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چکیده 

شــناخت جایــگاه انســان و بررســی ابعــاد و ویژگی هــای مختلــف او یکــی از موضوعــات محــوری در 
تعالیــم ادیــان آســمانی ـ به ویــژه اســام ـ و مکاتــب بشــری شــمرده شــده و تاش هــا و راهکارهــای 
فراوانــی بــرای رســیدن او بــه ســعادت نهایــی اش کــه در گــروِ کرامــت و عــزت اســت، صــورت گرفتــه 
ــن  ــورد دی ــۀ برخ ــث و نقط ــل بح ــه مح ــدی، ک ــزت و ارجمن ــرافت، ع ــای ش ــت به معن ــت؛ کرام اس
مبیــن اســام بــا علــوم بشــری اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی ابعــاد و آثــار کرامــت انســانی در 
ســیرۀ امــام رضــا )علیه الســام( و روان شناســی بــود کــه تــاش شــد بــا اســتفاده از اســناد و منابــع 
کتابخانــه ای 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 )علیه الســام( خاســتگاه 
ــته و  ــی داش ــوی و متعال ــری معن ــوده، جهت گی ــی ب ــه روح اله ــته ب ــی و وابس ــانی، ذات ــت انس کرام
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 می آیــد. امــا در روان شناســی، عــزت نفــس از عوامــل درون فــردی 
و بیرونــی حاصــل شــده، خاســتگاه آن نیازهــا )کمبودهــا( و هــدف رفــع نیازهــا در محیــط مــادی و 

شــکوفایی ظرفیت هــای انســانی جهــت کســب موفقیــت و پیشــرفت اســت.
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 مقدمه

انســان به عنــوان اشــرف مخلوقــات، جایــگاه خاصــی در جهــان دارد. تعییــن جایــگاه و منزلــت 
ــی کــه از  انســان در نظــام هســتی، موضــوع مهمــی اســت کــه شایســتۀ توجــه اســت. زمان
ــت آدمــی در جهــان هســتی ســخن می  گوییــم، تعییــن میــزان قابلیت هــای  ــگاه و منزل جای
ــات و موجــودات  ــر حیوان ــا دیگ ــدی انســان در مقایســه ب ــدار و بهره من ــادی، فیزیکــی، اقت م
نیســت، بلکــه مقصــود از تعییــن منزلــت و ارزش انســان، قضــاوت دربــارۀ ارزش هــای معنــوی 
و اخاقــی اوســت؛ بــه ایــن معنــا کــه نــوع انســان، نــه لزومــاً تک تــک افــراد آن، دارای چــه 
نــوع جایــگاه و ارزشــی در نظــام هســتی است؟)ســیدی نیا، 1386(. در همیــن راســتا، بررســی 
تاریــخ مکاتــب و ادیــان نشــان می دهــد یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در قلمــروِ 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، نه تنهــا به منزلۀ 
یــک حــق یــا مجموعــه اي از حقــوق غیــر قابــل ســلب و انتقــال اســت، بلکــه محــور و مبنــاي 
حقــوق بشــر تلّقــی می شــود. پیشــرفت و توســعۀ پایــدار در هــر جامعــه اي در گــروِ رعایــت آن 
اســت کــه در صــورت بی توجهــی بــه ایــن اصــل و نبــوِد التــزام عملــی بــه آثــار آن، ارزش هایــی 
چــون عدالــت، آزادي، برابــري و صلــح در روابــط داخلــی و بین المللــی، مفهــوم خود را از دســت 
خواهــد داد و در ایــن صــورت، شــاهد جهانــی پــر از ظلــم، بی عدالتــی، بی مهــري، خشــونت، 
جنــگ، تجــاوز و تبعیــض خواهیــم بــود و آرمــان »تشــکیل امــت واحــد جهانــی« بــه خطــر 

ــژاد،1390: 114(.  ــاد )رحیمی ن ــد افت خواه

از ســوی دیگــر، امــروزه بــا ورود بشــر بــه دوران جدیــد، عــاوه بــر ایجــاد تحوالت چشــمگیر و 
اساســی در عرصه هــای مختلــف، زیرســاخت های تفکــر انســان هــم بــه چالــش کشــیده شــده 
و بازتــاب ایــن تحــوالت در حوزه هــای دینــی نیــز اثرگــذار بــوده اســت. از جملــه موضوعــات 
مهــم کــه کوشــش های فراوانــی را در پــی داشــته، موضــوع جایــگاه و کرامــت انســان و نــوع 

نــگاه ادیــان و مکاتــب بــه وی بــوده اســت )فخــار طوســی، 1382: 4(. 

بــرای تعییــن جایــگاه انســان در متــون  علمــی نظریه هــای متفــاوت و بلکــه متضــادی ارائــه 
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شــده اســت. فرویــد بــه انســان نــگاه بدبینانــه داشــت. کانــت انســان را »لــوح ســفید« نامیــد 
و انســان گرایان، انســان را محــور و کانــون حقایــق و فضایــل نظــام هســتی می دانســتند. امــا 
ــن  ــان محوری تری ــدا، انس ــئله خ ــس از مس ــام ـ پ ــژه اس ــمانی ـ به وی ــان آس ــم ادی در تعالی
موضــوع به شــمار آمــده و آفرینــش جهــان، فرســتادن پیامبــران و نــزول کتاب هــای آســمانی 
بــرای رســیدن او بــه ســعادت نهایــی اش کــه در گــروِ کرامــت انســانی اســت، صــورت گرفتــه 
ــال  ــن ح ــن و در عی ــام، مهم تری ــن اس ــن مبی ــر دی ــور، 1388: 2(. از منظ ــت )یداهلل پ اس
ــوده روح  ــا فرم ــه وی عط ــان ب ــت انس ــال در خلق ــد متع ــه خداون ــری ک ــمند ترین گوه ارزش
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 
ــت او  ــبب کرام ــان به س ــر انس ــتگان در براب ــجدۀ فرش ــوع و س ــوع و خش ــام( خض  )علیه الس
بــود. بــه تعبیــر دیگــر، فرشــتگان در مقابــل کرامــت انســانی بــه ســجده افتادنــد )قاضــی زاده و 
حســینی، 1386: 120(. در مطالعــات اســامی به ویــژه در حــوزۀ اخــاق، بــا اســتناد بــه آیــات 
و روایــات، دارا بــودن احســاس عــزت و کرامــت نفــس، تســهیل کنندۀ میــل بــه فضایــل اخاقی 
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 
می دانســت و از آن بــه نــام »اخــاق مکرمتــی« یــاد کــرده کــه از آیــۀ » لقــد کّرمنــا بنــی آدم...« 

اخــذ نمــوده اســت )ســلیمانی ابهــری و ســلیمانی ابهــری، 1393: 4(. 

در علــم روا ن شناســی از کرامــت انســان بــه عــّزت نفــس1 تعبیــر شــده کــه در چند دهــۀ اخیر 
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــای اساســی انســان، م ــوان یکــی از جنبه های»خــود« و نیازه به عن
)همــان: 4( و بــه معنــای بــاور و اعتقــادی اســت کــه فــرد، دربــارۀ ارزش و اهمیــت خــود دارد. 
در حقیقــت، برداشــت و قضاوتــي کــه افــراد از خــود دارنــد، تعیین کننــدۀ چگونگــي برخــورد 
آنــان بــا مســائل مختلــف اســت. فــردي کــه عــزت نفــس پاییــن دارد و بــراي خــود ارزش و 

1. self-esteem
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احترامــی قایــل نیســت، ممکــن اســت دچــار انــزوا، گوشــه گیري و یــا پرخاشــگري و رفتارهــاي 
ــري برخــوردار باشــد،  ــزت نفــس باالت ــاوري و ع ــرد از خودب ــر چــه ف ــي شــود. ه ضّداجتماع
موقعیــت و کارآمــدي باالتــري دارد و از آســیب هاي روانــي ـ اجتماعــي نیــز مصــون خواهــد 
ــاي اساســی انســان را  ــو، روان شــناس انســان گرا، یکــی از نیازه ــد )شــیهان، 1383(. مازل مان
نیــاز بــه عــزت نفــس یــا احتــرام بــه خــود می دانــد 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 پژوهش هــای روان شناســی حکایــت از آن دارد کــه افزایــش عزت نفس براي پیشــگیري 
از مشــکاتي کــه ممکــن اســت بــر اثــر عــزت نفــس پاییــن بــراي نوجوانــان به وجــود آیــد، 
ــاال نقــش ســازنده ای در ســازگاری اجتماعــی  ضــروري اســت )Teri ,2002( و عــزت نفــس ب
)Kata & Joiner ,2002(؛ الگوهــای پیشــرفت، عملکــرد، تعامــل بــا دیگــران و ســامت روانــی 
)Kubota & Sasaki ,2005(؛ مســئولیت پذیری )ســهیلی، 1387(؛ کیفیــت زندگــی، توانمنــدی 
و ارزشــمندی )مــان و همــکاران، 2004؛ نقــل از احمــدی، 1393: 14( دارد. در مجموع، بیشــتر 
مطالعــات ایــن مطلــب را تأییــد می کننــد کــه عــزت نفــس بــاال از عوامــل مثبــت و مؤثــر بــر 
ــی اســت  ــی و عــزت نفــس پاییــن از عوامــل مســتعدکنندۀ ناراحتی هــای روان بهداشــت روان

)بخشــی ارجنکــی، شــریفی و قاســمی پیــر بلوطــی، 1394: 61(.

بررســی دقیــق مطالعــات صورت گرفتــه در زمینــۀ کرامــت انســانی نشــان می دهــد بیشــتر 
تحقیقــات بــه مــواردی از جملــه اســباب و زمینه هــای کرامــت انســانی از دیــدگاه نهج الباغــه 
ــی، 1385؛ وارلیــوس، 2012(؛  ــی کرامــت انســان )علیخان ــا و مبان )طاهــری، 1384(؛ مؤلفه ه
عوامــل نقــض و ارتقــای کرامــت انســان )غفــارزاده، 1386؛ جکبســون و جکبســون، 2009(؛ و 
ابعــاد کرامــت انســانی در مدیریــت و پیامدهــای حاصــل از آن) پورســعید و زایــر کعبــه، 1392؛ 
ــن  ــه در ای ــکاران، 1394: 59(. آنچ ــارزاده و هم ــل از معم ــد )نق ــلمازی، 2013( پرداخته ان س
تحقیقــات مغفــول مانــده، مطالعــۀ تطبیقــی و مقایســۀ دیدگاه هــای روان شــناختی بــا ســیرۀ 
ــو از  ــه دیدگاه هــای متفــاوت و ممل ــا توجــه ب معصومیــن )علیهم الســام( اســت. همچنیــن ب
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 ارزش هــای 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 دیدگاه هــای مکاتــب الهــی و مکاتــب 
ــاره جایــگاه انســان، دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام( را به عنــوان نمونــۀ کامــل  بـــشری درب
ــارۀ کرامــت  ــۀ مکتــب بشــری درب ــوان نمون ــدگاه روان شناســی را به عن الگــوی اســامی و دی
ــگاه و کرامــت انســانی از  ــه کنــد. بنابرایــن، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی جای انســانی ارائ
منظــر امــام رضــا )علیه الســام( و روان شناســی اســت. ســعی شــده در بررســی موضــوع، ضمــن 
ــوزۀ  ــردازی در ح ــرای نظریه پ ــه ای ب ــدگاه، زمین ــن دو دی ــراق ای ــتراک و افت ــاط اش ــان نق بی

روان شناســی اســامی فراهــم آیــد. 

