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چکیده 

یکــي از مســائل اساســي در حــوزه انسان شناســي کــه به نوبــۀ خــود آزمونــي در نشــان دادن 
برتري هــاي یــک مکتــب فلســفي  ـ اجتماعــي بــر ســایر مکاتــب و اندیشــه هاي رقیــب اســت، تبییــن 
ماهیــت »کرامــت انســان« و خاســتگاه، اهمیــت و دســتاوردهاي انســاني، دینــي، اخاقــي، حقوقــي، 
اجتماعــي و... آن اســت. مقالــۀ حاضــر بــه روش توصیفي ـ تحلیلــي و تطبیقــي بــه بررســي تطبیقــی 
مؤلفه هــاي نظــري و عملــي »کرامــت انســان« از منظــر انسان شناســی دینــی امام رضــا )علیه الســام( 
ــک  ــی ی ــه و حقیقی طلب ــق اندیش ــعۀ اف ــت. توس ــه اس ــم پرداخت ــی اومانیس ــي انسان شناس ــا مبان ب
مســلمان بــر حقایــق عینــی و باطنــی، منحصــر نبــودن منابــع معرفتــی در حــّس و تجربــه و توســعۀ 
ــر و شــر،  ــای حــق و باطــل و خی ــر مصداق ه ــی در راســتای تشــخیص عمیق ت ــع وحیان ــر مناب آن ب
اشــتمال »کرامــت انســان« بــر دو حــوزه »ذاتــی« و »اکتســابی و ارزشــی«، نشــأت گرفتن کرامــت ذاتــی 
و اکتســابی انســان از خداونــد، قابلیــت ســلب اختیــاری کرامــت ذاتی انســان از ســوی خویش، اشــتمال 
کرامــت انســان افــزون بــر حــوزه معنــوی، فــردی و اخــروی بــر ســاحت های مــادی، دنیــوی، اجتماعــی 
ــزی اش؛  ــودن نیازهــای مــادی، نفســانی و غری ــا ب ــودن انســانیت انســان و روبن ــا ب و حکومتــی؛ زیربن
ــا کرامــت انســان و... از اساســی ترین برتری هــای نظــری و  منافــات نداشــتن مجازات هــای اســامی ب
کاربســتِی کرامــت انســان از منظــر انسان شناســِی دینــِی آن امــام همــام و دســتاورد و نــوآوری ویــژۀ 

مقالــۀ حاضــر شــمرده مــی شــود. 
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1. مقدمه و پیشینۀ مسئله

اندیشــیدن دربــارۀ ســعادت انســان، عدالــت اجتماعــي و... بــدون کنــکاش از ماهیــت، مبانــي 
ــات  ــن رو، یکــي از اساســي ترین موضوع ــردازي اســت. از ای ــت انســان« خیال پ ــوازم »کرام و ل
ــر  ــفي ـ اجتماعي ب ــب فلس ــک مکت ــاي ی ــان دادن برتري ه ــي در نش ــه آزمون ــي ک انسان شناس
ســایر اندیشــه هاي رقیــب اســت، تبییــن ماهیــت »کرامــت انســان« و خاســتگاه، اهمیــت و 

دســتاوردهاي انســاني، اخاقــي، حقوقــي، اجتماعــي و... آن اســت.

»کرامــت ذاتــي انســان« در آییــن اســام برخاســته از دمیــدن روح الهــي در اوســت کــه وي 
را اقتضــای شایســتۀ مقــام خلیفه الهــي و پذیــرش امامــت الهــي و مســجود فرشــتگان کــرده 
اســت؛ چنان کــه تفســیر »کرامــت اکتســابي انســان« در آموزه هــاي قــرآن و  روایــت  جلوه گــر 
ــا از  ــا و گوی ــوه اي رس ــز جل ــام( نی ــخنان علي بن موسي الرضا)علیهما الس ــیره و س ــت. س اس
ــب فلســفي ـ اجتماعــي بشــرکه چــاره اي جــز  کرامــت انســان اســت. از ســوي دیگــر، مکات
ــا اندیشــه های انســان و صــد البتــه مشــحون از نادانســته ها و ناتوانســته های فــردي  تعامــل ب
ــت  ــي از ماهی ــش، تابلوی ــي خوی ــي و اصــول نظــري و عمل ــور مبان ــه فراخ ــد، ب و اجتماعی ان

ــد.  ــر نموده ان ــت انســان« و دســتاوردهاي آن تصوی »کرام

پیرامــون مســئله »کرامــت انســان« آثــار و منابــع فراوانــی در حوزه هــای فلســفی، حقوقــی، 
دینــی، فقهــی و... نوشــته شــده اســت و مقاله هــای فراوانــی مفاهیــم و موضوعــات مرتبــط بــا 
کرامــت انســان را مطــرح کرده انــد. »معیــار کرامــت انســان در قــرآن و روایــات« نوشــتۀ احمــد 
صادقیــان و »تحلیــل مفهومــی کرامــت در قــرآن« نوشــتۀ فاطمــه طباطبایــی و... از آن جملــه 
اســت. مقاله هــای دیگــر کرامــت انســان را از منظــر برخــی از بزرگ تریــن عالمــان مســلمان 
ــاک و  ــی« و م ــدگاه امام خمین ــت انســان از دی ــد »ســعادت و کرام ــد؛ مانن ــکاش نموده ان کن
ــه مقایســۀ تطبیقــی  معیــار کرامــت انســان از دیــدگاه ایشــان. دســته ای دیگــر از مقاله هــا ب
کرامــت انســان در اســام و ســایر ادیــان آســمانی یــا اندیشــمندان غربــی پرداخته انــد. در مقالۀ 
حاضــر بــا رویکــرد توصیفــيـ  تحلیلــي و تطبیقي، پــس از کشــف حداکثري مؤلفه هــاي کرامت 
ــخنان و  ــتقیم در س ــور مس ــام()که به ط ــر امام رضا)علیه الس ــاص از منظ ــور خ ــان، به ط انس
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ــات ســایر معصومان)علیهم الســام(  ــرآن و روای ــش و به طــور غیرمســتقیم در ق ســیره حضرت
مطــرح اســت( بــه مقایســۀ تطبیقــي »مؤلفه هــاي نظــري و عملــي کرامــت انســان در ســخنان 
و ســیرۀ خطاناپذیــر امام رضا)علیه الســام(« بــا »مبانــي اومانیســم« پرداختــه و از ایــن رهگــذر 
بــه تفــاوت و تبییــن ضعف هــاي یکــي از مهم تریــن مکاتــب فلســفي ـ اجتماعــي غــرب اشــاره 
ــتي  ــري و کاربس ــاي نظ ــان دادن برتري ه ــر در نش ــه حاض ــژه مقال ــوآوري وی ــت. ن ــده اس ش
کرامــت انســان از منظــر انسان شناســی حضــرت رضا)علیه الســام(ـ  و نــه از نظــر همــه منابــع 

اســامی ـ در مقایســه بــا مبانــي انسان شناســی اومانیســم اســت. 

2. معناشناسي واژه »کرامت« در لغت 

»کرامــت« از مصــدر »کــرم« اســت. مؤلــف التحقیــق في کلمــات القــرآن کرامــت را  به مفهوم 
ــري  ــتعا و برت ــوم اس ــه »مفه ــد، در حالي ک ــي« می دان ــس و ذات ش ــوق در نف ــزت و تف »ع
نســبت بــه اشــیای دیگــر در آن لحــاظ نشــود«1. وي مــي افزایــد: »بهره منــدي عبــد از ایــن 
صفــت شایســته آنــگاه حاصــل مي شــود کــه از پســتي ها و ذلت هــاي مــادي و معنــوي دوري 
گزینــد و توفــق و علــّو نفســاني و عــزت باطنــي بیابــد و ایــن مفهــوم تحقــق نمي یابــد مگــر از 
طریــق تقــرب بــه خداونــد و تقلیــل تعلقــات مــادي و وابســتگي بــه مــإِ األْعلی«2)مصطفــوي، 

1416ق، ج10: 49 و51 و 53(.

ــه  ــت ب ــت دانســته، مگــر آنکــه حریّ ــي معنــاي کــرم را مشــابه معنــاي حریّ راغــب اصفهان
محاســن کوچــک و بــزرگ اطــاق مي شــود، ولــي کــرم جــز بــر محاســن)نیکي ها و نیک هــا( 
بــزرگ اطــاق نمــي شــود«3)راغب اصفهانــي، 1404ق: 431(. همچنیــن وي در اکــرم و اشــرف 
افعــال را آن گاه محقــق می دانــد کــه کــه بــه قصــد رضــاي خداونــد انجــام شــود.«4)همان(.

1. المعني الکلي الجامع في هذه الموارد و هو عّزه في ذات الشي من دون استعا بالنسبه الي الغیر.
2. ثّم اّن حظ العبد من هذه الصف الکريمه، ان يتنّزه عن الهوان و الّذلة الماديّه و الروحانیّه و ان يکون متفوقًا في نفسه و عزيزاً في باطنه و 

هذا المعني ال يتحصل اال بالتقّرب المعنوي من اهلل عّز و جل بتقلیل العائق و التعلقات الماديه و بالتعلق بالماء االعلي.
3. قال بعض العلما : الکرم کالحّريه إاّل اّن الحريّه قد تقال في المحاسن الصغیره و الکبیره و الکرم ال يقال اال في المحاسن الکبیره.

