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چکیده
شــناخت جایــگاه انســان و بررســی ابعــاد و ویژگیهــای مختلــف او یکــی از موضوعــات محــوری در
تعالیــم ادیــان آســمانی ـ بهویــژه اســام ـ و مکاتــب بشــری شــمرده شــده و تالشهــا و راهکارهــای
فراوانــی بــرای رســیدن او بــه ســعادت نهایـیاش کــه در گــر ِو کرامــت و عــزت اســت ،صــورت گرفتــه
اســت؛ کرامــت بهمعنــای شــرافت ،عــزت و ارجمنــدی ،کــه محــل بحــث و نقطــۀ برخــورد دیــن
مبیــن اســام بــا علــوم بشــری اســت .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی ابعــاد و آثــار کرامــت انســانی در
ســیرۀ امــام رضــا (علیهالســام) و روانشناســی بــود کــه تــاش شــد بــا اســتفاده از اســناد و منابــع
کتابخان ـهای و بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،از نــوع تحلیــل محتــوا ،کرامــت انســانی از منظــر هــر
دو دیــدگاه بررســی شــود .نتایــج پژوهــش نشــان داد ،از دیــدگاه امــام رضــا (علیهالســام) خاســتگاه
کرامــت انســانی ،ذاتــی و وابســته بــه روح الهــی بــوده ،جهتگیــری معنــوی و متعالــی داشــته و
هدفــش رســیدن بــه قــرب الهــی و خلیفــه خــدا شــدن در زمیــن اســت کــه بــا تقــوا و بندگــی بــا
محوریــت خــدا از قــوه بــه فعــل در میآیــد .امــا در روانشناســی ،عــزت نفــس از عوامــل درون فــردی
و بیرونــی حاصــل شــده ،خاســتگاه آن نیازهــا (کمبودهــا) و هــدف رفــع نیازهــا در محیــط مــادی و
شــکوفایی ظرفیتهــای انســانی جهــت کســب موفقیــت و پیشــرفت اســت.
کلیدواژههــا :کرامــت انســانی ،امــام رضــا (علیهالســام) ،مکاتــب روانشناســی ،شــناخت انســان،
روانشناسی.
 .1استاد گروه علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه تبریزbadri_rahim@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبریز(نویسنده مسئول)omidebrahimi 66 @gmail.com :
 .3دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبریزdelarammohamadi 23 @gmail.com :

سال هفتم ،شماره  ،26تابستان  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

101

102
مقدمه
انســان بهعنــوان اشــرف مخلوقــات ،جایــگاه خاصــی در جهــان دارد .تعییــن جایــگاه و منزلــت

انســان در نظــام هســتی ،موضــوع مهمــی اســت کــه شایســتۀ توجــه اســت .زمانــی کــه از

جایــگاه و منزلــت آدمــی در جهــان هســتی ســخن میگوییــم ،تعییــن میــزان قابلیتهــای
مــادی ،فیزیکــی ،اقتــدار و بهرهمنــدی انســان در مقایســه بــا دیگــر حیوانــات و موجــودات

نیســت ،بلکــه مقصــود از تعییــن منزلــت و ارزش انســان ،قضــاوت دربــارة ارزشهــای معنــوی
و اخالقــی اوســت؛ بــه ایــن معنــا کــه نــوع انســان ،نــه لزوم ـاً تکتــک افــراد آن ،دارای چــه
نــوع جایــگاه و ارزشــی در نظــام هســتی است؟(ســیدینیا .)1386 ،در همیــن راســتا ،بررســی
تاریــخ مکاتــب و ادیــان نشــان میدهــد یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در قلمــر ِو حقــوق،
فلســفه ،اخــاق و عرفــان ،ارزش یــا همــان «کرامــت انســانی» اســت زیــرا ایــن موضــوع پایــه و

اســاس بســیاري از حقــوق ،امتیازهــا و تکالیــف انســانی اســت .کرامــت انســانی ،نهتنهــا بهمنزلۀ

یــک حــق یــا مجموعـهاي از حقــوق غیــر قابــل ســلب و انتقــال اســت ،بلکــه محــور و مبنــاي
حقــوق بشــر تل ّقــی میشــود .پیشــرفت و توســعۀ پایــدار در هــر جامعـهاي در گــر ِو رعایــت آن
اســت کــه در صــورت بیتوجهــی بــه ایــن اصــل و نبــو ِد التــزام عملــی بــه آثــار آن ،ارزشهایــی

چــون عدالــت ،آزادي ،برابــري و صلــح در روابــط داخلــی و بینالمللــی ،مفهــوم خود را از دســت

خواهــد داد و در ایــن صــورت ،شــاهد جهانــی پــر از ظلــم ،بیعدالتــی ،بیمهــري ،خشــونت،

جنــگ ،تجــاوز و تبعیــض خواهیــم بــود و آرمــان «تشــکیل امــت واحــد جهانــی» بــه خطــر
خواهــد افتــاد (رحیمینــژاد.)114 :1390،

از ســوی دیگــر ،امــروزه بــا ورود بشــر بــه دوران جدیــد ،عــاوه بــر ایجــاد تحوالت چشــمگیر و

اساســی در عرصههــای مختلــف ،زیرســاختهای تفکــر انســان هــم بــه چالــش کشــیده شــده
و بازتــاب ایــن تحــوالت در حوزههــای دینــی نیــز اثرگــذار بــوده اســت .از جملــه موضوعــات

مهــم کــه کوش ـشهای فراوانــی را در پــی داشــته ،موضــوع جایــگاه و کرامــت انســان و نــوع
نــگاه ادیــان و مکاتــب بــه وی بــوده اســت (فخــار طوســی.)4 :1382 ،

ن علمــی نظریههــای متفــاوت و بلکــه متضــادی ارائــه
بــرای تعییــن جایــگاه انســان در متــو 
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شــده اســت .فرویــد بــه انســان نــگاه بدبینانــه داشــت .کانــت انســان را «لــوح ســفید» نامیــد

و انســانگرایان ،انســان را محــور و کانــون حقایــق و فضایــل نظــام هســتی میدانســتند .امــا
در تعالیــم ادیــان آســمانی ـ بهویــژه اســام ـ پــس از مســئله خــدا ،انســان محوریتریــن

موضــوع بهشــمار آمــده و آفرینــش جهــان ،فرســتادن پیامبــران و نــزول کتابهــای آســمانی
بــرای رســیدن او بــه ســعادت نهایـیاش کــه در گــر ِو کرامــت انســانی اســت ،صــورت گرفتــه

اســت (یداهللپــور .)2 :1388 ،از منظــر دیــن مبیــن اســام ،مهمتریــن و در عیــن حــال
ارزشــمندترین گوهــری کــه خداونــد متعــال در خلقــت انســان بــه وی عطــا فرمــوده روح

الهــی اســت کــه منشــأ کرامــت انســانی اســت .ایــن ویژگــی مهــم کــه خداونــد افتخار داشــتن
آن را فقــط بــه اشــرف مخلوقــات خــود داد ،موجــب تمایــز انســان از ســایر موجــودات شــد و

همــه فرشــتگان مأمــور شــدند در برابــر وی ،ســر تعظیــم فــرود آورنــد .از نظــر حضــرت علــی

(علیهالســام) خضــوع و خشــوع و ســجدة فرشــتگان در برابــر انســان بهســبب کرامــت او
بــود .بــه تعبیــر دیگــر ،فرشــتگان در مقابــل کرامــت انســانی بــه ســجده افتادنــد (قاضـیزاده و
حســینی .)120 :1386 ،در مطالعــات اســامی بهویــژه در حــوزۀ اخــاق ،بــا اســتناد بــه آیــات

و روایــات ،دارا بــودن احســاس عــزت و کرامــت نفــس ،تســهیلکنندۀ میــل بــه فضایــل اخالقی

برشــمرده شــده و مباحثــی در مرزبنــدی تکبــر (خیــاء) ،متکبــر (مختــال) ،پســت (لئیــم) بــا

کریــم و حرمــت نفــس صــورت گرفتــه اســت .در بیــن معاصــران از حکمــای اســامی ،شــهید
مطهــری« کرامــت نفــس» را محــور اخــاق اســامی و تبلــور عینــی خــود حقیقــی در اخــاق
کرمنــا بنـیآدم»...
میدانســت و از آن بــه نــام «اخــاق مکرمتــی» یــاد کــرده کــه از آیــۀ « لقــد ّ
اخــذ نمــوده اســت (ســلیمانی ابهــری و ســلیمانی ابهــری.)4 :1393 ،

در علــم روانشناســی از کرامــت انســان بــه عـ ّزت نفــس 1تعبیــر شــده کــه در چند دهــۀ اخیر

بهعنــوان یکــی از جنبههای«خــود» و نیازهــای اساســی انســان ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه
(همــان )4 :و بــه معنــای بــاور و اعتقــادی اســت کــه فــرد ،دربــارۀ ارزش و اهمیــت خــود دارد.

در حقيقــت ،برداشــت و قضاوتــي كــه افــراد از خــود دارنــد ،تعيينكننــدۀ چگونگــي برخــورد
آنــان بــا مســائل مختلــف اســت .فــردي كــه عــزت نفــس پاييــن دارد و بــراي خــود ارزش و
1. self-esteem
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احترامــی قايــل نيســت ،ممكــن اســت دچــار انــزوا ،گوشـهگيري و يــا پرخاشــگري و رفتارهــاي

ضداجتماعــي شــود .هــر چــه فــرد از خودبــاوري و عــزت نفــس باالتــري برخــوردار باشــد،
ّ

موقعيــت و كارآمــدي باالتــري دارد و از آســيبهاي روانــي ـ اجتماعــي نيــز مصــون خواهــد
مانــد (شــیهان .)1383 ،مازلــو ،روانشــناس انســانگرا ،یکــی از نیازهــاي اساســی انســان را

نیــاز بــه عــزت نفــس یــا احتــرام بــه خــود میدانــد کــه شــامل احســاس شایســتگی ،کفایــت
و مهــارت اســت؛ یعنــی نیــاز فــرد بــه ایجــاد تصویــر مثبــت در دیگــران نســبت بـــه خــود (نقل
از ســیف.)1376 ،

نتایــج پژوهشهــای روانشناســی حکایــت از آن دارد كــه افزايــش عزت نفس براي پيشــگيري

از مشــكالتي كــه ممكــن اســت بــر اثــر عــزت نفــس پاييــن بــراي نوجوانــان بهوجــود آيــد،
ضــروري اســت ( )Teri ,2002و عــزت نفــس بــاال نقــش ســازندهای در ســازگاری اجتماعــی

()Kata & Joiner ,2002؛ الگوهــای پیشــرفت ،عملکــرد ،تعامــل بــا دیگــران و ســامت روانــی
()Kubota & Sasaki ,2005؛ مســئولیتپذیری (ســهیلی)1387 ،؛ کیفیــت زندگــی ،توانمنــدی
و ارزشــمندی (مــان و همــکاران2004 ،؛ نقــل از احمــدی )14 :1393 ،دارد .در مجموع ،بیشــتر

مطالعــات ایــن مطلــب را تأییــد میکننــد کــه عــزت نفــس بــاال از عوامــل مثبــت و مؤثــر بــر

بهداشــت روانــی و عــزت نفــس پاییــن از عوامــل مســتعدکنندۀ ناراحتیهــای روانــی اســت
(بخشــی ارجنکــی ،شــریفی و قاســمی پیــر بلوطــی.)61 :1394 ،

بررســی دقیــق مطالعــات صورتگرفتــه در زمینــۀ کرامــت انســانی نشــان میدهــد بیشــتر

تحقیقــات بــه مــواردی از جملــه اســباب و زمینههــای کرامــت انســانی از دیــدگاه نهجالبالغــه

(طاهــری)1384 ،؛ مؤلفههــا و مبانــی کرامــت انســان (علیخانــی1385 ،؛ وارلیــوس)2012 ،؛