روش پژوهش

پژوهــش پیــش رو از نظــر شــیوۀ گــردآوری اطاعــات، کتابخانه اي و اســنادي اســت و به روش 
توصیفــیـ  تحلیلــی ســامان یافتــه اســت و می کوشــد بــا تمرکــز بر ســیرۀ هشــتمین پیشــواي 
ــت  ــاد کرام ــتگاه و ابع ــوم، خاس ــام( مفه ــا )علیهما الس ــی الّرض ــام علی بن موس ــیعیان، ام ش
انســان را در کام گهربــار و رفتــار تابنــاک آن حضــرت بررســی کنــد و تحلیلــی روان شــناختی 

از موضــوع را نیــز ارائــه دهــد.

مفهوم کرامت 

ــدی و  ــدن، ارجمن ــی ورزی ــا زرگ ــه معن ــادۀ »ک ر م« و مصــدر اســت ب ــت« از م واژه »کرام
بخشــندگی. ابن منظــور نوشــته اســت: »کریــم اســم اســت بــراي چیــزي یــا کســی کــه همــۀ 
اوصــاف ســتودنی را در خــود داشــته باشــد. ایــن واژه متضــاد لئیــم اســت. ایــن صفــت در اصــل 
بــر انســان اطــاق می گــردد، اّمــا گاه در کاربــرد عــام خــود بــراي مــوارد دیگــري نیــز بــه کار 
رفتــه  اســت و بــراي وصــف موجــودات دیگــر ماننــد اســب، شــتر و درخــت نیــز بــه کار گرفتــه 
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ــرم«  ــارۀ واژه »ک ــردات« درب ــلیمانی، 1392: 167(. در »مف ــی و س ــل از نورای ــود.« )نق می ش
آمــده اســت: »... هــرگاه انســان بــا ایــن واژه وصــف شــود، اســمی اســت بــرای اخــاق و افعــال 
ــا  ــم ت ــواری او دارد[ و واژه کری ــر می شــود ] و نشــان از بزرگ ــه از انســان ظاه پســندیده ای ک
وقتــی کــه آن رفتــار و اخــاق ظاهــر نشــود، گفتــه نمی شــود.« )راغــب اصفهانــی، 1404ق: 
ــت و  ــل دنائ ــواری و در مقاب ــای شــرافت، بزرگ ــت را به معن 428(. بیشــتر لغت شناســان، کرام
پســتی آورده انــد، کــه معنــای حقیقی آن بزرگ منشــی، بزرگــواری و شــرافت اســت. در مجموع 
می تــوان گفــت: »کرامــت به معنــای نزاهــت از پســتی و فرومایگــی اســت و کریــم یعنــی روح 
بزرگــوار و منــزه از هــر پســتی. بدیــن معنــا، کرامــت در برابــر دنائــت قــرار می گیــرد و کریــم 

در مقابــل دنــی« )جــوادی آملــی، 1366: 21-22(.

در روان شناســی از کرامــت نفــس بــا واژۀ عــزت نفــس یــاد شــده و عبــارت اســت از میــزان 
ارزشــی کــه اطاعــات درون خودپنــداره بــرای فــرد دارد و از اعتقــادات فــرد دربارۀ تمــام صفات 
و ویژگی هایــی کــه در او هســت، سرچشــمه می گیــرد )حســنوند و خالدیــان، 2012: 232(. بــه 
عبــارت دیگــر، عــزت نفــس هــر فــرد بــر اســاس ترکیبــی از اطاعــات عینــی دربــارۀ خــودش 
و ارزشــیابی ذهنــی آن اطاعــات بنــا نهــاده می شــود. بنابرایــن، عــزت نفــس یعنــی ارزشــی 
کــه اطاعــات درونــی خودپنــداره بــراي فــرد دارد و از اعتقــادات فــرد دربــارۀ تمــام صفــات و 
ــه مفهــوم عــزت نفــس را  ــداره ک ــن خودپن ــه در اوســت، ناشــی می شــود. ای ــی ک ویژگی های
ــزی، 1391:  ــدی و صفورایی پاری ــرد )کاون ــکل می گی ــی ش ــط بیرون ــر محی ــازد از تأثی می س
168(. پــس عــزت نفــس در میــان اندیشــمندان اســام و روان شناســی به معنــای ارزشــمندی، 
کارایــی مفیــد و احتــرام قایل شــدن 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 روان شناســی بیشــتر ناظــر بــه امــور مــادی و محیطــی اســت.

انواع کرامت

در ایــن قســمت ابتــدا به طــور خاصــه ابعــاد کرامــت انســانی از منظــر روان شناســی بیــان 
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شــده و ســپس به صــورت گســتره انــواع کرامــت از دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام( تحلیــل 
و تبییــن گشــته اســت.

انواع کرامت یا عزت نفس در رو ان شناسی

در روان شناســی، بــه دلیــل خاســتگاه و جهت گیــری فکــری روان شناســان هــر دوره، تعریــف 
ــذا بــرای روشن شــدن  واحــدی از پدیده هــای انســانی و ماهیــت انســان ارائــه نشــده اســت. ل
موضــوع، ابتــدا نگــرش مکاتــب مهــّم روان شناســی دربارۀ انســان و اهــداف وی مطرح  و ســپس 

بــه مقولــۀ عــزت نفــس پرداختــه می شــود.

 الــف( مکتــب روانــکاوی: ایــن مکتــب را فرویــد بنــا نهــاد. به نظــر وی، انســان تابــع اصل جبر 
روانــی اســت و توســط نیروهــای غریــزی ناخــودآگاه - کــه بحث برانگیزتریــن آن غریزه جنســی 
اســت- هدایــت می شــود. ایــن نیروهــا را می تــوان بــه ســطح آگاهــی آورد و در اختیــار گرفــت. 
از ایــن دیــدگاه، آگاهــی ســبب آزادی و جهــل باعــث بردگــی می شــود و جبــر روانــی زمانــی 
ــد )شــفیع آبادی، 1392:  ــه قســمت ناهشــیار افزایــش یاب ــد کــه خودآگاهــی ب کاهــش می یاب
ــکاوان انســان را دســتخوش نیروهــای زیست شــناختی و کشــمکش های دورۀ  51(. پــس روان
کودکــی می پندارنــد و برتــری او را در غلبــه و کنتــرل متعــادل ایــن کشــمکش ها می داننــد و 
چــون کانــون توجه شــان 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 ذاتــاً نــه خــوب اســت و نــه بــد؛ بلکه 
یــگ ارگانیــزم تجربه گــر اســت کــه اســتعداد بالقــوه ای بــرای هــر رفتــاری دارد امــا هــر رفتارش 
به وســیله عوامــل پیشــین تعییــن می شــود. ایــن مکتــب بــا نادیده گرفتــن کامــل مفهــوم ارادۀ 
آزاد و روح و منحصرســاختن مطالعــۀ آدمــی در رفتــار عینــی و مشــهود و قابــل اندازه گیــری ـ 
محــرک و پاســخ ـ  قابلیــت ارائــه یــک الگــوی انســانی دارای کرامــت را از خود ســلب می ســازد 
ــر  ــود و ب ــرل می ش ــش کنت ــیله عادت های ــه به وس ــد ک ــه می ده ــری ارائ ــان تصوی و از انس
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تغییــر و تحــول انســان از راه دگرگون ســازی محیــط تأکیــد می کنــد )اســتونس، 1363: 158(. 

ج( مکتــب انســان گرایی: روان شناســی انســان گرایی کــه از رویکــرد اگزیستانسیالیســم نشــأت 
گرفتــه، برخــاف روانــکاوی، امیــال و آرزوهــای سرکوب شــدۀ دوران کودکــی و یــا جبــر و عــدم 
در زندگــی را قبــول نــدارد و بــا رّد دیــدگاه ماشــینی رفتارگرایــان، خوشــبختی و بدبختــی هــر 
انســان را محصــول ارادۀ خــود انســان می دانــد، زیــرا انســان آزاد اســت و حــّق انتخــاب دارد. 
طبــق ایــن دیــدگاه، عمده-تریــن عاملــی کــه انســان را بــه حرکــت وا مــی دارد نگرشــی اســت 
ــش  ــان جنب ــی، 1392: 107(. حامی ــش دارد )گنج ــای اطراف ــود و دنی ــه خ ــبت ب ــه او نس ک
انســان گرایی ســطح مطلــوب کمــال و رشــد انســان را فراســوی بهنجــاری می داننــد و چنیــن 
ــه ســوی  اســتدالل می کننــد کــه نداشــتن بیمــاری عاطفــی تنهــا نخســتین گام ضــروری ب
ــکوفایِی  ــش دارد و آن ش ــی دراز در پی ــن گام، راه ــس از ای ــال اســت و انســان پ ــد و کم رش
ــولتز و  ــت )ش ــی اس ــای زندگ ــام رویداد-ه ــرای تم ــی ب ــود و معنایاب ــتعداد های خ ــام اس تم
شــولتز، 1392 : 5- 9(. همچنیــن، ارزشــیابی و تأییــد اجتماعــی و هــر آنچــه را کــه شــخص 
ــی  ــر موفقیت ــد و ه ــن می دان ــردد را کمال آفری ــی او گ ــث پیشــرفت و ترق ــد و باع ــه کن تجرب
ــل از  ــرز،1370؛ نق ــو، 1371؛ راج ــی آورد )مازل ــمار م ــزت به ش ــود را ع در شــخص شــکوفا ش
ــه  ــتی گرایانه ب ــگاه هس ــتن ن ــل داش ــاز به دلی ــا ب ــد، 1395: 11(. ام ــژاد و کمالون محمدعلی ن
انســان و نادیده گرفتــن جوهــرۀ اصلــی وی کــه همــان نفخــۀ الهــی اســت، به نوعــی در توصیــف 

کرامــت واقعــی انســان عقیــم مانــده اســت.

 آنچــه می تــوان از مکاتــب روان شناســی برداشــت کــرد ایــن اســت کــه هیــچ یــک از آنهــا 
ــن  ــم، در بررســی ای ــد و اگــر روان را معــادل روح در نظــر بگیری از روح انســان بحــث نکرده ان
ــد  ــۀ انســانی را در نظــر گرفته ان ــت، اجتمــاع و خــود تجرب موضــوع هــم نقــش محیــط، وراث
ــات  ــن موضوع ــدودۀ ای ــانی( را در مح ــتعدادهای انس ــق اس ــال )تحق ــوی کم ــه س ــیر ب و س
پذیرفته انــد. مطابــق تفســیرهای پیشــین، در روان شناســی از کرامــت انســانی بــه عــزت نفــس 
ــج  ــه پن ــزت نفــس، آن را ب ــري ع ــراي بررســی و اندازه گی ــه روان شناســان، ب ــر شــده ک تعبی
حیطــه تقســیم کرده انــد: عــزت نفــس اجتماعــی، تحصیلــی، خانوادگــی، جســمانی و عــزت 

 .)Pope ,1988( ــی ــس کل نف
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»عــزت نفــس اجتماعــی« مشــتمل بــر عقایــد فــرد دربــارۀ خــودش به عنــوان یــک دوســت 
بــراي دیگــران اســت. »عــزت نفــس تحصیلــی« بــا ارزشــیابی فــرد از خــودش به عنــوان یــک 
دانشــجو یــا دانش آمــوز در زمینــه تحصیلــی ســروکار دارد. »عــزت نفــس جســمانی« ترکیبــی 
از ویژگی هــای جســمانی و توانایی هــای بدنــی اســت و بــر رضایــت فــرد از وضعیــت فیزیکــی 
و قابلیت هــای 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 
ــا  ــام زمینه ه ــودش در تم ــرد از خ ــی ف ــر ارزیاب ــی« ب ــس کل ــزت نف ــد و »ع ــود می آی به وج
ــد  ــا ب مبتنــی اســت. عــزت نفــس کلــی در احساســاتی نظیــر »مــن یــک شــخص خــوب ی
هســتم« یــا »مــن بیشــتر چیزهــا دربــارۀ خــودم را دوســت دارم یــا نــدارم« منعکــس می شــود 

)پــوپ، 1988؛ نقــل از تورایــی و صفورایــی پاریــزی، 1391: 171-169(. 