4. و قوله اّن اکرمکم عند اهلل اتقاکم، فانّما کان کذلک الّن الکرم ، االفعال المحموده و اکرمها و اشرفها ما يقصد به وجه اهلل.
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ابن منظــور نیــز مي نویســد: »کرامــت، اســمي بــراي بزرگ منشــي اســت.«)ابن   منظور، 
.)512 1408ق: 

قاموس القــرآن نیــز در ایــن زمینــه مي نویســد: »کــرم ضــّد لئامــت و به معنــاي 
ســخاوت اســت«1.  در ادامــه مي نویســد: »لفــظ کــرم و کرامــت و یــا فعــل آن دو در هــر 
ــه:  ــي چهارگان ــه یکــي از معان ــا در نظرگرفتــن تناســب محــل، ب ــرآن آمــده، ب کجــا از ق
»شــرافت« )= بزرگــواري، منزلت، ارزشــمندي(، »نفاســت«)= نفیــس و گرانقدربــودن(، »عزت« 
ــا مصداق هــای آن ماننــد عظیــم، بــزرگ، محتــرم ، نیکــوکار و... بــه کار رفتــه  و »ســخاوت« ب

است«.)قرشــی بنابــی، 1371: ذیــل واژه(. 

ــواري،  ــد »ارزش، بزرگ ــي مانن ــاي گوناگون ــت« معادل ه ــراي واژه »کرام ــي ب ــان فارس در زب
ــل  ــت«)دهخدا، 1373، ج11: ذی ــده اس ــر ش ــخاوت ذک ــردي و س ــت، جوانم ــانیت، منزل انس

مدخــل کــرم(.

ــر  ــت ب ــارۀ واژه »کرامــت« آن اســت کــه کرامــت دالل مســتفاد از تحلیــل واژه شناســانه درب
ــای وجــودي  ــه و غن ــه مرتب ــري وجــودي هــر موجــود دارد و از آنجــا ک ــت و برت ارزش، اصال
موجــودات متفاوتنــد و از پایین تریــن مرتبــه جمــادي تــا باالتریــن مرتبه)کمــال مطلــق بالفعل 
کــه خداونــد اســت( در نوســان اســت، از ایــن رو، مرتبــۀ وجــودي و غنــاي وجــودي موجــودات، 
شــکل دهنده بــه کرامــت و مرتبــۀ کرامــت آنــان اســت. از ســویي »کرامــت انســان« مشــتمل 

بــر دو نــوع »ذاتــي« و »اکتســابي« اســت. 

ــدون  ــان ها ب ــۀ انس ــه هم ــان ها دارد، به طوري ک ــۀ انس ــه هم ــاص ب ــي« اختص ــت ذات »کرام
هیــچ اســتثنایی به دلیــل برخــورداري از روح الهــي و نیــروي عقــل و اختیــار، از مرتبــۀ وجــودِي 
ــّو نفســاني و پیراســتگي از فرومایگــي  ــّزت، شــرافت، عل ــن رو، از ع ــد. از ای خاصــي برخوردارن
ــار،  ــل و اختی ــروي عق ــۀ نی ــت مدبران ــا کاربس ــد ب ــان ها مي توانن ــن انس ــد، لیک بهره مندن
اســتعدادهای انســانی و تحصیــل قــرب الــي اهلل، بــه باالتریــن مراتــب وجــودي و کرامت انســاني 
دســت یابنــد کــه از آن بــه »کرامــت انســاني« و ارزشــي یــاد مي شــود)جعفری، 1370: 279؛ 

1. الکرم ، ضّد اللؤم.
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میراحمــد و کمالــی،1393 : 9 تــا7(. ارزش غایــی و نهایــی انســان به وســیلۀ همیــن قســم از 
ــری،1390: 80(.  ــق می یابد)جعف ــت تحق کرام

3. »کرامت انسان« از منظر انسان شناسي امام رضا)علیه السالم( 

ــا مؤلفه ها)شــئون  ــم ت ــرآن، برآنی ــت انســان« در ق ــوم »کرام ــي مفه ــس از بررســي اجمال پ
ــا در  ــم ت ــت انســان در ســخنان و ســیرۀ امام رضا)علیه الســام( را بررســی کنی ــاد( کرام و ابع
نهایــت بــا مقایســۀ تطبیقــي دیدگاه هــای آن امــام همــام بــا اصــول و مبانــي اومانیســم، بــه 

ــم. ــق آیی ــوزه فای ــن ح ــاي نظــري و کاربســتي اندیشــه هاي ایشــان در ای برتري ه

ــر  ــه از منظ ــت ک ــده آن اس ــت آم ــوي به دس ــاي رض ــترده در آموزه ه ــع گس ــه از تتّب آنچ
حضرتــش کرامت انســان صبغــۀ عقاني، انســاني و دیني)اعتقــادي، اخاقي، حقوقــي، اجتماعي 

ــر شــئون و مؤلفه هــاي نظــري و عملــي اســت.  و سیاســي( دارد و مشــتمل ب

ــه تعییــن خاســتگاه  مــراد از »مؤلفه هــاي نظــري کرامــت انســان« مفاهیمــي اســت کــه ب
ــتم  ــکاش آن هس ــي کن ــث در پ ــم از مباح ــن قس ــردازد. در ای ــان مي پ ــت انس ــأ کرام و منش
کــه بدانیــم انســان ها بــه چــه دلیــل کرامــت دارنــد و کرامــت آدمــي از چــه منشــأ و منبعــي 
دریافــت شــده اســت. لیکــن منظــور از »مؤلفه هــاي عملــي کرامــت انســان« پ ژوهــش از لــوازم 
انســاني و دیني)حقوقــي، اخاقــي، اعتقــادي و سیاســي( برخاســته  از کرامــت ذاتــي انســان 

اســت. 

 *اساسي ترین مؤلفه هاي نظري کرامت انسان از دیدگاه حضرت رضا)علیه السالم( 

1.  انســان  خلیفــه اهلل، برگزیــده خداونــد، مظهــر همــۀ صفــات و اســمای الهــي و 
ــش. ــن آیات کریم تری
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 در جهان بینــي اســامي، انســان بــه دلیــل دمیده شــدن روح الهــي در او)حجــر/ 29(1  خلیفــۀ 
خداونــد در زمین)بقــره/ 30(2  و تابلــوی کامــل همــه صفات و اســمای الهي و مســتجمع صفات 
متقابــل ماننــد رحمــت و غضــب، بطــون و ظهــور ، اولّیــت و آخریـّـت و ســخط و رضــا به عنــوان 

جانشــیني از مســتخلف عنه)خداوند( است)موســوی خمینــي ، 1388: 49 تا 51(.

ــه خــدا در  ــي و خلیف ــد: انســان اســم اعظــم اله ــه مي فرمای ــن زمین ــي)ره( در ای امام خمین
همــه عوالــم اســت و انســان کامــل از آن حیــث کــه کــون جامــع و خلیفــۀ خــدا در زمیــن و 
نشــانه او در همــه عوالــم اســت، کریم تریــن آیــات الهــي و بزرگ تریــن حجــت اوســت)همان: 

.)167

حســین بــن خالــد از حضــرت امــام رضــا نقــل مــي کنــد کــه آن حضــرت ضمــن تاییــد ایــن 
ــي  ــق تعال ــود: »ح ــد فرم ــمای الهي ان ــات و اس ــر صف ــام( مظاه ــه ائمه)علیهم الس ــب ک مطل
اســم هایي از اســمای خــود را بــه بنــدگان خــود داده، لیکــن بــه اختــاف معانــي، چنانچــه یــک 
اســم را دو معنــي مختلــف باشــد«3 ، بدین ترتیــب، از منظــر حضــرت، کرامــت ذاتــي انســان 

مبتنــي بــر مظهــر اســم و صفــات ِالهــي بــودِن انســان اســت. 

2.  بهره مندي از قوۀ عقل به عنوان عنایت و موهبت الهي به انسان 

ــل  ــیله عق ــه به وس ــل ک ــي عق ــتاوردهاي ادراک ــان و دس ــی انس ــوم خودآگاه ــل به مفه عق
ــدرکات  ــه حــق و باطــل در م ــاد ب ــي هســت و نیســت ها و اعتق ــات یعن نظــري)ادراک واقعی
ــوزه  ــه ح ــه س ــوط ب ــود و مرب ــل مي ش ــیرازي، 1360: 199( تحصی ــاني()صدرالدین ش انس
طبیعیــات، ریاضیــات و الهیــات اســت. همچنیــن آنچــه از طریــق عقــل عملــي در حــوزۀ بایدها 
و نبایدهــا درک و بدین وســیله رفتــار آدمــي کنتــرل مي شــود)جوادي آملــي، 1389، ج1: 153( 
نشــانه اي از کرامــت ذاتــي انســان اســت. از ایــن رو، عامــه طباطبایــي آیــۀ تکریم)اســرا/70( را 

وِحي«. 1. »َونََفْخُت فِیِه ِمن ُرّ
2. »إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخلِیَفًة«.

3. »إِّن اهللَ تَبَاَرَك َو تََعالَی أَلَْزَم الِْعبَاَد أَْسَماًء ِمْن أَْسَمائِِه َعَلی اْختَِاِف الَْمَعانِي َو َذلَِک َکَما يَْجَمُع ااِلْسُم الَْواِحُد َمْعنَیَْیِن ُمْختَلَِفْیِن«.
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بــه اعطــاي عقــل بــه انســان تفســیر نمــوده اســت)طباطبایي، 1363، ج8: 156(.

در روایــات معصومان)علیه الســام( کرامــت انســان شــامل شــئون عقــل نظــري نیــز هســت. 
بــه تعبیــر دیگــر، آگاهي انســان از معــارف الهــي برخاســته از آموزه هاي نبــوت و رســالت اولیاي 
ــن رو، علي)علیه الســام(  ــت انســان شــمرده شــده اســت. از ای ــي، از شــئون نظــرِي کرام اله
پیامبــر گرامــي اســام)صلی اهلل علیه وآله( را مایــۀ کرامــت امــت دانســته اند1)نهج الباغه، 
ــه( هــدف بعثــت خویــش را تکریــم مــکارم اخــاق  خطبــۀ189(. نیــز پیامبر)صلی اهلل علیه وآل

دانسته اند2)مجلســي، 1403ق، ج16: 210(.  