عوامــل نقــض و ارتقــای کرامــت انســان (غفــارزاده1386 ،؛ جکبســون و جکبســون)2009 ،؛ و

ابعــاد کرامــت انســانی در مدیریــت و پیامدهــای حاصــل از آن( پورســعید و زایــر کعبــه1392 ،؛

ســلمازی )2013 ،پرداختهانــد (نقــل از معمــارزاده و همــکاران .)59 :1394 ،آنچــه در ایــن

تحقیقــات مغفــول مانــده ،مطالعــۀ تطبیقــی و مقایســۀ دیدگاههــای روانشــناختی بــا ســیرۀ

معصومیــن (علیهمالســام) اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه دیدگاههــای متفــاوت و مملــو از

افــراط و تفریــط در مکاتــب مختلــف دربــاره جایــگاه انســان و نــگاه متعالــی اســام نســبت بــه
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کرامــت انســان و تأثیــر کرامــت انســانی در حفــظ ارزشهــای معنــوی و انســانی و ســامت
فــردی و اجتماعــی ،نــگارش ایــن پژوهــش و مطالعــۀ تطبیقــی اهمیــت زیــادی دارد .بــر ایــن

اســاس ،پژوهشــگر کوشــیده اســت بــرای بررســی عمیــق ديدگاههــاى مكاتــب الهــى و مكاتــب

بـــشرى دربــاره جایــگاه انســان ،دیــدگاه امــام رضــا (علیهالســام) را بهعنــوان نمونــۀ کامــل
الگــوی اســامی و دیــدگاه روانشناســی را بهعنــوان نمونــۀ مکتــب بشــری دربــارۀ کرامــت

انســانی ارائــه کنــد .بنابرایــن ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی جایــگاه و کرامــت انســانی از

منظــر امــام رضــا (علیهالســام) و روانشناســی اســت .ســعی شــده در بررســی موضــوع ،ضمــن
بیــان نقــاط اشــتراک و افتــراق ایــن دو دیــدگاه ،زمینــهای بــرای نظریهپــردازی در حــوزۀ

روانشناســی اســامی فراهــم آیــد.
روش پژوهش

پژوهــش پيــش رو از نظــر شــیوۀ گــردآوری اطالعــات ،کتابخانهاي و اســنادي اســت و به روش

توصيفــی ـ تحليلــی ســامان يافتــه اســت و میکوشــد بــا تمرکــز بر ســيرة هشــتمين پيشــواي

الرضــا (علیهماالســام) مفهــوم ،خاســتگاه و ابعــاد کرامــت
شــيعيان ،امــام علیبنموســی ّ

انســان را در کالم گهربــار و رفتــار تابنــاک آن حضــرت بررســی کنــد و تحلیلــی روانشــناختی
از موضــوع را نیــز ارائــه دهــد.

مفهوم کرامت
واژه «کرامــت» از مــادۀ «ک ر م» و مصــدر اســت بــه معنــا زرگــى ورزيــدن ،ارجمنــدی و

بخشــندگى .ابنمنظــور نوشــته اســت« :کریــم اســم اســت بــراي چيــزي يــا کســی کــه همــة

اوصــاف ســتودنی را در خــود داشــته باشــد .ايــن واژه متضــاد لئيــم اســت .ايــن صفــت در اصــل
بــر انســان اطــاق میگــردد ،ا ّمــا گاه در کاربــرد عــام خــود بــراي مــوارد ديگــري نيــز بــه کار

رفتــهاســت و بــراي وصــف موجــودات ديگــر ماننــد اســب ،شــتر و درخــت نيــز بــه کار گرفتــه
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میشــود( ».نقــل از نورایــی و ســلیمانی .)167 :1392 ،در «مفــردات» دربــارۀ واژه «کــرم»
آمــده اســت ...« :هــرگاه انســان بــا ایــن واژه وصــف شــود ،اســمی اســت بــرای اخــاق و افعــال

پســندیدهای کــه از انســان ظاهــر میشــود [ و نشــان از بزرگــواری او دارد] و واژه کریــم تــا
وقتــی کــه آن رفتــار و اخــاق ظاهــر نشــود ،گفتــه نمیشــود( ».راغــب اصفهانــی1404 ،ق:

 .)428بیشــتر لغتشناســان ،کرامــت را بهمعنــای شــرافت ،بزرگــواری و در مقابــل دنائــت و

پســتی آوردهانــد ،کــه معنــای حقیقی آن بزرگمنشــی ،بزرگــواری و شــرافت اســت .در مجموع
میتــوان گفــت« :کرامــت بهمعنــای نزاهــت از پســتی و فرومایگــی اســت و کریــم یعنــی روح

بزرگــوار و منــزه از هــر پســتی .بدیــن معنــا ،کرامــت در برابــر دنائــت قــرار میگیــرد و کریــم
در مقابــل دنــی» (جــوادی آملــی.)21-22 :1366 ،

در روانشناســی از کرامــت نفــس بــا واژۀ عــزت نفــس یــاد شــده و عبــارت اســت از میــزان

ارزشــی کــه اطالعــات درون خودپنــداره بــرای فــرد دارد و از اعتقــادات فــرد دربارۀ تمــام صفات

و ویژگیهایــی کــه در او هســت ،سرچشــمه میگیــرد (حســنوند و خالدیــان .)232 :2012 ،بــه
عبــارت دیگــر ،عــزت نفــس هــر فــرد بــر اســاس ترکیبــی از اطالعــات عینــی دربــارۀ خــودش

و ارزشــیابی ذهنــی آن اطالعــات بنــا نهــاده میشــود .بنابرایــن ،عــزت نفــس یعنــی ارزشــی
کــه اطالعــات درونــی خودپنــداره بــراي فــرد دارد و از اعتقــادات فــرد دربــارۀ تمــام صفــات و

ویژگیهایــی کــه در اوســت ،ناشــی میشــود .ایــن خودپنــداره کــه مفهــوم عــزت نفــس را

میســازد از تأثیــر محیــط بیرونــی شــکل میگیــرد (کاونــدی و صفوراییپاریــزی:1391 ،

 .)168پــس عــزت نفــس در میــان اندیشــمندان اســام و روانشناســی بهمعنــای ارزشــمندی،
کارایــی مفیــد و احتــرام قایلشــدن بــه خــود را در بــردارد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه کرامــت و عــزت

نفــس در اندیشــۀ دینــی در قالــب اندیشــه و رفتــار کــه بیشــتر ناظــر بــه امــور معنــوی اســت
تجلــی یافتــه امــا در روانشناســی بیشــتر ناظــر بــه امــور مــادی و محیطــی اســت.

انواع کرامت
در ایــن قســمت ابتــدا بهطــور خالصــه ابعــاد کرامــت انســانی از منظــر روانشناســی بیــان
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شــده و ســپس بهصــورت گســتره انــواع کرامــت از دیــدگاه امــام رضــا (علیهالســام) تحلیــل

و تبییــن گشــته اســت.

انواع کرامت یا عزت نفس در روانشناسی
در روانشناســی ،بــه دلیــل خاســتگاه و جهتگیــری فکــری روانشناســان هــر دوره ،تعریــف

واحــدی از پدیدههــای انســانی و ماهیــت انســان ارائــه نشــده اســت .لــذا بــرای روشنشــدن
ـم روانشناســی دربارۀ انســان و اهــداف وی مطرح و ســپس
موضــوع ،ابتــدا نگــرش مکاتــب مهـ ّ

بــه مقولــۀ عــزت نفــس پرداختــه میشــود.

الــف) مکتــب روانــکاوی :ایــن مکتــب را فرویــد بنــا نهــاد .به نظــر وی ،انســان تابــع اصل جبر

روانــی اســت و توســط نیروهــای غریــزی ناخــودآگاه  -کــه بحثبرانگیزتریــن آن غریزه جنســی
اســت -هدایــت میشــود .ایــن نیروهــا را میتــوان بــه ســطح آگاهــی آورد و در اختیــار گرفــت.

از ایــن دیــدگاه ،آگاهــی ســبب آزادی و جهــل باعــث بردگــی میشــود و جبــر روانــی زمانــی

کاهــش مییابــد کــه خودآگاهــی بــه قســمت ناهشــیار افزایــش یابــد (شــفیعآبادی:1392 ،
 .)51پــس روانــکاوان انســان را دســتخوش نیروهــای زیستشــناختی و کشــمکشهای دورۀ
کودکــی میپندارنــد و برتــری او را در غلبــه و کنتــرل متعــادل ایــن کشــمکشها میداننــد و

چــون کانــون توجهشــان نســبت بــه گذشــته انســان اســت ،بــه نوعــی ســیر بــه ســوی کرامــت

و کمــال انســانی در ایــن مکتــب نادیــده گرفتــه شــده اســت.

ب) مکتــب رفتارگرایــی :در دیــدگاه رفتارگرایــان ،انســان ذاتـاً نــه خــوب اســت و نــه بــد؛ بلکه

یــگ ارگانیــزم تجربهگــر اســت کــه اســتعداد بالقــوهای بــرای هــر رفتــاری دارد امــا هــر رفتارش
بهوســیله عوامــل پیشــین تعییــن میشــود .ایــن مکتــب بــا نادیدهگرفتــن کامــل مفهــوم ارادۀ
آزاد و روح و منحصرســاختن مطالعــۀ آدمــی در رفتــار عینــی و مشــهود و قابــل اندازهگیــری ـ
محــرک و پاســخ ـ قابلیــت ارائــه یــک الگــوی انســانی دارای کرامــت را از خود ســلب میســازد

و از انســان تصویــری ارائــه میدهــد کــه بهوســیله عادتهایــش کنتــرل میشــود و بــر
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تغییــر و تحــول انســان از راه دگرگونســازی محیــط تأکیــد میکنــد (اســتونس.)158 :1363 ،
ج) مکتــب انســانگرایی :روانشناســی انســانگرایی کــه از رویکــرد اگزیستانسیالیســم نشــأت

گرفتــه ،برخــاف روانــکاوی ،امیــال و آرزوهــای سرکوبشــدة دوران کودکــی و یــا جبــر و عــدم

در زندگــی را قبــول نــدارد و بــا ر ّد دیــدگاه ماشــینی رفتارگرایــان ،خوشــبختی و بدبختــی هــر

انســان را محصــول ارادۀ خــود انســان میدانــد ،زیــرا انســان آزاد اســت و حــقّ انتخــاب دارد.

طبــق ایــن دیــدگاه ،عمده-تریــن عاملــی کــه انســان را بــه حرکــت وا مـیدارد نگرشــی اســت

کــه او نســبت بــه خــود و دنیــای اطرافــش دارد (گنجــی .)107 :1392 ،حامیــان جنبــش
انســانگرایی ســطح مطلــوب کمــال و رشــد انســان را فراســوی بهنجــاری میداننــد و چنیــن

اســتدالل میکننــد کــه نداشــتن بیمــاری عاطفــی تنهــا نخســتین گام ضــروری بــه ســوی
شــکوفایی
رشــد و کمــال اســت و انســان پــس از ایــن گام ،راهــی دراز در پیــش دارد و آن
ِ
تمــام اســتعدادهای خــود و معنایابــی بــرای تمــام رویداد-هــای زندگــی اســت (شــولتز و

شــولتز .)9 -5 : 1392 ،همچنیــن ،ارزشــیابی و تأییــد اجتماعــی و هــر آنچــه را کــه شــخص

تجربــه کنــد و باعــث پیشــرفت و ترقــی او گــردد را کمالآفریــن میدانــد و هــر موفقیتــی
در شــخص شــکوفا شــود را عــزت بهشــمار مــیآورد (مازلــو1371 ،؛ راجــرز1370،؛ نقــل از

محمدعلینــژاد و کمالونــد .)11 :1395 ،امــا بــاز بهدلیــل داشــتن نــگاه هســتیگرایانه بــه

انســان و نادیدهگرفتــن جوهــرۀ اصلــی وی کــه همــان نفخــۀ الهــی اســت ،بهنوعــی در توصیــف
کرامــت واقعــی انســان عقیــم مانــده اســت.