ب( انواع کرامت در اسالم

ــت: 1.  ــور اس ــت متص ــوع کرام ــه ن ــت س ــر خلق ــران، در سراس ــي از متفک ــاد برخ ــه اعتق ب
»کرامــت ملکوتــي« کــه فراطبیعــي صــرف و مربــوط بــه مایــک، عــرش الهــي، حامــان عرش 
و خداســت. 2. »کرامــت طبیعــي« کــه مربــوط بــه موجــودات طبیعــي اســت. از ایــن رو، خداوند 
ــه  ــن ننگریســته اند ک ــه زمی ــا ب ــد: آی ــد و مي فرمای ــاد مي کن ــا وصــف کرامــت ی گیاهــان را ب
چقــدر از هــر گونــه گیاهــان نیکــو در آن رویانیده ایــم )شــعرا/ 7(1 3. »کرامــت رفیــع انســاني« 
کــه از تلفیــق بیــن طبیعــت و فراطبیعــت و از جمــع ســالم میــان کرامــت ملکوتــي و کرامــت 
طبیعــي حاصــل شــده اســت )جــوادي آملــي، 1381: 327(. بیــان قــرآن در زمینــۀ کرامــت 
انســان دوگونــه اســت: در بخشــي از آیــات از کرامــت، ارجمنــدي انســان و برتــري او بــر دیگــر 
موجــودات ســخن بــه میــان آمــده اســت )اســراء/ 70؛ مؤمنــون/ 14؛ تیــن/ 14؛ لقمــان/ 2( و 
در برخــي انســان مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه و حتــي دون بــودن او از حیوانــات مطــرح شــده 
اســت )نســاء/ 28؛ معــراج/ 16؛ ابراهیــم/ 34 ؛ احــزاب/ 72؛ اعــراف/ 179؛ تیــن/ 5؛ نقــل ازصادق 

1.  أََولَْم یََرْوا إِلَی اأْلَْرِض َکْم أَنْبَْتنَا فِیَها ِمْن ُکلِّ َزْوٍج َکِریٍم



110

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

پــور، 1386 : 54-53 (. از ایــن مطالــب این گونــه برداشــت می شــود کــه انســان دارای اقســام 
مختلفــی از کرامــت اســت.

 بــر اســاس نظــر برخــی عالمــان ماننــد عّامــه جعفــري و همفکرانــش، کرامــت انســان بــه دو 
نــوع »کرامــت ذاتــی« و »کرامــت اکتســابی« تقســیم می شــود.

1. کرامت ذاتی

منظــور از کرامــت ذاتــی، آن کرامــت و واالیــی ای اســت کــه همــۀ انســان ها از آن برخوردارنــد 
ــا ارتــکاب جنایــت و دســت یازي بــه خیانــت آن را زایــل نکننــد، کرامــات  و تــا زمانــی کــه ب
آنــان باقــی اســت زیــرا خداونــد انســان را به نحــوي آفریــده اســت کــه در مقایســه بــا برخــي 
موجــودات دیگــر از لحــاظ ســاختمان وجــودي، از امکانــات و مزایــاي بیشــتري متنعــم اســت و 
یــا تنظیــم و ســاختار امکاناتــش بــه شــکل بهتــر صــورت پذیرفتــه و از دارایي و غناي بیشــتري 
برخــوردار اســت )رمضانــي، بــي تــا: 56 (. ایــن نــوع امکانــات حاکــي از عنایــت ویژه حــق تعالي 
بــه نــوع انســان اســت و کلیــۀ انســان ها از آن متنعم انــد. بنابرایــن، هیچ کــس نبایــد به خاطــر 
ــر موجــودي دیگــر فخــر بفروشــد و آن را مــاک ارزشــمندي و تکامــل  برخــورداري از آن، ب
انســاني خــود بدانــد زیــرا ایــن کرامــت بــه اختیــار انســان ارتباطــي نــدارد و نــوِع انســان، الجرم 
از ایــن کرامــت متمتــع اســت. آیاتــي ماننــد آیه 4ســوره تیــن )مــا انســان را در بهتریــن صورت 
ــی داشــتیم(2 و  ــدان آدم را گرام ــق فرزن ــه70 ســوره اســراء )و به تحقی ــم(1؛ آی و نظــام آفریدی
آیــات متعــددي کــه از تســخیر جهــان آفرینــش و آنچــه در زمیــن اســت بــراي انســان ســخن 
مي گوینــد، همــه بــر کرامــت تکوینــي و ذاتــي نــوع انســان داللــت دارنــد )صالحــی و عباســی، 
1390: 46(. عامــه جعفــري )ره( ذیــل ایــن آیــه چنیــن نگاشــته اســت: »ایــن آیــه بــا کمــال 
صراحــت اثبــات می کنــد کــه خداونــد متعــال فرزنــدان آدم را ذاتــاً مــورد تکریــم قــرار داده و 
آنــان را بــر مقــداري فــراوان از کائنــات برتــري داده اســت. به همیــن دلیــل، قاطــع و صریــح، 
افــراد انســانی بایــد ایــن کرامــت و حیثّیــت را بــراي همدیگــر به عنــوان یــک حــق بشناســند و 

1. لََقْد َخَلْقنَا اْلِنْساَن في أَْحَسِن تَْقویٍم
ْمنا بَنِي آَدَم 2. َو لََقْد َکَرّ
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خــود را برابــر آن حــق مکلـّـف ببیننــد.« )جعفــري، 1370: 80(. 

کرامــت ذاتــي خــود بــه دو شــکل ظاهــري و معنــوي تحقــق یافتــه اســت: تکریــم ظاهــري 
مثــل: ایســتادن، راه رفتــن، خــوردن و آشــامیدن بــا دســت، قــدرت نوشــتن، اعتــدال مــزاج، 
ــر طبیعــت، تهیــه اســباب معــاش و امثــال آن کــه در کام برخــي مفســران آمــده  تســلط ب
اســت و تکریــم معنــوي انســان بــه عقــل، کــه بســیاري از تکریم هــاي ظاهــري از آن نشــأت 
مي گیــرد و انســان را بــر ســایر حیوانــات ترجیــح داده اســت. ایــن نعمــت کــه عظیم تریــن و 
محبوب تریــن نعمــت خداونــد اســت، انســان را در تشــخیص حــق و باطــل، خیــر و شــر، صــاح 
و فســاد و حســن و ُقبــح داللــت مي کنــد. تکامــل زندگــي بشــر از ایــن نعمــت نشــأت مي گیرد. 
هــر یــک از ایــن دو تکریــم شــامل کلیــه انســان ها مي شــود. نه تنهــا رنــگ، نــژاد، قبیلــه و... در 
آن تأثیــري نــدارد، بلکــه ماک هــاي برتــري حقیقــي ماننــد ایمــان، علــم، جهــاد و... نیز نقشــي 
ــم  ــن تکری ــدان آدم )علیه الســام( را مشــمول ای ــع فرزن ــم جمی ــرآن کری ــن رو، ق ــدارد. از ای ن
معرفــي کــرده اســت )و لقــد کّرمنــا بنــي آدم...( پــس انســان ها در حقیقــت مشــمول تکریــم 

اجبــاري مي شــوند )جــوادي آملــي، 1381؛ نقــل از صالحــی و عباســی، 1390: 47(.

2. کرامت اکتسابی

مقصــود از کرامــت اکتســابي، حصــول بــه کماالتــي اســت کــه انســان در پرتــِو تقــوا، ایمــان 
و عمــل صالــح خــود بــه دســت مــي آورد. ایــن نــوع کرامــت، منبعــث از تــاش انســان بــوده و 
معیــار ارزش هــاي انســاني و مــاک تقــرب در پیشــگاه خداونــدي اســت. بــا ایــن کرامــت اســت 
کــه مي تــوان واقعــاً انســاني را بــر انســان دیگــر برتــر دانســت )صادق پــور، 1386: 55 (. همــه 
ــه آن دســت  ــي برخــي ب ــد، ول ــه ایــن کمــال و کرامــت را دارن انســان ها اســتعداد رســیدن ب
مي یابنــد و برخــي فاقــد آن مي ماننــد. آنچــه مــورد توجــه قــرآن کریــم اســت، تفــاوت مراتبــي 
اســت کــه از تقــوا نشــأت مي گیــرد1. از ایــن رو، مــاک تفــاوت درجــات انســان ها از یکدیگــر و 
بــه بیــان دیگــر، مــاک قــرب و بعــد بــه ذات اقــدس الهــي کــه در نتیجــه، تفــاوت در میــزان 

1. اَِنّ أَکَرَمُکم ِعنَداهللِ أَتَقاُکم )حجرات/13(
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تمّتــع از کرامــت الهــي را بــه همــراه خواهــد داشــت، بایــد بــه نحــو کامــًا اختیــاري باشــد تــا 
انســان ها بــا تکیــه بــر همــت و مجاهــدت خــود آن را تحصیــل نماینــد. چنان کــه قــرآن کریــم 
مي فرمایــد: ســعی و تــاش شــما در زندگــی گوناگــون و مختلــف اســت1 )لیــل/ 4(. از آنجاکــه 
ــز متفــاوت  ــد نی ــاوت اســت، کرامتــي کــه انســان ها کســب مي کنن ــان متف همت هــاي آدمی

اســت )ســلیمي زارع و قاضــي زاده، 1386: 72(. 

ــواع کرامــت انســان بــه  نکتــه ای کــه بایــد بــرای روشن شــدن ادامــه بحــث بعــد از بیــان ان
آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در جهان بینــی اســامی، انســان موجــودی مســتعّد کمــال و 
جاودانگــی اســت. پــس هرجــا از عوامــل ارتقادهنــدۀ کرامــت انســان در دیــن مبیــن اســام و 
ســیره معصومیــن )علیهم الســام( ســخنی به میــان آیــد همــان کرامــت اکتســابی اســت، زیــرا 
در کرامــت ذاتــی، تمــام انســان ها یکســان هســتند و هیــچ تفاوتــی در میــان نیســت امــا آنچــه 
ســبب تمایــز و برتــری انســان ها نســبت بــه همدیگــر می شــود، کرامتــی اســت کــه انســان آن 
را در دنیــا و بــا قــوۀ اختیــار کســب می کنــد و کــّم و کیــف آن در انســان های مختلــف متفــاوت 
اســت و اساســاَ میــزان و عمــق آن بــه میــزان معرفــت، پارســایی و جایــگاه هرکس نــزد خداوند 

بســتگی دارد )افتخــاری و اســدی، 1392: 31(. 

