائی ب

2. رویکــرد روشــنفکری دینــی؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی، در کنــار توجــه بــه آموزه های 
دینــی، بــه یافته هــای بشــری و آشــتی میــان دیــن و مدرنیته هــم عنایــت دارد. 

3. رویکــرد حقــوق بشــری و ســکوالر؛ کــه در تبییــن کرامــت انســانی، منشــأ آن را خــود 
ــان(.  ــد )هم ــی او می دان ــای ذات ــان و ویژگی ه انس

در اسام دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است: 

1. کرامــت ذاتــی و حیثیــت طبیعــی کــه همــه انســان ها 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.

 2. کرامــت ارزشــی کــه از بــه کار انداختــن اســتعدادها و نیروهــای مثبــت در وجــود آدمــی و 
تکاپــو در مســیر رشــد و کمــال و خیــرات ناشــی می شــود. ایــن کرامــت، اکتســابی و اختیــاری 

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

ــل در آرای  ــه اســت. تأّم ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــای قرآن ــت انســانی در پژوهش ه کرام
ــدی  ــۀ واح ــان، اندیش ــت انس ــث کرام ــه در بح ــان از آن دارد ک ــران نش ــان و مفّس قرآن پژوه
مشــاهده نمی شــود. برخــی از قرآن پژوهــان به جــای کرامــِت »ذاتــی«، از کرامــت »اقتضایــی« 
دفــاع کرده انــد. طبــق ایــن دیــدگاه، هرچنــد انســان بالقــّوه گوهــری شــریف اســت، »انســان 
بمــا هــو انســان« کرامــت ذاتــی بالفعــل نــدارد بلکــه تنهــا انســان مؤمــن اســت کــه کرامــت 
ذاتــی خــود را بــه فعلّیــت رســانده اســت. آنــان بــرای ایــن نگــرش بــه دالیــل متعّددی تمّســک 
جســته اند کــه مهم تریــن آنهــا، آیاتــی از قــرآن مجیــد اســت کــه گمراه تــر بــودن بعضــی از 

ــات را مطــرح کــرده اســت )ســبحانی نیا، 1394: 107(. ــه حیوان انســان ها نســبت ب



15
طراحی و تبیین الگوی مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های...

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398

جدول 1-1. خاصۀ آثار و پژوهش های انجام یافته در موضوع کرامت انسانی:
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در بررســی نقــش مؤلفه هــای کرامــت در کمــال انســان از منظــر امــام رضــا )علیه الســام( 
ــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه از دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام( مؤلفه هــای  محقــق ب
ــودن،  ــت، آزادی خواهــی، عدالت محــوری و شــاکر ب ــت، عقانی ــد عبودی ــت انســانی مانن کرام
نقــش زیربنایــی در کمــال وجــودی انســان دارد زیــرا هــر کــدام از ایــن مؤلفه هــا دربردارنــدۀ 
آثــار و مراتــب کمالــی اســت. اولیــن مرتبــه عبــادت، شــناخت خداســت و مبنــای خداشناســی 
»توحیدمحــوری« اســت. عقل گرایــی نظــری و عملــی ســبب کســب معرفت نســبت بــه حقایق 
و عمــل بــه آنهــا می شــود. آزادی خواهــی مانــع رکــود در ابعــاد مختلــف فــردی و اجتماعــی 
می شــود. عدالت محــوری از رفتارهــای غیرکمالــی ماننــد فســاد و رشــوه جلوگیــری می کنــد. 
شــکرگرایی حقیقــی نیــز بــا طــی مراحلــی ماننــد بــاور توحیــدی، ادای حــق و خدمــت به خلق 

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

»میراحمــدی و کمالــی گوکــی« در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »تحلیــل مفهــوم کرامت انســانی 
در اندیشــۀ سیاســی شــیعه؛ مطالعــه مــوردی: اندیشــه امــام خمینــی)ره(« بیــان داشــته اند 
ــۀ فطــرت، کرامــت به طــور بالقــوه در همــۀ انســانها مشــترک  ــه دو نظری ــا توجــه ب کــه ب
اســت. انســان به دلیــل برخــورداری از مقــام خافت اللهــی، برخــوردار از کرامــت ذاتــی اســت، 
ــوازم  ــه ل ــود و چنانچ ــلب آن می ش ــبب س ــت س ــن کرام ــا ای ــر ب ــال مغای ــکاب اعم ــا ارت ام
ــی،  ــی گوک ــدی و کمال ــت )میراحم ــوردار اس ــت برخ ــد، از کرام ــم کن ــودن را فراه خلیفه ب

.)27 :1393

در بررســی تطبیقــی مــاک کرامت منــدی انســان در اندیشــۀ سیاســِی کانــت و عامه جعفری 
در قالــب ســه نظریــۀ انســان گرایانه، افــزوده و انســانیت بالقــوه، کانــت بــا نــگاه انســان گرایانه 
ــگاه  ــا ن ــد در صورتی کــه عامــه جعفــری ب امــکان ســلب کرامــت را از انســان منتفــی می دان
دین مدارانــه انســان را خلیفــه خــدا برمی شــمارد کــه در قبــال جایگاهــش وظایفــی دارد و در 
صــورت نقــض ایــن وظایــف، کرامتــش نیــز بــه دســت خــودش از او ســلب می شــود )کمالــی 

گوکــی، زمانــی راد و شــکوری، 1395: 91(.

»ســبحانی نیا« 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 »...
کاالنعــام بــل هــم اضــل« نمی توانــد عمومیــت آیــۀ »ولقــد کّرمنــا بنــی آدم« را تخصیــص زنــد 
ــت و دوری از  ــبب غفل ــان به س ــابی از انس ــت اکتس ــلب کرام ــه س ــر ب ــور ناظ ــۀ مذک ــرا آی زی
خداســت )ســبحانی نیــا،1394: 132(. کرامــت ذاتــی بــا اعمــال نیــک به وجــود نیامــده کــه بــا 
اعمــال قبیــح از میــان بــرود. در بررســی جایــگاه کرامــت انســانی در گســترۀ اخــاق زیســتی، با 
لحــاظ قرائت هــا و رهیافت هــای مختلــف نســبت بــه اخــاق، هرگونــه تحدیــد و ممنوعیــت در 
قلمــروِ اخــاق زیســتی، بــه رعایــت و لحــاظ ابعــاد کرامــت در هویـّـت انســانی مســتند می گردد 

)رهبرپــور، 1395: 20(. 

به هرحــال، مبانــی نظــری و ادبیــات تحقیــق نشــان می دهــد کــه موضــوع کرامــت انســانی 
یــک موضــوع مهــم و گســترده بــوده و از نظــر اندیشــمندان مســلمان )جعفــری، 1370: 279( 
منشــأ و خاســتگاه کرامــت انســانی، کرامــت ارزشــی اســت. بــا وجــود تحقیقــات انجام گرفته در 
موضــوع کرامــت انســانی، مبانــی کرامــت انســانی و ارائــۀ مــدل مفهومــی آن بــا رویکــرد کرامت 
ــر مبانــی دینــی و فرهنــگ رضــوی، به صــورت علمــی و روشــمند صــورت  ارزشــی مبتنــی ب
نگرفتــه اســت. بنابرایــن، ایــن پژوهــش بــه دور از نــگاه فلســفی بــه مبانــِی کرامــت انســانی، 
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.