آنچــه میتــوان از مکاتــب روانشناســی برداشــت کــرد ایــن اســت کــه هیــچ یــک از آنهــا

از روح انســان بحــث نکردهانــد و اگــر روان را معــادل روح در نظــر بگیریــم ،در بررســی ایــن
موضــوع هــم نقــش محیــط ،وراثــت ،اجتمــاع و خــود تجربــۀ انســانی را در نظــر گرفتهانــد
و ســیر بــه ســوی کمــال (تحقــق اســتعدادهای انســانی) را در محــدودۀ ایــن موضوعــات

پذیرفتهانــد .مطابــق تفســیرهای پیشــین ،در روانشناســی از کرامــت انســانی بــه عــزت نفــس
تعبیــر شــده کــه روانشناســان ،بــراي بررســی و اندازهگیــري عــزت نفــس ،آن را بــه پنــج

حیطــه تقســیم کردهانــد :عــزت نفــس اجتماعــی ،تحصیلــی ،خانوادگــی ،جســمانی و عــزت

نفــس کلــی (.)Pope ,1988
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«عــزت نفــس اجتماعــی» مشــتمل بــر عقایــد فــرد دربــارۀ خــودش بهعنــوان یــک دوســت

بــراي دیگــران اســت« .عــزت نفــس تحصیلــی» بــا ارزشــیابی فــرد از خــودش بهعنــوان یــک

دانشــجو یــا دانشآمــوز در زمینــه تحصیلــی ســروکار دارد« .عــزت نفــس جســمانی» ترکیبــی

از ویژگیهــای جســمانی و تواناییهــای بدنــی اســت و بــر رضایــت فــرد از وضعیــت فیزیکــی

و قابلیتهــای جســمانی خــود مبتنــی اســت« .عــزت نفــس خانوادگــی» ارزیابــی و قضــاوت
فــرد در جایــگاه عضــوي از خانــواده اســت کــه در اثــر تعامــل فــرد بــا اعضــاي خانــواده در وي

بهوجــود میآیــد و «عــزت نفــس کلــی» بــر ارزیابــی فــرد از خــودش در تمــام زمینههــا
مبتنــی اســت .عــزت نفــس کلــی در احساســاتی نظیــر «مــن یــک شــخص خــوب یــا بــد

هســتم» یــا «مــن بیشــتر چیزهــا دربــارۀ خــودم را دوســت دارم یــا نــدارم» منعکــس میشــود
(پــوپ1988 ،؛ نقــل از تورایــی و صفورایــی پاریــزی.)171-169 :1391 ،

ب) انواع کرامت در اسالم
بــه اعتقــاد برخــي از متفكــران ،در سراســر خلقــت ســه نــوع كرامــت متصــور اســت.1 :

«كرامــت ملكوتــي» كــه فراطبيعــي صــرف و مربــوط بــه مالیــك ،عــرش الهــي ،حامــان عرش
و خداســت« .2 .كرامــت طبيعــي» كــه مربــوط بــه موجــودات طبيعــي اســت .از ايـنرو ،خداوند

گياهــان را بــا وصــف كرامــت يــاد ميكنــد و ميفرمايــد :آیــا بــه زمیــن ننگریســتهاند کــه
چقــدر از هــر گونــه گیاهــان نیکــو در آن رویانیدهایــم (شــعرا« .3 1)7 /كرامــت رفيــع انســاني»
كــه از تلفيــق بيــن طبيعــت و فراطبيعــت و از جمــع ســالم ميــان كرامــت ملكوتــي و كرامــت
طبيعــي حاصــل شــده اســت (جــوادي آملــي .)327 :1381 ،بيــان قــرآن در زمينــۀ كرامــت

انســان دوگونــه اســت :در بخشــي از آيــات از كرامــت ،ارجمنــدي انســان و برتــري او بــر ديگــر
موجــودات ســخن بــه ميــان آمــده اســت (اســراء70 /؛ مؤمنــون14 /؛ تيــن14 /؛ لقمــان )2 /و

در برخــي انســان مــورد نكوهــش قــرار گرفتــه و حتــي دون بــودن او از حيوانــات مطــرح شــده
اســت (نســاء28 /؛ معــراج16 /؛ ابراهيــم 34 /؛ احــزاب72 /؛ اعــراف179 /؛ تيــن5 /؛ نقــل ازصادق
 .1أَ َول َْم يَر ْوا إِل َى ْ َ
ال ْر ِ
ِيم
ض ك َْم أَنْبَ ْتنَا فِي َها ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍج َكر ٍ
َ
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پــور .) 53-54 : 1386 ،از ایــن مطالــب اینگونــه برداشــت میشــود کــه انســان دارای اقســام
مختلفــی از کرامــت اســت.

بــر اســاس نظــر برخــی عالمــان ماننــد ع ّ
المــه جعفــري و همفكرانــش ،کرامــت انســان بــه دو

نــوع «کرامــت ذاتــی» و «کرامــت اکتســابی» تقســيم میشــود.
 .1کرامت ذاتی

منظــور از کرامــت ذاتــی ،آن کرامــت و وااليـیای اســت کــه همــة انســانها از آن برخوردارنــد

و تــا زمانــی کــه بــا ارتــكاب جنايــت و دس ـتيازي بــه خيانــت آن را زايــل نكننــد ،کرامــات

آنــان باقــی اســت زیــرا خداونــد انســان را بهنحــوي آفريــده اســت كــه در مقايســه بــا برخــي

موجــودات ديگــر از لحــاظ ســاختمان وجــودي ،از امكانــات و مزايــاي بيشــتري متنعــم اســت و
يــا تنظيــم و ســاختار امكاناتــش بــه شــكل بهتــر صــورت پذيرفتــه و از دارايي و غناي بيشــتري

برخــوردار اســت (رمضانــي ،بــي تــا .) 56 :ايــن نــوع امكانــات حاكــي از عنايــت ويژه حــق تعالي

بــه نــوع انســان اســت و كليــۀ انســانها از آن متنعمانــد .بنابرايــن ،هيچكــس نبايــد بهخاطــر
برخــورداري از آن ،بــر موجــودي ديگــر فخــر بفروشــد و آن را مــاك ارزشــمندي و تكامــل

انســاني خــود بدانــد زیــرا ايــن كرامــت بــه اختيــار انســان ارتباطــي نــدارد و نــو ِع انســان ،الجرم
از ايــن كرامــت متمتــع اســت .آياتــي ماننــد آيه 4ســوره تيــن (مــا انســان را در بهتریــن صورت
و نظــام آفریدیــم)1؛ آيــه 70ســوره اســراء (و بهتحقیــق فرزنــدان آدم را گرامــی داشــتیم) 2و

آيــات متعــددي كــه از تســخير جهــان آفرينــش و آنچــه در زميــن اســت بــراي انســان ســخن

ميگوينــد ،همــه بــر كرامــت تكوينــي و ذاتــي نــوع انســان داللــت دارنــد (صالحــی و عباســی،

 .)46 :1390عالمــه جعفــري (ره) ذيــل ايــن آيــه چنيــن نگاشــته اســت« :ايــن آيــه بــا کمــال
صراحــت اثبــات میکنــد کــه خداونــد متعــال فرزنــدان آدم را ذاتـاً مــورد تكريــم قــرار داده و
آنــان را بــر مقــداري فــراوان از کائنــات برتــري داده اســت .بههميــن دليــل ،قاطــع و صريــح،

حيثيــت را بــراي همديگــر بهعنــوان يــک حــق بشناســند و
افــراد انســانی بايــد ايــن کرامــت و
ّ
 .1ل َ َق ْد َخ َل ْقنَا ْ ِ
ويم
سان في أَ ْح َسنِ تَ ْق ٍ
النْ َ
َ .2و ل َ َق ْد ك ََّر ْمنا بَنِي آ َد َم
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خــود را برابــر آن حــق مكلّــف ببيننــد( ».جعفــري.)80 :1370 ،
كرامــت ذاتــي خــود بــه دو شــكل ظاهــري و معنــوي تحقــق يافتــه اســت :تكريــم ظاهــري

مثــل :ايســتادن ،راه رفتــن ،خــوردن و آشــاميدن بــا دســت ،قــدرت نوشــتن ،اعتــدال مــزاج،

تســلط بــر طبيعــت ،تهيــه اســباب معــاش و امثــال آن كــه در كالم برخــي مفســران آمــده
اســت و تكريــم معنــوي انســان بــه عقــل ،كــه بســياري از تكريمهــاي ظاهــري از آن نشــأت

ميگيــرد و انســان را بــر ســاير حيوانــات ترجيــح داده اســت .ايــن نعمــت كــه عظيمتريــن و

محبوبتريــن نعمــت خداونــد اســت ،انســان را در تشــخيص حــق و باطــل ،خيــر و شــر ،صــاح
و فســاد و حســن و ُقبــح داللــت ميكنــد .تكامــل زندگــي بشــر از ايــن نعمــت نشــأت ميگيرد.

هــر يــك از ايــن دو تكريــم شــامل كليــه انســانها ميشــود .نهتنهــا رنــگ ،نــژاد ،قبيلــه و ...در

آن تأثيــري نــدارد ،بلكــه مالكهــاي برتــري حقيقــي ماننــد ايمــان ،علــم ،جهــاد و ...نيز نقشــي

نــدارد .از ايــنرو ،قــرآن كريــم جميــع فرزنــدان آدم (علیهالســام) را مشــمول ايــن تكريــم

كرمنــا بن ـيآدم )...پــس انســانها در حقيقــت مشــمول تكريــم
معرفــي كــرده اســت (و لقــد ّ
اجبــاري ميشــوند (جــوادي آملــي1381 ،؛ نقــل از صالحــی و عباســی.)47 :1390 ،
 .2کرامت اکتسابی
مقصــود از كرامــت اكتســابي ،حصــول بــه كماالتــي اســت كــه انســان در پرتـ ِو تقــوا ،ايمــان

و عمــل صالــح خــود بــه دســت مـيآورد .ايــن نــوع كرامــت ،منبعــث از تــاش انســان بــوده و
معيــار ارزشهــاي انســاني و مــاك تقــرب در پيشــگاه خداونــدي اســت .بــا ايــن كرامــت اســت
كــه ميتــوان واقعـاً انســاني را بــر انســان ديگــر برتــر دانســت (صادقپــور .) 55 :1386 ،همــه

انســانها اســتعداد رســيدن بــه ايــن كمــال و كرامــت را دارنــد ،ولــي برخــي بــه آن دســت

مييابنــد و برخــي فاقــد آن ميماننــد .آنچــه مــورد توجــه قــرآن كريــم اســت ،تفــاوت مراتبــي
اســت كــه از تقــوا نشــأت ميگيــرد .1از ايـنرو ،مــاك تفــاوت درجــات انســانها از يكديگــر و

بــه بيــان ديگــر ،مــاك قــرب و بعــد بــه ذات اقــدس الهــي كــه در نتيجــه ،تفــاوت در ميــزان
َ
نداهلل ِ أَت َقاکُم (حجرات)13/
کر َم ُکم ِع َ
 .1ا ِ َّن أ َ
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تم ّتــع از كرامــت الهــي را بــه همــراه خواهــد داشــت ،بايــد بــه نحــو كامـ ً
ا اختيــاري باشــد تــا

انســانها بــا تكيــه بــر همــت و مجاهــدت خــود آن را تحصيــل نماينــد .چنانكــه قــرآن كريــم
ميفرمايــد :ســعى و تــاش شــما در زندگــى گوناگــون و مختلــف اســت( 1لیــل .)4 /از آنجاكــه

همتهــاي آدميــان متفــاوت اســت ،كرامتــي كــه انســانها كســب ميكننــد نيــز متفــاوت
اســت (ســليمي زارع و قاضــي زاده.)72 :1386 ،