ج( انواع کرامت از منظر امام رضا )علیه السالم( 

حکایــت یکــی از اهالــی بلــخ کــه در ســفر حضــرت رضــا )علیه الســام( بــه خراســان همــراه 
ــا  ــاره کرامــت انسان هاســت. »ب ایشــان بــوده اســت، بــه روشــنی گویــای ســیره حضــرت درب
امــام رضــا )علیه الســام( در ســفر بــه خراســان همــراه بــودم. روزي ســفره اي طلبیــد و تمــام 
خدمتــکاران و غامــان را نــزدش فراخوانــد. گفتــم: فدایتــان شــوم! کاش بــراي اینــان ســفره اي 
ــادر  ــدر و م ــی اســت؛ پ ــا یک ــۀ م ــردار! خــداي هم ــود: دســت ب ــد. فرم ــه می انداختی جداگان
همــه یکــی اســت و پــاداش نیــز بــه اعمــال اســت.«2 )کلینــی، 1388ق، ج 8: 230؛ مجلســی، 

1. إِنَّ َسْعیَُکْم لََشتَّی
َضــا )ع( فـِـی  ْلــِت َعــْن َرُجــٍل ِمــْن أَْهــِل بَْلــٍخ قـَـاَل: ُکْنــت َمــَع الرِّ ــٍد َعــْن َعْبــِد اهللِ بـْـِن الصَّ 2. عــدٌۀ ِمــْن أَْصَحابِنـَـا َعــْن أَْحَمــَد بـْـِن ُمَحمَّ
ــوَداِن َو َغْیِرِهــْم فَُقْلــُت ُجِعْلــُت فـِـَداَک لـَـْو َعَزلـْـَت لَِهــُؤاَلِء  َســَفِرِه إِلـَـی ُخَراَســاَن فََدَعــا یَْومــًا بَمائـِـَدٍۀ لـَـُه فََجَمــَع َعَلْیَهــا َمَوالِیـَـُه ِمــَن السُّ

بَّ تَبـَـاَرَک َو تََعالـَـی َواِحــٌد َو اأْلُمَّ َواِحــَدٌۀِ َو اأْلََب َواِحــٌد َوالَْجــَزاَء بِاأْلَْعَمــاِل َمائـِـَدۀ فََقــاَل َمــْه إِنَّ الــرَّ
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ــا و روشــن اســت، امــام  1403ق، ج49 : 141(. در یــک بخــش ایــن روایــت کــه بســیار گوی
رضــا )علیه الســام( بــا تکیــه بــر اصالــت یکســان و متعالــی آدمــی می فرماینــد: » خــدای همــه 
مــا یکــی اســت، همــه از یــک پــدر و مادریــم«. امــام رضــا )علیه الســام(  بــا نشســتن بــر ســر 
ــردم  ــد م ــی از دی ــت اجتماع ــر و موقعی ــه از لحــاظ ظاه ــا خدمتکاران شــان ک ــک ســفره ب ی
ــار را تســاوی انســان ها از  ــن رفت ــک ای ــان کرامــت می بخشــد و مال ــه آن ــد، ب جایگاهــی ندارن
لحــاظ کرامــت ذاتــی برمی شــمارد زیــرا خــدای همــه و پــدر و مادرمــان یکــی اســت )جائیــان 
اکبرنیــا و محمــدی، 1394: 123(. یعنــی همــه انســان ها دارای کرامــت ذاتــی هســتند و از ذات 
و اصلــی یکســان کــه متعلــق بــه خداســت، برخوردارنــد.  در بخــش پایانــی بــا بیــان جملــه 
»الَْجــَزاَء بِاأْلَْعَمــاِل« 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 هیچ کــس 
در روی زمیــن از جهــت برتــری و شــرافت پــدران بــه شــما نمی رســد« امــام فرمودنــد: تقــوا بــه 
آنــان شــرافت داد و اطاعــت پــروردگار آنــان را بزرگــوار ســاخت )ابن بابویــه، 1373، ج2: 174(.

ــردم ثبــت شــده  ــا م ــام رضــا )علیه الســام( ب ــۀ ام نمونه هــای متعــددی از برخــورد کریمان
کــه حضــرت بــر اســاس آموزه هــای قــرآن، بســیاری از تبعیض هــای اجتماعــی را کــه حاصــل 
نادیــده انگاشــتن کرامــت انســانی اســت، از میــان برداشــته اند. ازایــن رو، در ســیرۀ عملــی امــام 
)علیه الســام( مشــاهده می شــود کــه هیــچ گاه بــه غامــان و بــردگان خــود دشــنام ندادنــد، 
بلکــه هنگامی کــه ســفرۀ طعــام انداختــه می شــد، همــۀ غامــان و خادمــان، حتــی دربــان و 
میرآخــور را بــه ســفرۀ غــذا می نشــاندند )ابن بابویــه، 1373، ج2 : 184(. به عقیــدۀ امــام رضــا 
)علیه الســام( بدتریــن مــردم کســی اســت کــه غامــش را شــاق بزنــد )ابن شــعبه حّرانــی، 
1363ق: 448؛ نقــل از علــم الهــدی و شــریفی، 1394: 87(. از ایــن ســخن مــوال ایــن حقیقــت 
روشــن می شــود کــه »کرامــت انســان« در نــگاه و اندیشــۀ معصومیــن به گونــه ای اســت کــه 
نمی تــوان در ادب آمــوزی اش از شــاق و چــوب ســود بــرد زیــرا امــام بــا تعبیــری شــفاف، مقــام 
انســان را بــا چهارپایــان به گونــه ای مرزبنــدی کــرده اســت کــه جایــی را بــرای به شاق بســتن 

انســان نمی گــذارد )معادیخــواه، 1386: 10(.
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خاستگاه کرامت

 یکــی از نکته هــاي اساســی کــه بایــد بــه آن پرداخــت، تعییــن خاســتگاه و منشــأ کرامــت 
انســان اســت. انســان ها بــه چــه دلیــل کرامــت دارنــد و منشــأ کرامــت ایشــان چیســت؟ یــا بــه 

تعبیــر دیگــر، آدمــی کرامــت را از چــه منبعــی دریافــت کــرده اســت؟

الف( خاستگاه کرامت در روان شناسی

ــی زندگــی  ــد کــه نیازهــاي ابتدای ــه وجــود می آی در روان شناســی عــزت نفــس هنگامــی ب
به نحــو مناســبی ارضــا شــده باشــد. افــراد زمانــی از عــزت نفــس مطلــوب بهره منــد می شــوند 
ــن ســه شــرط  ــد. ای ــه کنن ــز، احساســات مثبتــی را تجرب ــد در ســه شــرط متمای کــه بتوانن

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

ــم.  ــط مه ــژه در رواب ــت؛ به وی ــت اس ــا مقبولی ــرش ی ــاس پذی ــتگی، احس ــرط اول همبس ش
همچنیــن، به معنــاي احســاس پذیرفته شــدن و مــورد احتــرام قرارگرفتــن از ســوي دیگــران 
نیــز بــه کار مــی رود. ایــن حــس از احساســات، نگرش هــا، راه هــاي ارتبــاط و قــواي حاکــم بیــن 
خانــواده به وجــود آمــده اســت و بــه چگونگــی روابــط بیــن افــراد خانــواده وابســتگی زیــادي 
ــه  ــد ک ــی به وجــود می آی ــروه زمان ــا گ ــواده ی ــراد خان ــام اف ــن تم دارد. حــّس همبســتگی بی
کنش هــاي متقابــل مثبــت  بیــن آنهــا تقویــت شــود. دوم، قــدرت کــه از منابــع و فرصت هــاي 
تأثیرگــذار بــر شــرایط زندگــی فــرد حاصــل می شــود. هنگامــی کــه فــرد در زندگــی از چنیــن 
فرصتــی برخــوردار باشــد، احســاس قــدرت خواهــد کــرد. منابــع مهــم بــراي به دســت آوردن 
ــی انجــام  ــا، توانای ــت جســمانی، مهارت ه ــش، ســامتی، قابلی ــد از: دان ــدرت عبارتن حــّس ق
ــد  ــراد بای ــا. اف ــات و تجــارب و  الگوه ــادي، اطاع ــع م ــري، مناب ــاي دســتی، تصمیم گی کاره
نمونه هــا یــا الگوهــاي  انســانی، فلســفی و عملیاتــی پیشــرو داشــته باشــند تــا آنهــا را بــراي 
ــد  ــرار ده ــاي شــخصی سرمشــق ق ــا و معیاره ــدار، آرمان ه ــادار، هدف ــاي معن ایجــاد ارزش ه

ــی، 1387: 173(.  )خوران
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ب( خاستگاه کرامت از منظر امام رضا )علیه السالم(

بــا دّقــت در متــون دینــی روشــن می شــود کــه از دیــدگاه قــرآن کریــم ســّر برتــری و منشــأ 
کرامــت انســان اعــم از ذاتــی و اکتســابی نفخــه روح الهــی در اوســت کــه وی را مســجود مائکه 
قــرار داده اســت. جــوادی آملــی در ایــن بــاره می فرمایــد: 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 خیــر فــراوان اســت خداونــدي کــه بهتریــن آفریننــده اســت1 )مؤمنــون/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، 1366: 98-97(. پــس کرامــت انســاني، عطیــه و لطــف الهــي نســبت 
ــه او  ــواري ب ــت و بزرگ ــتیم و کرام ــي داش ــان را گرام ــع، انس ــور قط ــت )به ط ــان اس ــه انس ب
دادیــم( اســراء/70(. کــه از مظاهــر آن اختیــار، عقــل و تسلیم شــدن در مقابــل حــق و عــدل 
اســت و ایــن کرامــت منشــأ تقــوا و موجــب پرهیــز از ظلــم و  تخلــف از عــدل اســت و آیــه 
)گرامی تریــن شــما نــزد خــدا باتقواتریــن شماســت2( مربــوط بــه ارزش انســاني نــزد خداونــد و 
اثــر کرامــت خــدادادي در خلقــت اســت. در حقیقــت آیــه »ولقــد کرمنــا« مربــوط بــه کرامــت 
ــه فعلیــت رســیدن آن  ــه حــق و ب ــرب ب ــه ق ــوط ب ــه »ان اکرمکــم« مرب ــی و آی ــوه و ذات بالق
کرامــت بالقــوه خــدادادي اســت. پــس کرامــت، منشــأ تقواســت. در دیــدگاه صاحب نظــران، 
احتــرام و برتــری انســان ناشــی از ویژگی هــای مختلفــی معرفــی شــده اســت. از جملــه، عقــل، 
ناطق بــودن انســان، داشــتن قــوۀ تشــخیص، دارا بــودن انــدام متعــادل و مناســب نســبت بــه 
ســایر موجــودات و اینکــه انســان خــدا را می شناســد و از او فرمــان می بــرد )طبرســی، 1352: 

 .)177

ــت انســان ها را ارج  ــل اســامی، کرام ــوی کام ــک الگ ــوان ی ــا )علیه الســام( به عن ــام رض ام
می نهــاد به طــوری کــه نمونه هــای بســیاری از خادمــان و دیدارکننــدگان آن حضــرت در ایــن 
بــاره روایــت شــده اســت: »هــرگاه امــام تنهــا می شــد و از مســائل روزمــره فــارغ می گردیــد، 

