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کند و  گنج پنهان معرفی می  در حدیث قدسی مشهور خدای متعال خود را 
گنج می نامد. خلق آدمی را دلیل شناخت این 

کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف« »کنت 
آملی،  زاده  حسن  ص387؛   ،1374 فناری،  ص33؛   ،1342 کاشانی،  )فیض 

1378، ص72(
عالمیان  برای  جانشینی  قامت  بر  انسان  قدمگذاری  طریق  از  خالق  معرفت 

گردد. میسور می 
کشیدن به جایگاهی را  که روح خدایی و جسمی مادی دارد ,توان پر  انسانی 
خ  گردد و سرپیچی از این امر ثمره ای جز دوز که مسجود مالئک  دارا می شود 

غضب الهی را ندارد.
گرفتن و صعود. پس انسان می شود میدانی برای شناخت و توان فهم و اوج 

گرامی  انبیاء  وظیفه  انسان  ک  پا فطرت  در  شده  نهاده  های  قدرت  بازتوانی 
است و انسان خود بواسطه فهم و عقل اعطائی از سوی خدا توان راهیابی به 

عرش رضایت معبود را می یابد.
گردد, انبیاء و عقل  که در ادبیات دین از ایشان به حجت تعبیر می  راهنمایان 

انسانی اند.
َتْیِن  اِس ُحّجَ الّنَ ِ َعَلی 

ِإّنَ ِلَّ کاظم )ع( به هشام می فرمایند . »َیا ِهَشاُم  امام 
ا  ّمَ

َ
أ َو  ع  ُة  ِئّمَ

َ ْ
ال َو  ْنِبَیاُء 

َ ْ
ال َو  ُسُل  َفالّرُ اِهَرُة 

َ
الّظ ا  ّمَ

َ
َفأ َباِطَنًة  ًة  ُحّجَ َو  َظاِهَرًة  ًة  ُحّجَ

کافی ، ج 1 ، ص 16 اْلَباِطَنُة َفاْلُعُقول « 
ج نهاده و او را شرافت و برتری بر  وخدای مهربان خود به این موجود محترم ار

سایر مخلوقات عطیه داده است.
گذران و رشد و تعالی در وادی حقیقت  کرامت از سوی خدا ودیعه به بشر برای 

است.
َباِت  ِیّ الَطّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبِرّ  ِفی  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِنی  ْمَنا  َکَرّ »َوَلَقْد 

ْن َخَلْقَنا َتْفِضیاًل«  َکِثیٍر ِمَمّ ْلَناُهْم َعَلٰی  َوَفَضّ
)اسراء70(

 



که آفرید ترا ؟    از برای چه برگزید ترا ؟  در نگر تا 

کرد کرد   زان پست جلؤه دو عالم  ک بودی ترا مکرم   خا

گزید ترا  از همه مهتر آفرید ترا    هر چه هست از همه 

 در نظر از همه لطیف تری   به صفت از همه شریف تری

 خوبتر از تو نقشبند ازل   هیچ نقشی نبست در اول

 قدرتش بهترین صفت به تو داد   شرف نور معرفت به تو داد

کرد کرم و لطف خود نثار تو  کرد    گوهر مردمی شعار تو   

کرد  باطنت را به لطف خود پرورد   ظاهرت قبٔه مالیک 

کارنامٔه حکمت این یکی  گنج نامٔه عصمت    آن یکی 

 اختر آسمان معرفتی    زبدٔه چار طبع و شش جهتی

 قاری سورٔه مجاهده ای   قابل لذت مشاهده ای

کوی استکمال   همتت راست سو ی استدالل  خلقتت برد 

عنصرت مستعد نیک و بدست خاطرت مدرک وجود خودست  

با تو بودست در الست خطاب   با تو باشد به روز حشر حساب

در حق توست » علم االسماء«  گفته اسم جملٔه اشیاء     

گوی زمین   از برای تو ساخته ست چنین طارم آسمان و 

کرد گسترد   چرخ فیروزه سایبان تو   فرش غبرا برای تو 

 آفرینش همه غالم تواند   از پی قوت و قوام تواند

 حکمت و فطنت وکیاست و علم   هّمت و سیرت و مروت و حلم

 در وجود تو جمله موجودست   وین همه لطف وجود معبودست

که تویی گفت آنچنان   صفت تو به قدر آنکه تویی   نتوان 

که به الماس در معنی سفت  نشنیدی که آن حکیم چه گفت   

کنم قدر خود نمی دانی چه   تو به قیمت ورای دو جهانی  

تو زخود غافلی عظیم خطاست !  این همه عزت و شرف که تراست   
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انسان در برابر این عظمت مسئول است و امانت داری شرط سالمت نفس.
درماه ذی القعده  والدت حضرت شمس الشموس علی بن موسی الرضا علیه 
کرامت  که دهه  کرامت فاطمه معصومه )س(بهانه شده است  السالم و بانوی 
این  به فهم  پرداختن  برای  برای  زمانی  بزرگواران است  این  میانه والدت  که 

گردد. امتیاز انسانی 
موضوع)کرامت(  تبیین  و  بررسی  به  بیشتر  »زاد«  ماه  کتاب  از  شماره  این  در 

پرداخته شده است.

کتاب ماه گروه تدوین 
زاد
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روز اّول ماه ذی القعده 
1. والدت حضرت معصومه علیها السالم در این روز در سال ۱۷۳ هجری دخت 
گرامی موسی بن جعفر علیه السالم ، حضرت فاطمه معصومه علیها السالم به 

دنیا آمده است .)۱(
 پدر بزرگوار آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السالم ، و مادر مکرمه آن 
حضرت جناب نجمه علیها السالم مادر امام رضا علیه السالم است .نام مبارکش 
فاطمه، لقب آن حضرت معصومهو در خانوادۀ امام هفتم علیه السالم حضرت 

کبری« می خواندند.)۲( معصومه علیها السالم را » فاطمه 

 2.جنگ بدر صغری 
در این روز در سال ۴ هجری جنگ بدر صغری واقع شد ، و به آن » بدرالموعد« 

گویند.)۳( و » بدر الثالثه« هم می 

 3. مرگ اشعث بن قیس 
کندی به درکات جحیم  در شب اول ذی القعده سال ۴۰ هجریاشعث بن قیس 
قتل  در  قیس  بن  اشعث   « فرماید:  می  السالم  علیه  صادق  شتافت.)۴(امام 
امیرالمؤمنین علیه السالمشریک بود ، و دخترش جعده امام مجتبی علیه السالمرا 

منــــاسبـــت های 
ماه ذی القعده الحرام
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مسموم کرد ، و محمد پسرش در قتل امام حسین علیه السالمشریک بود ».)5(
 اشعث در سال دهم هجرت با جمعی از قبیلۀ خود اسالم آورد ، و بعد از پیامبر 
کورش را به  کرد و خواهرش  صلی ال علیه واله مرتد شد. ابوبکر او را دستگیر 
که جعده  شرط همسری به او داد. از این زن جعده و محمد به دنیا آمدند ، 
کربال شد ، و در  قاتل امام حسن علیه السالم و محمد جزء لشکر عمر سعد در 

دستگیری جناب مسلم بن عقیل علیه السالم نیز نقش بسزایی داشت.)۶(
کرد  که به حضرت امام حسین علیه السالم  در روز عاشورا به سبب جسارتی 
کناری رفته بود ، عقرب او را نیش زدو در  که برای قضای حاجت به  هنگامی 

که عورتش پیدا بود به آتش جهنم وارد شد.)۷( حالی 

روز نهم ماه ذوالقعده 
1. نامۀ حضرت مسلم به امام حسین علیه السالم در این روز از سال ۶۰ هجری 
حضرت مسلم علیه السالم ۲۷ روز قبل از شهادتش نامه ای برای امام حسین 
علیه السالم نوشت و به آن حضرت خبر داد که ۱۸۰۰۰ نفر با او بیعت کرده اند.)8(

 
 روز یازدهم ماه ذوالقعده 

1. والدت امام رضاعلیه السالم  در روزپنجشنبه سال ۱۴۸ هجری امام رضا علیه 
السالم در مدینه طیبه به دنیا آمد.)9(در والدت آن حضرت ۱۱ذی الحجه و ۱۱ 

ربیع االول نیز ذکر شده است .)10(
 پدر آن حضرت موسی بن جعفر علیه السالم و مادرشان ام البنین نجمه علیها 
السالم )11( است . نام مبارکشان علی است ، و کنیۀ آن حضرت ابوالحسن است، 

کنیۀ خاصشان ابوعلی است .)12( و 
 القاب حضرت 

کفو الملک،  سراج ال ، نورالهدی ، قره عین المؤمنین ، مکیده الملحدین ، 
کافی الخلق ، رب السریر ، رئاب التدبیر ) به معنای مصلح ( ، فاضل ، صابر ، وفّی 

، صدیق ، رضّی.)13(
که آن حضرت به دنیا آمد پدرشان حضرت موسی بن جعفر علیه   هنگامی 

السالم دستور دادند فرزندشان را بیاورند.
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آن حضرت را در پارچۀ سفیدی پیچیده و به خدمت پدر بردند.آن حضرت در 
گوش چپ اقامه فرمود ، و آب  گوش راست حضرت رضا علیه السالم اذان و در 
کام مبارک آن حضرت ریخت و سپس او را به مادر مکرمه اش نجمه  فرات به 

علیها السالم برگردانیدند.)14(
 

 روز بیستم سّوم ماه ذوالقعده 
1. شهادت امام رضا علیه السالم بنابر قولی در این روز در سال ۲۰۳ هجری 

حضرت رضا علیه السالم به شهادت رسیدند.)15(

2.جنگ بنی قریظه 
در این روز در سال ۴ هجری غزوۀ بنی قریظه به وقوع پیوست . مسلمانان ۳۰۰۰ 
که همۀ  کفار ۹۰۰ نفر بودند  نفر بودند و یک نفر به نام خاّلد بن سوید شهید شد . 
آنها کشته شدند.)16( بنابر قولی این جنگ در شوال به وقوع پیوسته است .)17(

  روز بیست و پنجم ماه ذوالقعده 
روز  این  الوداع در  برای حجه  والهاز مدینه  پیامبر صلی ال علیه  1. حرکت 
در سال ۱۰ هجری پیامبر صلی ال علیه واله با اصحاب از مدینه برای حجه 
کردند.)18( بعضی اقوال ۲۳ و بعضی ۲۵ ذی القعده نقل  الوداعو غدیرحرکت 