نکت ـهای کــه بایــد بــرای روشنشــدن ادامــه بحــث بعــد از بیــان انــواع کرامــت انســان بــه

ـتعد کمــال و
آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در جهانبینــی اســامی ،انســان موجــودی مسـ ّ

جاودانگــی اســت .پــس هرجــا از عوامــل ارتقادهنــدۀ کرامــت انســان در دیــن مبیــن اســام و

ســیره معصومیــن (علیهمالســام) ســخنی بهمیــان آیــد همــان کرامــت اکتســابی اســت ،زیــرا

در کرامــت ذاتــی ،تمــام انســانها یکســان هســتند و هیــچ تفاوتــی در میــان نیســت امــا آنچــه
ســبب تمایــز و برتــری انســانها نســبت بــه همدیگــر میشــود ،کرامتــی اســت کــه انســان آن

ـم و کیــف آن در انســانهای مختلــف متفــاوت
را در دنیــا و بــا قــوۀ اختیــار کســب میکنــد و کـ ّ
اســت و اساسـاَ میــزان و عمــق آن بــه میــزان معرفــت ،پارســایی و جایــگاه هرکس نــزد خداوند
بســتگی دارد (افتخــاری و اســدی.)31 :1392 ،

ج) انواع کرامت از منظر امام رضا (علیهالسالم)
حکایــت یکــی از اهالــی بلــخ کــه در ســفر حضــرت رضــا (علیهالســام) بــه خراســان همــراه

ایشــان بــوده اســت ،بــه روشــنی گویــای ســیره حضــرت دربــاره کرامــت انسانهاســت« .بــا

امــام رضــا (علیهالســام) در ســفر بــه خراســان همــراه بــودم .روزي ســفرهاي طلبيــد و تمــام

خدمتــكاران و غالمــان را نــزدش فراخوانــد .گفتــم :فدايتــان شــوم! کاش بــراي اينــان ســفرهاي
جداگانــه میانداختيــد .فرمــود :دســت بــردار! خــداي همــة مــا يكــی اســت؛ پــدر و مــادر

همــه يكــی اســت و پــاداش نيــز بــه اعمــال اســت( 2».کلینــی1388 ،ق ،ج 230 :8؛ مجلســی،
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1403ق ،ج .)141 : 49در یــک بخــش ایــن روایــت کــه بســیار گویــا و روشــن اســت ،امــام

رضــا (علیهالســام) بــا تکیــه بــر اصالــت یکســان و متعالــی آدمــی میفرماینــد « :خــدای همــه
مــا یکــی اســت ،همــه از یــک پــدر و مادریــم» .امــام رضــا (علیهالســام) بــا نشســتن بــر ســر

یــک ســفره بــا خدمتکارانشــان کــه از لحــاظ ظاهــر و موقعیــت اجتماعــی از دیــد مــردم

جایگاهــی ندارنــد ،بــه آنــان کرامــت میبخشــد و مالــک ایــن رفتــار را تســاوی انســانها از
لحــاظ کرامــت ذاتــی برمیشــمارد زیــرا خــدای همــه و پــدر و مادرمــان یکــی اســت (جالئیــان

اکبرنیــا و محمــدی .)123 :1394 ،یعنــی همــه انســانها دارای کرامــت ذاتــی هســتند و از ذات

و اصلــی یکســان کــه متعلــق بــه خداســت ،برخوردارنــد .در بخــش پایانــی بــا بیــان جملــه
«ال ْ َجـ َز َاء ب ِ ْ َ
ال ْع َمـ ِ
ـال» بــه کرامــت اکتســابی بشــر کــه در ســایۀ ایمــان و تقــوا و اعمــال اختیــاری
اســت ،اشــاره کردنــد .یــا وقتــی شــخصی بــه امــام عــرض کــرد« :بــه خــدا ســوگند هیچکــس
در روی زمیــن از جهــت برتــری و شــرافت پــدران بــه شــما نمیرســد» امــام فرمودنــد :تقــوا بــه

آنــان شــرافت داد و اطاعــت پــروردگار آنــان را بزرگــوار ســاخت (ابنبابویــه ،1373 ،ج.)174 :2

نمونههــای متعــددی از برخــورد کریمانــة امــام رضــا (علیهالســام) بــا مــردم ثبــت شــده

کــه حضــرت بــر اســاس آموزههــای قــرآن ،بســیاری از تبعیضهــای اجتماعــی را کــه حاصــل
نادیــده انگاشــتن کرامــت انســانی اســت ،از میــان برداشــتهاند .ازایـنرو ،در ســیرة عملــی امــام

(علیهالســام) مشــاهده میشــود کــه هی ـچگاه بــه غالمــان و بــردگان خــود دشــنام ندادنــد،

بلکــه هنگامیکــه ســفرة طعــام انداختــه میشــد ،همــة غالمــان و خادمــان ،حتــی دربــان و

میرآخــور را بــه ســفرة غــذا مینشــاندند (ابنبابویــه ،1373 ،ج .)184 : 2بهعقیــدة امــام رضــا

حرانــی،
(علیهالســام) بدتریــن مــردم کســی اســت کــه غالمــش را شــاق بزنــد (ابنشــعبه ّ

1363ق448 :؛ نقــل از علــم الهــدی و شــریفی .)87 :1394 ،از ایــن ســخن مــوال ایــن حقیقــت
روشــن میشــود کــه «کرامــت انســان» در نــگاه و اندیشــة معصومیــن بهگون ـهای اســت کــه

نمیتــوان در ادبآمــوزیاش از شــاق و چــوب ســود بــرد زیــرا امــام بــا تعبیــری شــفاف ،مقــام

انســان را بــا چهارپایــان بهگونـهای مرزبنــدی کــرده اســت کــه جایــی را بــرای بهشالقبســتن
انســان نمیگــذارد (معادیخــواه.)10 :1386 ،
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خاستگاه کرامت
يكــی از نكتههــاي اساســی کــه بايــد بــه آن پرداخــت ،تعييــن خاســتگاه و منشــأ کرامــت

انســان اســت .انســانها بــه چــه دليــل کرامــت دارنــد و منشــأ کرامــت ايشــان چيســت؟ يــا بــه
تعبيــر ديگــر ،آدمــی کرامــت را از چــه منبعــی دريافــت کــرده اســت؟
الف) خاستگاه کرامت در روانشناسی
در روانشناســی عــزت نفــس هنگامــی بــه وجــود میآیــد کــه نیازهــاي ابتدایــی زندگــی

بهنحــو مناســبی ارضــا شــده باشــد .افــراد زمانــی از عــزت نفــس مطلــوب بهرهمنــد میشــوند
کــه بتواننــد در ســه شــرط متمایــز ،احساســات مثبتــی را تجربــه کننــد .ایــن ســه شــرط

عبارتنــد از :همبســتگی ،قــدرت و الگوهــا (کاونــدی و صفورایــی پاریــزی.)173 :1391 ،

شــرط اول همبســتگی ،احســاس پذیــرش یــا مقبولیــت اســت؛ بهویــژه در روابــط مهــم.

همچنیــن ،بهمعنــاي احســاس پذیرفتهشــدن و مــورد احتــرام قرارگرفتــن از ســوي دیگــران

نیــز بـهکار مـیرود .ایــن حــس از احساســات ،نگرشهــا ،راههــاي ارتبــاط و قــواي حاکــم بیــن
خانــواده بهوجــود آمــده اســت و بــه چگونگــی روابــط بیــن افــراد خانــواده وابســتگی زیــادي

حــس همبســتگی بیــن تمــام افــراد خانــواده یــا گــروه زمانــی بهوجــود میآیــد کــه
دارد.
ّ
ت بیــن آنهــا تقویــت شــود .دوم ،قــدرت کــه از منابــع و فرصتهــاي
کنشهــاي متقابــل مثبـ 
تأثیرگــذار بــر شــرایط زندگــی فــرد حاصــل میشــود .هنگامــی کــه فــرد در زندگــی از چنیــن

فرصتــی برخــوردار باشــد ،احســاس قــدرت خواهــد کــرد .منابــع مهــم بــراي بهدس ـتآوردن

حــس قــدرت عبارتنــد از :دانــش ،ســامتی ،قابلیــت جســمانی ،مهارتهــا ،توانایــی انجــام
ّ
کارهــاي دســتی ،تصمیمگیــري ،منابــع مــادي ،اطالعــات و تجــارب و الگوهــا .افــراد بایــد

ي انســانی ،فلســفی و عملیاتــی پیشــرو داشــته باشــند تــا آنهــا را بــراي
نمونههــا یــا الگوهــا 

ایجــاد ارزشهــاي معنــادار ،هدفــدار ،آرمانهــا و معیارهــاي شــخصی سرمشــق قــرار دهــد

(خورانــی.)173 :1387 ،
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ب) خاستگاه کرامت از منظر امام رضا (علیهالسالم)
ـر برتــری و منشــأ
بــا د ّقــت در متــون دينــی روشــن میشــود کــه از دیــدگاه قــرآن کریــم سـ ّ

کرامــت انســان اعــم از ذاتــی و اکتســابی نفخــه روح الهــی در اوســت کــه وی را مســجود مالئکه
قــرار داده اســت .جــوادی آملــی در ایــن بــاره میفرمایــد :مایــۀ کرامــت انســان و نســل آدمــی

همــان روح الهــی اســت و چــون خداونــد ایــن روح الهــی را بــه انســان داده ،فرمــوده اســت:
واال و داراي خيــر فــراوان اســت خداونــدي كــه بهتريــن آفريننــده اســت( 1مؤمنــون )14/زیــرا

قبــل از مرحلــه انســانیت همــه آثــار ُصنعــی کــه دربــارۀ انســان صــورت پذیرفــت ،بیــن انســان

و حیوانــات دیگــر مشــترک اســت .تنهــا امتیــاز انســان از ســایر حیوانــات در ناحیــه روح الهــی
اســت (جــوادی آملــی .)97-98 :1366 ،پــس كرامــت انســاني ،عطيــه و لطــف الهــي نســبت

بــه انســان اســت (بهطــور قطــع ،انســان را گرامــي داشــتيم و كرامــت و بزرگــواري بــه او

داديــم) اســراء .)70/كــه از مظاهــر آن اختيــار ،عقــل و تسليمشــدن در مقابــل حــق و عــدل
اســت و ايــن كرامــت منشــأ تقــوا و موجــب پرهيــز از ظلــم و تخلــف از عــدل اســت و آيــه
(گرامیتریــن شــما نــزد خــدا باتقواتریــن شماســت )2مربــوط بــه ارزش انســاني نــزد خداونــد و

اثــر كرامــت خــدادادي در خلقــت اســت .در حقيقــت آيــه «ولقــد كرمنــا» مربــوط بــه كرامــت

بالقــوه و ذاتــی و آيــه «ان اكرمكــم» مربــوط بــه قــرب بــه حــق و بــه فعليــت رســيدن آن

كرامــت بالقــوه خــدادادي اســت .پــس كرامــت ،منشــأ تقواســت .در دیــدگاه صاحبنظــران،

احتــرام و برتــری انســان ناشــی از ویژگیهــای مختلفــی معرفــی شــده اســت .از جملــه ،عقــل،

ناطقبــودن انســان ،داشــتن قــوۀ تشــخیص ،دارا بــودن انــدام متعــادل و مناســب نســبت بــه

ســایر موجــودات و اینکــه انســان خــدا را میشناســد و از او فرمــان میبــرد (طبرســی:1352 ،

.)177

امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان یــک الگــوی کامــل اســامی ،کرامــت انســانها را ارج

مینهــاد بهطــوری کــه نمونههــای بســیاری از خادمــان و دیدارکننــدگان آن حضــرت در ایــن
بــاره روایــت شــده اســت« :هــرگاه امــام تنهــا میشــد و از مســائل روزمــره فــارغ میگردیــد،