3. ضرورت انجام تحقیق

بررســی مبانــی کرامــت انســانی از منظــر دیــن و ارائــۀ مــدل مفهومــی آن، از ابعــاد مختلــف 
ــی  ــه مبان ــدید ب ــای ش ــل هجمه ه ــر به دلی ــر حاض ــت. در عص ــرورت اس ــت و ض دارای اهمی
ــه انســان و فروکاســتن از  ــه ب ــگاه ابزارگرایان ــۀ ن ــک ســو و غلب ــت انســانی از ی ــی و کرام دین
کرامــت ارزشــی و ارزشهــای معنــوی و فراروایــی آن از ســوی دیگــر، ضــرورت پرداختــن بــه 

ــد.    ــدان مــی کن ــی کرامــت انســانی از منظــر آموزه هــای دینــی را صدچن مبان
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یکــی دیگــر از ضرورت هــای موضــوع و اهمیــت تبییــن درســت و منطقــي مبانــی کرامــت 
ــر فرهنــگ رضــوی از آن جهــت اســت کــه  ــا تأکیــد ب انســانی از منظــر آموزه هــای دینــی ب
دوران معاصــر بــه دلیــل گســترش اندیشــه های اومانیســتی و ســکوالر کــه بــه کرامــت تکویني 
ــر همــۀ  ــي و ارزشــي نگریســته و به صــرف برخــورداري از آن، انســان ب ــۀ کرامــت ذات به منزل
مخلوقــات برتــر دانســته مي شــود، پاســخ داده و بــا گســترش گفتمــان دینــی کــه نیــاز حیاتــی 
امــروز جامعــه اســت، راهِ رســیدن انســان بــه عــزت و کرامــت حقیقــی را به درســتی ترســیم و 
تبییــن نمایــد. ترســیم درســت جایــگاه ایــن مفهــوم در آموزه هــای رضوی چهــره انســان گرایی 

اســام و چهــرۀ واقعــِی انســان را نشــان می دهــد.

4. اهداف و سؤال های تحقیق

هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن مبانــی اساســی کرامــت انســان و ارائــه مــدل مفهومــی آن از 
منظــر آموزه هــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی اســت. در راســتای تحّقــق ایــن هــدف، 

ــه ســؤال های زیــر اســت: ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ب

1. مبانــی اساســی کرامــت انســانی بــر اســاس آموزه هــای دینــی و فرهنــگ رضــوی کدامند و 
چگونــه می تــوان آن را تبییــن نمــود؟

2. بــر اســاس مبانــی کرامــت انســانی مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ 
ــه کــرد؟  ــوان مــدل مفهومــی و الگــوی آن را ارائ ــه می ت رضــوی، چگون

5. روش پژوهش

ــون1 و  ــل مضم ــش از روش تحلی ــؤال های پژوه ــه س ــخ دادن ب ــرای پاس ــق ب ــن تحقی در ای
ــراي شــناخت، تحلیــل  شــبکه مضامیــن2 اســتفاده شــده اســت. تحلیــل مضمــون روشــي ب

1. Thematic Analysis
2. Thematic Network
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و گــزارش الگوهــاي موجــود در داده هــاي کیفــي اســت. ایــن روش، فراینــدي بــراي تحلیــل 
داده هــاي متنــي اســت و داده هــاي پراکنــده و متنــوع را بــه داده هایــي غنــي و تفصیلــي تبدیل 
ــی،  ــران، 1390: 153(. به طــور کل ــری ودیگ ــدی جعف ــروان و کارک، 2006 ؛  عاب ــد )ب مي کن
ــدن متــن؛ ب( برداشــت و درک مناســب از  ــف( دی ــرای: ال تحلیــل مضمــون روشــی اســت ب
ــد شــخص،  ــی؛ د( مشــاهدۀ نظام من ــات کیف ــل اطاع ــط؛ ج( تحلی ــراً نامرتب ــات ظاه اطاع
ــه  ــی ب ــای کیف ــل داده ه ــگ، ه( تبدی ــا فرهن ــازمان و ی ــت، س ــروه، موقعی ــل، گ تعام
ــا، بررســی و  ــع داده ه ــه مناب ــل مضمــون، هم ــن در تحلی ــی)Boyatzis, 1998: 4(.بنابرای کّم

ــل و تفســیر می  شــود.  ــا، تحلی ــن کل داده ه مضامی

شــبکۀ مضامیــن نیــز روش مناســبي در تحلیــل مضمــون اســت کــه »آتراید-اســتیرلینگ«1  
ــد نقشــه اي شــبیه  ــن عرضــه مي کن )2001( آن را توســعه داده اســت. آنچــه شــبکۀ مضامی
ــران،  ــری ودیگ ــدی جعف ــت )عاب ــش اس ــازمان دهنده و روش نمای ــل س ــۀ اص ــا به مثاب تارنم
ــکات  ــا و ن ــه )کده ــن پای ــدی مشــخص، مضامی ــن براســاس رون 170:1390(. شــبکه مضامی
ــص  ــب و تلخی ــت آمده از ترکی ــن به دس ــازمان دهنده )مضامی ــن س ــن(، مضامی ــدی مت کلی
مضامیــن پایــه( و مضامیــن فراگیر)مضامیــن عالــی دربرگیرنــدۀ اصــول حاکــم بــر متــن بــه 
مثابــه کل( را نظام منــد می کنــد. ســپس ایــن مضامیــن به صــورت نقشــه های شــبکۀ تارنمــا، 
رســم و مضامیــن برجســتۀ هــر یــک از ایــن ســه ســطح همراه بــا روابــط میــان آنها نشــان داده 
ــواع  ــوان از ان ــی، می  ت ــه روش هــای متنــوع در تحلیــل مضمون ــا توجــه ب می شــود )همــان(. ب
مختلــف مضامیــن اســتفاده کــرد. در ایــن تحقیــق از مضامیــن کان، یکپارچه کننــده و کلیدی 
ــف چنیــن  ــن در ســطوح مختل اســتفاده شــده اســت. روش جمــع آوری و کدگــذاری مضامی
ــۀ تحلیل گــر، ابتــدا  ــر اســاس ســؤال ها و پیشــینۀ نظــرِی تحقیــق و عاق اســت کــه ابتــدا ب
مضامیــن کان مشــخص و به همیــن ترتیــب بــرای مضامیــن یکپارچه کننــده و نیــز مضامیــن 
کلیــدی کدهایــی اختصــاص می یابــد و بــا روش اســتقرائی و مطالعــۀ دقیــق متــن، مضامیــن 

ــوند. ــدی می  ش ــتخراج و طبقه بن اس

1. Attride-Stirling
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جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق منابــع دســت اول و دوم دیــن اســام اســت. نمونــۀ آمــاری آن 
بخشــی از آموزه هــای دینــی و فرهنــگ رضــوی اســت کــه به صــورت هدفمنــد و در راســتای 
ــه  اهــداف و ســؤال های تحقیــق اســتفاده شــده اســت. واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق جمل
اســت. در ایــن تحقیــق، بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا از دو روش »تحلیــل مضمــون« و »شــبکه 
مضامیــن« اســتفاده مي شــود. بــرای اینکــه مضامیــن مرتبــط بــا اهــداف و ســؤال هاي تحقیــق 
ــتادان و  ــران، اس ــای صاحب نظ ــق، از نظره ــی تحقی ــار و روای ــنجش اعتب ــرای س ــد و ب باش
خبــرگان موضــوع اســتفاده و دقــت شــده تــا مضامیــن مختلــف در راســتای پاســخ به ســؤال ها 
ــرای محاســبۀ پایایــی نیــز از روش  ــی نظــری و پیشــینه، انتخــاب شــود. ب ــر اســاس مبان و ب
هولســتی کــه بــرآورد ضریــب توافــق دو نــوع کدگــذاری دســتی اســت، اســتفاده شــده کــه 

فرمــول آن چنیــن اســت: 

کــه در آن PAO به معنــای درصــد توافــق مشاهده شــده )ضریــب پایایــی(، M تعــداد توافــق 
ــه اول و n2 تعــداد  ــۀ کدگــذاری و n1 تعــداد واحدهــای کدگذاری شــده در مرحل در دو مرحل
واحدهــای کدگــذاری شــده در مرحلــۀ دوم اســت. ایــن رقــم میــان صفــر )هیــچ توافــق( و یــک 

)توافــق کامــل( متغیــر اســت.