کرده اند.)19(

 روز آخر ماه ذوالقعده 
1.شهادت امام جواد علیه السالمدر این روز در سال ۲۲۰ هجریامام جواد علیه 
السالم به زهر معتصم به شهادت رسیدند ، و هنگام شهادت از سن مبارکشان 
۲۵ سال و سه ماه و ۱۲ روز گذشته بود.)20( در شهادت آن حضرت ۵ ذی القعده 
، ۱۱ ذی القعده )21(، ۵ ذی الحجه سال ۲۱۹ هجری)22(، ۶ ذی الحجه )23(، 

گفته شده است . ۲۵ ذی الحجه هم 
 بعد از شهادت حضرت رضا علیه السالم مأمون جواداالئمه علیه السالم را به 
بغداد طلبید و دخترش ام الفضل را به آن حضرت تزویج نمود . پس از مدتی 
که آن حضرت از سوء معاشرت مأمون بسیار ناراحت بودند برای حج به مکه 
تشریف بردند. سپس به مدینه رفتند و در آنجا بودند تا مأمون به درک واصل 
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شد و معتصم برادر او خلیفه شد .
 معتصم حسادت خاصی نسبت به آن حضرت داشت ، و آن امام معصوم علیه 
کابر  کرد . آن حضرت در حضور ا السالم را به همراه ام الفضل به بغداد احضار 
شیعه و ثقات اصحاب خود در مدینه امام هادی علیه السالم را امام بعد خود 
کردند و ودایع امامت را تسلیم ایشان نمودند و در ۲۸ محرم سال ۲۲۰  معرفی 
وارد بغداد شدند . ام الفضل به تحریک عمویش معتصم و به قولی جعفر بن 

کرد.)24( مأمون ، امام علیها السالم را در سن ۲۵ سالگی مسموم 
 

 تتّمه ماه ذوالقعده 
1. صلح حدیبیه درسال ششم هجرت در ماه ذی القعده پیامبر صلی ال علیه 
واله برای اعمال عمره قصد مکه فرمودند.)25(تعداد مسلمانان با آن حضرت 

۱۲۲۰ یا ۴۰۰نفر بودند ، و برای قربانی ۷۰ شتر به همراه خود بردند.
، و در یک منزلی مکه در محلی به نام  از مسجد شجره احرام بستند  آنان   
حدیبیه بر سر چاهی توقف نمودند . آب چاه به اندک زمانی تمام شد و چون به 
که مثل چشمه  آن حضرت خبر دادند ، به معجزۀ نبوت آب چاه آن قدر زیاد شد 

می جوشید.
حضرت  آن  شدند.  مکه  به  حضرت  ورود  مانع  گشته  خبر  با  حرکت  از  کفار   
گرفتند . قرار شد آن حضرت سال  بیعتی دیگر به نام » بیعه رضوان » از اصحاب 
که  کفار منعقد شد ،  کنند و قراردادی بین مسلمین و  بعد حج و عمره را قضا 
گروهی از صحابه از این صلح  طبق شروطی تا ده سال جنگ بین آنان نباشد . 
گفت: » در نبوت شک نکردم مانند روز حدیبیه  دلتنگ شدند ، عمر بن خطاب 
گردن  گفت: ما چگونه به این خواری  »)26(، به پیامبر صلی ال علیه واله می 

نهیم و به این مصالحه رضایت دهیم!!
 حضرت فرمودند: من پیامبر خدایم و کاری جز به حکم خداوند نمی کنم.عمر 
کعبه می رویم و عمره انجام می دهیم ، پس چه  گفتی به زیارت  گفت: تو به ما 
کار انجام می شود؟  گفتم امسال این  شد ؟ پیامبر صلی ال علیه واله فرمود: آیا 

کنی؟!!  گفت: نه ! فرمود: پس چرا مجادله می  عمر 
 در بازگشت از حدیبیه سورۀ فتح بر آن حضرت نازل شد.)27( 
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6. ریاحین الشریعه: ج ۳ ص ۵۹ . مستدرکات علم رجال الحدیث: ج ۱ ص ۶۸۸ . 
7. بحار االنوار: ج ۴۴ ص ۳۱۷ . 

8. نفس المهموم: ص ۸۴ . وقایع الشهور: ص ۲۱۳ . 
9. اعالم الوری: ج۲ ص ۴۰ . جالء العیون: ص ۵۴۴ . فیض العالم: ص ۹۰ . بحار االنوار: ج 

۴۹ ص ۱۰ .
 10 فیض العالم: ص ۱۱۹ . بحار االنوار : ج ۴۹ ص ۳۰۴ . 

11. اعالم الوری: ج ۲ ص ۴۰ . بحار االنوار: ج ۴۹ ص ۱۰ . ارشاد: ج ۲ ص ۲۴۶ . 
12. بحار االنوار : ج ۴۹ ص ۱۰ . 
13. بحار االنوار : ج ۴۹ ص ۱۰ . 

14. بحار االنوار : ج ۴۹ ص ۹ . 
15. مسار الشیعه : ص ۱۶ . العدد القویه: ص ۲۷۵ . فیض العالم : ص ۹۷ . 

16. الموسوعه الکبری فی غزوات النبی االعظم صلی اهلل علیه و اله: ج ۳ ص ۱۹۲ . 
17. بحار االنوار: ج ۱۹ ص ۱۷۰ . 

کافی: ج ۴ ص ۲۴۸ .   .18
19. الغدیر: ج ۱ ص ۹ . قالئد النحور : ج شوال ، ص ۲۷۲

20. ارشاد: ج ۲ ص ۲۹۵ . اعالم الوری : ج ۲ ص ۱۰۶ . توضیح المقاصد: ص ۲۹ . کشف الغمه: 
کافی : ج ۲ ص ۵۴۱ . فیض العالم: ص ۱۰۳ . بحار االنوار : ج ۵۰ ص ۸ _10.  ج ۲ ص ۳۷۰ . اصول 

قالئد النحور: ج ذی القعده ، ص ۲۷۹ .
 21. بحار االنوار : ج ۵۰ ص ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۷ . 

22.  تتمه المنتهی: ص ۳۰۰ . 
ح احقاق الحق : ج ۱۲ ص ۴۱۴ __ 416.  23. شر

24. خالصه ای از قالئد النحور: ج ذی القعده ، ص ۲۷۹ 
25. استیعاب: ج ۴ ص ۱۹۱۷ . 

کراجکی (: ص ۵۹ .  26. التعجب ) 
27. ۳۳۵ ، ج ۱۸ ص ۳۷ ، ج ۸۶ ص ۱۱۱ . منتهی اآلمال : ج ۱ ص ۷۶ . بحار االنوار: ج ۲۰ 

ص ۳۱۷ __ ۳۱۶
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معنوی  معارف  که  است  امامت  فروغ  دوازده  از  یکی  رضا)ع(  امام  حضرت 
گردان خویش تعلیم می داد  قرآن و عترت را در مواقع مقتضی به اصحاب و شا
و زمانی در پاسخ به پرسش ها پرتو افشانی می فرمود و نیز از طریق مباحث 
چنین  فرمود،  می  افاضه  برهانی  و  کالمی  عقیدتی،  احتجاجات  و  علمی 
گردد،  پربار  و  غنی  اسالمی،  اندیشه  و  فرهنگ  تا  گردید  موجب  برنامه هایی 
عمده  از  هدایت  هشتم  ستاره  آن  شود.  صیانت  دینی  های  ارزش  و  باورها 
ترین پایه های دیانت و جوشان ترین چشمه های حکمت و یقین به شمار 
که اسرار نبوت، ودایع رسالت و امامت بعد از پدر بزرگوارش حضرت  می رود 
کاظم)ع( به ایشان انتقال یافت. حضرت علی بن موسی الرضا)ع( فرزند  امام 
اختناق،  رغم  به  که در فرصت های مقتضی  پارسایی است  و  ک  پا پیشوای 
به  معاصرش،  خالفکار  خلفای  گون  گونا های  توطئه  و  سیاسی  فشارهای 
گرانقدری از فرهنگ سترگ اهل  نشر احکام و معارف الهی پرداخت و میراث 

بیت)ع( را در دسترس عالقه مندان، در اعصار بعد قرار داد.
کالم شخصیت ملکوتی   صبر، شجاعت، عبادت و تقوای امام هفتم و در یک 
ع  برتری مقام ور کسی در  که در زمان خود  آن حضرت در حّدی بوده است 

طلوع آفتاب 
هشتمین فروغ امامت
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طاقت  های  رنج  نداشت.  تردیدی  گونه  هیچ  بابرکت  وجود  آن  معنویت  و 
کاظم)ع( در راه دفاع از اسالم و مبارزه با باطل متحمل  که امام موسی  فرسایی 
از  گسترش حق طلبی و حراست  را در جهت  ایشان  گردید اشتیاق و رسالت 

اعتقادات آسمانی نشان می دهد.
و  دوستان  تأیید  مورد  نیز  رضا)ع(  امام  معنوی  شخصیت  و  علمی  مقام   
که برخی علمای درباری و سیاستمداران  دشمنان بوده و می باشد در زمانی 
منحرف در صدد آن بودند تا در فرهنگ اسالمی خدشه وارد نمایند آن بدر 
استمرار  را  پرهیزگارخویش  پدر  و  کان  نیا و  اجداد  راه  الهی  تعلیمات  با  منیر 
گام های ارزنده  گزند انحراف و زوال رهانید و  بخشید و موازین دینی ناب را از 
و مهمی در جهت تنویر افکار افراد جامعه و آشنایی مردم با چهره واقعی حّکام 
گردانی  از پرورش شا آنان برداشت و لحظه ای  نیز عدم مشروعیت  عباسی و 
پرمایه، ارشاد مردم، دفاع از حریم حق و مقاومت در برابر باطل، غفلت ننمود 

و سرانجام در این مسیر به شهادت رسید.
 