ين
ار َك اهللُ أَ ْح َس ُن ال َْخال ِ ِق َ
 .1فَتَبَ َ
 .2إ َِّن أَک َْر َم ُک ْم ِع ْن َد اهلل ِ أَ ْتقاک ُْم
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اعضــای خانــواده و اطرافیــان را گــرد مــیآورد ،بــا آنــان ســخن میگفــت و انــس و الفــت
میگرفــت و هــرگاه بــر ســر ســفره حاضــر میشــد ،خــرد و کالن و حتــی کارگــزاران را
فــرا میخوانــد( ».مجلســی ،1386 ،ج .)164 :49یاســر ،خــادم آن حضــرت ،میگویــد :امــام

رضــا (علیهالســام) بــه مــا فرمــود« :اگــر مــن بــاالی ســر شــما ایســتادم و شــما در حــال

غذاخــوردن بودیــد ،بلنــد نشــوید ،تــا اینکــه از غــذا خــوردن فــارغ گردیــد ».یــا گاهــی حضــرت
یکــی از مــا را بــرای انجــام کاری صــدا مــیزد .وقتــی گفتــه میشــد مشــغول غذاخــوردن

اســت ،میفرمــود :بگذاریــد غذایــش را بخــورد ،بعــد برخیــزد (کلینــی1388،ق ،ج.)298 :6
معمــر بــن خـ ّ
ـاد میگویــد :هنگامــی کــه امــام رضــا (علیهالســام) غــذا میخوردنــد ،ســینی
میآوردنــد و نزدیــک ســفره میگذاشــتند .آن حضــرت بــه بهتریــن غذایــی کــه برایــش

میآوردنــد مینگریســت و از هــر خوراکــی مقــداری را برمیداشــت و در آن ســینی مینهــاد،
ســپس دســتور میدادنــد آن ســینی غــذا را بــرای بینوایــان ببرنــد .امــام نمیتوانــد غذایــی را

میــل کنــد کــه محرومــان از آن نخوردهانــد .ایــن شــیوه در راســتای همــان محورهــای اصولــی

در تعالیــم الهــی امــام اســت کــه انســانها ارزشــی هماننــد دارند(گلـیزواره قمشـهای.)1387 ،

زکریــا فرزنــد آدم مىگویــد :از حضــرت امــام رضــا (علیهالســام) پرســیدم .مــردى از اهــل ذ ّمــه

(غیرمســلمان ســاکن در ســرزمینهاى اســامى) کــه بــه فقــر و گرســنگى مبتــا شــده بــود،
فرزنــدش را آورد و گفــت :فرزنــدم ،مــال تــو .او را خــوراک بــده و او بــرده تــو باشــد .امــام فرمود:

ذمیــان نیــز روا
(انســان) آزاد خریــده و فروختــه نمىشــود ایــن کار شایســته تــو نیســت؛ بــر ّ
نخواهــد بــود (التهذیــب ،ج6؛ نقــل از گلـیزواره قمشـهای .)1387 ،امــام رضــا (علیهالســام) در

دوره و عصــری چنیــن تعاملــی را بــا اعضــای خانــواده و اطرافیــان برقــرار میکــرد که مناســبات

اخالقــی و حقوقــی میــان افــراد جامعــه بهگونــۀ دیگــری رقــم میخــورد .بنــدگان و کنیــزان

در ایــن نظــام جاهلــی از هیــچ اختیــار و حقــی برخــوردار نبودنــد و جــرأت نزدیکشــدن بــه
اربابــان را نداشــتند ،امــا خانــه امــام رضــا (علیهالســام) بــه کانــون دلدادگــی و عشــق شــباهت
داشــت .همــه بــر ســفرۀ کــرم ول ـیاهلل مینشســتند و امــام (علیهالســام) بــا اظهــار محبــت

بــه آنــان اعــام میکــرد کــه شــما هــم انســان هســتید و بایــد از حقــوق اخالقــی و انســانی

بــر خــوردار گردیــد و اگــر غیــر از ایــن باشــد ،بــه شــما هــم ســتم شــده اســت .ایشــان بــا ایــن
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رفتــار و برخــورد کریمانــۀ خــود و بــدون توجــه بــه مقــام و جایــگاه افــراد ،در حقیقت ،نوع بشــر

را بهخاطــر برخــورداری از کرامــت انســانی ،تکریــم مینمــود.

از ایــن مطالــب اینگونــه برداشــت میشــود کــه آدمــی کرامــت را از جانــب آفريــدگار خــود

دريافــت کــرده اســت و کرامــت ذاتــی انســان ،آن نــوع شــرافتی اســت کــه تمامــی انســانها

بهدلیــل داشــتن توانایــی تعقــل ،تفکــر ،آزادی ،اراده و اختیــار و وجهــۀ الهــی ،بهطــور فطــری
و یکســان از آن برخوردارنــد .ایــن کرامــت ،یــک امــر ذاتــی و انفکاکناپذیــر و انتــزاع از انســان

اســت؛ یعنــی تصــور انسـ ِ
ـانیت انســان ،بــدون آن ممکــن نیســت .تــا زمانــی کــه عنــوان انســان

و بنـیآدم بــر او صــادق اســت ،از کرامــت انســانی و حقــوق فطــریِ ناشــی از آن برخوردار اســت.

امــا آنچــه میــان انســانها در رســیدن بــه مراتــب آخــر کمــال کــه همــان خلیفــه و جانشــین

خــدا شــدن اســت ،موجــب برتریــت نــوع بشــر نســبت بــه همدیگــر میشــود ،بــه تحصیــل
میــزان تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بســتگی دارد .پــس میتــوان گفــت در آموزههــای اســامی

کرامــت بشــر ذاتــی اســت و بــا دمیــدن روح الهــی ،تمــام انســانها موقــع خلقــت تکریــم
شــدهاند و در ســایه ایــن کرامــت ذاتــی ،میتواننــد بــا تحصیــل تقــوا خــود را بــه مقــام باالتــر

قــرب و تــا حــد خلیفــۀ خــدا شــدن برســانند.

نکتــۀ دیگــری کــه بایــد بــدان پرداختــه شــود ،ایــن اســت کــه در روانشناســی خاســتگاه

کرامــت فــرد نیازهــای وی بــوده و بــا رفــع ایــن نیازهــا از طریــق منابع محیطــی (روابــط ،الگوها

و قــدرت) افــراد میتواننــد عــزت نفــس باالتــری را کســب کننــد .بهعبارتــی ،در روانشناســی،
خاســتگاه عــزت نفــس نیازهــا (کمبودهــا) و هــدف رفــع نیازهــا در محیــط مــادی اســت .امــا

در آموزههــای اســام و ســیرۀ معصومیــن (علیهمالســام) ،خاســتگاه کرامــت انســانی ،ذاتــی و

وابســته بــه روح الهــی بــوده و جهتگیــری معنــوی و متعالــی دارد و هدفــش رســیدن بــه قرب
الهــی و خلیفــۀ خــدا شــدن در زمیــن اســت .پــس در روانشناســی بهدلیــل اینکــه عــزت نفس
از محیــط و امکانــات مــادی حاصــل شــده ،محــدود اســت امــا در اســام و ســیرۀ معصومیــن

(علیهمالســام) بهدلیــل اینکــه کرامــت انســانی بــا دمیــدن روح الهــی در بشــر حاصــل شــده و

بــا تحصیــل تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بــه فعلیــت میرســد ،نمیتــوان محدودیتــی را بــرای
مراتــب کمــال انســانی متصور شــد.
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عوامل ارتقادهنده کرامت انسانی
الف) دیدگاه روانشناسی
در علــوم روانشــناختی ،تمامــی روانشناســان بــر اســاس نظریههایــی کــه بــدان پایبندنــد،

عواملــی را بــرای ارتقــای عــزت نفــس ،بــر مبنــای همــان نظریههــا بیــان کردنــد .محققــان

بــا بررســی نظریههــا و مطالعــه تحقیقــات انجامشــده ،چهــار عامــل اصلــی را بــرای رشــد
عــزت نفــس بیــان میکننــد .1 :میــزان احتــرام ،پذیــرش و عالقهمنــديای کــه فــرد دریافــت

میکنــد .2 .تاریــخ ،تجــارب و موفقیتهــاي زندگــی و بهطــور کلــی موقعیتــی کــه فــرد در
محیــط دارد .3 .ارزشهــا و انتظارهایــی کــه فــرد بــر مبنــای آن تجــارب را تفســیر میکنــد

 .4روش پاس ـخدهی فــرد نســبت بــه موقعیــت تهدیــد؛ منظــور ایــن اســت کــه واقعیتهــا

بهمنزلــه مــوارد خاصــی هســتند ،آنچــه تعیینکننــده اســت ،نگــرش فــرد نســبت بــه آن
موقعیــت اســت .بهعنــوان مثــال ،دو فــرد در دو موقعیــت اضطــرابزا ،دو برداشــت متفــاوت

ت از افــرادي اســت کــه عــزت نفــس پایینــی دارنــد
دارنــد و نحــوۀ قضاوتشــان بهوضــوح متفــاو 
(فیــروزی1384 ،؛ نقــل از کاونــدی و صفورایــی پاریــزی.)176 :1391 ،
ب) دیدگاه امام رضا(علیه السالم)
 -1اطاعت و بندگی

انســان بــراى رســيدن بــه كمــال اليــق خــود ،چــاره اى جــز ايــن نــدارد كــه تســليم قانــون

الهــى باشــد و در طريــق پرســتش ،پيوســته تســليم بىچــون و چــراى آفريــدگار خــود شــود

و تمــام ســعى او مصــرف انجــام تكاليــف شــرعيه و جلــب رضــاى حقتعالــى گــردد .مســلماً
چنيــن كســى بــه ايــن حقيقــت پــى بــرده اســت كــه ايــن امــور بــراى تقــرب بــه خــدا و

حصــول ملكــۀ تقــوا و صفــاى نفــس و تزكيــه و اتصــاف بــه اســماء و صفــات الهــى وضــع شــده

اســت و صالحيــت محكمــه عقــل در اينگونــه امــور محــدود بــوده و عــدم تشــخيص برخــى
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از مســائل اعتقــادى دليــل بــر بطــان موضــوع نیســت (کتابچــی .)1387 ،رســول اکــرم
(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود :خداونــد هــر روز نــدا میدهــد :مــن پــروردگار عزیــز شــمایم و

هــر کــس کــه خواهــان ع ـ ّزت دو جهــان اســت ،از خــدای عزیــز اطاعــت کنــد( 1حــق پنــاه،

.)143 :1381

امــام رضــا (عليهالســام) فرمــود« :همانــا خداونــد مــردم را بــه اطاعــت و فرمانبــردارى خــود

آزمايــش مىكنــد،؛ خــواه مــاده آزمايــش بــراى آنــان قابــل تعقــل باشــد ،خــواه نباشــد .هــدف
آزمايــش ايــن اســت كــه حجــت خداونــد بــر مــردم الــزامآور باشــد و جــاى شــبهه در اطاعــت

و عــدم اطاعــت او باقــى نمانــد .بــر ايــن اســاس ،بــدان كــه ســرآمد تمــام شــرايط اطاعــت و

فرمانبــردارى از خداونــد ايــن اســت كــه مــا تســليم بــدون قيــد و شــرط خــدا باشــيم ،چــه در
امــورى كــه عقــل آنهــا را درك مىكنــد و چــه امــورى كــه عقــل مــا بــه عمــق آنهــا راه نــدارد

و حقيقــت آنرا درك نمىنمايــد( ».مجلســی ،1386 ،ج  .)209 :17یــا دربــاره ذکــر فضايــل
روزهداري و اعمــال مــاه شــعبان بهعنــوان يــک مصــداق اطاعــت و بندگــی چنيــن فرمودنــد:

«کســى کــه روزه بــدارد از شــعبان يــک روزی از جهــت طلــب ثــواب خــدای تعالــى ،به بهشــت

رود و کســى کــه اســتغفار کنــد خــدای را در هــر روزی از شــعبان ،هفتــاد بــار حشــر کــرده