6. یافته های تحقیق

1-6  تبیین مبانی کرامت انسانی در آموزه های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی

مبانــی در فرهنــگ لغــت بــه معنــای بنیــاد، شــالوده، بنیــان، اســاس، پایــه و ریشــه تعریــف 
شــده اســت )دهخــدا، 1385، ج2 :2537(. در اصطــاح نیــز به معنــای پیش فرض هــا و 
ــش  ــن پژوه ــایان مهر، 1379: 523(. در ای ــت )ش ــده  اس ــز آم ــل نی ــادی و دلی ــای اعتق باوره
منظــور از مبانــی کرامــت، ریشــه ها و باورهــای دینــی و اعتقــادی اســت کــه ارزش و کرامــت 
انســان بــر آنهــا بنــا نهــاده شــده اســت. مبانــی کرامــت انســانی، ریشــههای انســانیت انســان 
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ــرد. در  ــن ریشــه ها نشــأت می گی ــابی انســان از ای ــی و اکتس ــوق طبیع ــی از حق اســت. خیل
آموزههــای فرهنــگ رضــوی، مبانــی کرامــت انســانی ریشــه در بعــد الهــی و معنــوی انســان 
ــه  ــح ب ــا ســه رکــن علــم، ایمــان و عمــل صال دارد. در آموزه هــای فرهنــگ رضــوی، انســان ب
ــزرگ قــرآن، عامــه  درجــۀ کرامــت انســانی نایــل می گــردد. چنان کــه در اندیشــۀ  مفســر ب
طباطبایــی آمــده اســت؛ انســان بــه انــدازۀ عبودیــت خویــش، جامــۀ کرامــت و خافــت را در 
بــر مي کشــد؛ زیــرا کرامــت انســاني، تجلــي کرامــت الهــي اســت و هــر انســاني کــه بخواهــد 
ــدارد.  ــي اهلل برایــش وجــود ن ــه کرامــت انســاني برســد، مســیري جــز عبودیــت و تقــرب ال ب
چنان کــه خداونــد می فرمایــد: »کســی کــه خواهــان عــّزت اســت )بایــد از خــدا بخواهــد چــرا 
کــه( تمــام عــّزت بــرای خداســت ســخنان پاکیــزه به ســوی او صعــود می کنــد و عمــل صالــح 
را بــاال می بــرد« )فاطــر/10(1 . در واقــع، غنــا و مالکیــت مطلــق خــداي ســبحان از ســویي و 
فقــر ذاتــي و مملوکیــت مطلــق همــۀ مخلوقــات از ســوي دیگــر، ایجــاب مي کنــد کــه انســان 
ــد،  ــروردگار همــۀ موجــودات مي دان ــدگار و پ ــه کــه به لحــاظ تکوینــي خــدا را آفری همان گون
به لحــاظ تشــریعي نیــز به صــورت کمــال و تمــام تســلیم ارادۀ تشــریعي حــق باشــد و تنهــا از 
او فرمانبــرداري کنــد. ســر بــاز زدن از اوامــر الهــي و اعــام اســتقال در برابــر خداونــد ســبحان، 
نشــانۀ تفرعــن و اســتکبار اســت و موجــب مي شــود کــه انســان بــر اثــر عنــاد و دشــمني بــا 
حقایــق مســلم، بــه عــذاب همیشــگي گرفتــار آیــد. انســان اگــر طالــب کرامــت اســت، بایــد در 
همــۀ اندیشــه ها، رفتارهــا و غایت هــای خویــش، همــۀ رضــاي خداونــد ســبحان و تقــّرب بــه 

او را در نظــر داشــته باشــد )طباطبایــي، 1372، ج1: 203(.

ــه  ــر اســاس مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق، ب مضمــون کان مبانــی کرامــت انســانی، ب
ــی ارزشــی«  ــی« و »مبان ــی معرفت ــادی«، »مبان ــی اعتق ــدۀ »مبان ــون یکپارچه کنن ســه مضم
تحلیــل یافتــه اســت. مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی اعتقــادی خــود بــه 7 مضمــون کلیــدی 
زیــر تحلیــل یافتــه اســت: »خلیفۀاللهــی، حامــل اســماء الهــی، روح الهــی، امانتــداری الهــی، 
هدایــت الهــی، اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی«. مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی معرفتــی بــه 
3 مضمــون کلیــدی زیــر تحلیــل یافتــه اســت: »عقانیــت، کســب دانــش و درک و فهــم«. و 

الُِحيَْرفَُعُه. یُِّبَوالَْعَمُلالصَّ ُةَجِمیًعاإِلَْیِهيَْصَعُدالَْكلُِمالطَّ َةفَلِلَِّهالِْعزَّ .1َمنَکاَنيُِريُدالِْعزَّ
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در نهایــت، مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی ارزشــی بــر اســاس جــدول1-1 بــه 12 مضمــون 
ــر و  ــدی، صب ــوق، عزتمن ــت حق ــت، آزادی، رعای ــوا، عدال ــت: »تق ــده اس ــه ش ــدی تجزی کلی

اســقامت، احســان، احتــرام، محبــت، گذشــت و ایثــار، صداقــت، دوســتی«. 

1-1-6  مبانی اعتقادی

مبانــی اعتقــادی کرامت انســانی منشــأ و خاســتگاه اصلــی کرامت انســانی را تشــکیل می دهد. 
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 
ــی،  ــت اله ــی، هدای ــداری اله ــی، امانت ــی، روح اله ــل اســماء اله ــی، حام انســانی در خلیفۀالله
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 آموزه هــای فرهنگ 
رضــوی، هــدف از خلقــت انســان، عبودیــت اســت. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »مــن جــّن 
ــه مــن  ــرای اینکــه عبادتــم کننــد )و از ایــن راه تکامــل یابنــد و ب و انــس را نیافریــدم جــز ب
ــرآن  ــر حقیقــی ق ــوان مفّس ــام رضــا )علیه الســام( به عن ــات/ 56(1. ام نزدیــک شــوند(« )ذاری
ــت انســانی  ــای کرام ــت را جــزءِ مؤلفه ه ــز عبودی ــه( نی ــرم )صلی اهلل علیه وآل و ســنت پیامبراک
معرفــی می کنــد و در روایتــی می فرماینــد: »دشــوارترین عبــادت، تقــوا و پرهیــزگاری اســت.« 
ــد  ــوا می دان ــت ارزشــی انســان را تق ــار کرام ــز معی ــرآن نی ــزی، 1383 ق، ج1: 30 (2. ق )حوی
ــن شماســت.« )حجــرات/13(3.  ــزد خــدا، باتقواتری ــن شــما ن ــا گرامی تری ــد: »همان و می فرمای

بنابرایــن، عبودیــت، تقوایــی اســت کــه کرامــت می بخشــد.