حضــرت رضا)علیه الســام( نیــز یکــی از مؤلفه هــای کرامــت انســان را نقــش عقــل در کســب 
معرفــت و عبــادات الهــي برشــمرده و در خطبــۀ توحیــد فرمودنــد: »به وســیله عقــول، معرفــت 
ــال،  ــد متع ــادت خداون ــه عب ــن مرتب ــد: »اولی ــز مي افزاین ــود«3. نی ــل مي ش ــد تحصی خداون

معرفــت اوســت.«4 )ابــن بابویــه، 1378، ج1: 149(.

همچنیــن ســخنان و ســیرۀ عقل گرایانــه حضــرت کــه در آنهــا نقــش عقــل درکمــال انســان 
و برتري هایــش نشــان داده مي شــود، داللــت بــر نقــش عقــل در تأمیــن کرامــت انســاني از 
منظــر ایشــان دارد. حضــرت در حدیثــي درخصــوص معیارهــاي دهگانــۀ خردگرایــِي کامــل 
انســان، مــي فرماینــد: عقــل انســان مســلمان کامــل نمی شــود مگــر آنکــه در آن ده ویژگــی 
باشــد5)ابن شــعبه حرانــي، 1384ق: 804(. چنان کــه مي تــوان بــه ســیره عقل گرایانــه حضــرت 
در مناظره هــای علمــي بــا اندیشــمندان ادیــان و فــرق مختلــف اســتناد کرد)ابن بابویــه، 1378، 

ج1: 179 - 190(.

1. »َجَعَلُه اهللُ بََاغًا لِِرَسالَتِِه َو َکَراَمًة ِلَُمّتِِه...«.
َم َمَکاِرَم اْلَْخَاِق«. 2. »إِنََّما بُِعْثُت ِلُتَِمّ

3. »َو بِالُْعُقوِل تُْعتََقُد َمْعِرفَتُُه«.
ُل ِعبَاَدِة اهللِ تََعالَی َمْعِرفَتُُه«. 4. »أََوّ

5. »ال يَتُِمّ َعْقُل اْمِرء ُمْسلِم َحتّی تَُکوَن فیِه َعْشُر ِخصال«. 
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3.  بهره مندي از قوۀ اختیار و آزادي اراده به عنوان موهبت الهي 

ــه  ــگاه منجــر ب از منظــر دینــي، آزادي انســان چــه در عرصــۀ فــردي و چــه  اجتماعــي، آن
کرامــت و ســعادت وي مي شــود کــه تحــت تدبیــر عقــل و وحــي قــرار گیــرد  و بــه فضایــل 

عالــي انســاني منجــر شــود.

در بخشــی از روایــت فضل بن شــاذان از امام رضا)علیه الســام( نقــل شــده: »و افعــال 
بنــدگان، آفریده شــدۀ خداونــد متعــال اســت، بــه خلقــت تقدیــري و نــه خلقــت تکویني)یعنــي 
مخلــوق زدر افعالشــان مکــره و مجبــور نیســتند( و خداونــد خالــق هــر چیــزي اســت و قــول به 
جبــر و تفویــض ندارد«1)ابــن بابویــه، 1378، ج2: 450( بلکــه قــول صحیــح امــر بیــن امریــن 
اســت؛ یعنــي انســان مختــار اســت در فعــل و تــرک عملــي و اقــدار الهــي و هدایــت و توصیــه 
الهــي، ســلب قــدرت و اختیــار از انســان نمي کنــد. بــه همیــن دلیــل حضــرت در بیــان دیگــري 
مي فرماینــد: »و نافرمانــي نمي کننــد او را از روي قهــر و غلبــه و اطاعــت نمي کننــد او را از روي  

اکــراه و اجبار.«2)همــان، ج1: 115(. 

4.  بهره مندي انسان از »فطرت الهي« به عنوان موهبت خداوند 

از منظــر حکمــت الهــي، بینش هــا و گرایش هــاي فطــري انســان کــه از مؤلفه هــاي نظــري 
ــار قســم اند:  کرامــت انســان محســوب مي شــوند، چه

الــف( گرایــش بــه حقیقت جویــي و تمایــل فطــري بــه فراگیــري نادانســته ها کــه منشــأ تولید 
علــوم و دانش هــاي اکتســابي بشــر اســت. 

ب( گرایــش بــه فضایــل عالــي انســاني کــه منشــأ تولیــد صفــات و افعــال اخاقــي انســان ها 
ماننــد نیکي هــا، خیرخواهــی بــراي دیگــران و... اســت. 

1. »َو أَنَّ أَْفَعاَل الِْعبَاِد َمْخُلوقٌَه هلِلِ َخْلَق تَْقِديٍر اَل َخْلَق تَْکِويٍن َو اهللُ خالُِق ُکلِّ َشْی ٍء َو اَل نَُقوُل بِالَْجْبِر َو التَّْفِويِض الَْخبََر«.
2. »َو لَْم يُْعَص َمْغُلوبًا َو لَْم يَُطْع ُمْکِرهًا«.
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ج( گرایــش بــه جمــال مطلــق یــا زیبایي هــا کــه منشــأ تولیــد هنــر و زیبایي هــاي معنــوي 
ــت.  ــي در انسان هاس و اخاق

د( گرایــش بــه کمــال مطلــق کــه منشــأ هرگونــه کمال خواهــي و عشــق بــه کمــال مطلــق 
یعنــي خداگرایــي و خدابــاوري است)ســبحاني، 1353، 48 تــا 51(. 

ــي انســاني،  از ایــن رو، همــۀ انســان ها در کنــه ضمیرشــان حقیقت جــو، عاشــق فضایــل عال
زیبایــي، کمــاالت و در نهایــت خداگــرا و خداباورنــد و همیــن فطــرت مشــترک آنــان را صاحــب 

»کرامــت ذاتــي« کــرده اســت.

ــي از امام رضا)علیه الســام( ـ و از طریــق  ــه نقــل از هیثم بن عبــداهلل رومان در تفســیر قمــي ب
پــدر و اجــداد آن بزرگــوار ـ از امــام باقر)علیه الســام( روایــت شــده کــه در ذیــل آیــۀ »فِْطــَرَت 
ــَه إاِل اهللُ  َ ــارت اســت از ال إِل ــود: »آن فطــرت عب ــا«)روم/30(. فرم ــاَس َعَلْیَه ــَر النَّ ــی فََط اهللِ الَّتِ
ــام  ــه انضم ــوق ب ــث ف ــت«1.  حدی ــا اینجاس ــد ت ــي اهللِ و توحی ــي ول ــوُل اهللِ، عل ــٌد َرُس ، ُمَحَمّ
ــر اینکــه فشــردۀ همــۀ آموزه هــاي دینــي اعــم از  ــي مبنــي ب ــي، علمــي و نقل مقدمــات عقل
ــت  ــود در سرش ــاي موج ــا و بینش ه ــۀ گرایش ه ــدۀ هم ــي و چکی ــي و فقه ــادي، اخاق اعتق
ــدگاه حضــرت  ــدۀ دی ــن، منعکس کنن ــت تضّم ــه دالل بشــر، ریشــه در فطــرت انســان دارد، ب
رضا)علیه الســام( درخصــوص مفــاد فوق)فطری بــودن اعتقــاد بــه توحیــد الهــی، نبــوت پیامبــر 
اســام)صلی اهلل علیه وآله( و والیــت علی)علیه الســام(( اســت)مکارم شــیرازي،1380، ج16: 

ــا 430(. 418 ت

*مهم ترین مؤلفه هاي عملي)دیني، اخالقي و حقوقي( کرامت انسان از دیدگاه 
امام رضا)علیه السالم( 

1. پذیرش والیت مطلقه و عبودیت او)مؤلفۀ دیني کرامت(

ٌد َرُسوُل اهللِ ، علي ولي اهللِ، الي هیهنا التوحید«. 1. »هو اَل إِلََه إاَِلّ اهللُ ُمَحَمّ
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از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( پذیــرش والیــت مطلقــۀ خداونــد، از طریــق پذیــرش والیــت 
ــن  ــوان اولی ــوري( به عن ــناخت خداوند)توحیدمح ــت و ش ــي و عبودی ــاي اله ــت اولی و اطاع
مرتبــۀ عبــادت، از مؤلفه هــاي کرامــت انســان شــمرده مي شــود. حضرتــش در ضمــن روایتــي 
فرموده انــد: خداونــد تنهــا و تنهــا حــّق والیــت بــر مــردم و برخــورداري از اطاعــت آنــان را بــر 
ایشــان)اولیاي الهــي( مقــرر داشــته کــه آن هــم بــه مصلحــت مــردم و راهنمایــي آنهــا در راه 
ــروف الحســنی،  ــد)ر.ک: مع ــن مي کن ــا و آخرتشــان را تضمی ــه کرامــت دنی راســتي اســت ک
1382، ج2: 366(. همچنیــن حضــرت بــه اســتناد آیــۀ 13 حجــرات1  کــه تقــوا را تأمین کننــدۀ 
ــزگاري  ــوا و پرهی ــادت، تق ــوارترین عب ــد: »دش ــد، فرموده ان ــي مي کن ــان معرف ــت انس کرام
ــناخت  ــادت، ش ــۀ عب ــن مرتب ــد: اولی ــن فرمودن ــت.«2)حویزي، 1383ق، ج1: 30(. همچنی اس
ــد، توحیدمحــوري  ــرا اســاس شــناخت خداون ــد اســت3)ابن بابویــه، 1378، ج1: 12( زی خداون

اســت »اصــُل معرفــة اهلل توحیده.«)همــان(.