1. فَتَبَاَرَک اهللُ أَْحَسُن الَْخالِِقیَن
2. إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللِ أَتْقاُکْم
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ــت  ــس و الف ــت و ان ــخن می گف ــان س ــا آن ــی آورد، ب ــرد م ــان را گ ــواده و اطرافی ــای خان اعض
ــزاران را  ــی کارگ ــرد و کان و حت ــد، خ ــر می ش ــفره حاض ــر س ــر س ــرگاه ب ــت و ه می گرف
ــام  ــد: ام ــد.« )مجلســی، 1386، ج49:  164(. یاســر، خــادم آن حضــرت، می گوی ــرا می خوان ف
ــاالی ســر شــما ایســتادم و شــما در حــال  ــود: »اگــر مــن ب ــا فرم ــه م رضــا )علیه الســام( ب
غذاخــوردن بودیــد، بلنــد نشــوید، تــا اینکــه از غــذا خــوردن فــارغ گردیــد.« یــا گاهــی حضــرت 
ــه می شــد مشــغول غذاخــوردن  ــی گفت ــی زد. وقت ــرای انجــام کاری صــدا م ــا را ب ــی از م یک
ــی،1388ق، ج6: 298(.  ــزد )کلین ــد برخی ــش را بخــورد، بع ــد غذای ــود: بگذاری اســت، می فرم
معمــر بــن خــّاد می گویــد: هنگامــی کــه امــام رضــا )علیه الســام( غــذا می خوردنــد، ســینی 
ــش  ــه برای ــی ک ــن غذای ــه بهتری ــرت ب ــتند. آن حض ــفره می گذاش ــک س ــد و نزدی می آوردن
می آوردنــد می نگریســت و از هــر خوراکــی مقــداری را برمی داشــت و در آن ســینی می نهــاد، 
ســپس دســتور می دادنــد آن ســینی غــذا را بــرای بینوایــان ببرنــد. امــام نمی توانــد غذایــی را 
میــل کنــد کــه محرومــان از آن نخورده انــد. ایــن شــیوه در راســتای همــان محورهــای اصولــی 
در تعالیــم الهــی امــام اســت کــه انســان ها ارزشــی هماننــد دارند)گلــی زواره قمشــه ای، 1387(. 
زکریــا فرزنــد آدم می گویــد: از حضــرت امــام رضــا )علیه الســام( پرســیدم. مــردی از اهــل ذّمــه 
)غیرمســلمان ســاکن در ســرزمین های اســامی( کــه بــه فقــر و گرســنگی مبتــا شــده بــود، 
فرزنــدش را آورد و گفــت: فرزنــدم، مــال تــو. او را خــوراک بــده و او بــرده تــو باشــد. امــام فرمود: 
)انســان( آزاد خریــده و فروختــه نمی شــود ایــن کار شایســته تــو نیســت؛ بــر ذمّیــان نیــز روا 
نخواهــد بــود )التهذیــب، ج6؛ نقــل از گلــی زواره قمشــه ای، 1387(. امــام رضــا )علیه الســام( در 
دوره و عصــری چنیــن تعاملــی را بــا اعضــای خانــواده و اطرافیــان برقــرار می کــرد که مناســبات 
اخاقــی و حقوقــی میــان افــراد جامعــه به گونــۀ دیگــری رقــم می خــورد. بنــدگان و کنیــزان 
در ایــن نظــام جاهلــی از هیــچ اختیــار و حقــی برخــوردار نبودنــد و جــرأت نزدیک شــدن بــه 
اربابــان را نداشــتند، امــا خانــه امــام رضــا )علیه الســام( بــه کانــون دلدادگــی و عشــق شــباهت 
داشــت. همــه بــر ســفرۀ کــرم ولــی اهلل می نشســتند و امــام )علیه الســام( بــا اظهــار محبــت 
بــه آنــان اعــام می کــرد کــه شــما هــم انســان هســتید و بایــد از حقــوق اخاقــی 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 
ــم می نمــود. را به خاطــر برخــورداری از کرامــت انســانی، تکری

از ایــن مطالــب این گونــه برداشــت می شــود کــه آدمــی کرامــت را از جانــب آفریــدگار خــود 
دریافــت کــرده اســت و کرامــت ذاتــی انســان، آن نــوع شــرافتی اســت کــه تمامــی انســان ها 
به دلیــل داشــتن توانایــی تعقــل، تفکــر، آزادی، اراده و اختیــار و وجهــۀ الهــی، به طــور فطــری 
و یکســان از آن برخوردارنــد. ایــن کرامــت، یــک امــر ذاتــی و انفکاک ناپذیــر و انتــزاع از انســان 
اســت؛ یعنــی تصــور انســانیِت انســان، بــدون آن ممکــن نیســت. تــا زمانــی کــه عنــوان انســان 
و بنــی آدم بــر او صــادق اســت، از کرامــت انســانی و حقــوق فطــرِی ناشــی از آن برخوردار اســت. 
امــا آنچــه میــان انســان ها در رســیدن بــه مراتــب آخــر کمــال کــه همــان خلیفــه و جانشــین 
خــدا شــدن اســت، موجــب برتریــت نــوع بشــر نســبت بــه همد یگــر می شــود، بــه تحصیــل 
میــزان تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بســتگی دارد. پــس می تــوان گفــت در آموزه هــای اســامی 
ــم  ــت تکری ــع خلق ــام انســان ها موق ــی، تم ــدن روح اله ــا دمی ــی اســت و ب ــت بشــر ذات کرام
شــده اند و در ســایه ایــن کرامــت ذاتــی، می تواننــد 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 روان شناســی خاســتگاه 
کرامــت فــرد نیازهــای وی بــوده و بــا رفــع ایــن نیازهــا از طریــق منابع محیطــی )روابــط، الگوها 
و قــدرت( افــراد می تواننــد عــزت نفــس باالتــری را کســب کننــد. به عبارتــی، در روان شناســی، 
خاســتگاه عــزت نفــس نیازهــا )کمبودهــا( و هــدف رفــع نیازهــا در محیــط مــادی اســت. امــا 
در آموزه هــای اســام و ســیرۀ معصومیــن )علیهم الســام(، خاســتگاه کرامــت انســانی، ذاتــی و 
وابســته بــه روح الهــی بــوده و جهت گیــری معنــوی و متعالــی دارد و هدفــش رســیدن بــه قرب 
الهــی و خلیفــۀ خــدا شــدن در زمیــن اســت. پــس در روان شناســی به دلیــل اینکــه عــزت نفس 
از محیــط و امکانــات مــادی حاصــل شــده، محــدود اســت امــا در اســام و ســیرۀ معصومیــن 
)علیهم الســام( به دلیــل اینکــه کرامــت انســانی بــا دمیــدن روح الهــی در بشــر حاصــل شــده و 
بــا تحصیــل تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بــه فعلیــت می رســد، نمی تــوان محدودیتــی را بــرای 

مراتــب کمــال انســانی متصور شــد.
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عوامل ارتقادهنده کرامت انسانی

الف( دیدگاه روان شناسی

 در علــوم روان شــناختی، تمامــی روان شناســان بــر اســاس نظریه هایــی کــه بــدان پایبندنــد، 
ــر مبنــای همــان نظریه هــا بیــان کردنــد. محققــان  ــرای ارتقــای عــزت نفــس، ب عواملــی را ب
ــد  ــرای رش ــی را ب ــل اصل ــار عام ــده، چه ــات انجام ش ــه تحقیق ــا و مطالع ــا بررســی نظریه ه ب
عــزت نفــس بیــان می کننــد: 1. میــزان احتــرام، پذیــرش و عاقه منــدي ای کــه فــرد دریافــت 
ــرد در  ــی موقعیتــی کــه ف ــخ، تجــارب و موفقیت هــاي زندگــی و به طــور کل ــد. 2. تاری می کن
محیــط دارد. 3. ارزش هــا و انتظارهایــی کــه فــرد بــر مبنــای آن تجــارب را تفســیر می کنــد 
ــا  ــه واقعیت ه ــن اســت ک ــد؛ منظــور ای ــه موقعیــت تهدی ــرد نســبت ب 4. روش پاســخ دهی ف
ــه آن  ــبت ب ــرد نس ــرش ف ــت، نگ ــده اس ــه تعیین کنن ــتند، آنچ ــی هس ــوارد خاص ــه م به منزل
ــاوت  ــرد در دو موقعیــت اضطــراب زا، دو برداشــت متف ــال، دو ف ــوان مث موقعیــت اســت. به عن
دارنــد و نحــوۀ قضاوتشــان به وضــوح متفــاوت  از افــرادي اســت کــه عــزت نفــس پایینــی دارنــد 

ــزی، 1391: 176(. ــی پاری ــدی و صفورای )فیــروزی، 1384؛ نقــل از کاون

ب( دیدگاه امام رضا)علیه السالم(

1- اطاعت و بندگی

انســان بــرای رســیدن بــه کمــال الیــق خــود، چــاره ای جــز ایــن نــدارد کــه تســلیم قانــون 
الهــی باشــد و در طریــق پرســتش، پیوســته تســلیم بی چــون و چــرای آفریــدگار خــود شــود 
و تمــام ســعی او مصــرف انجــام تکالیــف شــرعیه و جلــب رضــای حق تعالــی گــردد. مســلماً 
ــه خــدا و  ــرای تقــرب ب ــن امــور ب ــرده اســت کــه ای ــی ب ــه ایــن حقیقــت پ چنیــن کســی ب
حصــول ملکــۀ تقــوا و صفــای نفــس و تزکیــه و اتصــاف بــه اســماء و صفــات الهــی وضــع شــده 
اســت و صاحیــت محکمــه عقــل در این گونــه امــور محــدود بــوده و عــدم تشــخیص  برخــی 
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ــرم  ــول اک ــی، 1387(. رس ــت )کتابچ ــوع نیس ــان موض ــر بط ــل ب ــادی دلی ــائل اعتق از مس
ــمایم و  ــز ش ــروردگار عزی ــن پ ــد: م ــدا می ده ــر روز ن ــد ه ــود: خداون ــه( فرم )صلی اهلل علیه وآل
هــر کــس کــه خواهــان عــّزت دو جهــان اســت، از خــدای عزیــز اطاعــت کنــد1 )حــق پنــاه، 

.)143 :1381

امــام رضــا )علیه الســام( فرمــود: »همانــا خداونــد مــردم را بــه اطاعــت و فرمانبــرداری خــود 
آزمایــش می کنــد،؛ خــواه مــاده آزمایــش بــرای آنــان قابــل تعقــل باشــد، خــواه نباشــد. هــدف 
آزمایــش ایــن اســت کــه حجــت خداونــد بــر مــردم الــزام آور باشــد و جــای شــبهه در اطاعــت 
و عــدم اطاعــت او باقــی نمانــد. بــر ایــن اســاس، بــدان کــه ســرآمد تمــام شــرایط اطاعــت و 
فرمانبــرداری از خداونــد ایــن اســت کــه مــا تســلیم بــدون قیــد و شــرط خــدا باشــیم، چــه در 
امــوری کــه عقــل آنهــا را درک می کنــد و چــه امــوری کــه عقــل مــا بــه عمــق آنهــا راه نــدارد 
ــل  ــاره ذکــر فضای ــا درب ــد.« )مجلســی، 1386، ج 17: 209(. ی و حقیقــت آن را درک نمی نمای
روزه داري و اعمــال مــاه شــعبان به عنــوان یــک مصــداق اطاعــت و بندگــی چنیــن فرمودنــد: 
»کســی کــه روزه بــدارد از شــعبان یــک روزی از جهــت طلــب ثــواب خــدای تعالــی، به بهشــت 
رود و کســی کــه اســتغفار کنــد خــدای را در هــر روزی از شــعبان، هفتــاد بــار حشــر کــرده 
شــود در روز قیامــت در زمــرۀ رســول اهلل )صلی اهلل علیه وآلــه( و واجــب شــود از خــدای تعالــی 
کرامــت بــرای او، و هــر کــه تصــّدق کنــد در شــعبان بــه صدقــه و اگــر چــه یــک خرمــا باشــد، 
حــرام گردانــد حق تعالــی جســد او را بــر آتــش...« )محــدث اربلــی، 1382، ج3: 123؛ نقــل از 

کاونــدی و صفورایــی پاریــزی، 1391: 172(. 