ــه در  ــی محصــور نیســت، بلک ــد آئین ــا در بع ــادت تنه ــگ رضــوی، عب ــای فرهن در آموزه ه
ــگ و  ــد. فرهن ــترش می یاب ــت، گس ــانی اس ــت انس ــدۀ کرام ــه تأمین کنن ــیع تر ک ــاد وس ابع
ــگ  ــی، رن ــات اله ــر آی ــوان مظه ــت به عن ــی طبیع ــنت ها و حت ــوم و س ــا، آداب و رس ارزش ه

َواْلنِْسإللیَْعبُُدوِن. .1َوَماَخلْقُتالِجنَّ
.2اِّناَشّدالِعبادِةالَورع.

أْکَرَمُكْمِعْنَداهللأتََقاُکْم. .3إِنّ
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ــر اســاس  ــا شــناخت انســان، گام در مســیر ســعادت و کمــال برمــی دارد. ب الهــی گرفتــه و ب
چنیــن برداشــتی از عبــادت کــه دربرگیرنــدۀ ابعــاد آئینــی، اجتماعــی و آفاقــی اســت، کرامــت 
ــه  ــردد. چنان ک ــت می گ ــوی تربی ــب رض ــراز مکت ــانی در ط ــود و انس ــن می ش ــان تضمی انس
امــام رضــا )علیه الســام( در نمــود آفاقــی عبــادت می فرمایــد: عبــادت بــه بســیاری روزه و نمــاز 
نیســت، بلکــه بــه بســیار اندیشــیدن در کار خــدا )و عظمت  هــای آفرینــِش ژرف و پهنــاور جهان 
و اســرار آفرینــش انســان( اســت )مجلســی، بــی تــا، ج67 :335 و کلینــی، 1375، ج2: 55(1.

بنابرایــن، بندگــی حقیقــی اطاعــت مطلــق از خداونــد و پذیرفتــن والیــت اوســت. از 
ابراهیم بن عّبــاس صولــی نقــل شــده اســت: »مــن هرگــز ندیــدم کــه امــام رضــا )علیه الســام( 
کســی را بــا ســخن رنجانــده باشــد و هرگــز ندیــدم کــه او ســخن کســی را قطــع کــرده باشــد، 
ــریف تر از  ــر و ش ــن بزرگوارت ــر روی زمی ــه ب ــوگند ک ــدا س ــه خ ــت: ب ــان گف ــه ایش ــردی ب م
پدرانــت یافــت نمی شــود. فرمــود: تقــوا آنــان را شــرافت بخشــیده. ایشــان بــه اباصلــت فرمــود: 
ای عبدالّســام! آیــا تــو نیــز همچــون دیگــران منکــر آن هســتی کــه خداونــد عّزوجــّل والیــت 

مــا را واجــب گردانــده اســت؟ گفتــم: معــاذاً بــاهلّل! مــن بــه والیــت شــما اعتــراف دارم«.

آن حضــرت چنیــن اتّهامــی را کــه دشــمنان می خواســتند از طریــق آن بــه ایشــان توهیــن 
روا دارنــد، رد می کنــد و آن را در شــمار ســتم هایی کــه اّمــت در حقّ شــان روا داشــته، آیــات 
قرآنــی اســت کــه هیــچ کــس را بــر دیگــری جــز بــه تقــوا، برتــر نمی دانــد: )حجــرات/ 13(2 و 
امــام تأکیــد می کنــد کــه خداونــد تنهــا و تنهــا حــّق والیــت بــر مــردم و برخــورداری از طاعــت 
آنــان را بــر ایشــان مقــّرر داشــته کــه آن هــم به مصلحــت مــردم و رهنمونــی آنها در راه درســت 
ــنی،  ــد.« )معروف الحس ــن می کن ــان را تضمی ــا و آخرت ش ــت دنی ــه کرام ــت ک ــتی اس و راس

1382، ج2: 367 و 366(.

از ایــن رو، انســان برگزیــده و خلیفــۀ خداســت. امــام خمینــی )ره( در تبییــن ایــن بعــد از ابعاد 
وجــودی انســان می فرمایــد: »خــدای تعالــی بــه حســب مقــام الهیــت همــه صفــات متقابلــه 

.اَمراهللفیِر .1لَیَسالِعبادُةَکثرَةالّصیاِموالّصالِة،وانّماالعباَدُةَکثرُةالتَّفكُّ
أَْکَرَمُكْمِعنَداهللِأَتَْقاُکْم. َّاَخَلْقنَاُکممِّنَذَکٍرَوأُنثَیَوَجَعْلنَاُکْمُشُعوبًاَوقَبَائَِللِتََعاَرفُواإِنَّ .2يَاأَيَُّهاالنَّاُسإِن
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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، به واســطۀ 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 خلیفــۀاهلل همچــون حضــرت باری تعالــی کــه مســتخلف عنه اســت، 

مســتجمع صفــات متقابلــه اســت.« )امــام خمینــی، 1388: 51-49(.

از مضامیــن مهــّم مبانــی اعتقــادی، حامــل بــودن انســان بــه اســماء الهــی اســت. مفســران 
ــا در تبییــن اســماء الهــی می فرمایــد: ــد. موالن ــواح تفســیر کرده ان منظــور از اســماء را ال

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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جدول2-1. مضامین مربوط به جایگاه کرامت انسان

بنابرایــن عبودیــت، اصلــی بنیادیــن و منشــأ کرامــت انســان اســت. انســان بــا ایمان بــه فرمان 
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الهــی: بگــو: خــدا خالــق همــه چیــز اســت؛ )رعــد/16(1؛ 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 می پوشــد و بــر جهــان ســروری می کنــد.

2-1-6  مبانی معرفتی

یکــی دیگــر از مبانــی مهــّم کرامــت انســانی، قــدرت درک و فهــم، قــدرت تشــخیص و تمییــز 
و توانایــی تعقــل و تفکــر اســت. اهمیــت ایــن مضامیــن در سرنوشــت انســان چنــان اســت کــه 
ــه دفعــات تأکیــد شــده اســت.  در آموزه هــای فرهنــگ رضــوی و به خصــوص قــرآن کریــم، ب
خداونــد در قــرآن بهره گیــری از عقــل را یــادآوری می کنــد و می فرمایــد: »آیــا آنــان در زمیــن 
ــا  ــه ب ــی ک ــا گوش های ــد ی ــا آن درک کنن ــه ب ــي باشــد ک ــان را قلب های ــا آن ــد ت ســیر نکردن
ــت  ــه در سینه هاس ــی ک ــه دل های ــود بلک ــا نمی ش ــر نابین ــم های ظاه ــرا چش ــنوند زی آن بش
کــور مي شــود.« )حــج/46(2. از ایــن رو، وجــود عقــل در انســان جنبــۀ کرامت بخشــی دارد زیــرا 
به واســطۀ همیــن عقــل، انســان اشــرف مخلوقــات به شــمار مــی رود و خداونــد در خلقــت آن 

بــه خــود تبریــک گفتــه اســت. 

ــه موضــوع معرفــت و کســب آن تأکیــد شــده اســت. از  در آموزه هــای فرهنــگ رضــوی نیــز ب
دیــدگاه امــام  رضــا )علیه الســام( عقل گرایــی و کســب معرفــت یکــی از مؤلفه هــای مهــّم کرامــت 
انســان اســت. حضــرت در خطبــۀ توحیــد می فرماینــد: »به وســیلۀ عقــول معرفــت خــدا حاصــل 
می شــود3، ســرآغاز عبــادت نیــز معرفــت و خداشناســی اســت.« )ابن بابویــه، 1337 ،ج 1: 149(4. 
بنابرایــن، معرفــت و عبودیتــی کــه بــا عقانیــت به دســت می آیــد، ســبب کرامت انســان می شــود.