مادری نیکوسرشت
که به مدینة النبی  کنیزی از شمال آفریقا یا جنوب اروپا بود   مادر آن امام همام 
انتقال یافت و او را تکتم مرسیه می نامیدند. یاقوت حموی مرسی را از شهرهای 
گفته اند این ناحیه همان بندر مارسی  جزیره سیسیل می داند)1( ولی برخی 
واقع در جنوب فرانسه است)2( البته در حریم امام موسی بن جعفر)ع( او را تکتم 
گفته  که عروسش بود، طاهره نامید و  کردند و مادر امام هفتم وی را  صدا نمی 
گوید: امام رضا)ع( از مادری به  اند لقبش نجمه بود، هاشم معروف حسنی می 
کنیزی از نوبیه )از نواحی سودان  کند این زن،  نام خیزران زاده شد و اضافه می 
کنونی واقع در شمال آفریقا( به نام اروی ملّقب به شقراء بوده است.)3( و در پاره 
گردید و نامش را به  کنیه اّم البنین)مادر فرزندان( معروف  ای منابع این بانو با 
که ترجمه اش چنین است: »برترین مردم  کرده اند  استناد سروده ای تکتم ذکر 
از نظر شخصیت، پدر، قبیله، و اجداد همانا علی )حضرت امام رضا)ع(( بزرگوار 
که  است. او را تکتم به عنوان هشتمین سمبل دانش و بردباری به عنوان امامی 

حجت حق است برایمان به ارمغان آورد.«)4(

مـعـــارف
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کنونی واقع در شمال  کش  که اهل مغرب) مرا کاظم)ع( تکتم را از مردی   امام 
آفریقا( بود، برای مادر ارجمند خویش، حمیده مصفاة، ابتیاع فرمود. در ابتدا 
کنیز را به امام هفتم عرضه داشت، اّما، حضرت هیچ  آن برده فروش آفریقایی ُنه 
کنیز دیگری را  گردید. برده فروش  کدام را نپذیرفت و فردی جز آنها را خواستار 
کسالت بود، اّما از ارائه اش اجتناب نمود،  که در آن زمان دچار بیماری و  نام برد 
کاظم بازگشت و روز دّوم هشام بن حمران را مأمور نمود هشتاد دیناری  امام 
کنیز می طلبد، به وی بپردازد او هم چنین  که فروشنده به عنوان بهای این  را 
گشت، لیکن مرد مزبور خودداری ورزید، مگر به  کرد و آن فرد بیمار را خواستار 
شرط معرفی مردی که روز گذشته همراه با خریدار بوده است، هشام به او گفت: 

مردی از بنی هاشم است و توضیح بیشتری نداد.
کنیز مریض را از اقصی  گفت: این   در این هنگام تاجر مغربی به فرستاده امام 
کتاب برخورده و  نقاط مغرب برای خویش ابتیاع نموده است و به زنی از اهل 
کنیز را به او بفروشد، اّما در جوابش، خاطرنشان  آن بانو از وی خواسته است تا 
گفته  ساخته است: فروشی نیست و به خودم تعلق دارد. آن زن در پاسخش 
است: این فرد را شایسته تو نمی دانم. بلکه او برای مردی از بهترین انسان 
جهان  مردمان  که  آورد  می  دنیا  به  پسری  بود.)5(  خواهد  زمین  روی  های 

کره بود.)6( کنیز با گردند و آن  تسلیم او می 
 هنگامی که امام هفتم آن کنیز را خریداری نمود، اصحاب خویش را فراخواند 
و به ایشان فرمود: وی را جز به فرمان خداوند متعال خریداری ننموده است 
و چون از حضرت چگونگی ماجرا را جویا شدند، فرمودند: در رؤیایی راستین 
که سالم خداوند بر آنان بود، به سویم  گهان جّدم رسول خدا)ص( و پدرم  نا
گشودند، پیراهنی  که قطعه حریری با آن دو، بود و چون آن را  آمدند در حالی 
کاظم  گفتند: ای موسی  گردیده بود. پس  کنیز بر آن نقش  که تصویر این  بود 
آنگاه  بود،  خواهد  برایت  کنیز  این  از  تو،  از  پس  زمین  روی  مردمان  بهترین 
فرمان دادند نامش را علی بگذارم و افزودند خداوند توسط او، دادگری و دل 
تصدیق  را  وی  که  کسی  آن  حال  به  خوشا  پس  گرداند،  می  آشکار  را  سوزی 
تکتم  اّما  نماید.)7(  انکارش  و  ورزد  عداوت  او  با  که  آن  حال  بر  وای  و  نماید 

برترین زنان در عصر خود، در دانش، دیانت، پرهیزکاری و متانت بود.
در  تکریمش، هرگز  به عالمت  گردید  مالک  را  که حمیده مصفاة وی  آنگاه   
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برای  حمیده  که  انگیزی  شگفت  های  نمونه  از  ننشست.  زمین  بر  مقابلش 
و  او  کی  پا در  شکی  من  که:  بود  این  داشت،  بیان  کاظم)ع(  امام  فرزندش 
کنیز را به شما بخشیدم. همانا من در عالم رؤیا، رسول  نسل وی ندارم و این 
که خطاب به من فرمودند: ای حمیده، نجمه را  کرم)ص( را مشاهده نمودم  ا
که همانا بزودی برایش بهترین مردمان زمین  به فرزندش موسی )ع( ببخش 

را بدنیا می آورد.)8(
 

نوید نورانی
گفت: همراه جماعتی  که  کرده است   شیخ صدوق از یزید بن سلیط روایت 
کردیم، در آن موقع به امام عرض نمودیم:  امام صادق)ع( را در راه مّکه مالقات 
کسی را از آن  که  کید و مرگ چیزی است  پدر و مادرم فدایت، شما امامان پا
گریزی نمی باشد، پس نکته ای بفرمائید تا به واپسین ماندگان خود برسانم، 
حضرت فرمود: آری این ها فرزندان من هستند و این بزرگ ایشان است، و 
کاظم)ع(، و در اوست علم، حلم، فهم، جود  اشاره فرمود به پسرش موسی 
که دچار اختالف  از دین  نیاز دارند در اموری  آنها  ومعرفت به آنچه مردم به 
اند و در اوست حسن خلق و حسن جوار)خوش همسایگی( و او دری  شده 
کردم:  است از ابواب خداوند متعال و در او صفتی است بهتر از این ها، عرض 
کدام است؟ فرمود خداوند عّز و جّل از او بیرون می آورد دادرس  آن خصلت 
و فریادرس این اّمت را و نیز نور و فهم و حکم این مردم را، بهتر زائیده شده و 
بهتر نورسیده. پروردگار توسط او خون ها را محفوظ می دارد، نزاع بین افراد 
کنده ها را متحد می نماید، شکسته با او التیام می یابد،  کند، پرا را اصالح می 
پیدا  امنیت  ک  امور خوفنا گردد.  گرسنه سیر می  و  برهنه پوشیده می شود 
گردند، بهترین خالیق باشد در هر حال  کنند، مردمان مطیع فرمانش می  می 
کودکی و جوانی و قبل  کهولت و چه میان سالی و چه در سنین  چه در حال 
از رسیدن به سن بلوغ، عشیره اش به سبب او، سیادت می یابند. سخنش 
اند. گشته  اختالف  دچار  آنچه  در  مردم  برای  است  علم  سکوتش  و  حکمت 
)9( این است پیش بینی حضرت امام صادق)ع( درباره حضرت امام رضا)ع(.

گشت سنگینی  بارور  الرضا)ع(  که نجمه به حضرت علی بن موسی   زمانی 
او می شنید در  از  را  تهلیل  و  و تسبیح، ذکر خداوند  کرد  را حس نمی  حمل 

مـعـــارف
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این  معتبر  اسناد  طریق  از  که  صدوق  شیخ  بود.  رحم  در  فرزندش  که  حالی 
گفته است:  کند: وی  کرده است اضافه می  نکات را به نقل از مادر امام، روایت 
گشتم  گوش می دادم دچار خوف و هراس  چون چنین حاالتی را از درون خود 
)زیرا وی  نمی رسید  گوشم  به  بر می خاستم دیگر صدایی  از خواب  وقتی  و 

که خواب بود از طفل خود می شنید.()10( اذکار مورد اشاره را هنگامی 
 

میالدی مبارک
 سرانجام روز پنج شنبه یازدهم ربیع االول سال 153 هجری و پنج سال بعد 
دیده  رضا)ع(  امام  حضرت  مدینه  شهر  در  امامت  فروغ  ششمین  شهادت  از 
کلینی زمان این والدت با سعادت را سال 148  البته شیخ  گشود.  به جهان 
کرده و این خبر را صحیح تر دانسته است.)11( شیخ مفید نیز با  هجری ذکر 
کفعمی در مصباح  این قول موافق است.)12( عالمه مجلسی در بحاراالنوار و 
منیر چنین نظری دارند اّما ابن شهر آشوب سروی مازندرانی نقل نخست را 

می پذیرد و می افزاید آن را غیاث بن امید از اهل مدینه شنیده است.
بن  موسی  حضرت  فرزند  چند  و  سی  میان  در  رضا)ع(  امام  حال  هر  در   
جعفر)ع( به عنوان بزرگترین آنها، دانشمندتر، شریف تر، مقدس تر و زاهدتر، 

در این تاریخ مدینه را بوجود مبارک خویش غرق نور و سرور نمود.)13(
والدت  الوری«،  »اعالم  در  طبرسی  و  »کافی«  در  کلینی  قول  به  اعتماد  با   
داده  خ  ر ششم  امام  شهادت  از  بعد  ماه  یک  از  کمتر  فاصله  به  رضا)ع(  امام 
که  گردیده است  کاظم)ع( نقل  از امام  که  است و مؤید آن خبری می باشد 
آن حضرت بارها خطاب به فرزندان خویش می فرمود: این برادر شما، علی 
بپرسیدو  او  از  خود،  دینی  امور  به  راجع  است.  محمد«  آل  »عالم  موسی  بن 
گوید به ذهن خویش بسپارید چون من از پدرم جعفر بن محمد)ع(  هرچه می 
او همنام  که می فرمود: عالم آل محمد در صلب توست و  مکرر می شنیدم 

کاش من او را می دیدم.)14( امیرالمؤمنین)ع( است و ای 
عطر  از  را  زمین  نور،  از  نسیمی  آمد،  بدنیا  مبارک  وجود  این  که  روز  آن   
کردند،  گلباران  میالدش روشن ساخت، عرشیان و فرشتگان مقدم ُمنورش را 
آسمان شادمان و آیینه بندان و زمین زیر چتر خورشیدی در انتظار در آغوش 
خجسته  روز  آن  و  بود  شده  تپش  پر  کرم)ص(  ا رسول  تبار  از  مردی  کشیدن 
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آسمان  و  از شفافی عشق شده  که جهان اسالم مواج  تنها مدینه، حجاز  نه 
کرنش نمودند. از اوج ملکوت  گردید. لحظه ها بر قدوم این نوزاد  نورافشان 
و  تابندگی جّذاب مهتاب  با  پایین  تا  باال  از  تا دشت،  کوه  از  زمین،  تا سطح 
کننده، دل  درخشش ستارگان، چراغانی شده بود. نور و سرور در حجاز خیره 
که خورشید هشتم بامداد سعادت و ابتهاج را اعالم  انگیز و دل پذیر بود، روزی 
که مشّیت  گزار بودند چرا  داشت، فراز ملکوت لبخند می زد. مردمان نیز شکر 
به  را  فروغی درخشان  و  بگذارد  بر جهانیان مّنت  تا  گرفته  تعلق  این  بر  الهی 
که نمی توان او را در قالب الفاظ و  گیتی بیاورد. شخصیتی مشعشع و مقدس 