2- تقوا و پرهیزگاری

بــر اســاس نظــر قــرآن، نه تنهــا تقــوا عزت آفریــن اســت، کــه خــود بزرگتریــن کرامــت و عــزت 
اســت زیــرا تقــوا نیرویــی روحــی، متعالــی و مقــدس اســت کــه منشــأ کشــش ها و گریزهایــی 
ــتی ها و  ــز از پس ــی و گری ــوق حیوان ــوی و ف ــای معن ــوی ارزش ه ــه س ــش ب ــود: کش می ش
ــرم اســام  ــر خــود اســت. رســول اک ــی ب ــن دو، مســلّط شــدن آدم ــا، و نتیجــه ای آلودگی ه

1. إّن اهلل  یقول کّل یوم: أنا ربّکم العزیز فمن أراد عّز الدارین فلیطع العزیز)طبرسی،1412ق،ج2: 364(.
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ــوای الهــی  ــردم باشــد، تق ــن م ــود: »هــر کــس می خواهــد باعزت تری ــه( فرم )صلی اهلل علیه وآل
ــه چنیــن تقوایــی، برداشــتن دو گام  پیشــه کنــد« )مجلســی، ج70: 285(؛ الزمــۀ رســیدن ب
اســت: نخســت، انجــام واجبــات و دســتورات الهــی و دوم، تــرک حرام هــا )نقــل از: حق پنــاه، 

 .)148 :1381

رجــاء بــن ابوضحــاک کــه مأمــون وي را بــراي آوردن امــام رضــا )علیه الســام( مأموریــت داده 
بــود، در بخشــي از گــزارش خــود بــه مامــون مي گویــد: »مــن پیوســته از مدینــه تــا مــرو بــا 
ایشــان بــودم. بــه خــدا قســم، کســي را باتقواتــر از او در برابــر خــدا ندیــدم و کســي را ندیدم که 
بیشــتر از او در تمــام اوقاتــش ذکــر خــدا گویــد و ندیــدم کســي را کــه خداترس تــر و پارســاتر 

از او باشــد.« )مجلســی، 1386، ج49: 91(.

امــام رضــا )علیه الســام( فرمــود: »از ســوی خداونــد تبــارک و تعالــی قلــم قضــا جریــان یافته 
کــه ســعادت و کامیابــی بــرای اهل ایمــان و تقواســت )حمیــری، 1413ق: 355(.

3. مؤدت و والیت اهل بیت )علیهم السالم(

ــه(را  ــام )صلی اهلل علیه وآل ــی اس ــر گرام ــالت پیامب ــاداش رس ــح، پ ــورت صری ــد به ص خداون
»مــودۀ فــی القربــی« معرفــی کــرده اســت1. پرواضــح اســت کــه قبــول ایــن والیــت و رهبــری 
هماننــد نبــوت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( ســبب ســعادت خــود انسان هاســت و نتیجــه اش بــه 

خــود آنهــا بازگشــت می کنــد.

ــای  ــن و دنی ــر دی ــت ام ــام رضــا )علیه الســام( هدای ــه اندیشــه سیاســی شــیعه، ام ــر پای ب
ــدا  ــول خ ــینان رس ــان جانش ــد. آن ــام( می دان ــیعه )علیهم الس ــان ش ــه امام ــردم را وظیف م
ــچ گاه هســتی  ــت اســتوار اســت و هی ــر امام ــی ام ــر زمان ــه( هســتند و در ه )صلی اهلل علیه وآل
خالــی از حجــت نیســت. چنان کــه ایشــان در ســال 194ق از پــدرش، از پدرانــش نقــل کــرده 
ــان شــما  ــن در می ــت م ــل بی ــل اه ــود: َمَث ــه( فرم ــه رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل اســت ک

َۀ فِي الُْقْربَی َوَمْن یَْقتَِرْف َحَسنًَۀ نَِزْد لَُه فِیَها  الَِحاِت قُْل اَل أَْسَألُُکْم َعَلْیِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ َِّذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ُر اهللُ ِعبَاَدُه ال َِّذي یُبَشِّ 1. َذلَِک ال
ُحْسنًا إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َشُکوٌر)شوری/ 23(
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ــاز  ــد، و هــر کــه از آن ب ــوح اســت؛ هــر کــه آن را ســوار شــود نجــات یاب همچــون کشــتی ن
مانــد در آتــش افتــد )ابن بابویــه، 1373، ج 2: 27(. ایشــان در حدیــث سلســلۀ الذهب، والیــت 
را شــرط اصلــی توحیــد و رســتگاری معرفــی کردنــد. به عبــارت دیگــر، امــام )علیه الســام( در 
ایــن حدیــث شــریف، حاکمیــت را متعلــق بــه خــدا می دانــد1 )عاملــی، 1403ق، ج2: 18(. نیــز 
در روایتــی دیگــر مــی فرماینــد: امــر هدایــت مــردم به وســیله مــا، بــه امــر خــدا و برای ســعادت 
بشــر و ســیر الــی اهلل اســت. بنابرایــن، ایشــان مســئله رهبــری امــت را بــه مبــدأ اعلــی و خداوند 
پیونــد داده اســت؛ زیــرا امامــت یــک امــر الهــی اســت، نــه یــک امــر زمینــی و شــخصی کــه 
مأمــون بخواهــد ماننــد لبــاس بــه کســی هدیه دهــد، یــا از کســی بگیــرد )همــان: 317ـ320(.  
بــه گفتــه شــیخ صــدوق، آن را از شــروط قــرار داده بــه دلیــل اینکــه امامــت امــری اســت از 

ــر همــه بنــدگان واجب االطاعــه اســت )ابــن بابویــه، 1373، ج 2: 218(.  ــد و ب طــرف خداون

4. رعایت ارزش های اخالقی

واژه ارزش در لغــت به معنــای »قیمــت«، »بهــا«، »ارج«، »برازندگــی« و »شایســتگی« اســت 
ــول و  ــه ای از اص ــاق« مجموع ــز واژه »اخ ــاق نی ــفه اخ ــل واژه ارزش(. در فلس ــدا، ذی )دهخ
ارزش هایــی اســت کــه رفتــار انســان را تنظیــم می کنــد 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 )محمــود،1990م: 85(. بــر ایــن اســاس، اســام محــور اخــاق را بــر عــزت و تکریــم 
نفــس و تطهیــر آن از هرگونــه آلودگــی بنــا نهــاده و امــوری را »ارزش اخاقــی« محســوب کرده 
کــه دارای ماک هــای زیــر باشــد: 1. هماهنگــی بــا فطــرت الهــی 2. هماهنگــی بــا َمــن برتــر 
)َمــِن ِعلــوی( 3. ســازگاری و هماهنگــی بــا عاطفــه بشــری 4. تجلــی اســماء و صفــات الهــی در 

انســان 5. عبودیــت و بندگــی الهــی و درک آن )معلمــی، 1384: 22(.

ــا  ــام رض ــیره  ام ــی در س ــای اخاق ــورد از ارزش ه ــد م ــه چن ــه ب ــور خاص ــه به ط  در ادام
ــود. ــاره می ش ــت، اش ــوردار اس ــز برخ ــوق نی ــای ف ــه از ماک ه ــام( ک )علیه الس

1. َکلَِمُۀ اَل إِلََه إاِلَّ اهللُ ِحْصنِي فََمْن قَالََها َدَخَل ِحْصنِي َو َمْن َدَخَل ِحْصنِي أَِمَن ِمْن َعَذابِي .. بُِشروِطها َو أنَا ِمن ُشروِطها
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4-1   حسن خلق

ــن و  ــی ک ــاط همراه ــا احتی ــدار ب ــا ســلطان و زمام ــد: ب ــام رضــا )علیه الســام( می فرمای ام
ــا روی خــوش  ــردم ب ــا م ــاه حــرز، و ب ــا دشــمن در پن ــی، و ب ــا تواضــع و فروتن ــا دوســت ب ب
رفتــار کــن1 )مجلســی، 1403ق، ج78: 356( زیــرا اخــاق بــد اعمــال آدمــی را تبــاه می کنــد، 
همان طــور کــه ســرکه عســل را فاســد می کند2)اســتادی، 1365، ج2: 297(. و یــا، از بدخویــی 
اجتنــاب کنیــد، زیــرا شــخص بدخــو ناگزیــر در جهنــم جــای دارد )شــعیری، بــی تــا:125؛ ابــن 

شــعبه،1424ق: 274(.

4-2  احترام به شخصیت افراد

 از امــام رضــا )علیه الســام( نقــل شــده: اگــر مــن بــاالی ســر شــما ایســتادم و شــما در حــال 
غذاخــوردن بودیــد، بلند نشــوید.3«) کلینــی، 1407ق، ج 6: 298(.

آن حضــرت ضمــن به رســمّیت شــناختن ســاعاتی خــاص بــرای زیردســتان، نظــم در امــور 
ــان را مــّد نظــر قــرار داده و می کوشــیدند در هنــگام اســتراحت، عبــادت یــا غــذا خــوردن  آن

ــد. )مجلســی، 1403ق، ج 49: 102(. ــه کار نگیرن ــان را ب غامــان و زیردســتان، آن

4-3  حفظ آبروی دیگران

امــام رضــا )علیه الســام( می فرماینــد: کســي کــه از آبروریزي و لطمــه زدن به حیثیت مســلمانان 
خــودداري کنــد، خداونــد از لغزش هــاي او در روز قیامــت گذشــت خواهــد نمــود4  )مجلســی، ج 
ــاش می کــرد  ــی می بخشــید، ت ــزی را از روی مهربان ــام )علیه الســام( هــرگاه چی 75: 256(. ام
مبــادا آبــرو و شــخصّیت افــراد لکــه دار شــود. از ایــن رو، ایشــان صدقــات خویــش را به صــورت نهانی 

ادا می کــرد و بیشــتر در شــب های تاریــک بدیــن کار مبــادرت می ورزیــد )همــان، ج49: 115(.