ـ مؤلفه هاي دیني ـ اخالقی کرامت از منظر امام رضا)علیه السالم( 

2. شکرگزاري خداوند و سپاسگزاري از انسان ها 

امام رضا)علیه الســام( در روایتــي، شــکرگزاري از خــدا و خلــق را در ردیــف اطاعــت و تقــواي 
الهــي دانســته و آن را از مؤلفه هــاي کرامــت انســاني مي داننــد: »خداونــد فرمــان داده ســه چیز 
همــراه ســه چیز دیگــر انجــام شــود:... بــه سپاســگزاري از خــودش و پــدر و مــادر فرمــان داده 
اســت؛ پــس کســي کــه از پــدر و مــادرش سپاســگزاري نکنــد، خــدا را شــکر نکــرده اســت. بــه 
تقــواي الهــي فرمــان داده و بــه صلــۀ رحــم؛ پــس کســي کــه صلــۀ رحــم انجــام ندهــد ، تقــواي 

الهــي را انجــام نــداده اســت.«4)ابن بابویــه، 1414ق: 156(.

1. .»إَِنّ أَکَرَمُکم ِعنَد اهللِ أَتقاُکم«.
2. .»إَِنّ أََشَدّ الِْعباَدِة الَْوَرُع«.
ُل ِعبَاَدِة اهللِ َمْعِرفَتُُه«. 3. »أََوّ

ـْکِرلَُه َولِْلـوالِـَديِْن، فََمـْن لَْم يَْشـُکْر والَِديِْه لَْم يَْشـُکِر اهللَ، َواََمَر  َوَجَلّ اََمَر بِثَـاثٍَة َمْقُروٌن بِها ثَـاثٌَة اُْخـری... : َواََمَر بِالشُّ 4. »اَِنّ اهللَ َعَزّ
.» َوَجلَّ ِحـِم، فََمْن لَْم يَِصـْل َرِحـَمُه لَْم يَـتَِّق اهللَ َعزَّ بِِاتّقـاِء اهللِ َوِصَلِة الرَّ
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3. صیانت از عزت و آبروي انسان ها 

ــر درخواســت  یســع بن حمــزه از حضــرت رضا)علیه الســام( نقــل مي کنــد: حضــرت در براب
ــد، برخاســت و  ــي کــه گــرد حضــرت بودن یکــي از شــیعیانش کــه در میــان جمعیــت فراوان
طلــب کمــک مالــي کــرد تــا وقتــي کــه بــه شــهرش برســد به دلیــل مســتحق نبــودن، از طرف 
حضــرت صدقــه بدهــد، بــا تعبیــر دلنشــین و اخاقــي فرمــود: »رحمــک اهلل« و از او تفقــد و 
درخواســت کــرد تــا بنشــیند. وقتــي بیشــتر حاضــران رفتنــد، حضــرت بــه اتــاق دیگــر رفــت و 
پــس از لختــي از بــاالي در مبلــغ دویســت دینــار را بــه آن شــخص عطــا نمــود و فرمــود: »الزم 
نیســت از ســویش صدقــه بدهــد.« و نیــز فرمــود: »اکنــون بیــرون بــرو تــا یکدیگــر را نبینیــم.« 
در ادامــه، حضــرت در پاســخ یکــي از حاضــران کــه از علــت روي پوشــاندن از مــرد ســائل را 
ــد: »از دیــدن نشــانه هاي خفــت و کوچکــي در چهــرۀ او بیــم داشــتم. مگــر  پرســید، فرمودن
ســخن رســول گرامــي اســام را نشــنیده اي کــه فرمــود: »هــر کــس نیکــي خــود را بپوشــاند، 

پــاداش او هفتــاد حــج اســت«.«)کلیني، 1407ق، ج4: 24(.

4. صیانت از کرامت فرودستان 

یاســر خــادم حضــرت نقــل مي کنــد: امام)علیه الســام( همــواره پــس از فراغــت از کارهــاي 
ــزرگ و  ــگاه کــه تنهــا مي شــدند، تمــام خدمتگــزاران و کارگــران اطــراف خــود از ب خــود، آن
ــس  ــد و ان ــخن مي گفتن ــان س ــا ایش ــد و ب ــع مي کردن ــش جم ــرد خوی ــک را گرداگ کوچ
ــد و در  ــزرگ و کوچــک را  فرامي خوان ــار ســفره مي نشســت، ب ــان در کن ــد. هــر زم مي گرفتن
کنــار خــود مي نشــاند، حتــي متصدیــان اصطبــل و رگ زن را)ابــن بابویــه، 1378، ج2: 159(.

5. مدارا با دشمنان

جلــودي یکــي از درباریــان عباســي و از مأمــوران ســّفاک ایشــان بــود. او همــان کســي اســت 
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کــه در مدینــه بــه خانــه حضــرت یــورش بــرد و خانواده شــان را آزرد و زیــورآالت ایشــان را بــه 
زور بــه یغمــا بــرد. وي در پایــان عمــر و در دوران کهنســالي مــورد غضــب مأمــون قــرار گرفــت. 
حضــرت کــه در جلســۀ مؤاخــذۀ جلــودي و همراهانــش حضــور داشــت، از مأمــون خواســت 

ــودی را به خاطــر او ببخشــد.)همان، ج2: 161(. جل

همچنیــن مهــرورزی بــا مردم)همــان، ج1: 184؛ همــان، ج2: 551 ؛ قمــي، 1372: زیــارت امام 
رضا)علیه الســام((؛ التــزام بــه شــیوه اخاقــي و منطقــي در گفتگــو بــا اندیشــمندان ادیــان و 
مذاهــب مختلف)ابن بابویــه، 1378، ج1: 179 تــا 190(؛ اهتمــام نســبت به خویشــاوندان)همان، 
ج2: 159(؛ مهمان نــوازي حضرت)کلینــي ، 1407ق، ج8: 230(؛ التــزام بــه رویکردهــاي تربیتي 
در رفتــار بــا مخاطبان)خســروی،1380 :102(؛ اهتمام به مشــورت با مردم)حرعاملــي، 1409ق، 
ج12: 45( و... را می تــوان از مؤلفه هــای اخاقــی کرامــت از منظــر حضــرت رضا)علیه الســام( 

برشمرد.

ـ حقوقي کرامت انسان از نگاه امام رضا)علیه السالم(  ـ مؤلفه هاي دیني 

ــاي  ــوق و آزادي ه ــۀ حق ــخصي و هم ــت ش ــات، آزادي اراده و امنی ــق حی 6. ح
ــب آن  ــي متعاق مدن

ــوان حــّق  ــد اســت، نمي ت ــي بهره من ــوق اســامي، چــون انســان از کرامــت ذات ــگاه حق از ن
حیــات، آزادی اراده، امنیــت شــخصي، حقــوق فــردي، آزادی هــای اجتماعی، حقوقی و سیاســی 
ماننــد: حــّق آزادی بیــان، حــّق تحصیــل، حــّق رهایــی از هرگونــه بردگــی، اســارت، شــکنجه و 
ــور، 1388:  اصــول: 9، 19، 20، 22، 23، 28،  بازداشــت خودســرانه را از وي ســلب نمود)نظرپ
32، 33، 38( مگــر آنکــه در دادگاه صالحــه مجــرم شــناخته شــود. در عیــن حــال، مجــرم نیــز 
از حــّق کرامــت انســاني برخــوردار اســت. لــذا بجــز تنبیــه و مجــازات جرمــش، هرگونــه توهین، 
دشــنام، ایــذا و ســلب حــق آب و غــذا از وي، مجاز نیست)موســوی خمینــی، 1378، ج7: 310(.

ســیره عملــي امام رضا)علیه الســام( بیانگــر آن اســت کــه ایشــان آزادي را موهبــت الهــي کــه 



191
مطالعه تطبیقي »کرامت انسان« از منظر سیره رضوي و مباني اومانیسم

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 22، تابستان 1397

الزمــۀ کرامــت ذاتــي انســان اســت دانســته و بــر رعایــت حقــوق اقلیت هــاي مذهبــی اهتمــام 
داشــته اند. بــر همیــن اســاس بــه زکریا)یکــي از شــاگردانش( اجــازه نــداد آنــگاه کــه یــک ذّمــي 
غیرمســلمان کــه بــه فقــر و گرســنگي دچــار و حاضــر شــده بــود فرزنــدش را بــه ازاي تأمیــن 
خــوراک او بــه بردگــي بدهــد، ایــن امــر را از ذّمــي بپذیــرد و فرمــود: »آزاده، خریــد و فــروش 

نمي شــود و ایــن کار شایســته تــو و اهــل ذّمــه نیســت.«1 )طوســي، 1364ق، ج7: 77(.