امــام رضــا )علیه الســام( در تبییــن تکامــل عقــل انســان می فرمایــد: »عقــل مســلمان کامــل 
نمی شــود تــا ایــن کــه ده خصلــت در او یافــت شــود: از او امیــد خیــر باشــد، از بــدی او در امــان 

َشْیٍءَوُهَوالَْواِحُدالَْقهَّاُر. .1قُِلاهللَُخالُِقُکلِّ
ُدوِر. .2أفَلَميِسیُروافِياْلَْرِضفَتَُكوَنلُهْمقُُلوٌبيَعِقُلوَنبَهاأَوآَذاٌنيْسَمُعوَنبَهافَإنِهَّاتْعَمیالبََصاُرَولِكْنتْعَمیالُقلُوُبالتَِّيفِيالصُّ

.3َوبِالُعقوِلتَعتِقُدَمعرفتُه.
ُلِعبادةاهللتَعالیَمعرفتُه. .4اَوّ
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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، 1382 :326(1.

ــرار  ــورد توجــه ق ــف م ــاد مختل ــای رضــوی در ابع ــن تفکــر و اندیشــیدن در آموزه ه مضامی
ــانه های  ــات و نش ــر در آی ــام( تفک ــا )علیه الس ــام رض ــات، ام ــی از روای ــت. در یک ــه اس گرفت
ــادت  ــد: »عب ــد و می فرمای ــف می کن ــی تعری ــادت آفاق ــود و مصــداق عب ــن نم ــی را بهتری اله
ــه بســیار اندیشــیدن در کار خــدا )و عظمت  هــای  ــه بســیارِی روزه و نمــاز نیســت، بلکــه ب ب
آفرینــِش ژرف و پهنــاور جهــان و اســرار آفرینــش انســان( اســت« )مجلســی، بــی تــا، ج75: 
335 ؛ کلینــی، 1375، ج2: 55(2. در مکتــب امــام رضــا )علیه الســام( پرســتش خداونــد کــه 
بــا تفکــر و شــناخت همــراه باشــد ارزشــمند اســت، و عبادتــی کــه عقانی باشــد عبادت اســت؛ 
یعنــی انســان بــا فکــر و توجــه باطنــی بــه نیایــش بپــردازد، و بــه روح عبــادت نزدیــک گــردد.

بنابرایــن، اندیشــیدن و تفکــر در آموزه هــای مکتــب رضــوی یکــی از مبانــی مهــّم کرامت انســانی 
ــد. در  ــی می کن ــتگاری را ط ــاح و رس ــیدن راه ف ــق اندیش ــر و از طری ــان دارای تفک ــت. انس اس
فرهنــگ رضــوی اندیشــیدن آینــۀ اصــاح درون و بــرون اســت. امــام رضــا )علیه الســام( می فرماید: 
ــه تــو نشــان می دهــد.« )مجلســی،  »اندیشــیدن آینــۀ توســت کــه زشــتی ها و خوبی هایــت را ب
بــی تــا، ج71: 325(3. انســان بــا اندیشــیدن در دنیــای درون خــود، می  توانــد بــه هنجارهــای روحی 
خویــش پی ببــرد و ناهنجاری هــا و کاســتی  هایش را بشناســد و درصــدد رفــع و اصــاح آنهــا برآیــد.

امــام رضــا )علیه الســام( هماننــد جــّد بزرگــوارش انســان ها را بــه »ز گهــواره تــا گــور دانــش 
ــردازد  ــدوزی می  پ ــه دانش ان ــر ب ــام دوران عم ــود: در تم ــرد و می فرم ــه می ک ــوی« توصی بج
)و از ایــن کار خســته نمی  شــود( )ابــن شــعبه، 1382: 330(4. همچنیــن، آن حضــرت تأکیــد 
می فرمایــد: عقــل نعمتــي اســت کــه از طــرف خداونــد بــه بنــدگان عطــا شــده اســت و ادب بــا 

َکثیَر منهمأموُن،يَستكثُِرقَلیَلالَخیِرِمنَغیره،ويَستَِقلُّ عقُلامِرٍءُمسلمحتّیتكوَنفیهَعشُرِخصاٍل:الخیُرمنهمأموُل،والشرُّ .1ليَتِمُّ
الَخیِرِمننَفِسه.

.اَمراهللفیِر .2لَیَسالِعبادُةَکثرَةالّصیاِموالّصالِة،وانّماالعباَدُةَکثرُةالتَّفكُّ
ُرِمرآتُکتُريَکَسیّئاتِکوَحسناتِک. .3التَّفكُّ

ِمنطلِبالعلِمطوَلَدهِره. .4وليََملُّ
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مشــقت بــه دســت مي آیــد. هــر کــس با ســختي و مشــقت دنبــال ادب بــرود، بــه مقصــود خود 
خواهــد رســید، ولــی عقــل بــا مشــقت به دســت نمي آیــد و هــر کــس بخواهــد بــا مشــقت عقل 
را به دســت بیــاورد، جــز جهالــت چیــزي به دســت نخواهــد آورد؛ یعنــی عقــل اکتســابی نیســت 
و بخشــش آن از جانــب خداســت امــا ادب و کمــال، حصولــی اســت کــه بــه انــدازۀ تحصیــل 

ــی، 1348، ج1: 22(1.   ــد )کلین ــت مي آی ــان به دس انس

جدول3-1. مستندات مضامین کلیدی کرامت انسانی

الَدبقدرَعلیهوَمنتَكلفالعقللميَزددبذلِکالَجهال. .1الَعقلِحباءمناهللوالدُبکلفۀ؛فََمنتَكلفَّ



29
طراحی و تبیین الگوی مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های...

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398



30

سال هفتم، شماره 25، بهـار 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

3-1-6  مبانی ارزشی

مبانــی ارزشــی و بایدهــا و نبایدهــا، از مبانــی مهــّم کرامــت انســانی در آموزه هــای رضــوی 
اســت. مبانــی ارزشــی معیارهــا و ماک هــای حرکــت انســان در مســیر بندگــی، عــزت و کرامت 
اســت. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »گرامی تریــِن شــما نــزد خداونــد باتقواتریــن شماســت. 
خداونــد دانــا و آگاه اســت.« )حجــرات/13(1. مبانــی ارزشــی قابــل حصــر در مضامیــن مــورد 
اشــاره در جــدول2-1 نیســت. هرچنــد ایــن مضامیــن را می تــوان از نمونــه مضامیــن ارزشــی 
ــد از:  ــدی، عبارتن ــن کلی ــن مضامی شــمرد کــه شــامل ارزش هــای الهــی و انســانی اســت. ای
»تقــوا، عدالــت، آزادی، رعایــت حقــوق، عزتمنــدی، صبر و اســتقامت، احســان، احتــرام، محبت، 

گذشــت و ایثــار، صداقــت و دوســتی«.