کرد. مفاهیم محدود وصف 
 

جوانه های جاوید
کودک پا به عرصه وجود نهاد حمیده مصفاة مادر او را ملقب به   وقتی این 
گردید، با دو دستش به مادر خویش  که متولد  طاهره نمود.)15( امام هنگامی 
تکیه نمود و سرخود را به سوی آسمان باال برد و شهادت به یکتایی خداوند 
که سنت  متعال، فرستاده اش و اوصیائش را بر زبان جاری نمود، همانگونه 
گیتی  متداول در فرزندان ائمه است آن حضرت ختنه شده و ناف بریده پای بر 
باد  گوارایت  ای نجمه  فرمود:  و  گردید  وارد  بر نجمه  پدرش  آن  از  نهاد. پس 
که از سوی پروردگارت می باشد. آنگاه حضرت، نوزاد را در  کرامت و لطفی  این 
گوش چپش اقامه را زمزمه فرمود و  گوش راستش اذان و در  گرفت، در  آغوش 
که  کامش را برداشت و وی را به مادرش برگردانید و فرمود بگیرش  با آب فرات 

همانا او باقی مانده خداوند بر روی زمین است...)16(
گفت  که وی  کرده است   ابن بابویه به سند معتبر از محمد بن زیاد روایت 
گردید،  متولد  رضا)ع(  امام  حضرت  که  روزی  در  کاظم)ع(  امام  حضرت 
کیزه بدنیا آمد و لیکن ما تیغی بر  ک و پا کرده و پا فرمودند: این فرزند من ختنه 
گردانیم از برای متابعت سنت نبوی. نقش خاتم آن  موضع ختنه ایشان می 
حضرت ماشاء ال القوة اال بال و به روایتی حسبی ال بوده است. محدث 
گوید این دو نقل با هم منافاتی ندارد زیرا آن حضرت را دو انگشتر  قمی می 
بوده است یکی از خودش و دیگری از پدرش به وی به ارث رسید بود چنانچه 
کلینی از موسی بن عبدالرحمن روایت نموده است.)17( در خصوص فضایل 
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کس  کرده اند. در ایام شیرخوارگی حضرت، یادآور شد  و عبادت مادر امام نقل 
کند، پرسیدند  کمک  کنند تا او را در این زمینه  که شیر دارد مشخص  دیگری را 
اثر  در  ولی  ندارم  مشکلی  بابت  این  از  نه  داد،  جواب  است؟  کم  تو  شیر  مگر 
اشتغال به شیردادن، از انجام نوافل و ذکرهای مستحبی باز می مانم بدین 

کمکی می خواهم تا از این امور بازنمانم.)18( جهت نیروی 
 

کنیه نام، لقب و 
گوید چون به امام هفتم  کاظم)ع( فرزندش را علی نامید، ابوعماره می   امام 
کنید، آن حضرت پس از توضیحی  کردم، امام پس از خویش را معرفی  عرض 
که امری الهی است و امام از سوی خدا و رسولش معرفی می  در مورد امامت 
که هم نام امام  گردد، فرمود: پس از من امر امامت به پسرم علی)ع( می رسد 
است.)19(  )ع(  الحسین  بن  علی  چهارم  امام  و  طالب)ع(  ابی  بن  علی  اول 
که  عنوان  این  که  گردید  ملقب  رضا  به  و  شد  نامیده  علی  هشتم  امام  آری 
گشت فرمانی از جانب پروردگار برپیامبرش حضرت محمد)ص(  برایش تعیین 
ابوالحسن  کنیه آن حضرت  نیز  و  گشت  امین جاری  زبان جبرئیل  بر  که  بود 
گردید.)20( لقب هایی چون صابر، فاضل، وفی، مرضی نیز برای امام هشتم، 
کتب لغت معانی متعددی چون  کرده اند.)21( رضا در  در منابع معتبر، ذکر 
دوست، محب، خشنودی و مانند آن دارد ولی علمای شیعه این لقب را به 
از  اند، عّده ای  گفته  یا مرضی خدا و رسول  به رضای خداوند  معنای راضی 
والیت  برای  را  رضا)ع(  امام  عباسی  خلیفه  مأمون  وقتی  اند  نوشته  مورخان 

عهدی خویش برگزید، حضرت را رضای آل محمد نامید.)22(
مقام  این  به  نسبت  دشمنان  و  دوستان  چون  اند  کرده  ذکر  دیگر  برخی   
پدران  برای  وضعی  چنین  و  نمودند  خشنودی  اظهار  رضا)ع(  امام  سیاسی 

گردید. خ نداد از این رو تنها آن حضرت به »رضا« معروف  ایشان ر
گفته است: باید یادآور   شیخ صدوق هم بنا به روایتی در عیون اخبار الرضا 
دعوت  را  مردم  امویان  حکمرانی  اواخر  در  عباس  بنی  مبلغان  و  داعیان  شد 
کسی نام  که از  که بدون آن  کنند یعنی این  که به رضا از آل محمد بیعت  کردند 
کردند زیرا خالفت امویان فاقد مشروعیت  ح می  ببرند، چنین عنوانی را مطر
که مورد رضایت همه باشد  کرم)ص(  کسی از خاندان رسول ا است و باید به 
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بیعت نمود و چون مأمون خود از بنی عباس بود و این خاندان نیز با حکومت 
آل علی مخالف بودند، وی حضرت علی بن موسی الرضا را به والیت عهدی 
برگزید و همه به این انتخاب رضایت دادند و مصداق »رضا من آل محمد« در 
ح نمودن چنین  گردید، البته شیخ صدوق ضمن مطر حق آن حضرت محقق 
که  موضوعی، در ادامه، آن را صحیح نمی داند و به روایت دیگری اشاره دارد 
آیا  امام محمد تقی)امام جواد)ع(( عرض شد:  در آن آمده است: به حضرت 
هر یک از پدران شما رضای خدا و رسولش نمی باشند، چرا از میان همه آنان 
پاسخ داد: همانا مخالفان  گردیده است؟ حضرت  به »رضا« موسوم  پدرتان 
که موافقان  گردیدند همانطور  َامِر امامت به رهبری حضرتش راضی و خشنود 
کدام از ائمه چنین  کردند و برای هیچ  امر امامت نیز از این امر اعالم رضایت 
از  پس  ُمقّرم  عبدالرزاق  سید  محقق  عالمه  است.)23(  نیامده  بوجود  امری 
قانع  برای  صرفًا  یا  استدالل  این  است:  نموده  نشان  خاطر  حدیث  این  ذکر 
ح شده است یا  کننده است و متناسب با درک و فهم او مطر گردانیدن سؤال 
که در نامگذاری حضرت امام رضا)ع( وجود داشته است و  برای بیان سّر الهی 
که القاب  گواه این نکته است  گردیده  که از آسمان نازل  گرنه حدیث صحیفه 
که عصمت را در آن  ائمه نیز همانند اسامی مبارکشان از جانب خداوند متعال 

وجودهای مقدس به ودیعت نهاده، انتخاب شده است.)24(
کرده است به خدمت امام تقی )ع(   ابن بابویه به سند خود از بزنطی روایت 
را مأمون ملقب  کنند والد شما  گمان می  از مخالفانتان  گروهی  کردم  عرض 
خود  عهدی  والیت  عنوان  به  را  حضرت  آن  که  هنگامی  در  گردانید  رضا  به 
حق  بلکه  گویند  می  غ  دور خداوند  به  سوگند  فرمود:  حضرت  کرد.  انتخاب 
آسمان  در  پسندیده خداوند  که  آن  برای  گردانید  به رضا مسّمی  را  او  تعالی 
بود و رسول خدا)ص( و ائمه هدی)ع( در زمین از او خشنود بودند و ایشان را 
برای امر امامت پسندیدند و نیز به سند معتبر ابن بابویه از سلیمان بن حفص 
می  و  نامید  می  رضا  را  خود  فرزند  پیوسته  کاظم)ع(  امام  است  کرده  روایت 
گفتم به فرزند خود رضا و وقتی آن حضرت را  فرمود: بخوانید فرزندم را رضا و 
مورد خطاب قرار می داد ابوالحسن می نامید و چون امام موسی بن جعفر را 
ابوالحسن اّول می نامند برای امتیاز لقب امام هشتم، آن حضرت را ابوالحسن 
العیون در احوال حضرت  کتاب جالء  اند.)25( عالمه مجلسی در  گفته  ثانی 
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کردیم افزوده  که بدانهااشاره  کنیه هایی  امام رضا)ع( عالوه بر اسامی، القاب و 
گفته اند.)26( است به آن حضرت قرة اعین المؤمنین و غیظ الملحدین نیز 

 سیمای با صالبت و دوران صباوت
بودند،  زیبا  و  پرجذبه  بسیار  ظاهری  سیمای  و  قیافه  نظر  از  هشتم  امام   
گون، محاسن و قامتی معتدل داشتند. در چشمان  گندم  صورت مبارکشان 
که از زیر ابروان پر پشتشان نمایان بود، یک جهان جذبه و  درشت و سیاهشان 
کرم)ص( دو رشته  نفوذ معنوی موج می زد و همچون جّد بزرگوارشان، رسول ا
گیسو، چهره جذابشان را در میان داشت. نوشته اند حضرتشان شبیه ترین 
و هیبت  وقار، سطوت، متانت  بود،  به خاتم رسوالن در عصر خودش  مردم 
آن حضرت در اوج بود. در عین حال جامه ای ساده و غالبًا پیراهنی از پارچه 
های خشن برتن می نمودند و تنها در مجالس عمومی و در میان مردم جّبه 
گوید: امام، تابستان ها بر روی  ای لطیف بر رویش می پوشیدند، ابن عباد می 
تنها  و  نمودند  می  استراحت  گلیمی  بر  ها  زمستان  و  نشستند  می  حصیری 
آراستند.)27(  می  مواقعی  در  را  خویشتن  جمعی،  های  نشست  برخی  برای 
کمال  کودکی، رشد و  آن حضرت همچون سایر ائمه طاهرین، از همان سنین 
خصوص  در  کاظم)ع(  امام  حضرت  داشتند.  ای  العاده  فوق  اخالق  و  عقلی 
به  را  امامت  رازهای  و  و علوم، معارف  بروز می دادند  فراوانی  اشتیاق  ایشان 
که شیعیان پس از شهادت امام هفتم  فرزندشان تعلیم می دادند و برای آن 
حیران نگردند مقام شامخ امامت وی را به اصحاب نزدیک و پیروان خاص و 
گوید: خدمت  گوشزد می فرمودند. مفّضل بن عمرو می  مورد اعتماد خویش 
که فرزندشان علی بن موسی  امام موسی بن جعفر)ع( مشرف شدم در حالی 
زبانشان  و  را غرق بوسه می ساختند،  او  و  قرار داشت  الرضا)ع( در دامنشان 
را در  کودک  کردند و زمانی  بر دوش خویش سوار می  گاهی  را می مکیدند و 
آغوش خویش می فشردند و خطاب به او می فرمودند: پدر و مادرم قربانت! 
آشکار است، عرض  تو  و فضیلت  برتری  و  ک  پا ، اخالقت  بویت خوش  چقدر 
که  کودک عالقه و ارادتی در قلبم ریشه دوانید  گردم برای این  کردم: فدایت 
ای  فرمود:  حضرت  است،  نگرفته  قرار  دلم  در  شما  جز  احدی  برای  آن  نظیر 
مفّضل نسبت او با من همچون نسبت من به پدرم می باشد یعنی همانگونه 
کاظم رسید از  که از میان فرزندان امام صادق)ع( منصب امامت تنها به امام 