ــد:  ــل مي کن ــه( نق ــي از پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــن حدیث ــن ضم ــام( همچنی امام)علیه الس
ــه  ــاري کســي ک ــگاه که)جمعــي( از مســلمانان از ایشــان درخواســت مسلمان شــدن اجب »آن
ــاد  ــلمانان زی ــت مس ــا جمعی ــد ت ــت، نمودن ــه اس ــه یافت ــر او غلب ــه( ب پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
شــود و بــر دشــمنان غلبــه کننــد، پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( مســتند بــه آیــۀ »َولـَـْو َشــاَء َربـُّـَک 
َلَمــَن َمــن فـِـي األْْرِض ُکُلُّهــْم َجِمیًعا«)یونــس/99( فرمــود: »اگــر ایمــان  را بــر آنــان اجبــاري 
مي کــردم، مســتحّق ثــواب و مــدح نبودنــد، لکــن مــن مي خواهــم آنــان در حالــت اختیــار و 
بــدون اجبــار ایمــان آورنــد تــا اســتحقاق تقــرب بــه مــن و تحقــق کرامــت و اســتقرار دائمي در 

ــه، 1378، ج1: 111(. ــدان را بیابند.«2)ابن بابوی ــتي جاوی بهش

همچنیــن ســیرۀ عملــِي آن حضــرت مبتنــي بــر تبــادل اندیشــه و رواج منطــق آزادي فکــر 
و بیــان و برگــزاري مناظره هــای علمــی بــا عنایــت بــه مســائل انســانی، اخاقــی و حقوقــی بــا 
اندیشــمندان بــوده و بــا توجــه بــه مقبــوالت علمــي و اعتقــادي مخاطبــان، بــا آنــان مناظــره 
مي کــرد و بــه مخالفــان خــود  آزادي کامــل در طــرح ســؤال و بیــان عقیــده مــي داد و طــرف 
مناظــره را در پذیــرش یــا رّد مطالــب آزاد مي گذاشــت. به عنــوان نمونــه، حضــرت متعهــد شــد 
کــه بــر اســاس مقبــوالت تــورات، انجیــل، زبــور و صحــف ابراهیــم و موسي)علیه الســام( بــا 
اهــل ادیــان و مذاهــب مناظــره کنــد.. چنان کــه بــه جاثلیق پیشــواي بــزرگ مســیحیان فرمود: 
هــرگاه بــر پایــۀ انجیــل بــراي اثبــات مطلب خــود ادلــه بیــاورم، آیــا به درســتي مطلــب اعتراف 
خواهــي کرد؟3)همــان، ج1: 130(. و بــه رأس الجالــوت، عالــم بــزرگ یهودیــان، فرمــود: »دلیلــي 

، فِانّه ال يَصلح لَک و ال ِمن اَهِل الذَمّة«. 1. »ال يُبتاُع ُحٌرّ
2. »ولو فعلُت ذلک بهم لم يستحقوا منّي ثوابا وال مدحا، لکني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غیر مضطرين لیستحقوا منّي الّزلفی والکرامة 

ودوام الخلود في جنة الخلد«.
به؟« 3. »يا نصراني، فان احتججُت علیک بانجیلک اَتُِقرُّ
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را از مــن نپذیــر جــز آنکــه تــورات از زبــان موســي و انجیــل از زبــان عیســي و زبــور از زبــان 
داود و صحــف ابراهیــم و موســي از او نقــل کــرده اســت.«1)همان، ج1: 137(. امام)علیه الســام( 
همچنیــن بــه جاثلیــق فرمــود: »از آنچــه برایــت ظاهــر شــده، بپرس.«2)ابن بابویــه، 1398ق، 

ج1: 420(.

اباصلــت دربــارۀ نفــي هرگونــه بردگــي و اســتثمار در اندیشــۀ امام رضا)علیه الســام( مي گویــد: 
ــه امــام عــرض کــردم، مــردم مي گوینــد شــما مردمــان را بنــدگان خــود مــي شــمارید!«  »ب
امام)علیه الســام( ضمــن اینکــه ایــن ســخن را اّدعــا و اتّهــام برشــمردند، فرمودند: »اگــر مردمان 

بــردگان مــا هســتند، مــا آنــان را از چــه کســي خریده ایم؟«3)همــان، 1378: ج2، 521(. 

نمونــه ای از رفتــار عادالنــه و انســاني حضــرت در راســتاي رعایــت کرامــت انســان ها بــا پیروان 
ــد: از نیشــابور  ــف، ســخن یاســر خدمتگــزار حضــرت اســت. وي مي گوی ــرق مختل ــان و ف ادی
نامــه اي بــه ایــن مضمــون بــه مأمــون رســید کــه مــردي زرتشــتي هنــگام مــرگ وصیــت کــرد 
تــا ثــروت فراوانــي را کــه از او باقــي مانــده میــان فقــرا و بینوایــان تقســیم کنند. قاضي نیشــابور 
ــرای مســلمانان تقســیم کــرده اســت. امام رضا)علیه الســام( در پاســخ  ــان فق ــوال را می آن ام
بــه ســؤال مأمــون در ایــن خصــوص فرمــود: زرتشــتیان بــراي بینوایــان مســلمان وصیــت بــه 
صدقــه نمي کننــد. نامــه بــه قاضــي نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از حــق صدقــات فقــراي 

مســلمانان بــردارد و بــه فقــرای زرتشــتي بدهد4)همــان، ج1: 306(. 

4. »کرامت انسان« از منظر مباني انسان شناختي اومانیسم 

ــا  ــم، ب ــي اومانیس ــي و سیاس ــي، اجتماع ــفي، فرهنگ ــي فلس ــا و مبان ــي ترین مؤلفه ه اساس
ــت از:  ــارت اس ــف آن، عب ــاي مختل ــه نحله ه ــت ب عنای

1. »ال تقبل منّي ُحّجه اال بما تنطق به التوراه او االنجیل او من الزبور داوود، او بما في صحف ابراهیم و موسي«.
2. »سل عما بدا لک«.

3. »إذا کان الناس کّلُهم عبیدنا علی ما َحَکوُه عنّا، فمّمن نبیعهم«.
4. »إّن المجوس ال يتصّدقون علی فقراء المسلمین فاکتب إلیه. أن يخرج بقدر ذلک من صدقات المسلمین فیتصّدق به علی فقراء المجوس«
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1. محوریت انسان و پایبندي مطلق به خواسته هایش. 

2. طبیعت گرایي، انکار خداوند و همۀ حقایق ماوراي طبیعي. 

3. اعتقاد به عقل و اختیار به عنوان جنبه هاي بنیادین وجود انسان

ــی،  ــای معرفت ــۀ واقعیت ه ــف هم ــزار کش ــوان اب ــک گرایي به عن ــل و ش ــه عق ــاد ب 4. اعتق
حقوقــی، علمــی و... و ســاختن جامعۀ انســاني)خرد گرایــي افراطي()الالنــد، 1996م، ج2: 567(.

5. ضــرورت جســتجوی پیوســته بــراي یافتــن شــناخت هاي جدیــد کــه همــواره ادراک هــای 
ناقــص مــا را دگرگــون مي ســازد. 

6. اعتقــاد بــه اینکــه تبییــن جهــان بــر اســاس واقعیت هــاي مــاوراي طبیعي)خــدا و دیــن( در 
راســتاي حــّل مشــکات بشــري، تاشــي بــراي بي ارزش کــردن کرامــت عقــل انســاني اســت. 

ــد  ــي بای ــي و اجتماع ــي، سیاس ــنت هاي دین ــا و س ــۀ ایدئولوژي ه ــه هم ــه اینک ــاور ب 7. ب
ــود. ــه ش ــان پذیرفت ــاس ایم ــر اس ــه ب ــه آنک ــود، ن ــذاري ش ــان ارزش گ ــود انس ــیلۀ خ به وس

ــده و  ــات ناامیدکنن ــاي الهی ــه به ج ــي واقع بینان ــم جایگزین ــه اومانیس ــه اینک ــاد ب 8. اعتق
ایدئولوژي هــاي زیــان آور اســت، زیــرا بــا اعتقــاد بــه اومانیســم، امیــد، حقیقت طلبــي، تســاهل، 
بردبــاري، عشــق، ترحــم، دلســوزي، زیبایــي و عقل گرایــي به جــاي بدبینــي، یــأس، جزم گرایــي، 

گنــاه، خشــم  و نفــرت، تعصب هــا و ایمــان کورکورانــه و غیرعقایــي حاکــم مي گــردد. 

9. التزام به جدایی نهادهاي دیني از دولت ها. 

ــل   ــا و تقاب ــّل تفاوت ه ــزار ح ــوان اب ــو به عن ــره و گفتگ ــر مذاک ــرورش هن ــرورت پ 10. ض
فهم هــاي مختلف)دیویــس،1378: 7-32؛ 45-50 بــا تلخیــص(.
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5. مباني کرامت انسان در انسان شناسي اومانیسم

انسان شناســي و در نتیجــه »کرامــت انســان« در فلســفۀ سیاســي اومانیســم، به طور مســتقیم 
تحــت تأثیــر هستي شــناس ایــن مکتــب اســت. از ایــن رو، مبانــي و مؤلفه هــاي کرامــت انســان 

از  منظــر ایــن مکتب عبارتنــد از: 

ــد و در  ــور مي دان ــۀ ام ــور هم ــز و مح ــه چی ــک هم ــان را مال ــم انس ــه اومانیس 1. از آنجاک
ــز برخاســته از حــّق  ــذا کرامــت انســان را نی شــأن طبیعــي و مــادي اش خاصــه مي کنــد، ل
ــات و عواطــف فطــري اوســت( و  ــه برخاســته از طبیعــت انســان و تمای ــي ک طبیعي)حقوق
حیثیــت ذاتــي او ـ نــه برخاســته از منشــأ الهــي و دیــن ـ مي دانــد. از ایــن رو، کرامــت انســان 
و حقــوق انســانِي برخاســته از آن ماننــد حــق حیــات، آزادي هــاي اجتماعــي، حــّق مالکیــت و 

ــد. ــل ســلب نمي دان ــر سرنوشــت خویــش را تحــت هیــچ شــرایطي قاب حــّق حاکمیــت ب

2. در پارادایــم اومانیســم، کرامــت ذاتــي انســان تنهــا در ســاحت مــادي، دنیــوي و اجتماعي او 
و در ارتبــاط انســان بــا جامعــه و ســایر انســان ها مطــرح اســت و همــۀ انســان ها بــدون هیــچ 
قیدوشــرطي از آن بهره مندنــد و کرامــت ارزشــي و دینــي و معنــوي مربــوط بــه رابطــۀ خلــق 
بــا خالــق اســت و در حــوزۀ فــردي و اجتماعــي موضوعیــت دارد. از ایــن رو، نبایــد ارزش هــاي 
عقیدتــي را در حــوزۀ جامعــه و حکومــت تســّري داد، به طوري کــه نبایــد موجــب حقــوق و مزایا 
ــت  ــوي، ضــّد کرام ــي و معن ــور دین ــت در ام ــت و حکوم ــت دول ــل، دخال ــردد. به همین دلی گ

 . ست ا

3. خــرد انســان، جــاي خــدا و دیــن را مي گیــرد و دیــن و معنویــت را بــي ارزش می کنــد و از 
ــا باورهــاي فکــر و نظام هــاي فکــري،  ــد. از ایــن رو، در اومانیســم ب زندگــي بــه حاشــیه مي ران
ــل  ــوان عام ــب به عن ــود و وجــود مذه ــت مي ش ــته از آن مخالف ــاي برخاس فلســفي و ارزش ه
روبنایــي و در راســتاي ترویــج ارزش هــاي شــخصِي انســاني و اصــاح اجتماعي قلمداد مي شــود. 