مضمــون تقــوا کــه از مضامیــن مهــّم ارزشــی و محــور ســایر ارزش هاســت، در فرهنــگ دینــی، 
ــدگان خــدا،  ــد: »بن ــی )علیه الســام( می فرمای ــده اســت. عل ــده و حفاظت کنن مضمــون بازدارن
بدانیــد کــه تقــوا خانــه ای اســت از حصــار و بارویــی بلنــد و غیرقابل تســلط و بی تقوائــی و هرزگی 
خانــه ای اســت از حصــار و بارویــی پســت کــه مانــع و حافــظ ســاکنان خــود نیســت و آن کــس 
را کــه بــه آن پنــاه ببــرد حفــظ نمی کنــد. همانــا بــا نیــروی تقــوا نیــش گزنــدۀ خطــاکاری بریــده 
می شــود.« )نهج الباغــه، خطبــه 157(2.  علــی )علیه الســام( در ایــن بیــان عالــی خــود، گنــاه 
و لغــزش را کــه بــه جــان آدمــی آســیب می زنــد، بــه گزنــده ای از قبیــل مــار و عقــرب تشــبیه 

می کنــد کــه نیــروی تقــوا، نیــش ایــن گزنــدگان را می بــرد و مانــع آســیب آنهــا می گــردد.

امام رضــا )علیه الســام( نیــز بــا پیــروی از اجــداد راســتینش مــاک کرامــت را تقــوا معرفــی 
ــام  ــه ام ــردي ]ب ــد: »م ــان ها می فرمای ــرافت انس ــذاری و ش ــه  ارزش گ ــخ ب ــد و در پاس می کن
رضــا )علیه الســام([ گفــت: بــه خــدا ســوگند، در روي زمیــن کســي از نظــر پــدر، بــه شــرافت 
تــو نمي رســد.  حضــرت فرمــود: تقــوا بــه آنــان شــرافت بخشــیده و طاعــت خــدا آنــان را بــاال 
ــي! حضــرت  ــن مردم ــو بهتری ــدا، ت ــت: به خ ــه آن حضــرت گف ــري ب ــرد دیگ ــرده اســت. م ب

اهللََعلِیٌمَخبِیٌر. أَْکَرَمُكْمِعنَداهللِأَتَْقاُکْمإِنَّ .1إِنَّ
ُحَمُۀتُْقَطُعبِالتَّْقویَوال.الَْیِهلََجَأَمْنيُْحِرُزلَواْهَلُهليَْمنَُع،َذلیٍلِحْصٍنداُرالُْفجوَرَو،َعزيٍزِحْصٍنداُرالتَّْقوی .2اْعَلمواِعباَداهللِانَّ

الَْخطايا.
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ــر و  ــد، باتقوات ــر خداون ــه در براب ــن کســي اســت ک ــر از م ــي! قســم مخــور، بهت ــود: فان فرم
ـِـَل  ــْم ُشــُعوبًا َوَقَبائ مطیع تــر باشــد. به خــدا ســوگند، ایــن آیــه نســخ نشــده اســت: »َوَجَعلَْناُک

لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ أَْکَرَمُکــْم ِعنــَد اهللِ أَتَْقاُکــْم« )مجلســی، بــی تــا، ج49: 95(.

علــی )علیه الســام( در برخــی از فرازهــای نهج الباغــه تصریــح می کنــد کــه تقــوا مایــۀ اصلــی 
آزادی هاســت؛ یعنــی نه تنهــا خــود قیــد و بنــد و مانــع آزادی نیســت، بلکــه منبــع و منشــأ همــۀ 
آزادی هاســت. از ایــن رو، علــی )علیه الســام( بنــدگان خــدا را بــه تقــوای الهــی توصیــه می فرماید: 
»بنــدگان خــد،ا شــما را ســفارش می کنــم بــه تقــوا؛ همانــا تقــوا حــّق الهــی اســت بر عهده شــما 
و پدیدآورنــدۀ حقــی اســت از شــما بــر خداونــد. ســفارش می کنــم کــه بــا مــدد از خــدا بــه تقــوا 

نایــل گردیــد و بــا مــدد تقــوا بــه خــدا برســید.« )نهج الباغــه، خطبــه228(1. 

مضمــون عدالــت نیــز هماننــد مضمــون تقــوا از مضامیــن ارزشــی و کلیــدی کرامــت انســانی 
اســت. در آموزه هــای فرهنــگ دینــی، عدالــت رأس ایمان اســت )آمــدی، بی تــا: 1704(2. تحقق 
ــی )علیه الســام( گام  ــای اســام اســت. عل ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــردی و اجتماع ــت ف عدال
نخســت اجــرای عدالــت را احیــای عدالــت فــردی و خودســازی معرفــی می کنــد و می فرماینــد: 
»قــدم اول اجــرای عدالــت در جامعــه، خودســازی و نهادینه ســازی عدالــت در وجــود و درون 

خــود انســان اســت.« )نهج الباغــه، خطبــه86(3.

ــۀ  ــارۀ امامــت، وظیف ــر اســتدالل های نادرســت برخــی درب ــام رضــا )علیه الســام( در براب ام
اصلــِی امــام را عدالــت و اجــرای آن معرفــی می کنــد. شــماری از صوفیــان خراســان نــزد امــام 
رضــا )علیه الســام( آمدنــد و گفتنــد: مأمــون، بــا تأمــل در والیتــی کــه خداونــد بــه او ســپرده 
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه شــما اهــل بیــت )علیهم الســام( 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 )علیهم الســام( 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 

.1اوصیكمعباداهللبتقویاهللفانهاحقاهللعلیكموالموجبۀعلیاهللحقكموانتستعینواعلیهاباهللوتسعینوابهاعلیاهلل.
.2العدلرأساليمانوجماعالحسان.

.3قدألزمنَْفَسُهالعدَلفكانأّوَلَعْدلِهِنَْفُيالهويعننفسه.
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خشــک بپوشــد، ســوار االغ شــود و از مریــض عیــادت کنــد.

امــام رضــا )علیه الســام( در حالــی کــه بــه متکایــی تکیــه داده بــود، از حالــت تکیــه درآمــد 
و نشســت و فرمــود: یوســف )علیه الســام( پیامبــر خــدا بــود، امــا قبــای ابریشــمین کــه طــا 
در زینــت آن بــه کار رفتــه بــود می پوشــید و بــر متکاهــای آل فرعــون تکیــه مــی زد و حکومــت 
می کــرد. آنچــه از امــام انتظــار مــی رود قســط و عــدل اســت، و اینکــه وقتــی ســخن می گویــد 
راســت بگویــد و وقتــی حکــم می کنــد بــه عدالــت رفتــار کنــد و وقتــی وعــده می دهــد، 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 پاک تریــن رزق هــا را کــه 

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

 امــام در حدیــث دیگــری همیــن معنــا را بیــان می کننــد: »کســی کــه بــا مــردم رفتــاری دارد و 
بــر ایشــان حکومــت دارد و ظلــم نمی کنــد و بــا مــردم تکلــم می کنــد و دروغ نمی گویــد؛ وعــده 
بــه مــردم می دهــد و خلــف وعــده نمی کنــد، چنیــن شــخصی مــرّوت او کامــل و عدالتــش ظاهر 
اســت و اخــوت و خیرخواهــی او واجــب و غیبــت کــردن او حــرام اســت.« )حّرعاملــی، 1416ق، 
ج27: 396(1، لــذا امــام ســه ویژگــی بــرای حاکمــان اســامی می شــمارند: »صداقــت«، »عدالت« 
و »وفــای بــه عهــد«. در واقــع، امــام درس حکومتــداری می دهنــد، لــذا مــردم از امــام و حاکــم 
خرقــۀ پشــمینه و زهــد تصنعــی نمی خواهنــد، بلکــه عمــل می خواهنــد و نیــاز مــردم خرقــه 