23

مـعـــارف

کردم  بین فرزندان ایشان، او وارث این مقام معنوی و ملکوتی است. عرض 
آیا پس از شما او صاحب امر و حجت خدا بر روی زمین است، فرمود: آری هر 
کافر  کس از فرمانش سرپیچی نماید  گردیده و هر  کند رستگار  کس از او پیروی 
گردد.)28( آری حضرت رضا در پرتو تعالیم پدر بزرگوارش نشو و نما نمود  می 
که آن حضرت از پدران خویش به ارث برده بود،  و بالید و علوم و فضایلی را 
دریافت نمود. آن امام همام حدود سی و پنج سال در پرتو درخشندگی پدر 
این وصف دوران  با  و  برچید  ها  از خرمن فیضش خوشه  و  زیست  پارسایش 
با  و  بوده  کاظم)ع(  امام  حیات  زمان  در  ایشان  جوانی  و  نوجوانی  کودکی، 

شهادت پدر رهبری معنوی و سیاسی جامعه را عهده دار شدند.
 

ابرهای تیره
های  رنج  و  ها  محنت  شاهد  بود  پدر  همراه  رضا)ع(  امام  که  ایامی  در   
با  آن حضرت  این دوران  در  گردید.  وارد  کاظم)ع(  امام  بر  که  گشت  فراوانی 
و  صباوت  سنین  در  و  نمود  می  لمس  را  گونی  گونا مصائب  جانکاه  تألماتی 
گی های  کرد همان جاهلیت امویان و حتی تیره  کاماًل احساس می  نوجوانی 
کرده است و همین  از ظهور اسالم توسط عباسیان رشد سرطانی پیدا  قبل 
آشفته  وضع  ساخت.  کرم)ص(  ا نبی  خاندان  متوجه  را  آزارهایی  نامالیمات، 
کمان چنین روزگاری بر تمامی مردم آشکار بود. بالی خانمان  و نابهنجار حا
گیر شده و اهل بیت عصمت  سوز ستم، فساد و تباهی زمامداران خودسر فرا
شیعیان  و  مسلمان  امت  پناهگاه  هایی  نابسامانی  چنین  در  )ع(  طهارت  و 
و  انسجام  و محور تشکل،  بودند  فریاد رس دادخواهان  رفتند،  به شمار می 
آمدند.  به حساب می  ناب  ارزش های  و حامیان  مقاومت جبهه های حق 
هنگام والدت امام رضا)ع( منصور دوانیقی، خلیفه عباسی، در اوج سلطه بود 
کشت و علما و  و برای تثبیت پایه های حکومت خویش انسان های فراوانی را 
مشاهیر و اصحاب اهل بیت و علویان را مورد آزار، شکنجه و فشار سیاسی قرار 
کرد انسان هایی با اخالص،  که امام در ایام نوجوانی مشاهده می  داد. وقتی 
اثر این ستم  بر  وارسته و مبارز توسط عباسیان به شهادت می رسند قلبش 
بود  پدر  احوالی حامی  و  اوضاع  گردید. آن حضرت در چنین  ها محزون می 
کوشید حلقه های متعدد مؤمنان و فرزانگان شیعه  و دمی نمی آسود و می 
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گاه  کاظم)ع( متصل نماید و آنان را از حقایق مسّلم آ را به وجود مبارک امام 
نماید.)29(

کم رنگ  نیرنگ 
کت وی به پایان رسید و   دوران سیاه خالفت غاصبانه منصور عباسی با هال
کار آمد وی نخست  پس از وی فرزندش محمد معروف به مهدی عباسی روی 
کشتار مردم  کرد و به آزار و  با اعالم عفو عمومی تمام زندانیان سیاسی را آزاد 
از موجودی بیت المال را بین مردم تقسیم نمود)30(  خاتمه داد و مقداری 
ولی متأسفانه پس از مدتی چهره اصلی خود را نشان داد و به فساد و عیاشی 
موقعی  ساخت.)31(  بلند  را  مردان  غیور  و  بزرگان  اعتراض  فریاد  و  آورد  روی 
نگرانی امام هفتم و فرزندش حضرت امام رضا)ع( از این اوضاع شدت یافت 
در  خود،  حکومت  حفظ  برای  را  ای  خواهانه  حق  حرکت  هرگونه  مهدی  که 
که  گلوی مؤمنان و مبارزان خاموش می ساخت. از آن سوی مهدی می دید 
کاظم)ع( روی می آورند و وجوه و  پیروان ائمه از دور و نزدیک به سوی امام 
کرده اند. مهدی چنین وضعی  کانون امامت  اموال شرعی خویش را متوجه 
بیم  از  و  یافت  ک  خطرنا بسیار  فرمانروایی  تشکیالت  نشر  حفظ  برای  نیز  را 
گرفت تا به تصّور باطل خویش،  زوال تاج و تخت، تصمیم به بازداشت امام 
حضرت را از این راه با تنگناهایی مواجه سازد و از محبوبیت معنوی، علمی و 

اجتماعی فروغ هفتم بکاهد. 
از این روی به فرماندار خود در مدینه نوشت هرچه زودتر امام را به بغداد 
کند و حضرت موسی بن  گردید چنین  گزیر  مرکز حکومت، انتقال دهد و او هم نا
که در شهر  جعفر)ع( تحت فشار حکومت وقت، خانواده و آشنایان خویش را 
پیامبر اقامت داشتند، ترک فرمود و به بغداد عزیمت نمود. چون امام به شهر 
مذکور رسید مهدی دستور بازداشت ایشان را داد و حضرت را روانه زندان نمود. 
که برای آن فروغ فروزان  حضرت امام رضا)ع( از فراق پدر و نیز شرایط سختی 
گویا در اعماق قلب آن نوجوان آرامش خاصی  گشت اما کرده بودند متأثر  فراهم 
گونه  که در این سفر هیچ  دیده می شد، زیرا پدر به ایشان اطمینان داده بود 
گشت و  خطری او را تهدید نمی نماید. به زودی به آغوش خانواده بازخواهد 
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مدتی طول نکشید که مهدی عباسی بر حسب پاره ای مالحظات سیاسی، امام 
کرد. در همین زمان مهدی  را آزاد ساخت و با مراجعت ایشان به مدینه موافقت 

کت رسید.)32( کوله باری از فساد وزر و وبال به هال عباسی با 

 نسیم و طوفان
خانه  پنجره  بر  پرندگان  و  گرفت  تابیدن  نوری  امید،  روزنه  از  وی،  مرگ  با   
کردند:  آرامش سرود امنیت و آزادی سر می دادند و چنین نغمه سرایی می 
گردد، بار سنگین  که دیگر شرایط برای پرتو افشانی آفتاب امامت مهیا  باشد 
آید، پرچم عدالت  انسان های مؤمن و شیعیان مخلص فرود  از دوش  ستم 
شود،  فراهم  معنوی  های  ارزش  تعالی  و  رشد  برای  زمینه  و  گردد  برافراشته 
درخت دیانت، دل ها را قوت بخشد، اّما مردم در ساحل امیدواری در حال 
ک  وحشتنا توفانی  گهان  نا که  بودند  بخشی  نوید  های  پیام  چنین  دریافت 
که جوانی 25  گرفت و امواجی سهمگین بوجود آورد زیرا هادی عباسی  وزیدن 
ساله بود، نگذاشت مؤمنین و پیروان خاندان عترت از برکات دریای امامت 

که اسالفش نمودند. کرد  گردند و چنان  کامل مستفیض  بطور 
گشت   حضرت امام رضا)ع( در این دوران نیز با دشواری های زیادی مواجه 
گسار، مخمور، مغرور و دلباخته مقام و مال و منال  باده  که جوانی  از این  و 
امیال شهوانی و هوس های  از  و مشحون  و دانش  تربیت، معرفت  از  تهی  و 
بیهوده، بر جامعه اسالمی حکمرانی می نماید و خود را خلیفه مسلمانان می 
کاظم )ع(( در خانه به اعتکاف روزگار سپری  داند و از سوی دیگر پدرش)امام 

کند، متأسف بود. در همین هنگام می 
 انسانی معتقد و اصالح طلب و برخاسته از خاندان عترت یعنی حسین بن 
علی از نوادگان امام حسن مجتبی)ع( یا صاحب قیام فخ سکوت شب پرستان 
کور دل را درهم شکست و در این زمینه و نیز قیام پربار وی نباید نقش الهام 
عباسی  هادی  قیام،  این  از  پس  کرد.)33(  فراموش  را  کاظم)ع(  امام  بخش 
که از بیت المال  گیری را افزایش داد، حق آنان را  نسبت به اوالد علی)ع( سخت 
پرداخت می شد قطع نمود و به تعقیب و دستگیری آنان روی آورد. حضرت 