ِز َو الْعاَمَّۀ بِالْبُْشِر دیَق بِالتَّواُضِع، َو الَْعُدَوّ بِالتََّحُرّ ْلطاَن بِالَْحَذِر، َو الَصّ 1. إِْصَحِب الُسّ
2.  َوإَِنّ  ُسوَء الُْخُلِق لَیُْفِسُد الَْعَمَل َکَما یُْفِسُد الَْخُلّ الَْعَسَل

3.  »إِنْ    قُْمُت  َعَلی  ُرُءوِسُکْم َو أَنْتُْم تَْأُکُلوَن فََا تَُقوُموا َحتَّی تَْفُرُغوا«
4. َمن َکفَّ َعن اَعراِض الُمسلِمیَن اَقالَُه اهللُ َعثرتَُه یَوَم الِقیامۀ  
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4-4  مدارا با مردم

ــه  ــه س ــر آن ک ــت، مگ ــی نیس ــن واقع ــن، مؤم ــد: موم ــام( می فرماین ــا )علیه الس ــام رض ام
ــروردگارش و ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش. امــا  خصلــت در او باشــد: ســنتی از پ
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 پریشــان حالی 

اســت.« )کلینــی، 1407ق، ج3: 339(. 

4-5  عفو و گذشت

امــام رضــا )علیه الســام( در تفســیر آیــه کریمــه: از گناهــان آنهــا صرف نظــر کــن و آنهــا را 
ببخــش؛ بخششــی زیبــا کــه حتــی تــوأم بــا ســرزنش نباشــد )حجــر/ 85(1؛ بخشــش بــدون 

ســرزنش دیگــران را بــرای مــا توصیــه کردند2)رســولی محاتــی، 1383، ج3: 27(.

4-6  دوری از تکّبر 

اقتضــای کرامــت انســانی ایــن اســت کــه مــردم نبایــد بــه دلیــل بــاال یــا پاییــن بــودن جایگاه 
اجتماعی شــان، از امتیــاز خاصــی بهره منــد یــا بی بهــره باشــند. از ایــن رو، هیــچ گاه امــام رضــا 
ــد نگفــت؛ بلکــه هنگامــی کــه ســفره انداختــه  ــردگان خــود ب ــه غامــان و ب )علیه الســام( ب
ــذا می نشــانید  ــر ســفره غ ــان و میرآخــور را ب ــی درب ــان، حت ــان و خادم می شــد، همــه غام

)ابن بابویــه، 1373، ج 2: 184(.

4-7  دوری از بخل و اسراف

ــاره  ــام( درب ــا )علیه الس ــام رض ــد: از ام ــام( می گوی ــتم )علیه الس ــام هش ــاران ام ــی از ی یک
چگونگــی تأمیــن مخــارج خانــواده جویــا شــدم. فرمــود: »مخــارج خانــواده، حــّد وســط اســت 

ْفَح الَْجِمیَل 1. فَاْصَفِح الَصّ
2. قال الرضا )علیه السام (: فی قول اهلل عزوجل »فاصفح الصفح الجمیل « قال : العفو من غیر عتاب؛
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ــم ایــن دو روش  ــه خــدا ســوگند! نمی دان میــان دو روش ناپســند.« گفتــم: »فدایــت شــوم، ب
ــد  ــه خداون ــی ک ــا نمی دان ــت اســت. آی ــراف و خّس ــود: »دو روش ناپســند، اس چیســت؟ فرم
بــزرگ، اســراف )زیــاده روی( و اقتــار ) خّســت گیری( را ناخوشــایند مــی دارد و در قــرآن 
ــت  ــه خّس ــد و ن ــاده روی می کنن ــه زی ــند، ن ــزی ببخش ــرگاه چی ــه ه ــان ک ــد: »آن می فرمای
می ورزنــد و میانگیــن ایــن دو را در حــد قــوام برمی گزیننــد.«1 )قمــی، 1359ق، ج 2: 622(. از 
ایــن کام امــام )علیه الســام( بــر می آیــد کــه اســراف و خّســت ناپســند بــوده و میانــه روی  و 

اعتــدال مــورد توصیــه امــام اســت. 

ــوده و  ــدال بیه ــت، دوری از ج ــا، ادای امان ــکوت پرمعن ــار، س ــت در گفت  4-8  صداق
ــم ... ــه رح ــر و صل ــدن همدیگ ــب، دی تخری

ــاره ارزش هــای  ــرای نشــان دادن گســتردگی نظــر امــام رضــا )علیه الســام( درب ــان ب  در پای
اخاقــی و ذکــر مصداقــی بــرای مــوارد بــاال، قســمتی از پیــام ایشــان را کــه بــه  وســیله حضرت 
ــم!  ــم. » ای عبدالعظی ــرای شــیعیان فرســتادند، می آوری عبدالعظیــم حســنی )علیه الســام( ب
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 بی فایــده 
دعــوت کــن. بــه صله رحــم 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 فرصت هــای گرانبهــای زندگــی و وقــت ارزشــمند خــود را بــه دشــمنی بــا یکدیگــر 

ــا: 241(. تلــف کننــد...«2 )مفیــد، بی ت

َِّذیَن إِذا أَنَْفُقوا لَْم یُْسِرفُوا َو لَْم یَْقتُُروا َو کاَن بَْیَن ذلَِک قَوامًا« )فرقان/ 67(. 1. َو ال
2. یا عبدالعظیم! أبلغ عنی أولیائی السام 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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جلوه های کرامت انسان

الف( دیدگاه روان شناسی

 ایــده کرامــت انســان در علــوم روان شناســی و نــگاه معصومیــن )علیهم الســام(  بســته بــه 
ــی  ــر چــه عناصــری اســتوار باشــد، نتایجــی را در قلمــرو اخــاق، سیاســت و... در پ اینکــه ب
خواهــد داشــت. از نظــر روان شناســان، 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 نمی شــود؛ به طــوری کــه در عــزت نفــس پاییــن، افــراد بــه دلیــل احســاس 
خودبیــزاری برانگیختــه شــده و به صــورت پرخاشــگرانه نســبت بــه موقعیت هــا و افــرادی کــه 
شایســتگی آنهــا را بــه چالــش می کشــد، برخــورد می کننــد. همچنیــن در دنیــای بیرونــی بــه 
ــا، 1390: 125(.  ــد )شــفیعی و صفاری نی ــه و ضّداجتماعــی دســت می زنن رفتارهــای بزهکاران
ــوم روان شناســی، دارای دو  ــار عــزت نفــس در عل ــوان گفــت کــه آث ــی می ت پــس به  طــور کل
جنبــه فــردی و اجتماعــی اســت کــه بــا هــم در تعامــل  بــوده و در تقویــت یکدیگــر مؤثرنــد. از 
لحــاظ فــردی، عــزت نفــس موجــب پذیــرش خــود، خودکارآمــدی، رشــد شــخصی، اعتمــاد به 
خــود و جهت گیــری اهــداف پیشــرفت می شــود و از لحــاظ اجتماعــی روابــط فــرد را گســترش 
داده و مقبولیــت و تعالــی اجتماعــی بــه ارمغــان مــی آورد و نــگاه محترمانــه دیگــران را به ســوی 
فــرد جلــب می کنــد. پــس کســاني کــه بــراي خــود عــزت نفــس زیــادي قایلنــد، اساســاً بــه 
ــه  ــا تمــام وجــود ب ــه ب ــد می ســازد ک ــا را عاقه من ــي آنه ــن حالت ــد. چنی خــود اعتمــاد دارن
اســتقبال مســائلي برونــد و ابــراز وجــود کننــد. ایــن امــر بــه آنــان شــجاعت مي دهــد تــا در 
مقابــل تهدیدهــا ایســتادگي کننــد. چنیــن افــرادي گوشــه گیر نبــوده، انتقــاد را مي پذیرنــد، 

ناکامي هــا را تحمــل مي کننــد و از نظــر جســمي ســالمند.

ب( دیدگاه امام رضا )علیه السالم( 

ــی و  ــی، سیاســی، دین ــگاه اجتماع ــت، جای ــای اکتســابی کرام ــی ه از منظــر اســام، ویژگ
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خانوادگــی افــراد را بیــان می کنــد. امــا ویژگی هــای ذاتــی ماننــد انســانیت، جــزءِ ذات انســان 
اســت و قابــل ســلب از وی نیســت. از آن روی کــه انســان دارای کرامــت ذاتــی اســت، مؤلفه های 
وابســته بــه او نیــز دارای حرمــت اســت کــه در عناصــری همچــون حــّق حیــات، عدالت محوری، 
آزادی خواهــی و عقل گرایــی و... ظهــور می یابــد. از دیــدگاه اندیشــمندان معاصــر شــیعه، کرامت 
ذاتــی اقتضــاء اســت کــه بــا کرامــت ارزشــی و اکتســابی فعلیــت می یابــد و بــا فســاد و جــرم 
تحــت شــعاع قــرار می گیــرد، پــس هرچنــد کرامــت انســان در اصــل قابــل انتقــال، اســقاط و 
انفــکاک نیســت امــا بــا یــک تبصــره مواجــه می شــود و آن اینکــه اگــر خــود انســان موجبــات 
نقــض کرامــت را فراهــم کنــد، برخــی حقــوق از او ســلب می شــود در حالی کــه در اندیشــه 
غربــی کرامــت به هیچ وجــه قابــل اســقاط یــا انتقــال نیســت )میراحمــدی و کمالــی گوکــی، 
1393: 22(. اکنــون بایــد دیــد کــه ایــن معنــا از کرامــت انســان، چــه آثــاری را در پــی دارد؟ 

1.  حّق حیات:

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 می کنــد. حــّق حیــات، اســاس همــه حقــوق سیاســی و آزادی هــای مدنــی متعاقــب آنهــا 
از جملــه: رهایــی از بردگــی، شــکنجه و بازداشــت خودســرانه و نیــز حقــوق مربــوط بــه محاکمه 
ــه، آزادی بیــان و آزادی مســافرت )هجــرت( و عــدم مداخلــه در زندگــی خصوصــی و  منصفان
اصــل برائــت )بی گنــاه محسوب شــدن افــراد تــا اثبــات جــرم(، حــق ازدواج و تشــکیل خانــواده 
ــوق  ــه حق ــم اعامی ــت و یک ــا بیس ــوم ت ــواد س ــه در م ــت ک ــر آنهاس ــده و نظای و آزادی عقی
بشــر منــدرج اســت )جانســون، 1378: 93 ـ 91(. از نــگاه اســامی و بــه تبــع آن امــام رضــا 
)علیه الســام( نیــز همــه ایــن حقــوق مبتنــی بــر اصــل کرامــت ذاتــی انســان اســت. چــون 
ــی  ــردی و اجتماع ــوق ف ــلب و از حق ــت او را س ــوان امنی ــی دارد نمی ت ــت ذات ــان کرام انس
محــروم کــرد، مگــر آنکــه در دادگاه صالحــه ای مجــرم شــناخته شــود. از نــگاه حکمــت الهــی، 
ــودش را  ــدارد خ ــق ن ــس ح ــچ ک ــه هی ــدارد، بلک ــری را ن ــتن دیگ ــق کش ــی ح ــا کس نه تنه
ــا  ــه جهــت فقــر ی ــدان خــودش را چــه دختــر و چــه پســر ب ــدارد فرزن نیــز بکشــد و حــق ن



127
بررسی ابعاد و آثار کرامت انسان از دیدگاه امام رضا )علیه السالم( و... 