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

ــام رضــا )علیه الســام( در  ــت انســانی اســت. ام ــن ارزشــِی کرام ــد از مضامی ــه عه ــای ب وف
پشــت عهدنامــه مأمــون بــه ایشــان بــه خــط خویــش چنیــن نوشــتند: »بــا خــدای خــود عهــد 
بســته ام کــه اگــر رهبــری مســلمانان را بــه دســتم دهــد، نســبت بــه همــه مســلمانان به ویــژه 
بــا بنی عبــاس، بــر اســاس اطاعــت خــدا و رســولش )صلی اهلل علیه و آلــه( رفتــار کنــم و هرگــز 
خونــی را نریــزم و مــال و نامــوس مــردم را حفــظ کنــم، مگــر کســی را کــه حــدود خداونــد 
خــون وی را بریــزد و واجبــات خداونــد خــون او را مبــاح شــمارد و بــه انــدازه کفایــت و توانایــی 

َوتُُه ْنَکَمَلْتُمُروَءتُُهَوَظَهَرْتَعَدالَتُُهَوَوَجبَْتأُُخوَّ ثَُهْمفََلْميَْكِذبُْهْمَوَوَعَدُهْمفََلْميُْخلِْفُهْمفَُهَوِممَّ .1َمْنَعاَمَلالنَّاَسفََلْميَْظلِْمُهْمَوَحدَّ
َحُرَمْتِغیبَتُُه.
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خــود کوشــش خواهــم کــرد، و بــا نفــس خــود پیمــان محکمــی بســتم کــه خداونــد از مــن 
نســبت بــه آن ســؤال خواهــد کــرد. خداونــدـ  عزوجــلـ  می فرمایــد: »بــه پیمان هــا وفــا کنیــد 
کــه خداونــد از پیمان هــا بازخواســت می کنــد.« )اســراء/34( )اربلــی،1382، ج 3: 128ـ129(. 

در کنــار تقــوا، عدالــت، وفــای بــه عهــد، آزادی و رعایــت حقــوق انســان ها از لــوازم دیگــِر کرامت 
انســانی در فرهنــگ رضــوی اســت. امــام  رضــا )علیه الســام( بــه نقــل از پــدران خــود از امــام علی 
ــد: ای رســول  ــه( گفتن ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد: »مســلمانان ب ــل می فرمای )علیه الســام( نق
خــدا! اگــر کســانی را کــه در حــوزۀ قــدرت تو هســتند، در پذیرش اســام مجبــور کنی، نفــرات ما 
زیــاد می شــود و در برابــر دشــمنان نیرومنــد می شــویم. پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( گفــت: مــن 
هیــچ  گاه بــا انجــام دادن کاری کــه بدعــت اســت و دربــاره آن دســتوری نرســیده اســت، بــه دیدار 
خــدای بــزرگ نخواهــم رفــت. مــن از زورگویــان نیســتم. خــدای متعــال )پــس از ایــن جریــان( 
ــه( فــرو فرســتاد: »ای محمــد! اگــر خــدا می خواســت  ــر محمــد )صلی اهلل علیه وآل ایــن آیــه را ب
همــه مــردم روی زمیــن بــه دیــن مــی  گراییدنــد«. از روی اجبــار و ناگزیــری، چنان کــه هنــگام 
دیــدن حقایــق )پــس از مــرگ(، و دیــدار قــدرت حــق در آخــرت ایمــان خواهنــد آورد. مــن اگــر 
بــا مــردم روشــی اجبــاری در پیــش گیــرم، نــه ســزاوار پاداشــند و نــه شایســته ســتایش؛ لیکــن 
مــن می خواهــم کــه بــا آزادی و اختیــار بــه دیــن بگرونــد، و مجبــور نباشــند، تــا شایســته قــرب 
و اکــرام مــن گردنــد، و در مینــوی جاویــد، جاودانــه زندگــی کننــد. »آیــا تــو مردمــان را مجبــور 

می ســازی تــا دیــن  بــاور باشــند؟« )ابن بابویــه، 1377، ج1: 135(1.

        امــام رضــا )علیه الســام( در تکریــم انســانیت و پاســخ بــه یکــی از شــاگردان خــود کــه 
پرســید؟: از امــام رضــا )علیه الســام( پرســیدم کــه مــردی از اهــل ذّمــه )غیرمســلمانان مقیــم 
در کشــورهای اســامی( کــه بــه فقــر و گرســنگی 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 

قَوينــاو،َعدُدنــالَكثُــرالســالِمعلــیالنــاِسمــنعلیــهقــدرَتَمــناهللَرســوليــااکَرهــَتلــو:)اهلل)صلِرســوِلقالــواالمســلمیَناّن.1
فانَزَل.الُمتَكّلفیــنمــناَنــامــاو،شــیئًافیهــا علــیَعُدّونــا.فقــالرســولُاهلل)ص(:مــاکنــُتللَقــیاهلل-عّزوجــّل-ببدَعــٍۀلــميُحــِدثالــیَّ
کماالدنیــافــیالضطــراِرواللجــاِءســبیِلعلــی)َجِمیًعــاُکلُُّهــْماْلَْرِضفـِـيَمــنَلَمــَنُّــَک اهلل-تعالــی-علیــه:يــامحمــد!)َولـَـْوَشــاَءَرب
يُوِمنوااَنمنهــماُريــُدلكنـّـی،َمدحــًاولثوابــًاِمنـّـیيَســتَِحُقوالــمبهــمذلــکفَعلــُتولــو،ِالخــرةفــیالبــأسرؤيــِۀوعندالمعاينــِۀيُومنــوَن
لفــیوالَكرامــَۀودواَمالُخلــوِدفــیَجنّهِالُخلــِد)افأنــَتتُكــرهُالنــاَسحتـّـیيكونـُـوامؤمنیــَن(. ُمختاريــَنغیــَرُمضَطّريــَن،لِیَســتَحقُّوامنـّـیالزُّ
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فــروش نمی شــود. ایــن کار شایســته تــو نیســت، از ذّمیــان نیــز روا نیســت )عطــاردی، 1391، 
ج2: 304(1.

ــرده  ــت ک ــرم وصّی ــام رضــا )علیه الســام( پرســیدم: خواه ــد: از ام ــن شــبیب می گوی ریّان ب
اســت بــرای گروهــی از مســیحیان )کــه بــه آنــان مالــی بدهــم(، و مــن می خواهــم ایــن )مــال( 
را بــه گروهــی از هم کیشــان مســلمان بدهــم. امــام فرمــود: وصیــت را بدان ســان کــه هســت 
اجــرا کــن. خداونــد بــزرگ گفتــه اســت: »گنــاه آن بــر کســانی اســت کــه آن )وصیــت( را تغییر 

بدهنــد.« )بقــره/181( )عطــاردی، 1391، ج2: 410(2.

ــث دیگــر  ــوق انســان ها، در حدی ــت حق ــه رعای ــع ب ــگاه جام ــا ن ــام رضــا )علیه الســام( ب ام
تأکیــد می فرماینــد: »بدان...کــه حــّق بــرادران واجــب و فریضــه اســت...از خــود و اموالتــان برای 
آنــان ســرمایه گذاری کنیــد... و در هــر چیــز کــه مســاوات و برابــری رواســت، بــا آنان بــه برابری 
ــئولیت ها و  ــن مس ــا، ج74: 226-227(3. باالتری ــی، بی ت ــد...« )مجلس ــار کنی ــاوات رفت و مس
ژرف تریــن تعهدهــای انســانی، پــس از مســئولیت در برابــر خداونــد و پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( 
و پیشــوایان، مســئولیت در برابــر بــرادران انســانی و ایمانــی اســت و تــن دادن به حقوق بــرادران، 
از ریشــۀ اصلــِی عقیــده بــه خــدا برمی خیــزد. اصــل بــرادری در اســام، در متــن قــرآن مکــرر 

آمــده اســت.