در نتیجــه، شایســتگي هاي شــخصیتي انســان بــدون ایمــان بــه خــدا شــکل مي گیــرد.

4. در اومانیســم، انســان آزادي و اختیــار مطلــق مي یابــد، به گونــه اي کــه هیچ کــس 
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نمي توانــد و نبایــد ایــن آزادي و اختیــار را از او بازســتاند. 

5. اومانیســم مي کوشــد تــا ارزش هــاي انســانگرا و مادیگرایانــۀ خــود را بــر تمــام عرصه هــاي 
فرهنگــي، علمــي، اجتماعــي، سیاســي، اقتصــادي و... حاکــم کنــد. برخــي از لــوازم مهــّم ایــن 

دیــدگاه عبارتنــد از: 

ـ پوچي گرایي و نامعقول دانستن اصل آفرینش جهان)وکیلي، 1384: 36(.

ـ حکومــت و نظــام سیاســي بایــد بــر اســاس کرامــت ذاتــي و سرشــت مشــترک انســان ها بنــا 
شــود و حــق و قانــون از آن مشــروعیت مي گیــرد. 

- خاستگاه قانون،  میل و ارادۀ تعدیل نشدۀ انسان ها و آزادي مردم است. 

- تساهل فرهنگي و تسامح عقیدتي و... از ضروریات حکومت است. 

- وضــع قانــون بایــد بــه حداقــل برســد و انســان ها بــر اســاس طبیعــت و کمــال خــود رفتــار 
 . کنند

- آرمان هاي نهایي انسان باید در قلمروِ حیات مادي و زندگي دنیوي تفسیر شود. 

--از ایــن رو، فردگرایــِي افراطــي و ترجیــح مصالــح فــرد بــر جامعــه، منفعت طلبــي افراطــي 
ــي و  ــي افراط ــن، لذت جوی ــر راه ممک ــت از ه ــب طبیع ــتر از مواه ــه بیش ــري هرچ و بهره گی
ــوق انســان شــمرده مي شــود)کهون، 1381:  ــرۀ حق ــاي نفســاني و... در زم ارضــاي خواهش ه
ــا 166؛  ــا 94 و 165 ت ــا39 و 92 ت ــس، 1378:  6 و 36 ت ــا 318؛ دیوی ــا272 و 281 ت 259 ت

صانع پــور، 1378: 30، 32، 66،67،91 و 92؛102، 103؛ ســبحاني،1379(.

5. مقایسۀ تطبیقي کرامت انسان از منظر انسان شناسي امام رضا)علیه السالم( و 
اومانیسم 

اینــک پــس از بررســي مبانــي و مؤلفه هــاي کرامــت انســاني از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( 



196

سال ششم، شماره 22، تابستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

و اومانیســم، برآنیــم تــا به مقایســۀ تطبیقــي ایــن دو دیــدگاه بپردازیم: 

1. از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( افــق اندیشــۀ یــک انســان مســلمان به دلیــل اعتقــاد بــه 
باورهــاي فراطبیعــي و الهــي، افــزون بــر حقایــق عالــم طبیعــت، بــر حقایــق غیبــي و باطني نیز 
راه مي گشــاید، لیکــن افــق اندیشــۀ انســان اومانیســتي به دلیــل انــکار هرگونــه بــاور فراطبیعــي 
و الهــي، منحصــر بــه عالــم طبیعــت و مواهــب آن اســت و ایــن به معنــای محدودیــت کرامــت 

و حرمــت انســان در حقیقت طلبــي و کشــف عوالــم وجــود و معــارف آن اســت. 

ــئوني  ــهود و »ش ــت و ش ــت، معرف ــد درای ــري« مانن ــئوني نظ ــت »ش ــه کرام 2. از آنجاک
ــل کرامــت،  ــي، 1372: 10( و تحصی ــد جــود و ســخاوت و... دارد)جــوادي آمل ــي« مانن عمل
به ویــژه مراتــب عالــي آن نیازمنــد احاطــۀ کامــل بــر حقایــق هســتي، فلســفۀ خلقــت انســان 
و جهــان، درک ابعــاد وجــودي انســان و رونــد تکامــل وي اســت و چنیــن احاطــۀ گســترده 
ــط و  ــم محی ــاج عل ــه محت ــل مســتقّل بشــري نیســت، بلک ــز محصــول اندیشــه و عق هرگ
دانــش گســترده اســت کــه بایــد از طریــق نــزول وحــي و آموزه هــاي برخاســته از ســخنان و 
ســیره اولیــاي الهي)نبــوت و امامــت( تأمیــن شــود. از ایــن رو، از نــگاه امام رضا)علیه الســام( 
منابــع معرفتــي افــزون بــر عقــل، حــس و تجربــه، شــامل منبــع وحــي نیــز مي شــود، تــا در 
مــواردي کــه عقــل و منطــق بشــري توانایــي تشــخیص حــق و باطــل و خیــر و شــر را نــدارد، 
مصالــح واقعــي بشــر را تمییــز داده و از ایــن طریــق، کرامــت راســتین و حقــوق واقعی انســان 
ــت انســان  ــل بشــري، خــاف کرام ــن رو، انحصــار فهــم انســان در عق ــد. از ای ــن کن را تأمی

ــت)همان ، 1386 : 8-3(. اس

لــذا فضل بــن شــاذان در زمینــۀ ضــرورت شــناخت پیامبــران و اطاعــت از حضرتــش نقــل 
ــا آن مصالحشــان را  ــه ب ــزی نیســت ک ــان چی ــوای آن ــردم و ق ــد: چــون در وجــود م مي کن
کامــل ســازند و آفریــدگار نیــز برتــر از آن اســت کــه دیــده شــود، سســتی و ناتوانــی آنــان 
ــردم،  ــد و م ــان خداون ــه می ــت ک ــن نیس ــز ای ــاره ای ج ــس چ ــت، پ ــکار اس از ادراک او آش
پیــام آوری معصــوم باشــد کــه اوامــر و نواهــی و ادب)و آموزه هــای( او را بــه ایشــان برســاند 
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و آنــان را بــه آنچــه مایــۀ ســود و زیانشــان اســت، آگاه ســازد1)ابن بابویــه، 1378، ج2: 422(. 

نتیجــه آنکــه، نبــوت از شــئون نظــري کرامــت انســان و مکّمــل آن است)مشــابه بــا همیــن 
مضمــون در عیــون اخبار الرضا)علیه الســام(، ج 2، ص204 آمــده  کــه حضــرت عــدم تمکیــن 
مــردم از پیامبــران را منجــر بــه تکبــر ورزي بــر یکدیگــر و رســوخ فســاد و نفــاق و اختــاف در 

ــان دانســته اند(. بیــن آن

همچنیــن حضــرت رضا)علیه الســام( شــأن و جایــگاه امامــت را فراتــر از آن دانســته اند کــه 
به وســیلۀ عقــول و آراي انســان ها شــناخته شــود. آنــگاه در ادامــۀ ســخن، »امــام« را برگزیــدۀ 
ــه  ــراي ابراهیم)علیه الســام( و ســپس در ذریّ خــدا برشــمرده و قرارگرفتــن مقــام امامــت را ب
ایشــان، اکــرام خداونــد و موهبتــي الهــي دانســته اند آنجــا کــه فرمــود: »امامــت جلیل القــدر و 
عظیم الشــأن و بلندمکان تــر و ممنوع تــر از نظــر و دورتــر در اندیشــه اســت کــه مــردم بتواننــد 
آن را بــا عقــول ناقــص و آرای ناتمــام خــود)و به اختیــار خــود( امامــی نصــب کننــد. حــال آنکــه 
خداونــد عّزوجــل امامــت را بــه ابراهیــم خلیــل اختصــاص داده، پــس از آن او را به نبــوت و خلّت 
مفتخــر ســاخت... امامــت را در زمــرۀ برگزیــدگان خــود قــرار داد. پــس از آن، خداونــد ابراهیــم 
ــرار داد«2)همــان،ج1:  ــۀ او عصمــت و طهــارت را ق ــه اینکــه در ذری خلیــل را مکــّرم فرمــود ب

191(. و مشــابه آن در عیــون اخبارالرضا)علیه الســام(، ج1، ص195.

نتیجــه ایــن دیــدگاه حضــرت آن اســت کــه: نخســت، اعتقــاد بــه دیــن در راســتاي تأمیــن 
کرامــت و حقــوق راســتین انســان اســت. دوم، معقــوالت بشــري ماننــد آزادي انســان و تمایات 
و خواســته هاي افراطــی اش هماننــد لذت جویــي، منفعت طلبــي، فردگرایــي و... بایــد به وســیلۀ 
ــت انســان  ــت راســتین و حرم ــا کرام ــا در تضــاد ب ــت شــود ت ــي هدای ــل دین شــریعت و عق

قرارنگیرد. 