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

عصبیت هــای جاهانــه بــه قتــل برســاند و موهبــت الهــی حیــات را از خــود یــا دیگــران ســلب 
کنــد )انعــام/151( و به خاطــر دفــاع از حــّق حیــات و ســامت و امنیــت افــراد جامعــه انســانی، 

ــور و مــؤدب، 1393: 80(. اســام قصــاص را مقــرر کــرده اســت )یداهلل پ

2.  برخورداری از امتیازهای اجتماعی عادالنه: 

یکــی از لــوازم زندگــی مبتنــی بــر کرامــت ذاتــی انســانی ایــن اســت کــه همــه انســان ها 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 عادالنــه ای بــرای تنظیم 
روابــط انســان ها وضــع کننــد زیــرا »الزمــه حفــظ کرامــت انســانی، رعایــت حقــوق افــراد در 
اجتمــاع بشــری و تعهدســپاری در عــدم تخطــی از آن اســت.« )جــوادی آملــی، 1384: 285(. 

ــت ورزی ایشــان اســت؛  ــای اندیشــه عدال ــز گوی ــام رضــا )علیه الســام( نی ــی ام ســیره عمل
ــه  ــا ســتم های زمان ــد و ب ــت را جــزءِ مؤلفه هــای کرامــت انســانی می دان اندیشــه ای کــه عدال
خــود کــه منافــی کرامــت انســانی بودنــد، مبــارزه کردنــد. بنابرایــن، نــگاه برابــری بــه انســان ها 
ناشــی از نــگاه کریمانــه بــه انسان هاســت. بــه عبــارت دیگــر، عدالــت و کرامــت الزم و ملــزوم 
ــت ورزی و  ــای عدال ــر مبن ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ــاری ام ــیره رفت ــه س ــد. چنانچ یکدیگرن
ــت را در  ــان سیاه پوس ــزاران و غام ــه خدمتگ ــرت هم ــود؛ آن حض ــتوار ب ــی اس کرامت بخش
ــدون اینکــه کمتریــن تبعیضــی بیــن  ــان غــذا مي خــورد ب ــا آن ســفره اش جمــع می کــرد و ب

ــان و دیگــران قایــل شــود )فضــل اهلل، 1366: 45(. آن

3- حّق آزادی: 

بحــث از حــق حریّــت و آزادی، یکــی از مباحــث مهــم در حقــوق اساســی انسان هاســت. بــه 
ــت در تمــام دســتورات اســام به چشــم می خــورد  تعبیــر اســتاد مطهــری، روح آزادی و حریّ
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)مطهــری، 1378: 41(. در اســام، حــّق آزادی در حــّد حــّق حیــات از اهمیــت برخــوردار اســت. 
ظهــور کامــل آزادی در عــزم و اراده و تســلط کامــل در افعــال اســت؛ همان گونــه کــه مفهــوم 
ــر تصــرف و تعییــن سرنوشــت و آزادی بیــان و  سیاســی و اجتماعــی آزادی؛ یعنــی قــدرت ب
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 آفریننــده ای 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 )یداهلل پــور و مــؤدب، 1393: 82(.

ســیره و الگــوی عملــی امــام رضــا )علیه الســام( نیــز بیانگــر آن اســت کــه ایشــان، آزادی را 
موهبــت الهــی و الزمــه کرامــت ذاتــی انســانی می دانــد. حضــرت، انســان را بــه ســبب انســان 
ــد و برهمیــن اســاس  ــژاد دارای آزادی و کرامــت می دان ــودن صرف نظــر از دیــن، عقیــده و ن ب
اجــازه نمی دهــد کــه حتــی یــک فــرد ذّمــی کــه دینــی غیــر از اســام دارد، آزادی فرزنــدش را 
بــا امــور مــادی و به خاطــر گرســنگی معاوضــه کنــد و بردگــی را بــرای رفــع نیازهــای اقتصــادی 

و ســلب اختیــار جایــز نمی شــمارد )شــیخ طوســی، 1364 ،ج 7: 77(.

4.  عقل گرایی: 

ــل  ــرای تکام ــی، ب ــت ذات ــی کرام ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــان ها به عن ــت انس عقانی
انســان ها نیــز ضــروری اســت؛ چنان کــه در قــرآن انســان بــه تعقــل و تدبـّـر دعــوت شــده و از 
پیــروی کورکورانــه نهــی شــده اســت. بــر اســاس روایــات امــام رضــا )علیه الســام( انســانی کــه 
از نیــروی عقــل بهرمنــد نباشــد، اصاح پذیــر نخواهــد بــود و نمی تــوان او را از فحشــا و منکــرات 
ــه  ــد کــه خوبی هــا و بدی هــا را ب ــه ای می دان ــد آین منــع کــرد. حضــرت اندیشــیدن را به مانن

انســان نشــان می دهــد )مجلســی، 1403ق، ج71: 325(. 

 عــاوه بــر مــوارد فــوق، جلوه هــای بســیاری از کرامــت انســان در اســام و ســیره معصومیــن 
)علیهم الســام( وجــود دارد کــه به خاطــر گســتردگی موضــوع به طــور خاصــه بــه آنهــا اشــاره 



129
بررسی ابعاد و آثار کرامت انسان از دیدگاه امام رضا )علیه السالم( و... 

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

می شــود. وقتــی انســان خــود را ارزشــمند بدانــد، از لحــاظ جســمانی وجــود خویــش را امانــت 
خــدا می دانــد و در قبــال آن مســئولیت دارد )احــزاب/72(. اطاعــت و بندگــی خــدا را می پذیــرد 
چــون خــود را جزئــی از خــدا و بــه ســوی خــدا می دانــد و دامــن خویــش را بــا ناپاکــی آلــوده 
نمی کنــد )نمــل/15(. از لحــاظ اقتصــادی قناعــت پیشــه می کنــد و مــال دنیــا را محــل ابتــا 
و آزمایــش الهــی می شــمارد )حدیــد/20(. نگــرش کریمانــه بــه تمــام انســان ها دارد زیــرا بــر 

ایــن عقیــده اســت کــه دیگــران در مبــدأ و معــاد بــا او مشــترکند )تغابــن/2؛ زمــر/ 6(.

نتیجه گیری

آموزه هــاي اســام، انســان را خلیفــه برگزیــده و مــورد ســتایش پــروردگار معرفــي کرده اســت 
کــه بــا ســیطره بــر آســمان ها و زمیــن و به دوش گرفتــن امانــت خداونــدي، ارزشــي بي نظیــر 
را در نظــام تکویــن یافتــه اســت. ایــن موجــود برگزیــده، داراي کرامتــي ذاتــي اســت کــه در 
میــان نــوع بشــر، در دارا بــودن آن تفاوتــي نیســت؛ امــا ایــن انســان ها بــا بهره گیــري از تقــوا 
ــرب  ــات )ق ــن درج ــه گرامي تری ــد ب ــح، مي توانن ــل صال ــان و عم ــیر ایم ــادن در مس و گام نه
الهــی و خلیفــۀ خــدا شــدن( دســت یابنــد. پــس جنــس بشــر بــا دمیــدن روح الهــی شــرافت 
ــه دارد  ــن وظیف ــه و جانشــین حــق در روی زمی ــوان خلیف ــه به عن ــی( ک ــت ذات ــه )کرام یافت
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 بیــت 
ــوده و در عیــن  ــرآن ب ــا ق ــژه ســیرۀ امــام رضــا )علیه الســام( منطبــق ب )علیهم الســام( به وی
حــال کــه تمــام افــراد را در ســیره خــود تکریــم می کــرد )کرامــت ذاتــی(، بــه ارزش تقــوا در 
مســیر عبودیــت و تعالــی مقــام انســانی اهمیــت مــی داد )کرامــت اکتســابی(. پــس کرامــت 
ــوی و  ــور معن ــه ام ــر ب ــی ناظ ــن )علیهم الســام( و در اندیشــه دین نفــس در ســیره معصومی
»خــدا محــور« اســت امــا در روان شناســی، بــا توجــه بــه اینکــه از محیــط و تجارب فــرد حاصل 

ــه امــور مــادی و محیطــی و »انســان محور« اســت. می شــود بیشــتر ناظــر ب
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امــام رضــا )علیه الســام( بــا نگرشــی خدامحــور، تأییــد الهــی را میــزان کرامــت انســان معرفی 
کــرده و پــس از عامــل اصلــی تقــوا، عامل هــای دیگــر، اطاعــت و بندگــی، مــوّدت و والیــت اهل 
بیــت و رعایــت ارزش هــای اخاقــی را در کســب کرامــت ارزشــمند دانســتند. امــا روان شناســان 
در تبییــن مفهــوم عــزت نفــس، بــا قایل شــدن بــه ارزشــمندی وجــودی انســان، هــر آنچــه را 
ــای  ــل ارتق ــزار و عام ــوان اب ــت شــخص باشــد، به عن ــه موجــب ارزش و پیشــرفت و موفقی ک
ــه نقــش عوامــل محیطــی و مــادی در  عــزت نفــس بیــان کــرده، و در ایــن راســتا بیشــتر ب
افزایــش یــا کاهــش عــزت نفــس توجــه کرده انــد. در نتیجــه، می تــوان گفــت در روان شناســی 
بــه دلیــل اینکــه عــزت نفــس از محیــط و امکانــات مــادی حاصــل شــده، محــدود اســت امــا 
در اســام و ســیره معصومین)علیهم الســام( بــه دلیــل اینکــه کرامــت انســانی بــا دمیــدن روح 
الهــی در بشــر حاصــل شــده و بــا تحصیــل تقــوا و اطاعــت از پــروردگار بــه فعلیــت می رســد، 
نمی تــوان محدودیتــی را بــرای مراتــب کمــال انســانی متصــور شــد. تفــاوت دیگــری کــه بیــن 
ســیره امــام رضــا )علیه الســام( بــا روان شناســی می تــوان برداشــت نمــود ایــن اســت کــه امــام 
بــا اولویــت دادن بــه روح انســان، رفتارهایــی کــه همســو بــا فطــرت الهــی بشــر بــوده و موجــب 
ــد،  به فعلیت رســیدن و کمــال معنــوی انســان شــود را ســبب ارتقــای کرامــت انســان می دان
امــا روان شناســان بــا بی توجهــی محــض بــه وجهــه روحانــی انســان، تنهــا بــه منابــع قــدرت 
و الگوهــا در رشــد عــزت نفــس توجــه داشــته اند. تنهــا نقطــه اشــتراک دو دیــدگاه هــم، در 
پذیــرش بی قیــد و شــرط انســان ها و احتــرام بــه تمامــی افــراد در ارتقــای عــزت نفــس اســت.

 پــس زیســتن بــه شــیوۀ اســامی بیشــترین امــکان را بــراي پایبنــدي بــه کرامــت انســانی 
ــوی  ــت )علیهم الســام( الگ ــل بی ــد و چــون اه ــم می کن ــون فراه ــاي گوناگ ــاد و زوای در ابع
حســنه کامــل اســامی هســتند، جوامــع انســانی ســخت نیازمنــد شــناخت، الگوگیــري و 
پیــروي از معــارف واالي اهــل بیــت )علیهم الســام( در عرصه هــاي مختلــف به ویــژه کرامــت 

انســان هســتند.

 در پایان، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود:

 1.  مفهــوم کرامــت انســانی در ســیره معصومیــن )علیهم الســام( بــرای جامعــه تشــریح گردد 
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تــا افــراد بــا شــناخت ذات الهــی خویــش، به خداشناســی برســند.

ــه )علیهم الســام( در  ــی ائم ــر داســتان هایی از زندگ ــا ذک ــت، ب ــای کســب کرام  2. معیاره
ــود. ــده ش ــای درســی گنجان کتاب ه
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