شــود در روز قيامــت در زمــرة رســول اهلل (صلیاهللعلیهوآلــه) و واجــب شــود از خــدای تعالــى

ـدق کنــد در شــعبان بــه صدقــه و اگــر چــه يــک خرمــا باشــد،
کرامــت بــرای او ،و هــر کــه تصـ ّ

حــرام گردانــد حقتعالــی جســد او را بــر آتــش( »...محــدث اربلــی ،1382 ،ج123 :3؛ نقــل از
کاونــدی و صفورایــی پاریــزی.)172 :1391 ،
 -2تقوا و پرهیزگاری

بــر اســاس نظــر قــرآن ،نهتنهــا تقــوا عزتآفریــن اســت ،کــه خــود بزرگتریــن کرامــت و عــزت

اســت زیــرا تقــوا نیرویــی روحــی ،متعالــی و مقــدس اســت کــه منشــأ کشـشها و گریزهایــی

میشــود :کشــش بــه ســوی ارزشهــای معنــوی و فــوق حیوانــی و گریــز از پســتیها و
آلودگیهــا ،و نتیجــه ایــن دو ،مســ ّلط شــدن آدمــی بــر خــود اســت .رســول اکــرم اســام
إن اهلل یقول کلّ یوم :أنا ربّکم العزیز فمن أراد ع ّز الدارین فلیطع العزیز(طبرسی1412،ق،ج.)364 :2
ّ .1
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(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود« :هــر کــس میخواهــد باعزتتریــن مــردم باشــد ،تقــوای الهــی

پیشــه کنــد» (مجلســی ،ج)285 :70؛ الزمــۀ رســیدن بــه چنیــن تقوایــی ،برداشــتن دو گام
اســت :نخســت ،انجــام واجبــات و دســتورات الهــی و دوم ،تــرک حرامهــا (نقــل از :حقپنــاه،

.)148 :1381

رجــاء بــن ابوضحــاک کــه مأمــون وي را بــراي آوردن امــام رضــا (عليهالســام) مأموريــت داده

بــود ،در بخشــي از گــزارش خــود بــه مامــون ميگويــد« :مــن پيوســته از مدينــه تــا مــرو بــا

ايشــان بــودم .بــه خــدا قســم ،کســي را باتقواتــر از او در برابــر خــدا نديــدم و کســي را نديدم که

بيشــتر از او در تمــام اوقاتــش ذکــر خــدا گويــد و نديــدم کســي را کــه خداترستــر و پارســاتر
از او باشــد( ».مجلســی ،1386 ،ج.)91 :49

امــام رضــا (عليهالســام) فرمــود« :از ســوى خداونــد تبــارك و تعالــی قلــم قضــا جريــان يافته

كــه ســعادت و كاميابــى بــراى اهل ايمــان و تقواســت (حمیــری1413 ،ق.)355 :
 .3مؤدت و والیت اهل بیت (عليهمالسالم)

خداونــد بهصــورت صریــح ،پــاداش رســالت پیامبــر گرامــی اســام (صلیاهللعلیهوآلــه)را

«مــودۀ فــی القربــی» معرفــی کــرده اســت .1پرواضــح اســت كــه قبــول ايــن واليــت و رهبــرى

هماننــد نبــوت پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) ســبب ســعادت خــود انسانهاســت و نتيجـهاش بــه

خــود آنهــا بازگشــت مىكنــد.

بــر پایــه اندیشــه سیاســى شــیعه ،امــام رضــا (عليهالســام) هدایــت امــر دیــن و دنیــاى

مــردم را وظیفــه امامــان شــیعه (علیهمالســام) مىدانــد .آنــان جانشــینان رســول خــدا

(صلیاهللعلیهوآلــه) هســتند و در هــر زمانــى امــر امامــت اســتوار اســت و هی ـچگاه هســتى

خالــى از حجــت نیســت .چنانکــه ایشــان در ســال 194ق از پــدرش ،از پدرانــش نقــل کــرده
اســت کــه رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــودَ :مثَــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما
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همچــون کشــتى نــوح اســت؛ هــر کــه آن را ســوار شــود نجــات یابــد ،و هــر کــه از آن بــاز
مانــد در آتــش افتــد (ابنبابویــه ،1373 ،ج  .)27 :2ایشــان در حدیــث سلســلۀالذهب ،واليــت

را شــرط اصلــى توحيــد و رســتگارى معرفــى کردنــد .بهعبــارت دیگــر ،امــام (علیهالســام) در

ایــن حدیــث شــریف ،حاکمیــت را متعلــق بــه خــدا مىدانــد( 1عاملــی1403 ،ق ،ج .)18 :2نیــز

در روایتــى دیگــر مــى فرماینــد :امــر هدایــت مــردم بهوســیله مــا ،بــه امــر خــدا و براى ســعادت

بشــر و ســیر الـىاهلل اســت .بنابرایــن ،ایشــان مســئله رهبــرى امــت را بــه مبــدأ اعلــى و خداوند
پیونــد داده اســت؛ زیــرا امامــت یــک امــر الهــى اســت ،نــه یــک امــر زمینــى و شــخصى کــه

مأمــون بخواهــد ماننــد لبــاس بــه کســى هدیه دهــد ،یــا از کســى بگیــرد (همــان317 :ـ.)320
بــه گفتــه شــیخ صــدوق ،آن را از شــروط قــرار داده بــه دلیــل اینکــه امامــت امــرى اســت از

طــرف خداونــد و بــر همــه بنــدگان واجباالطاعــه اســت (ابــن بابویــه ،1373 ،ج .)218 :2
 .4رعایت ارزشهای اخالقی

واژه ارزش در لغــت بهمعنــای «قیمــت»« ،بهــا»« ،ارج»« ،برازندگــی» و «شایســتگی» اســت

(دهخــدا ،ذیــل واژه ارزش) .در فلســفه اخــاق نیــز واژه «اخــاق» مجموعــهای از اصــول و

ارزشهایــی اســت کــه رفتــار انســان را تنظیــم میکنــد و تعالیــم وحــی آنهــا را تعییــن فرموده
و جهــت تحقــق هــدف وجــود انســان در کــره خاکــی ،اصــول و ضوابطــی را بــرای آنهــا قــرار
داده اســت (محمــود۱۹۹۰،م .)۸۵ :بــر ایــن اســاس ،اســام محــور اخــاق را بــر عــزت و تکریــم

نفــس و تطهیــر آن از هرگونــه آلودگــی بنــا نهــاده و امــوری را «ارزش اخالقــی» محســوب کرده

کــه دارای مالکهــای زیــر باشــد .1 :هماهنگــی بــا فطــرت الهــی  .2هماهنگــی بــا َمــن برتــر

ـن عِلــوی)  .3ســازگاری و هماهنگــی بــا عاطفــه بشــری  .4تجلــی اســماء و صفــات الهــی در
( َمـ ِ
انســان  .5عبودیــت و بندگــی الهــی و درک آن (معلمــی.)22 :1384 ،

در ادامــه بهطــور خالصــه بــه چنــد مــورد از ارزشهــای اخالقــی در ســیره امــام رضــا

(عليهالســام) کــه از مالکهــای فــوق نیــز برخــوردار اســت ،اشــاره میشــود.
َ .1كلِ َم ُة َل إِل َ َه إ َِّل اهللُ ِح ْصنِي ف ََم ْن قَال َ َها َد َخلَ ِح ْصنِي َو َم ْن َد َخلَ ِح ْصنِي أَ ِم َن ِم ْن َعذَ اب ِي  ..ب ُِشرو ِطها َو أنَا ِمن ُشرو ِطها
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 1 -4حسن خلق

امــام رضــا (عليهالســام) میفرمایــد :بــا ســلطان و زمامــدار بــا احتیــاط همراهــی کــن و

بــا دوســت بــا تواضــع و فروتنــی ،و بــا دشــمن در پنــاه حــرز ،و بــا مــردم بــا روی خــوش

رفتــار کــن( 1مجلســی1403 ،ق ،ج )356 :78زیــرا اخــاق بــد اعمــال آدمــى را تبــاه مىكنــد،

همانطــور كــه ســركه عســل را فاســد مىکند(2اســتادی ،1365 ،ج .)297 :2و یــا ،از بدخويــى
اجتنــاب كنيــد ،زيــرا شــخص بدخــو ناگزيــر در جهنــم جــاى دارد (شــعیری ،بــی تــا125:؛ ابــن

شــعبه1424،ق.)274 :

 2-4احترام به شخصیت افراد

از امــام رضــا (عليهالســام) نقــل شــده :اگــر مــن بــاالی ســر شــما ایســتادم و شــما در حــال

غذاخــوردن بودیــد ،بلند نشــوید (»3.کلینــی1407 ،ق ،ج .)۲۹۸ :۶

ـمیت شــناختن ســاعاتی خــاص بــرای زیردســتان ،نظــم در امــور
آن حضــرت ضمــن بهرسـ ّ

ـد نظــر قــرار داده و میکوشــیدند در هنــگام اســتراحت ،عبــادت یــا غــذا خــوردن
آنــان را مـ ّ

غالمــان و زیردســتان ،آنــان را بــه کار نگیرنــد( .مجلســی1403 ،ق ،ج .)102 :۴۹
 3-4حفظ آبروی دیگران

امــام رضــا (عليهالســام) میفرماینــد :کســي کــه از آبروريزي و لطمـهزدن به حيثيت مســلمانان

خــودداري کنــد ،خداونــد از لغزشهــاي او در روز قيامــت گذشــت خواهــد نمــود( 4مجلســی ،ج
 .)۲۵۶ :۷۵امــام (عليهالســام) هــرگاه چيــزی را از روی مهربانــی میبخشــيد ،تــاش میکــرد

ـخصيت افــراد لکـهدار شــود .از ايـنرو ،ايشــان صدقــات خويــش را بهصــورت نهانی
مبــادا آبــرو و شـ ّ
ادا میکــرد و بيشــتر در ش ـبهای تاريــک بديــن کار مبــادرت میورزيــد (همــان ،ج.)115 :49

ْعام َة ب ِال ْبُ ْش ِر
دیق ب ِالتَّ ُ
الص َ
السل َ
ْطان ب ِال َْحذَ رَِ ،و َّ
واض ِعَ ،و ال َْع ُد َّو ب ِالتَّ َح ُّر ِز َو ال َّ
 .1إ ِْص َح ِب ُّ
وء ال ُْخلُقِ ل َيُف ِْس ُد ال َْع َملَ ك ََما يُف ِْس ُد ال َْخ ُّل ال َْع َسلَ
َ .2وإ َِّن ُس َ
ت َعلَى ُر ُء ِ
وموا َحتَّى تَف ُْرغُوا»
« .3إ ِْن ق ُْم ُ
وس ُك ْم َو أَنْتُ ْم تَ ْأ ُكل َ
ُون ف ََل تَ ُق ُ
َ .4من ك َّ
ِ
وم ال ِقيامة
َف َعن ا
مين ا َقال َ ُه اهللُ َعثرتَ ُه يَ َ
المسلِ َ
َعراض ُ
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 4-4مدارا با مردم

امــام رضــا (عليهالســام) میفرماینــد :مومــن ،مؤمــن واقعــی نیســت ،مگــر آن کــه ســه

خصلــت در او باشــد :ســنتی از پــروردگارش و ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش .امــا
ســنت پــروردگارش ،پوشــاندن راز خــود اســت؛ و امــا ســنت پیغمبــرش ،مــدارا و نــرم رفتــاری

بــا مــردم اســت؛ و امــا ســنت امامــش ،پــس صبــر کــردن در زمــان تنگدســتی و پریشــانحالی
اســت( ».کلینــی1407 ،ق ،ج.)339 :3
 5-4عفو و گذشت

امــام رضــا (عليهالســام) در تفســير آيــه كريمــه :از گناهــان آنهــا صرفنظــر كــن و آنهــا را