ُه لَّما اَْن لَْم يَُکْن فی َخْلِقِهْم َو قُواُهم ما يُْکِملوَن بِِه َمصالَِحُهم َو کاَن الّصانُِع ُمتَعالیا َعْن اَْن يُری َو کاَن َضْعُفُهْم َو َعْجُزُهْم َعْن اِْدراِکِه  َـّ 1. »اِلَن
ِهم« ظاِهرا، لَْم يَُکْن بُدٌّ لَُهْم ِمْن َرسوٍل بَْینَُه َو بَْینَُهْم َمْعصوٍم، يَُؤّدی اِلَْیِهم اَْمَرُه َو نَْهیَُه َو اََدبَُه، و يَِقُفُهْم َعلی ما يَکوُن بِِه اْجتِراُر َمنافِِعِهْم َو َمضارِّ

2. »إِنَّ اإَْلَِماَمَة أََجلُّ قَْدراً َو أَْعَظُم َشْأنًا َو أَْعَلی َمَکانًا َو أَْمنَُع َجانِبًا َو أَبَْعُد َغْوراً ِمْن أَْن يْبُلَغَها اَلنَّاُس بُِعُقولِِهمْ  أَْو ينَالُوَها بِآَرائِِهْم ...  إِنَّ 
ْفَوِة ثُمَّ أَْکَرَمُه اهلَلُ  فَُه بَِها ...َو َصاَرْت فِی اَلصَّ ِة َو اَلُْخلَِّة َمْرتَبًَة ثَالِثًَة َو فَِضیَلًة َشرَّ اإَْلَِماَمَة َخصَّ اهلَلُ َعزَّ َو َجلَّ بَِها إِبَْراِهیمَ  اَلَْخلِیَل ع  بَْعَد اَلنُّبُوَّ

يَّتِه«. تََعالَی بَِأْن َجَعَلَها فِی ُذرِّ
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امــا در نــگاه اومانیســتي قانــون، حقــوق و همــۀ راهکارهــاي زندگي برخاســته از عقل مســتقل 
ــه اســت. نتیجــۀ آن، ســیطرۀ قدرتمنــدان،  ــي بیگان بشــري اســت کــه از خــدا و دیــن وحیان
ــئون  ــر ش ــازي و... ب ــون همجنس ب ــري همچ ــاي بش ــه هوی وهوس ه ــیدن ب رسمیت بخش

زندگــي و دور شــدن از کرامــت انســاني و حرمــت اوســت. 

3. از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( انســان کرامتــي ذاتــي دارد کــه برخاســته از  دمیــدن روح 
الهــي در او، مقــام خلیفه الهــي، فطــرت الهــي و قــوۀ عقــل و اختیــار موهبتــي از ســوي خداونــد 
اســت و کرامــت و حقوقــي دارد اکتســابي و ارزشــي کــه برخاســته از ارزش هاي ایمانــي، اخاقي 
و عملــِي توصیه شــده از ســوي عقــل و دیــن اســت. لیکــن اگــر خــود انســان از روي اختیــار 

زمینــۀ نقــض کرامــت خویــش را ایجــاد کنــد، از برخــي حقــوق خــود محــروم مــي شــود. 

توضیــح آنکــه، اگــر انســاني از روي هوی پرســتي، خودکامگــي و شهرت پرســتي، همچنیــن 
جهــل مرکب)اندیشــه و تفکــر ناقــص( بــه ایــن نتیجــه برســد کــه کرامــت دیگــران را مراعــات 
نکنــد، کرامتــش از وي ســلب مي شــود، لیکــن اگــر از روي جهــل بســیط و بــا ناآگاهــي باشــد، 
حــق کرامتــش ســلب نمي شــود)جعفري،1370: 353 تــا 356(. در نتیجــه، کامل تریــن حقــوق 
بــراي مؤمنــان اســت کــه به دلیــل علــم و تقــوا از مرتبــۀ انســایت باالتــري بهره مندند)موســوی 
خمینــي، 1378، ج 6: 464(. و غیرمؤمنــان به واســطۀ زیــر پــا نهــادن برخــي از تکالیــف تعّبدي 

یــا عملــي، از برخــي از حقــوق خــود محــروم مي شــوند.

تأکیــد حضــرت بــر حقــوق و کرامــت انســاني مؤمــن، از روایتــي کــه بــه نقــل از 
ــت  ــس ذلّ ــد: »هرک ــه فرمودن ــت، آنجاک ــد هویداس ــرح نموده ان ــه( مط پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
مؤمنــي را طلــب کنــد و او را ذلیــل شــمارد، یــا به دلیل فقــر و تهیدســتي او را به چشــم حقارت 
ــه،  ــوایش کند.«1)ابن بابوی ــد و رس ــکار گردان ــتي او را آش ــت زش ــد در روز قیام ــرد، خداون بنگ

ج2: 330(.  ،1378

امــا از نظــر اومانیســم »کرامــت انســان« منحصــر در کرامــت ذاتــي اوســت کــه نشــأت گرفته 
از طبیعــت و تمایــات و عواطــف ذاتــي اوســت ـ نــه ناشــي از خداونــد و دیــن ـ لــذا در هیــچ 

1. »من استذّل مؤمنا او حّقره لفقره و قّله ذات يده، شهره اهلل يوم القیامه ثم يفضحه«.
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شــرایطي قابــل ســلب نیســت. بــه بیــان دیگــر، اومانیســم منشــأ کرامــت انســان را طبیعــت 
ــد  ــز حــّق ســلب آن را نخواه ــد نی ــان، خداون ــذا از منظــر آن ــد. ل ــه خداون ــد ن انســان مي دان
داشــت. از ایــن رو، آنــان بــراي کرامــت ارزشــي و اکتســابي انســان ها ارزش دنیوي قایل نیســتند 
و کرامــت انســان را مســتند بــه عقیــده و مذهــب و هرگونــه افعــال اختیــاري اش نمي داننــد. 
نتیجــۀ چنیــن تفکــري آن اســت کــه افــراد جنایتــکاري کــه در طــول تاریــخ، حیــات مــادي و 
معنــوي، آرامــش، امنیــت و حقــوق اساســي بشــریت را به خطــر انداخته انــد، ماننــد فرعــون، 
هیتلــر، معاویــه، یزیــد و... هماننــد نخبــگان و برگزیــدگان ابنای بشــري که در مســیر ســعادت و 
هدایــت، آرامــش و امنیــت بشــري گام برداشــته اند، ماننــد انبیــا و اولیــاي الهــي در برخــورداري 

از کرامــت، شــرافت، منزلــت و حقــوق بشــري یکســان هســتند. 

4. از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( کرامــت انســان بــه ســاحت هاي مــادي و معنــوي، فــردي 
و اجتماعــي و دنیــوي و اخــروي و در نتیجــه بــه حکومــت و نظــام سیاســي تعمیــم مي یابــد. 
لیکــن، در اومانیســم کرامــت ذاتــي انســان تنهــا در ســاحت مــادي، دنیــوي و اجتماعــي او و 
ــا جامعــه و ســایر انســان ها مطــرح اســت و همــۀ انســان ها بــدون هیــچ  در ارتبــاط انســان ب
ــه  ــوط ب ــي مرب ــوي و دین ــي، معن ــت ارزش ــه کرام ــد؛ در حالي ک ــرطي از آن بهره مندن قیدوش

رابطــۀ خلــق بــا خالــق اســت و در حــوزۀ اجتماعــي و حکومتــي موضوعیــت نــدارد.

5. از نــگاه رضــوي، انســانیت انســان »زیربنــا« اســت و نیازهــاي مــادي، نفســاني و غریــزي او 
بایــد در حــّد معقــول و مشــروع تأمیــن شــود. به طوري کــه اســتعدادهاي انســاني و اخاقــي 
او را شــکوفا  و تعالــي انســاني، معنــوي و روحــي او را تأمین کنــد. لیکــن در نــگاه اومانیســم، 
انســانیت انســان »روبنــا« اســت و صفــات حیوانــي، نفســاني و مــادي او زیربنــا و اصــل تلقــي 
مي شــود، لــذا همــه تاش هــاي انســان غربــي بــر آن اســت کــه حقــوق و کرامــت انســان در 
راســتاي تأمیــن نیازهــاي حیوانــي و ارضــای خواهش هــاي نفســاني او در نظــر گرفتــه شــود 
و یــا حداقــل هماهنــگ بــا بُعــد حیوانــي وي تأمیــن شــود. نتیجــۀ ایــن تفکــر، تولیــد نظــام 
ــا دســتاوردهایي چــون انحطــاط شــخصیت انســان، افزایــش اضطــراب  اخاقــي و حقوقــي ب
ــي انســان،  ــا، انحطــاط اخاق ــازع بشــریت در بق و افســردگي، رشــد خشــونت در جامعــه، تن

ــل مشــاهده اســت.  ــي  قاب ــع غرب ــه به روشــني در جوام شیطان پرســتي و... اســت ک
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6. از نــگاه امام)علیه الســام( مجازات هــاي اســامي اعــم از آنچــه از ســوي خداونــد در قالــب 
ابتائــات دنیــوي و کیفرهــاي اخــروي اِعمــال و یــا از ســوي حاکــم شــرع بــر اســاس قوانیــن 
ــاي پاکســازي  ــاي ســلب کرامــت انســان نیســت، بلکــه به معن فقهــي اجــرا مي شــود، به معن
ــران و  ــت دیگ ــض کرام ــان ها از نق ــتن انس ــوي و برحذرداش ــاي دنی ــان از آلودگي ه ــس آن نف
بازگشــت بــه کمــال و کرامــت انســاني اســت، زیــرا در نــگاه اســام، کرامــت انســان هــم منشــأ 
حــق اســت و هــم تکلیــف؛ یعنــي نه تنهــا دیگــران حــق ندارنــد بــه کرامــت انســان آســیب 
برســانند، بلکــه خــودش نیــز حــق نــدارد کرامــت خویــش را ســلب کنــد و تــن بــه ذلّــت و 
خــواري بدهد)جــوادي آملــي، 1381: 46(. لیکــن، از منظــر اومانیســم عمــل بــه قوانینــی چون 

قصــاص، دیــات و حــدود اســامي، نقــض کرامــت و حقــوق بشــر شــمرده مي شــود. 