  2-6   شبکه مضامین مبانی کرامت انسانی

شــبکۀ مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی، روابــط بیــن مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی را 
نشــان مي دهــد. شــکل1-1 نشــان مي دهــد کــه چگونــه مضامیــن کان و یکپارچه کننــده و 
کلیــدی در یــک شــبکۀ درهم تنیــده بــا هــم ارتبــاط دارنــد. ایــن شــبکه، رویکــرد نظام منــد 

، .1َسألُتالرضا)ع(عنَرجٍلمناَهِلالذمَّۀاَصابَهمُجوُع،فَاتیَرجُلبَولٍدله،فقال:هذالَکاَطعمُهوهولَکعبُد.قال)ع(:ليُبتاُعُحرُّ
فانّهيَصلحلَکولمناَهلالذمَّۀ.

.ُمسلمیناَصحابِنامنقوٍمالیذلکاَصرفواردُت،نصاریلقومبوصیٍّۀاُوَصتاُختیاّنفقلت)الرضا)عفََسألتَشبیببنريّاِن.2
لونَه«. فقال)ع(:اِمِضالوصیَّۀعلیمااَوَصتبه.قالاهللتباركوتعالی:»فانّمااِثُمهعلیالّذينيُبَدِّ

الُمساواُةفیهيجوُزماکّلفیُمساواتِهموُمؤاساتِهمو...ُدونَهموالمواَلالنفوَسوابذلُوا...فَرُضواجُبالخوان حقَّ .3إعلم...اَنَّ
والمؤاساة...
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و جامــع آموزه هــای دینــی بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی بــه مبانــی کرامــت انســانی را نشــان 
ــی کرامــت انســانی به عنــوان مضمــون کان، همــۀ مضامیــن  مي دهــد. در ایــن شــبکه، مبان
ــی  ــده، مبان ــن یکپارچه کنن ــه و مضامی ــرار گرفت ــون شــبکه ق را در خــود جــای داده و در کان
اعتقــادی، مبانــی معرفتــی، مبانــی ارزشــی و مضامیــن کلیــدی را بــر محــور خــود جمــع کرده 
ــه نمایــش گذاشــته  ــی کرامــت انســانی را ب و یــک شــبکه تارنمــای از روابــط مضامیــن مبان
اســت. ایــن شــبکه هــم جایــگاه مضامیــن را در تحلیــل و هــم روابــط بیــن مضامیــن مختلــف 

ــد. ــان می ده را نش

شکل1-1. شبکۀ مضامین مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
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7. بحث و نتیجه گیری

ــاس  ــر اس ــانی ب ــت انس ــی کرام ــون کان مبان ــش، مضم ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ب
مبانــی نظــری و پیشــینۀ تحقیــق، بــه 3 مضمــون یکپارچه کننــدۀ »مبانــی اعتقــادی«، »مبانی 
معرفتــی« و »مبانــی ارزشــی« تحلیــل یافتــه اســت. مضمــون یکپارچه کننــده مبانــی اعتقــادی 
خــود بــه 7 مضمــون کلیــدی: »خلیفۀاللهــی، حامــل اســماء الهــی، روح الهــی، امانتــداری الهی، 
هدایــت الهــی، اشــرف مخلوقــات و عبــد الهــی« تحلیــل یافتــه اســت. مضمــون یکپارچه کنندۀ 
ــم«  ــش« و »درک و فه ــب دان ــت«، »کس ــدِی »عقانی ــون کلی ــه 3 مضم ــی ب ــی معرفت مبان
تحلیــل یافتــه و در نهایــت مضمــون یکپارچه کننــدۀ مبانــی ارزشــی، بــه 12 مضمــون 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.

ــی  ــش، مبان ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــانی ب ــت انس ــی کرام ــأ اصل ــتگاه و منش خاس
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 انسان هاســت. از منظــر آموزه هــای 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 
ــد اســت. بنابرایــن، همــه به صــورت یکســان نیازمنــد آفریــدگار خــود  نهایــت آفریــدۀ خداون

می باشــند و میــزان ایــن برتــری و شــرافت را عبودیــت انســان تعییــن می کنــد.

مبانــی معرفتــی و مبانــی ارزشــی، بســتر فعلیت یافتــن کرامــت ذاتی انســان را فراهــم می کند. 
یافته هــا نشــان می دهــد مبانــی معرفتــی ریشــه های شــناخت و درک حقایــق هســتی را بــرای 
انســان فراهــم می کنــد. انســان بــا شــناخت آفاقــی و انفســی، بــه عظمــت خالــق هســتی پــی 
می بــرد و ایــن شــاخت تــوأم بــا تفکــر و عقانیــت، راه هــای کســب کرامــت و عــزت انســان را 
ــرای کســب کرامــت  ــی ب ــه الگــوی عمل ــی ارزشــی نشــان می دهــد ک ــد. مبان فراهــم می کن
ــت از اهــل بیــت )علیهم الســام(  ــه ارزش هــای الهــی و اســامی و تبعّی انســانی، پایبنــدی ب
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اســت. از ایــن رو، علــی )علیه الســام( در خطبــۀ 109 نهج الباغــه تمّسک جســتن بــه فرهنــگ 
رضــوی و به طــور کلــی مکتــب اهــل بیــت )علیهم الســام( را  راه نجــات و رســتگاری و کرامــت 
والمالئكــۀمختلــفوالرســالۀمحــطوالنبــوةامــت اســامی معرفــی و مــی فرمایــد: »شــجرة

معــادنالعلــموينابیــعالحكــم«. 

بی تردیــد، مبانــی کرامــت انســانی از منظــر آموزه هــای دینــی، منحصــر در مبانــی و 
ــز همچــون هستی شناســی، انسان شناســی  ــی دیگــری نی ــای ذکرشــده نیســت. مبان گزاره ه
و... در تبییــن مبانــی کرامــت انســانی، جــای بحــث و تحقیــق دارد کــه از حوصلــه ایــن مقالــه 
ــۀ دینــی و ارزشــی و  ــن پژوهــش از زاوی ــاز دارد. ای ــه پژوهــش مســتقلی نی خــارج اســت و ب
بــر اســاس ســه اصــل و بنیــان محکــم قرآنــِی ایمــان، علــم و عمــل صالــح، الگویــی جدیــد از 

ــه داده اســت.  کرامــت انســانی ارائ

بنابرایــن، بــر اســاس منظومــه مضامیــن مبانــی کرامــت انســانی از منظــر آموزه هــای دینــی 
بــا تأکیــد بــر فرهنــگ رضــوی، می تــوان 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 شــکل گیری کرامــت انســانی نشــان دهــد، ارائــه نمــود. بــر اســاس ایــن مــدل مفهومــی، 
مبانــی اعتقــادی کرامــت انســانی خمیرمایــۀ تبیین و تحلیــل مبانی کرامت انســانی را تشــکیل 
ــه  ــان ب ــاد و ایم ــتحکم اعتق ــه های مس ــر ریش ــانی ب ــت انس ــد کرام ــت تنومن ــد. درخ می ده
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 می کند.

شکل1-2. مدل مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
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