ببخــش؛ بخششــى زيبــا كــه حتــى تــوأم بــا ســرزنش نباشــد (حجــر1)85 /؛ بخشــش بــدون
ســرزنش دیگــران را بــرای مــا توصیــه کردند(2رســولی محالتــی ،1383 ،ج.)27 :3
 6-4دوری از تک ّبر

اقتضــای کرامــت انســانی ایــن اســت کــه مــردم نبایــد بــه دلیــل بــاال یــا پاییــن بــودن جایگاه

اجتماعیشــان ،از امتیــاز خاصــی بهرهمنــد یــا بیبهــره باشــند .از ایـنرو ،هیـچگاه امــام رضــا
(علیهالســام) بــه غالمــان و بــردگان خــود بــد نگفــت؛ بلکــه هنگامــی کــه ســفره انداختــه
میشــد ،همــه غالمــان و خادمــان ،حتــی دربــان و میرآخــور را بــر ســفره غــذا مینشــانید

(ابنبابویــه ،1373 ،ج .)۱۸۴ :۲
 7-4دوری از بخل و اسراف

یکــی از یــاران امــام هشــتم (عليهالســام) میگویــد :از امــام رضــا (عليهالســام) دربــاره

ـد وســط اســت
چگونگــی تأمیــن مخــارج خانــواده جویــا شــدم .فرمــود« :مخــارج خانــواده ،حـ ّ
الصف َْح ال َْج ِميلَ
َاصف َِح َّ
 .1ف ْ
 .2قال الرضا (عليه السالم ) :فى قول اهلل عزوجل «فاصفح الصفح الجميل » قال  :العفو من غير عتاب؛
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میــان دو روش ناپســند ».گفتــم« :فدایــت شــوم ،بــه خــدا ســوگند! نمیدانــم ایــن دو روش
خســت اســت .آیــا نمیدانــی کــه خداونــد
چیســت؟ فرمــود« :دو روش ناپســند ،اســراف و ّ
خســتگیری) را ناخوشــایند مــیدارد و در قــرآن
بــزرگ ،اســراف (زیــادهروی) و اقتــار ( ّ

خســت
میفرمایــد« :آنــان کــه هــرگاه چیــزی ببخشــند ،نــه زیــادهروی میکننــد و نــه ّ

میورزنــد و میانگیــن ایــن دو را در حــد قــوام برمیگزیننــد( 1».قمــی1359 ،ق ،ج  .)622 :2از

خســت ناپســند بــوده و میانـهروی و
ایــن کالم امــام (عليهالســام) بــر میآیــد کــه اســراف و ّ
اعتــدال مــورد توصیــه امــام اســت.

 8-4صداقــت در گفتــار ،ســکوت پرمعنــا ،ادای امانــت ،دوری از جــدال بیهــوده و

تخریــب ،دیــدن همدیگــر و صلــه رحــم ...

در پایــان بــرای نشــاندادن گســتردگی نظــر امــام رضــا (عليهالســام) دربــاره ارزشهــای

اخالقــی و ذکــر مصداقــی بــرای مــوارد بــاال ،قســمتی از پیــام ایشــان را کــه بـ ه وســیله حضرت

عبدالعظیــم حســنی (علیهالســام) بــرای شــیعیان فرســتادند ،میآوریــم « .ای عبدالعظیــم!

ســام گــرم مــرا بــه دوســتدارانم برســان و بــه آنــان بگــو ... :آنــان را بــه راســتگویی در گفتــار
و ادای امانــت و ســکونت پرمعنــا و تــرک درگیــری و جــدال در کارهــای بیهــوده و بیفایــده

دعــوت کــن .بــه صلهرحــم و رفــت و آمــد بــا یکدیگــر و رابطــه گــرم و دوســتانه بــا هــم دعــوت

نمــا ،چــرا کــه ایــن کار باعــث تقــرب بــه خــدا و بــه مــن و بــه دیگــر اولیــای اوســت .دوســتان
مــا نبایــد فرصتهــای گرانبهــای زندگــی و وقــت ارزشــمند خــود را بــه دشــمنی بــا یکدیگــر

تلــف کننــد( 2»...مفیــد ،بیتــا.)241 :

کان ب َ ْی َن ذل ِ َ
ک قَواماً» (فرقان.)67 /
ین إِذا أَنْ َف ُقوا ل َْم یُ ْس ِرفُوا َو ل َْم یَ ْقتُ ُروا َو َ
َ .1و ال َّ ِذ َ
 .2یا عبدالعظیم! أبلغ عنی أولیائی السالم و قل لهم ... :و مرهم بالصدق فی الحدیث و أداء األمانۀ ،و مرهم بالسکوت و ترک الجدال فیما
ال یعنیهم ،و اقبال بعضهم علی بعض و المزاورۀ ،فان ذلک قربۀ الی .وال یشغلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضا...
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جلوههای کرامت انسان
الف) دیدگاه روانشناسی
ایــده کرامــت انســان در علــوم روانشناســی و نــگاه معصومیــن (عليهمالســام) بســته بــه

اینکــه بــر چــه عناصــری اســتوار باشــد ،نتایجــی را در قلمــرو اخــاق ،سیاســت و ...در پــی

خواهــد داشــت .از نظــر روانشناســان ،عــزت نفــس بــرای بقــا و ســامت روانــی انســان حیاتــی
اســت .عــزت نفــس یکــی از ملزومــات عاطفــی زندگــی اســت و بــدون آن بســیاری از نیازهــای

اساســی بــرآورده نمیشــود؛ بهطــوری کــه در عــزت نفــس پاییــن ،افــراد بــه دلیــل احســاس

خودبیــزاری برانگیختــه شــده و بهصــورت پرخاشــگرانه نســبت بــه موقعیتهــا و افــرادی کــه
شایســتگی آنهــا را بــه چالــش میکشــد ،برخــورد میکننــد .همچنیــن در دنیــای بیرونــی بــه

ضداجتماعــی دســت میزننــد (شــفیعی و صفارینیــا.)125 :1390 ،
رفتارهــای بزهکارانــه و ّ

پــس بهطــور کلــی میتــوان گفــت کــه آثــار عــزت نفــس در علــوم روانشناســی ،دارای دو

جنبــه فــردی و اجتماعــی اســت کــه بــا هــم در تعامــلبــوده و در تقویــت یکدیگــر مؤثرنــد .از
لحــاظ فــردی ،عــزت نفــس موجــب پذیــرش خــود ،خودکارآمــدی ،رشــد شــخصی ،اعتمــاد به

خــود و جهتگیــری اهــداف پیشــرفت میشــود و از لحــاظ اجتماعــی روابــط فــرد را گســترش

داده و مقبولیــت و تعالــی اجتماعــی بــه ارمغــان مـیآورد و نــگاه محترمانــه دیگــران را به ســوی
فــرد جلــب میکنــد .پــس كســاني كــه بــراي خــود عــزت نفــس زيــادي قايلنــد ،اساسـاً بــه

خــود اعتمــاد دارنــد .چنيــن حالتــي آنهــا را عالقهمنــد میســازد كــه بــا تمــام وجــود بــه
اســتقبال مســائلي برونــد و ابــراز وجــود كننــد .ايــن امــر بــه آنــان شــجاعت ميدهــد تــا در
مقابــل تهديدهــا ايســتادگي کننــد .چنيــن افــرادي گوش ـهگير نبــوده ،انتقــاد را ميپذيرنــد،
ناكاميهــا را تحمــل ميكننــد و از نظــر جســمي ســالمند.
ب) دیدگاه امام رضا (عليهالسالم)
از منظــر اســام ،ویژگــی هــای اکتســابی کرامــت ،جایــگاه اجتماعــی ،سیاســی ،دینــی و
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خانوادگــی افــراد را بیــان میکنــد .امــا ویژگیهــای ذاتــی ماننــد انســانیت ،جــز ِء ذات انســان
اســت و قابــل ســلب از وی نیســت .از آن روی کــه انســان دارای کرامــت ذاتــی اســت ،مؤلفههای

وابســته بــه او نیــز دارای حرمــت اســت کــه در عناصــری همچــون حــقّ حیــات ،عدالتمحوری،

آزادیخواهــی و عقلگرایــی و ...ظهــور مییابــد .از دیــدگاه اندیشــمندان معاصــر شــیعه ،کرامت
ذاتــی اقتضــاء اســت کــه بــا کرامــت ارزشــی و اکتســابی فعلیــت مییابــد و بــا فســاد و جــرم

تحــت شــعاع قــرار میگیــرد ،پــس هرچنــد کرامــت انســان در اصــل قابــل انتقــال ،اســقاط و

انفــکاک نیســت امــا بــا یــک تبصــره مواجــه میشــود و آن اینکــه اگــر خــود انســان موجبــات
نقــض کرامــت را فراهــم کنــد ،برخــی حقــوق از او ســلب میشــود در حالیکــه در اندیشــه

غربــی کرامــت بههیچوجــه قابــل اســقاط یــا انتقــال نیســت (میراحمــدی و کمالــی گوکــی،

 .)22 :1393اکنــون بایــد دیــد کــه ایــن معنــا از کرامــت انســان ،چــه آثــاری را در پــی دارد؟
حق حیات:
ّ .1

انســان دارای کرامــت ذاتــی و شایســته کســب فضایــل اســت و الزمــه آن داشــتن حــق حیات

و امنیــت شــخصی اســت؛ زیــرا ایــن فضایــل تنهــا در صحنــه زندگــی اجتماعــی بــروز و ظهــور

پیــدا میکنــد .حــقّ حیــات ،اســاس همــه حقــوق سیاســی و آزادیهــای مدنــی متعاقــب آنهــا

از جملــه :رهایــی از بردگــی ،شــکنجه و بازداشــت خودســرانه و نیــز حقــوق مربــوط بــه محاکمه
منصفانــه ،آزادی بیــان و آزادی مســافرت (هجــرت) و عــدم مداخلــه در زندگــی خصوصــی و

اصــل برائــت (بیگنــاه محسوبشــدن افــراد تــا اثبــات جــرم) ،حــق ازدواج و تشــکیل خانــواده
و آزادی عقیــده و نظایــر آنهاســت کــه در مــواد ســوم تــا بیســت و یکــم اعالمیــه حقــوق

بشــر منــدرج اســت (جانســون 93 :1378 ،ـ  .)91از نــگاه اســامی و بــه تبــع آن امــام رضــا

(عليهالســام) نیــز همــه ایــن حقــوق مبتنــی بــر اصــل کرامــت ذاتــی انســان اســت .چــون

انســان کرامــت ذاتــی دارد نمیتــوان امنیــت او را ســلب و از حقــوق فــردی و اجتماعــی

محــروم کــرد ،مگــر آنکــه در دادگاه صالحـهای مجــرم شــناخته شــود .از نــگاه حکمــت الهــی،

نهتنهــا کســی حــق کشــتن دیگــری را نــدارد ،بلکــه هیــچ کــس حــق نــدارد خــودش را

نیــز بکشــد و حــق نــدارد فرزنــدان خــودش را چــه دختــر و چــه پســر بــه جهــت فقــر یــا
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عصبیتهــای جاهالنــه بــه قتــل برســاند و موهبــت الهــی حیــات را از خــود یــا دیگــران ســلب

کنــد (انعــام )151/و بهخاطــر دفــاع از حــقّ حیــات و ســامت و امنیــت افــراد جامعــه انســانی،
اســام قصــاص را مقــرر کــرده اســت (یداهللپــور و مــؤدب.)80 :1393 ،
 .2برخورداری از امتیازهای اجتماعی عادالنه:

یکــی از لــوازم زندگــی مبتنــی بــر کرامــت ذاتــی انســانی ایــن اســت کــه همــه انســانها از

حقــوق عادالنــه و مســاوی در حیــات اجتماعــی برخــوردار باشــند و مــردم بــه شــهروند درجــه