امام رضا)ع( در چنین اوضاع مرارت باری بیست بهار را سپری می نمود.)34(
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تصاحب  را  خالفت  مقام  الرشید  هارون  برادرش  عباسی  هادی  مرگ  با   
از سرزمین حجاز  را  گردید دستور اخراج علویان  بر اوضاع مسلط  کرد و چون 
که مقارن با روزگار خالفت هارون بود نیز  کرد. در دوران جوانی امام رضا  صادر 
هیچ وقت سختی ها و مرارت ها از آن حضرت جدا نگردید و چون هارون امام 
ک بغداد  کاظم)ع( را بنابر برخی روایات مدت چهارده سال در زندان های هولنا
محبوس ساخت فشارهای سیاسی بر امام هشتم فزونی گرفت تا آن که سرانجام 
در 25 رجب سال 183 هجری پدرش در سن 55 سالگی به شهادت رسید. وقتی 
امام هفتم را از مدینه به عراق انتقال می دادند، آن امام همام خطاب به فرزند 
بزرگوارش فرمود: تا وقتی من زنده ام باید در دهلیزخانه بخوابی، خادم می گوید 
گسترانیدم و ایشان بعد از  هر شب رختخواب آن حضرت را در ورودی منزل می 
کرد به خانه  عشاء تشریف می آورد و تا صبح در دهلیز بود و چون فجر طلوع می 
خویش می رفت و چهار سال بر این منوال بود. در یکی از شب ها دیدم حضرت 
کردم امام رضا)ع( نزد بانوی حرم،  نیامدند تا آنکه روز بعد فرا رسید و مشاهده 
که پدرم بتو سپرده است بیاور  اّم احمد، رفته و خطاب به وی فرمود: امانتی را 
که امام هفتم به شهادت رسیده است پس  و تحویلم بده. ام احمد متوجه شد 
که ودایع امامت بود و هفتمین امام تحویلش داده بود، به امام  از آن وی آنها را 
علی بن موسی الرضا)ع( سپرد و از این زمان امامت هشتمین فروغ درخشان 

گردید.)35( سپهر والیت و رهبری آغاز 

1. معجم البلدان، یاقوت حموی، ذیل مرسی.
 2. معصوم نهم، جواد فاضل، ص 62.
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نگاهی به تاریخ قم 
قم تا عصر صفوی 

که در خرداد سال 1375 شمسی به استان تبدیل شد ، شهری  شهرستان قم 
کیلومتری جنوب شهر تهران قرار دارد.  که در فاصله 140  کویر  است در حاشیه 
در  بزرگ،  روستایی  صورت  به  آن،  به  اسالم  ورود  از  پیش  قرن ها  شهر،  این 
میان روستاهای فراواِن اطراف، منطقه ای مسکونی بوده و روایت های تاریخی 
متعددی در چگونگی تأسیس آن نقل شده است. یکی از علمی ترین آن روایات، 
ُکم و سپس  به  کنار هم(  کوچک  )به معنای خانه های  کلمه »کومه«  تبدیل 
َکمیدان  تبدیل آن به قم توسط اعراب مهاجر است. برخی نیز قم را برگرفته از 
ُکم نامیده شده و سپس اعراب  که نام بخشی از این منطقه بوده و به اختصار 

کرده اند. مهاجر، آن را به قم تغییر داده اند توجیه 
آنان  اختیار  ایران، در  به  اعراب مسلمان  با هجوم  کنده،  پرا این روستاهای 
گرفت و همانند بسیاری از شهرهای ایران، شماری از اعراب در آنجا اسکان  قرار 
که در این  یافتند. طبعا این اقدام، پس از غلبه آنان بر مردم بومی بوده است 
روستاها سکونت داشته اند. برخی از داستان های منازعه اعراب و ایرانیان در 
منابع، از جمله، تاریخ قم )مهم ترین اثر جغرافیای محلی و تألیف شده توسط 

حسن بن محمد بن حسن قمی در سال 379 هجری( آمده است.
عمده ترین تغییر در وضعیت شهر، پیش از آمدن اعراب و پس از آن، تبدیل 
بخش مرکزی آن به یک شهر، طی قرون دوم و سوم هجری بوده و از آن پس، 
کتاب های جغرافیایی قرن چهارم هجری  نام این مرکز یعنی قم، در بسیاری از 
از آن آمده است. شهرت این شهر در منابع جغرافیایی تألیف شده در  و پس 
گرایش  برخالف  تشیع،  مذهبی  گرایش  داشتن  دلیل  به  هجری،  چهارم  قرن 
کن این شهر، از طوایف  مذهبی سایر شهرهای اطراف، بوده است. اعراب سا
کن عراق )از نسل سائب  مختلف بوده و عمده آنان از تیره اشعری های یمنِی سا
که در دهه هفتاد تا هشتاد قرن اول  بن مالک اشعری و عمو زادگان وی( بودند 
هجری از عراق به این دیار نقل مکان کردند. اختالفات مذهبی و سیاسی آنان با 
دولت اموی، از جمله دالیل دور شدن آنان از عراق و سکونتشان در این ناحیه 
گرفتند و بر مذهب تشیع استوار  است. اشعریان شیعه مذهب، شهر را در اختیار 
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ماندند. بعدها، پس از دفن فاطمه معصومه در سال 201 هجری در این شهر، 
مرکزیت مذهبی آن بیش از پیش استوار شد.

کرده  کشاورزی را تجربه  که در یمن و عراق یکجانشینی و طبعا  اعراب اشعری 
که نام شمار  کردند؛ به طوری  بودند، روستاهای زیادی را در اطراف قم تأسیس 
زیادی از روستاها و نهرهای قم در قرن چهارم، به نام افراد وابسته به خاندان 

اشعری، نامگذاری شده است.)1(
از قرن چهارم به این سو، شهر قم به لحاظ تقسیم بندی جغرافیایی، جزو 
ایالت جبال ایران بوده است. مرزهای این ایالت، در سمت غرب، همدان، در 
جنوب، اصفهان و در شمال، شهر ری و قزوین بوده است. آِب شهر، بخشی 
و  خوانسار  ارتفاعات  از  که  قم،  رودخانه  طریق  از  بخشی  و  قنوات  طریق  از 
تاریخ  گفته مؤلف  تأمین می شده است. طبق  گلپایگان سرچشمه می گیرد، 
کهن، آب شهر شیرین بوده، اما در چند قرن اخیر، به دلیل در  قم، در روزگار 
آمیختن آب های زیر زمینی با معادن نمک، آب آن شور شده و امروزه این امر 
مهم ترین مشکل شهر است. پس از ایجاد سد پانزده خرداد )افتتاح در سال 
1373 ش( برای تأمین آب قم در دهه دوم پس از انقالب، رودخانه شهر عمال 
خشک شده و از آن به عنوان محل عبور سیل های احتمالی و در وقت های 
بخش  دو  به  را  شهر  رودخانه،  می شود.  استفاده  آن  از  توقفگاه  برای  دیگر، 

کرده است. غربی و شرقی تقسیم 
اندکی  تشیع  به  گرایش  دلیل  به  هجری(،  چهارم  )قرن  بویه  آل  دوره  در  قم 
مورد توجه قرار می گیرد. پس از آن در دوره سلجوقیان )قرن های پنجم و ششم 
را  دبیرانی  و  ادیبان  جبال،  منطقه  شهرهای  دیگر  کنار  در  شهر  این  هجری(، 
کار مشغول می شوند.)2( مسجد جامع این شهر،  کرده در این دولت به  تربیت 
یادگاری از دوره سلجوقی است. در تمام این دوره، شهر قم به عنوان شهری 
کاشان، آوه و فراهان در تماس بوده و مذهب شیعه را در آن  شیعی با شهر ری، 
مناطق ترویج می کند. این شهر در جریان حمله مغول مورد حمله و قتل و غارت 

گرفته است. قرار 
کوچکی بود، اما به سبب  گرچه شهر  قم در قرن های هشتم و نهم هجری، 
کمان و  کمابیش مورد توجه حا آستانه مبارکه حضرت معصومه علیهاالسالم ، 
امیران بود. در قرن هشتم، خاندان های برجسته ای از جمله خاندان صفی)3( 
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با  ارتباط  ایجاد  با  و  بوده  محلی  امیران  حکم  در  که  داشتند  وجود  شهر  در 
گاهی هم  دولت های بزرگ، قدرت خویش را در این شهر حفظ می کردند. البته، 

گرفتار حمله و هجوم می شده است.)4( به سبب همین رقابت ها شهر قم 
در زمان دولت قراقویونلو و آق قویونلو در قرن نهم هجری، شهر قم، مورد 
توجه سران این سلسله قرار داشت. به عنوان مثال، اوزون حسن، در زمستان 
که این شهر اقامتگاه  گاه بهار، در این شهر اقامت می گزید و شهرت داشت  و 

زمستانی شاهان این سلسله بوده است. 
همچنین از سوی شاهان این سلسله، فرامینی درباره تولیت آستانه حضرت 

معصومه در دست است.)5(

قم در دوره صفوی
که آمدن و سکونت موقت را در ایالت جبال، به ویژه قم  شاه اسماعیل صفوی 
و اصفهان، از قراقویونلوها به ارث برده بود، به دلیل داشتن مذهب تشیع، به 
کرد. یادگار معماری شاه اسماعیل در شهر قم، ایوان  این شهر اعتنای بیشتری 
که به سال 925، در روزگار سلطنت شاه  شمالی آستانه حضرت معصومه است 
اسماعیل ساخته شده و کتیبه آن موجود است. پس از آن، شهر قم، مورد توجه 
گرفت و به دلیل قداست محیط حرم، از آن به عنوان مرکزی برای  بیشتر قرار 
دفن برخی از سالطین صفوی استفاده شد. قبر پنج تن از سالطین صفوی با 
نام های شاه صفی )م1052(، شاه عباس دوم )م1077(، شاه سلیمان )م1105( 
و  در 1144(  )خلع  دوم  طهماسب  شاه  در 1135(  )خلع  حسین  سلطان  شاه  و 

شماری دیگر از شاهزادگان و امرای این دولت، در اطراف حرم است.)6( 
سابقه  زمان  این  از  پیش  از  گرچه  قم،  به  دفن  برای  مردگان  انتقال  مسأله 
داشت، اما از دوره صفوی، به صورت رسمی رایج درآمد که تا سالهای اخیر ادامه 

کاهش یافته است. کنون  داشت و ا
کاشانی )م 1091(  آمد و شد شاه عباس دوم به قم برای زیارت و دیدار با فیض 
که برآمدن عالمانی  کما این  نیز اهمیت این شهر را در این دوره نشان می دهد. 
چون مالصدرای شیرازی )979 1050(، قاضی سعید قمی و سکونت مال محمد 
طاهر قمی )م 1098( و فیاض الهیجی )م 1072( در آن، نشانگر اهمیت علمی این 