7. هرچنــد اومانیســم به دلیــل بهره گیــری از فّناوری هــاي نویــن، در زندگــي مــادي و 
دنیــوي و در زمینه هــای علمــي، صنعتــي، رفاهــي، حقوقــي، پیدایــش نظــام سیاســي مــدرن 
و... دســتاوردهاي نســبي داشــته اســت، لیکــن انســان را به دلیــل باورهــاي نظــري، اخاقــي، 
ــي،  ــوع بحــراِن معرفت ــاِک ســه ن ــوارض گســترده و خطرن ــار ع ــي و سیاســي اش دچ اجتماع

اخاقــي و روانــي گســترده کــرده اســت. 

پوچ گرایــي، حیرت زدگــي، شــکاکیت افراطــي، خــوي اســتعماري، تجــاوز بــه حقــوق 
ــواده،  ــان خان ــزل بنی ــن، تزل ــرده داري نوی ــهوتراني، ب ــازي، ش ــف، همجنس ب ــاي ضعی ملت ه
ــیاري از  ــه بس ــتند ک ــي هس ــي و... حقایق ــردگي، خودکش ــراب، افس ــان، اضط ــتثمار زن اس
ــدار  ــرده و هش ــراف ک ــدان اعت ــرب ب ــي غ ــي و اجتماع ــران سیاس ــان و تحلیلگ جامعه شناس

داده اند)تافلــر، 1371: 4 و 5 و 17؛ حاجتــي، 1381: 153 تــا 186(.

6. نتیجه گیري

اساســی ترین برتری هــای نظــری و کاربســتی کرامــت انســان از منظــر انسان شناســی 
ــد از: ــم عبارتن ــی اومانیس ــی انسان شناس ــا مبان ــه ب ــام( در مقایس ــرت رضا)علیه الس حض
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1. از دیــدگاه امام رضا)علیه الســام( افــق اندیشــۀ یــک انســان مســلمان افــزون بــر حقایــق 
عالــم طبیعــت، بــر حقایــق غیبــي و باطنــي نیــز راه مي گشــاید، لیکــن افــق اندیشــۀ انســان 
اومانیســتي منحصــر بــه عالــم طبیعــت اســت)محدودیت کرامــت انســان در حقیقت جویــی(. 

2. از منظــر حضرت)علیه الســام( منابــع معرفتــي عــاوه بــر عقــل، حــس و تجربــه، شــامل 
منبــع وحیانــی نیــز مي شــود تــا بــا توســعۀ تشــخیص حــق و باطــل، کرامــت راســتین انســان 
تأمیــن شــود. از ایــن رو، انحصــار فهــم انســان در عقــل بشــري، خــاف کرامــت انســان شــمرده 

مي شــود. 

نتیجــۀ ایــن دیــدگاه حضــرت آن اســت کــه: نخســت، اعتقــاد بــه دیــن در راســتاي تأمیــن 
کرامــت و حقــوق راســتین انســان اســت. دوم، معقــوالت بشــري ماننــد آزادي انســان و تمایات 
و خواســته هاي افراطــي اش، هماننــد لذت جویــي، منفعت طلبــي، فردگرایــي و... بایــد به وســیلۀ 
شــریعت و عقــل دینــي کنتــرل، تعدیــل و هدایــت شــود تــا در تضــاد بــا کرامــت راســتین و 

حرمــت انســان قــرار نگیــرد. 

امــا در نــگاه اومانیســتي قانــون، حقــوق و همــه راهکارهــاي زندگي برخاســته از عقل مســتقل 
ــه هوی وهوس هــاي  ــدان، رسمیت بخشــیدن ب بشــري اســت کــه نتیجــۀ آن ســیطرۀ قدرتمن
بشــري همچــون همجنس بــازي و... بــر شــئون زندگــي و دورشــدن از کرامــت انســاني و حرمت 

اوست. 

3. از نــگاه امام رضا)علیه الســام( انســان »کرامتــي ذاتــي« دارد و »کرامتــی اکتســابی، ارزشــی 
و حقوقــی« کــه برخاســته از ارزش هــاي ایمانــي، اخاقــي و عملــِي توصیه شــده از ســوي عقل و 
دیــن اســت. لیکــن اگــر خــود انســان از روي اختیــار موجبــات نقــض کرامــت خویــش را ایجــاد 

کنــد، از برخــي از حقــوق خویــش محــروم مي شــود. 

امــا از نظــر اومانیســم، کرامــت انســان منحصــر در کرامــت ذاتــي اوســت کــه نشــأت گرفته از 
طبیعــت و تمایــات اوســتـ  نــه ناشــي از خداونــد و دیــن. لــذا، در هیــچ شــرایطي قابل ســلب 
نیســت و خداونــد نیــز حــّق ســلب آن را نخواهــد داشــت. از ایــن رو، آنــان بــراي کرامت ارزشــي 
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و اکتســابي انســان ها ارزش دنیــوي قایــل نیســتند و کرامــت انســان را مســتند بــه عقیــده و 
مذهــب و هرگونــه افعــال اختیــاري اش نمي داننــد. 

4. از منظــر امام رضا)علیه الســام( کرامــت انســان بــه ســاحت هاي مــادي و معنــوي، فــردي 
و اجتماعــي و دنیــوي و اخــروي و در نتیجــه بــه حکومــت و نظــام سیاســي تعمیــم مي یابــد،  
لیکــن در اومانیســم کرامــت ذاتــي انســان تنهــا در ســاحت مــادي، دنیــوي  و اجتماعــي او و 
ــا جامعــه و ســایر انســان ها مطــرح اســت و همــۀ انســان ها بــدون هیــچ  در ارتبــاط انســان ب
ــه  ــوط ب ــي مرب ــوي و دین ــي، معن ــت ارزش ــه کرام ــد. در حالي ک ــرطي از آن بهره مندن قیدوش

رابــط خلــق بــا خالــق اســت و در حــوزه اجتماعــي و حکومتــي موضوعیــت نــدارد.

5. از نــگاه رضــوي، انســانیت انســان »زیربنا«ســت و نیازهــاي مادي، نفســاني و غریــزي او باید 
در حــد معقــول و مشــروع و در راســتای تعالــی انســانی، معنــوی و روحــی او تأمین شــود. لیکن 
در نــگاه اومانیســم، انســانیت انســان »روبنا«ســت و صفــات حیوانــي، نفســاني و مــادي او زیربنا 
و اصــل تلقــي مي شــود. نتیجــۀ ایــن تفکــر، تولیــد نظــام اخاقــي و حقوقــي بــا دســتاوردهایي 
چــون انحطــاط شــخصیت انســان، افزایــش اضطــراب و افســردگي، رشــد خشــونت در جامعــه، 
تنــازع بشــریت در بقــا، انحطــاط اخاقــي انســان، شیطان پرســتي و... اســت کــه به روشــني در 

جوامــع غربــي قابل مشــاهده اســت. 

6. از نــگاه امام)علیه الســام( مجازات هــاي اســامي به معنــاي ســلب کرامــت انســان نیســت، 
بلکــه به معنــاي پاکســازي نفــس و برحذرداشــتن انســان ها از نقــض کرامــت دیگران و بازگشــت 
بــه کمــال و کرامــت انســان اســت، لیکــن از منظــر اومانیســم عمــل بــه قوانینی چــون قصاص، 

دیــات و حــدود اســامي، نقــض کرامــت  و حقــوق بشــر شــمرده مي شــود. 

7. هرچنــد اومانیســم به دلیــل بهره گیــری از فناوری هــای نویــن بشــري، در زندگــي مــادي 
ــدرن  ــش نظــام سیاســي م ــي، پیدای ــي، رفاهــي، حقوق ــۀ علمــي، صنعت ــوي و در زمین و دنی
و... دســتاوردهاي نســبي داشــته اســت، لیکــن انســان اومانیســت غربــي را به دلیــل باورهــاي 
ــوع  ــاک ســه ن ــوارض گســترده و خطرن ــار ع ــي و سیاســي اش دچ ــي، اجتماع نظــري، اخاق

بحــران معرفتــي، اخاقــي و روانــي گســترده کــرده اســت. 
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پوچ گرایــي، حیرت زدگــي، شــکاکیت افراطــي، خــوي اســتعماري، تجــاوز بــه حقــوق 
ــواده،  ــان خان ــزل بنی ــن، تزل ــرده داري نوی ــهوتراني، ب ــازي، ش ــف، همجنس ب ــاي ضعی ملت ه
ــیاري از  ــه بس ــتند ک ــي هس ــي و... حقایق ــردگي، خودکش ــراب، افس ــان، اضط ــتثمار زن اس
ــدار  ــرده و هش ــراف ک ــدان اعت ــرب ب ــي غ ــي و اجتماع ــران سیاس ــان و تحلیلگ جامعه شناس

ــد.  داده ان
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ـ حاجتي، میر احمدرضا.)1381(. عصر امام خمیني.  قم: دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم.
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ـ راغب اصفهاني، حسین بن محمد.)1404ق(. معجم مفردات الفاظ قرآن. تهران: دفترنشرکتاب.
ـ روحاني، سیدحمید.)13۵8(. بررسي و تحلیل از نهضت امام خمیني در ايران. قم: انتشارات دارالفکر.
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ـ مصطفوي.حسن.)1416ق(. التحقیق في کلمات القرآن الکريم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.
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