یــک و دو تقســیم نشــوند و همــه در برخــورداری از حقــوق اجتماعــی یکســان شــمرده شــوند و
تبعیــض و طبقــات اجتماعــی و برتــری دادن گروهــی بــر گــروه دیگــر وجــود نداشــته باشــد .از

دیــدگاه تفکــر قرآنــی ،خداونــد پیامبــران را مأمــور ســاخت تــا قوانیــن عادالنـهای بــرای تنظیم

روابــط انســانها وضــع کننــد زیــرا «الزمــه حفــظ کرامــت انســانی ،رعایــت حقــوق افــراد در
اجتمــاع بشــری و تعهدســپاری در عــدم تخطــی از آن اســت( ».جــوادی آملــی.)285 :1384 ،

ســیره عملــی امــام رضــا (عليهالســام) نیــز گویــای اندیشــه عدالــتورزی ایشــان اســت؛

اندیش ـهای کــه عدالــت را جــز ِء مؤلفههــای کرامــت انســانی میدانــد و بــا ســتمهای زمانــه

خــود کــه منافــی کرامــت انســانی بودنــد ،مبــارزه کردنــد .بنابرایــن ،نــگاه برابــری بــه انســانها

ناشــی از نــگاه کریمانــه بــه انسانهاســت .بــه عبــارت دیگــر ،عدالــت و کرامــت الزم و ملــزوم
یکدیگرنــد .چنانچــه ســیره رفتــاری امــام رضــا (عليهالســام) بــر مبنــای عدالــت ورزی و

کرامتبخشــی اســتوار بــود؛ آن حضــرت همــه خدمتگــزاران و غالمــان سياهپوســت را در

ســفرهاش جمــع میکــرد و بــا آنــان غــذا ميخــورد بــدون اينکــه کمتريــن تبعيضــی بيــن
آنــان و ديگــران قایــل شــود (فض ـلاهلل.)45 :1366 ،
حق آزادی:
ّ -3

بحــث از حــق حریّــت و آزادی ،یکــی از مباحــث مهــم در حقــوق اساســی انسانهاســت .بــه

تعبیــر اســتاد مطهــری ،روح آزادی و حریّــت در تمــام دســتورات اســام بهچشــم میخــورد
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ـد حــقّ حیــات از اهمیــت برخــوردار اســت.
(مطهــری .)41 :1378 ،در اســام ،حــقّ آزادی در حـ ّ
ظهــور کامــل آزادی در عــزم و اراده و تســلط کامــل در افعــال اســت؛ همانگونــه کــه مفهــوم
سیاســی و اجتماعــی آزادی؛ یعنــی قــدرت بــر تصــرف و تعییــن سرنوشــت و آزادی بیــان و

اندیشــه و عقیــده تــا زمانــی اســت کــه ضــرر بــر دیگــران وارد نکنــد ،یــا انجــام عملــی کــه بــه
زیــان دیگــران تمــام نشــود .از آنجاکــه انســان آزاد آفریــده شــده ،نبایــد بــرده و اســیر دیگــران

باشــد و در مقابــل هیــچ کــس ،جــز آفریننــدهای کــه حیــات را بــه او عطــا کــرده ،نبایــد بندگی
کنــد .عبودیــت و بندگــی او فقــط در مقابــل خداونــد ،شایســتۀ انســانیت اوســت کــه ایــن امــر
نیــز بــر اســاس فطــرت او تنظیــم شــده اســت (یداهللپــور و مــؤدب.)82 :1393 ،

ســیره و الگــوی عملــی امــام رضــا (عليهالســام) نیــز بیانگــر آن اســت کــه ایشــان ،آزادی را

موهبــت الهــی و الزمــه کرامــت ذاتــی انســانی میدانــد .حضــرت ،انســان را بــه ســبب انســان

بــودن صرفنظــر از دیــن ،عقیــده و نــژاد دارای آزادی و کرامــت میدانــد و برهمیــن اســاس

اجــازه نمیدهــد کــه حتــی یــک فــرد ذ ّمــی کــه دینــی غیــر از اســام دارد ،آزادی فرزنــدش را

بــا امــور مــادی و بهخاطــر گرســنگی معاوضــه کنــد و بردگــی را بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی

و ســلب اختیــار جایــز نمیشــمارد (شــیخ طوســی، 1364 ،ج .)77 :7
 .4عقلگرایی:

عقالنیــت انســانها بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی کرامــت ذاتــی ،بــرای تکامــل

انســانها نیــز ضــروری اســت؛ چنانکــه در قــرآن انســان بــه تعقــل و تدبّــر دعــوت شــده و از

پیــروی کورکورانــه نهــی شــده اســت .بــر اســاس روایــات امــام رضــا (عليهالســام) انســانی کــه

از نیــروی عقــل بهرمنــد نباشــد ،اصالحپذیــر نخواهــد بــود و نمیتــوان او را از فحشــا و منکــرات
منــع کــرد .حضــرت اندیشــیدن را بهماننــد آین ـهای میدانــد کــه خوبیهــا و بدیهــا را بــه

انســان نشــان میدهــد (مجلســی1403 ،ق ،ج.)325 :71

عــاوه بــر مــوارد فــوق ،جلوههــای بســیاری از کرامــت انســان در اســام و ســیره معصومیــن

(عليهمالســام) وجــود دارد کــه بهخاطــر گســتردگی موضــوع بهطــور خالصــه بــه آنهــا اشــاره
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میشــود .وقتــی انســان خــود را ارزشــمند بدانــد ،از لحــاظ جســمانی وجــود خویــش را امانــت

خــدا میدانــد و در قبــال آن مســئولیت دارد (احــزاب .)72/اطاعــت و بندگــی خــدا را میپذیــرد
چــون خــود را جزئــی از خــدا و بــه ســوی خــدا میدانــد و دامــن خویــش را بــا ناپاکــی آلــوده

نمیکنــد (نمــل .)15/از لحــاظ اقتصــادی قناعــت پیشــه میکنــد و مــال دنیــا را محــل ابتــا
و آزمایــش الهــی میشــمارد (حدیــد .)20/نگــرش کریمانــه بــه تمــام انســانها دارد زیــرا بــر

ایــن عقیــده اســت کــه دیگــران در مبــدأ و معــاد بــا او مشــترکند (تغابــن2/؛ زمــر.)6 /
نتیجهگیری

آموزههــاي اســام ،انســان را خليفــه برگزيــده و مــورد ســتايش پــروردگار معرفــي کرده اســت

کــه بــا ســيطره بــر آســمانها و زميــن و بهدوشگرفتــن امانــت خداونــدي ،ارزشــي بينظيــر
را در نظــام تکويــن يافتــه اســت .ايــن موجــود برگزيــده ،داراي کرامتــي ذاتــي اســت کــه در

ميــان نــوع بشــر ،در دارا بــودن آن تفاوتــي نيســت؛ امــا ايــن انســانها بــا بهرهگيــري از تقــوا
و گامنهــادن در مســير ايمــان و عمــل صالــح ،ميتواننــد بــه گراميتريــن درجــات (قــرب
الهــی و خلیفــۀ خــدا شــدن) دســت يابنــد .پــس جنــس بشــر بــا دمیــدن روح الهــی شــرافت
یافتــه (کرامــت ذاتــی) کــه بهعنــوان خلیفــه و جانشــین حــق در روی زمیــن وظیفــه دارد

بــا ابــزار علــم و عمــل بــه اقامــه حــق و عــدل قیــام و در مســیر عبودیــت و بندگــی و تکامــل
معنــوی و نیــل بــه قــرب الهــی حرکــت کنــد تــا کرامتــی کــه در وجــودش بــه ودیعــه نهــاده

شــده بــه فعلیــت برســد و مظهــر اســماء الهــی گــردد (کرامــت اکتســابی) .رفتــار اهــل بيــت
(عليهمالســام) بهويــژه ســيرة امــام رضــا (عليهالســام) منطبــق بــا قــرآن بــوده و در عیــن
حــال کــه تمــام افــراد را در ســیره خــود تکریــم میکــرد (کرامــت ذاتــی) ،بــه ارزش تقــوا در

مســیر عبودیــت و تعالــی مقــام انســانی اهمیــت م ـیداد (کرامــت اکتســابی) .پــس کرامــت

نفــس در ســیره معصومیــن (عليهمالســام) و در اندیشــه دینــی ناظــر بــه امــور معنــوی و

«خــدا محــور» اســت امــا در روانشناســی ،بــا توجــه بــه اینکــه از محیــط و تجارب فــرد حاصل

میشــود بیشــتر ناظــر بــه امــور مــادی و محیطــی و «انســانمحور» اســت.
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امــام رضــا (عليهالســام) بــا نگرشــی خدامحــور ،تأییــد الهــی را میــزان کرامــت انســان معرفی

کــرده و پــس از عامــل اصلــی تقــوا ،عاملهــای دیگــر ،اطاعــت و بندگــی ،مــو ّدت و والیــت اهل

بیــت و رعایــت ارزشهــای اخالقــی را در کســب کرامــت ارزشــمند دانســتند .امــا روانشناســان

در تبییــن مفهــوم عــزت نفــس ،بــا قایلشــدن بــه ارزشــمندی وجــودی انســان ،هــر آنچــه را
کــه موجــب ارزش و پیشــرفت و موفقیــت شــخص باشــد ،بهعنــوان ابــزار و عامــل ارتقــای

عــزت نفــس بیــان کــرده ،و در ایــن راســتا بیشــتر بــه نقــش عوامــل محیطــی و مــادی در

افزایــش یــا کاهــش عــزت نفــس توجــه کردهانــد .در نتیجــه ،میتــوان گفــت در روانشناســی
بــه دلیــل اینکــه عــزت نفــس از محیــط و امکانــات مــادی حاصــل شــده ،محــدود اســت امــا

در اســام و ســیره معصومین(عليهمالســام) بــه دلیــل اینکــه کرامــت انســانی بــا دمیــدن روح
الهــی در بشــر حاصــل شــده و بــا تحصیــل تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بــه فعلیــت میرســد،

نمیتــوان محدودیتــی را بــرای مراتــب کمــال انســانی متصــور شــد .تفــاوت دیگــری کــه بیــن
ســیره امــام رضــا (عليهالســام) بــا روانشناســی میتــوان برداشــت نمــود ایــن اســت کــه امــام

بــا اولویـتدادن بــه روح انســان ،رفتارهایــی کــه همســو بــا فطــرت الهــی بشــر بــوده و موجــب
بهفعلیترســیدن و کمــال معنــوی انســان شــود را ســبب ارتقــای کرامــت انســان میدانــد،

امــا روانشناســان بــا بیتوجهــی محــض بــه وجهــه روحانــی انســان ،تنهــا بــه منابــع قــدرت

و الگوهــا در رشــد عــزت نفــس توجــه داشــتهاند .تنهــا نقطــه اشــتراک دو دیــدگاه هــم ،در

پذیــرش بیقیــد و شــرط انســانها و احتــرام بــه تمامــی افــراد در ارتقــای عــزت نفــس اســت.

پــس زيســتن بــه شــيوة اســامی بيشــترين امــكان را بــراي پايبنــدي بــه کرامــت انســانی

در ابعــاد و زوايــاي گوناگــون فراهــم میکنــد و چــون اهــل بیــت (عليهمالســام) الگــوی

حســنه کامــل اســامی هســتند ،جوامــع انســانی ســخت نيازمنــد شــناخت ،الگوگيــري و

پيــروي از معــارف واالي اهــل بيــت (عليهمالســام) در عرصههــاي مختلــف بهويــژه کرامــت
انســان هســتند.

در پایان ،با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود:
 .1مفهــوم کرامــت انســانی در ســیره معصومیــن (عليهمالســام) بــرای جامعــه تشــریح گردد
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تــا افــراد بــا شــناخت ذات الهــی خویــش ،به خداشناســی برســند.
 .2معیارهــای کســب کرامــت ،بــا ذکــر داســتانهایی از زندگــی ائمــه (عليهمالســام) در

کتابهــای درســی گنجانــده شــود.
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