شهر در این دوره است.
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قم در دوره قاجاری
بدون تردید، شهر قم، رشد فیزیکی و فرهنگی خود را در دوره اخیر، مدیون 
توجه سالطین قاجاری به ویژه فتحعلی شاه قاجار )سلطنت از 1212 تا 1250( 
آغاز  در  شاه  فتحعلی  است.  بعدی  سالطین  و  وی  وزیران  از  برخی  و  فرزندان 
زر در تجدید بنای آستانه  تا یک صد هزار تومان  کرده بود  سلطنت خود نذر 
کند)7(. در این دوره، میرزای قمی )م 1232( در این  حضرت معصومه صرف 
که سخت مورد توجه شاه قاجار بوده و وی به دفعات به  شهر زندگی می کرد 
قصد زیارت این شهر و دیدار با میرزای قمی وارد این شهر شده، برای مدتی در 
آنجا می ماند. این توجه در درجه نخست معطوف به تجدید بنای آستانه مبارکه 
که بنای فعلی آن به طور عمده،  حضرت معصومه علیهاالسالم بود؛ به طوری 

گواه است. کاماًل بر این امر  کتیبه های موجود  که  از دوره قاجاری است؛ چنان 
را پشت سرگذاشت.  به لحاظ عمرانی، قم در دوره ناصری، تجربه جدیدی 
افزون بر ایجاد یک رشته قنات جدید، بناهای تازه ای با همت برخی از اربابان 

محلی و امرای دولتی، ساخته شد.
کهنه  یا  عتیق  صحن  در  قاجار  خاندان  سلطنتی  اعضای  از  بسیاری  مقبره 
آستانه مقدسه است. معروف ترین آنها مقبره فتحعلی شاه قاجار است که سنگ 
مرمر بسیار زیبایی بر آن نهاده شده و حجره ای مستقل و زیبا به آن اختصاص 
که شمار زیادی از شاهزادگان قاجاری نیز در آنجا مدفونند. مقبره محمد  یافته 
شاه قاجار نیز در صحن عتیق واقع شده است. همچنین می توان به مقبره َمْهد 
ُعْلیا، مادر ناصر الدین شاه، فخر الدوله، دختر ناصر الدین شاه، معتمد الدوله 
کرد.)8(  گرجی، از چهره های سیاسی برجسته دوره قاجار و بسیاری دیگر یاد 
مقبره میرزا حسن خان مستوفی الممالک نیز یکی از مقابر زیبای قاجاری در 

کهنه آستانه حضرت معصومه است.)9( محدوده صحن 
که ترکیب قومی  در عصر قاجاری، یک تحول جمعیتی تازه ای در قم روی داد 
از  جمعی،  دسته  کوچ های  صورت  به  متعددی  طوایف  کرد.  عوض  را  شهر 
سمت غرب، راهی قم و اطراف آن شده و با ورود تدریجی به داخل شهر، ترکیب 
بخش  در  جز  شهر،  اصلی  کنان  سا که  طوری  به  دادند،  تغییر  را  آن  جمعیتی 
رفتند.  میان  از  جامع،  مسجد  تا  حرم  فاصله  در  شهر  قدیمی  بسیار  محالت 



33

مـعـــارف

طوایف مهمی که بدین ترتیب در قم اسکان یافتند، عبارتند از طوایف: بیگدلی، 
ُکْرزه بر، عبدالَمِلکی، َخَلج و شاْدُقلی)10(. َکْلُهر، َلَشنی،  گائینی،  َزْندیه، َسْعدوند، 
که در ثبت اطالعات مربوط به شهر قم در  به دلیل تالش های علمی خاصی 
گرفت و به یمن تألیف آثاری چون تاریخ داراالیمان قم و  دوره ناصری صورت 
جز آن، می توان شناخت دقیقی نسبت به وضعیت این شهر در دوره ناصری به 

دست آورد.)11(

قم در دوره پهلوی
است:  داشته  وجود  پهلوی  دوره  در  هم  از  جدای  قدرت  حوزه  سه  قم،  در 
که نماینده دولت در شهر بوده، دوم تولیت)12( آستانه قم  کم شهر  نخست حا
ک و ثروت  ک را در اختیار داشته و خود نیز صاحب امال که موقوفات زیادی از امال
فراوان و طبعا صاحب نفوذ قابل مالحظه ای بوده؛ سوم، رهبری دینی و روحانی 
که شمار زیادی از طالب و سایر مردم از آن تبعیت می کرده اند. این سه منبع 

قدرت، در دوره پهلوی در این شهر فعال بوده اند.
در دوره پهلوی، قم نیز بسان سایر شهرها، وارد عرصه تجدد شد. نخستین بار 
همسر و دختران رضاشاه، در سال 1305 ش بدون حجاب به قم آمدند که سبب 
اعتراض یکی از روحانیون با نام شیخ محمد تقی بافقی )م 1365 ق( به آنان 
کتک زد. این نخستین  شد و روزهای بعد، رضاشاه به قم آمده، فرد معترض را 
که در سال بعد، با قیام  برخورد سیاسی در شهر قم بر ضد حکومت پهلوی است 
آقا نورال  نجفی از رهبران مشروطه اصفهان )م 1360 ش( بر ضد دولت رضاخان 

ادامه می یابد و پس از آن با آغاز سخت گیری های دولت، متوقف می گردد.
نخستین  یافت.  ادامه  آرامی  با  دوره  این  در  قم،  در  عمرانی  پیشرفت 
خیابان های جدید شهر در سال 1307 ایجاد شد. پس از آن در سال 1316 ش راه 
گذشت. از سال 1344 ش به بعد راه های ارتباطی بین شهری  آهن از مسیر قم 
کاشان، توسعه  ک، اصفهان و  از یک سو به تهران و از سوی دیگر به سمت ارا
به سمت  از مسیرهای جنوبی  عبور  نقطه  عنوان  به  اهمیت شهر قم،  یافت. 
تهران از اواخر دوره قاجار به این سو، بیشتر آشکار می شود. فشار دولت برای 
پیشبرد اهداف تجدد گرایانه خود در قم، با اعتراض آیة ال  حاج شیخ عبدالکریم 
حائری )م 1315 ش( روبرو می شود، اما دولت، بی توجه به آنان با قاطعیت در 



34

کتــاب مــاه

تعطیلی مدارس دینی، خلع لباس روحانیون و مبارزه با روضه خوانی و تالش 
کشف حجاب از زنان ادامه می دهد و به این ترتیب، خشم روحانیون را به  برای 

صورت نهفته، بر می انگیزد.
در تمام دوره پهلوی ترکیب معماری آستانه حضرت معصومه در قم، تغییری 
که در  که بخش مهمی از قبرستان سمت شمال شرقی آستانه  نمی یابد، جز آن 
قرن های نخست هجری به قبرستان بابالن شهرت داشت به جز آنچه که امروزه 
به نام قبرستان شیخان از آن برجای مانده، بخشی به صورت زمین مسطح و 

بخشی به صورت پارک در می آید.
صورت  تقلید  مراجع  نیز  و  تولیت  توسط  شهر،  عمرانی  توسعه  از  بخشی 
مراجع  از  یکی  توسط  شهر  بزرگ  کتابخانه  تأسیس  جمله  آن  از  که  می گرفت 
تقلید به نام آیة ال  شهاب الدین مرعشی نجفی در سال 1353 ش، بود. این 
کتابخانه های  کتابخانه، در حال حاضر، بزرگ ترین مجموعه خطی را در میان 

ایران، در اختیار دارد.
سال  اواخر  در  سیاسی  صحنه  به  آن  ورود  شهر  این  عمده  سیاسی  ویژگی 
1339 و اوایل سال 1340 است. ورود امام خمینی )1282 1368 ش( به عرصه 
را  روحانیون جوان  از  زیادی  که همراهی شمار  انقالبی وی  و روش  سیاست، 
با خود داشت، سبب پدید آمدن فضای مبارزاتی تازه ای در برابر رژیم پهلوی 
که رژیم، با تبعید  شد. خشونت های سیاسی طی چهار سال ادامه داشت تا آن 
کرد؛ اما  ایشان به ترکیه و عراق، و با تکیه به روش های استبدادی، اوضاع را آرام 
کتاب و  کانون اعتراض بر ضد رژیم بوده و با نشر  پس از آن، همواره این شهر، 
اعالمیه و اعزام روحانیون برای تبلیغ در ایام محرم و رمضان به روستاها، در نشر 

اندیشه های انقالبی می کوشید.
 طی سالها، شمار زیادی از علمای این شهر دستگیر و زندانی شدند. پس 
مدرسه  شدن  بسته  و   1354 خرداد  در  دولتی  مأموران  با  طالب  درگیری  از 
فیضیه، نخستین جرقه انقالب در 19 دی ماه 1356 در همین شهر زده شد و 
که در بهمن 1357  کشیده شد تا آن  پس از آن، دامنه اش به شهرهای دیگر 
که مرکزیت علمی آن در شهر قم بود،  رژیم پهلوی سرنگون شده و دولت دینی 

جایگزین آن شد.
تعدادی  و  دبیرستان  چندین  انقالب،  از  پیش  قم  شهر  فرهنگی،  لحاظ  به 
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به  وابسته  عالی  مدرسه  یک  همچنین  داشت.  راهنمایی  و  ابتدایی  مدرسه 
از  کز فرهنگی شهر عبارت  دانشگاه تهران، در این شهر تأسیس شد. سایر مرا
کز افزون بر تعلیم و تربیت، چندین نشریه  کز علمی دینی بودند. در این مرا مرا

نیز انتشار می یافت.

قم پس از انقالب اسالمی
این شهر،  انقالب اسالمی،  از  یافتن قم در سالهای پس  با مرکزیت  همزمان 
گرفت. با افزایش شمار مهاجرت به قم، بر محدوده  مورد توجه بیشتر دولت قرار 
جغرافیایی شهر افزوده شد و چندین شهرک در اطراف آن با نام های شهر قائم، 
یزدان شهر، شهرک امام خمینی، و صفا شهر افزوده شده و از هر سوی، دامنه 
و  و مرکز فرهنگی  تعدادی مدرسه علمیه  به عالوه،  یافت.  توسعه  آن  محالت 
که به نوبه خود شهر را توسعه  کتابخانه طی دو دهه اخیر در قم تأسیس شده، 
داده است. جمعیت شهر قم در سال 1335ش، 96499 نفر و در سال 1370ش، 
681253 نفر بوده است. جمعیت شهر قم در پایان سال 1379ش، 825627 
که در جمع در بخش ها و روستاهای اطراف قم نیز جمعیتی در حدود  نفر است 

چهل هزار نفر زندگی می کنند.
تعدادی  است:  گرفته  صورت  بخش  چهار  در  قم،  در  اخیر  مهاجرت های 
به  مرور،  به  و  آمده  قم  به  تحصیل  قصد  به  که  هستند  افرادی  آنان  از 
مهاجرت  به  مربوط  دیگر،  بخش  شده اند.  تبدیل  شهر  این  دایمی  کنان  سا
قم  در  دالیلی  به  و  شده  رانده  عراق  از  جنگ  سالهای  طی  که  عراقی هاست 
گذرخان داشته و شمار فراوانی  کنون بازار ویژه خود را در  اسکان یافته و هم ا
شمار  به  مربوط  سوم  بخش  دارند.  سکونت  شهر  یزدان  شهرک  در  آنان  از 
گذشته در شهر  که طی بیست و دو سال  فراوانی از مردم افغانستان می شود 
گزیده اند. چهارم مهاجرت روستاییان، به ویژه روستاییان نواحی  قم سکونت 
که بیشترین بخش مهاجران را تشکیل  همدان، زنجان، و آذربایجان شرقی 
که پیش از انقالب تحت عنوان نیروگاه  کوچکی را  داده و محله فقیر نشین و 
کرده اند. مهاجرین  کنونی  کرده بودند، تبدیل به بخش بزرگی از شهر  ایجاد 
و  کارگری  به  معمول  طور  به  و  دارند  سکونت  نیز  دیگر  محالت  در  شده،  یاد 

احیانا فروشندگی اشتغال می ورزند.
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قم و مرکزیت علمی آن
که نخستین مرکز مستقل برای مذهب تشیع دوازده امامی است،  شهر قم 
کامل در اختیار پیروان این مذهب قرار داشته  از قرن دوم به این سو، به طور 
است. مردم این شهر به دلیل پیروی از امامان، احادیث آنان را نگاه می داشتند 
و به جز بغداد چون مرکز دیگری نداشتند، این شهر را به صورت مرکِز حدیث 
کتاب رجال النجاشی  شیعی درآوردند. شمار زیادی از اشعریان قم، نامشان در 
نام  طور،  همین  است.  آمده  است  چهارم  قرن  تا  شیعه  مؤلفان  فهرست  که 
اخبار  راوی  عنوان  به  کافی  کتاب  اسناد  در  را،  شهر  این  کنان  سا از  بسیاری 

امامان، مشاهده می کنیم.
شهرت علمی شهر، از قرن پنجم به این سوی، از میان رفت و مرکزیت علمی 
که، بنا  شیعه در ایران به ری و شهرهای شمالی ایران انتقال یافت. به رغم آن 
گزارش عبدالجلیل رازی، در قرن ششم، مدارسی در این شهر بوده)13( و در  به 
کاشانی )م 1091( یا مال محمد طاهر قمی )م  دوره صفوی نیز عالمانی مثل فیض 
1098( در این شهر بوده اند، اما آثار علمی و چهره های برجسته شناخته شده 

چندانی در میان قرون پنجم تا دوازدهم وجود ندارد.
رشد علمی مجدد قم ، همزمان با توجه خاص دولتمردان قاجاری به این شهر 
که روابط  بوده است. یک چهره جهانی در شیعه، میرزای قمی )م 1232( است 
خوبی با فتحعلی شاه قاجار داشته و به خاطر مرجعیت علمی و تألیفات مهمش، 
به عنوان یک نقطه عطف در مرکزیت علمی این شهر به حساب می آید. با این 

حال، در تمام دوره قاجاریه، شهر قم، همچنان مرکزیت زیارتی داشت، نه علمی.
دوره جدید مرکزیت علمی این شهر برای مذهب شیعه، از مهاجرت آیة ال  
حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی )1276 1355 ق( در سال 1340 ق به شهر قم 
که دولت قاجاری رو به انحالل رفته و دولت  آغاز می شود. درست در سالهایی 
پهلوی شکل می گرفت، حوزه علمیه قم، با یک اتفاق ساده، یعنی مهاجرت این 
عالم آغاز شد. پیش از آن و همزمان با آن، شهر نجف، مهم ترین مرکز تربیت 

عالمان شیعه به حساب می آمد.
کرده عتبات عالیات بوده و پس از تکمیل تحصیالت،  آیة ال  حائری، تحصیل 
برای ارشاد مردم و تدریس علوم دینی به طالب، در سال 1332 ق، به سلطان 
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که همانند نجف جنبه زیارتی  که موقعیت قم،  ک آمد؛ اما وی دریافت  آباد ارا
داشت، بهتر می تواند برای تأسیس یک حوزه درسی مناسب باشد. بنابراین در 
رجب سال 1340ق،)دقیقا از نوروز سال 1301( به دعوت علمای قم در این شهر 
کرد. وی تا پانزده سال بعد از  رحل اقامت افکند و حوزه علمیه قم را تأسیس 
کند؛ مدرسه  که زنده بود، توانست عده دیگری از علما را به این شهر دعوت  آن 
را توسعه بدهد؛ به طالب شهریه مختصری بپردازد، و با سیاست  فیضیه قم 
پرهیز دادن طالب برای ورود در عرصه سیاست، از فشار رضاشاه پهلوی بر قم 
و  بود،)14(  هجری  ششم  قرن  از  کهن  مدرسه ای  که  فیضیه،  شهرت  بکاهد. 
بعدها در عصر صفوی )توسط طهماسب اول در سال 934 ق( و قاجاری )توسط 
گردید و این زمان، به  فتحعلی شاه در سال 1213 و 1214 ق( توسعه و تجدید 
کتابخانه بر آن افزوده و تعمیرات اساسی  دستور مرحوم حائری طبقه فوقانی و 

گرفت، از همین زمان آغاز می شود. در آن صورت 
آیة ال  حائری )17 ذی قعده 1355 / 10  از درگذشت  حوزه علمیه قم، پس 
یافتن  رسمیت  و  ش(   1323( بروجردی  ال   آیة  مرحوم  آمدن  تا  بهمن 1315( 
وی با درگذشت آیة ال  سید ابوالحسن اصفهانی، در نجف )1325( دوره فترتی 
از ایران در شهریور 1320 و برداشته شدن  را می گذراند. البته با رفتن رضاشاه 
فشارهای مذهبی، تعداد زیادی از جوانان، طلبه می شوند. با آمدن مرحوم آیة 
ال  بروجردی از بروجرد به قم، حوزه علمیه رشد سریع خود را آغاز می کند. این 
که از آ ن  کدام تدریس می کنند  گردان آیة ال  حائری نیز هر  زمان برخی از شا
کرد. به مرور  که بعدها انقالب اسالمی ایران را رهبری  جمله امام خمینی است 
از زمان مرحوم آیة ال  حائری به بعد، شماری از روحانیون ایرانی مقیم نجف نیز 

کرده و در این فعالیت مشارکت می نمودند.)15( به قم عزیمت 
در دوره مرحوم آیة ال  بروجردی، اندک اندک، روحانیون به مداخله در سیاست 
گذشته از میان رفته بود و با توجه به رواج افکار  که سخت گیری  پرداختند؛ چرا 
کمونیست، موقعیت سیاسی و  ضد دینی، چه از سوی دربار پهلوی و چه احزاب 
اجتماعی روحانیون در میان دینداران افزایش یافت. به هر روی، آیة ال  بروجردی، 
کرد، مسجد بزرگی  که به وضعیت عمرانی بسیاری از مدارس رسیدگی  افزون بر آن 
کنار حرم ساخت  هم با عنوان مسجد اعظم )آغاز بنا 1374 ق / 1333 ش( در 
که از همان زمان تا امروز، مرکز برگزاری مهم ترین درس های حوزه علمیه و بهترین 
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استادان است. در این دوره، دو مجله مذهبی نیز انتشار می یافتند.
از  نفر  چندین  وی،  از  پس  و  درگذشت   1340 فروردین  در  بروجردی  مرحوم 
علما به مقام مرجعیت دست یافتند. از میان آنها امام خمینی با ورود به صحنه 
سیاست و درگیر شدن با نظام پهلوی در سال 43، ابتدا به ترکیه و سپس به عراق 
گزید. ورود دوباره روحانیت به عرصه سیاست پس از  تبعید شد و در نجف اقامت 
تجربه انقالب مشروطه از زمان آیة ال  بروجردی به صورت خفیف آغاز شد. دوران 
تا 1343ش، بود؛  اعتراضات سیاسی در قم، در میانه سالهای 1340  التهاب  پر 
که روحانیون به مخالفت با اصالحات ارضی شاه، لوایح ششگانه انقالب  زمانی 
سفید، کاپیتوالسیون و دیگر تغییراتی که در قانون اساسی داده می شد، مخالفت 
که نه تنها در قم، بلکه در تهران و بسیاری از  کردند. خونین ترین این درگیری ها 
گرفت و سبب برآشفتن مردم بر ضد دربار شد، در پانزدهم خرداد  شهرها صورت 

1342 در اعتراض به زندانی کردن امام خمینی قدس سره روی داد.
طور  به  دینی  مرجعیت   ،1343 سال  در  قم،  از  خمینی  امام  تبعید  از  پس 
کاظم شریعتمداری )م 15 فروردین  عملی در شهر قم در اختیار آیة ال  محمد 
گلپایگانی )م 18 آذر 1372  1365 ش / 24 رجب 1406 ق( آیة ال  محمد رضا 
ش / 24 جمادی الثانیه 1414 ق( و آیة ال  شهاب الدین مرعشی نجفی )م 5 
کدام چند مرکز علمی و تدریسی و تبلیغی  که هر  گرفت  شهریور 1369 ش( قرار 
کن در قم، در اواخر دوره  کردند. مجموع طالب دینی سا کتابخانه ای تأسیس  و 

رضاخان در حدود پانصد نفر بوده است.)16(
این رقم در سال 1354 بالغ بر شش هزار نفر و در سال 1370، بالغ بر 23 هزار 
بر  بالغ  قم  ایرانی در  غیر  و  ایرانی  رقم طالب  بوده است. در حال حاضر،  نفر 
انقالب، مدارسی به سبک جدید در  از  نفر است. در سالهای پیش  35 هزار 
انقالب،  از  پس  است.  حقانی  مدرسه  آن،  معروف  نمونه  که  شد،  ایجاد  قم 
کار مشغول شدند.  غ التحصیالن آن مدرسه در قوه قضاییه به  بسیاری از فار
از  پیش  سالهای  در  را  خود  فعالیت  گلپایگانی  ال   آیت  نظر  زیر  نیز  مدارسی 

که سنتی تر بود. کرد  انقالب آغاز 
با هجوم شمار زیادی طلبه جوان  انقالب اسالمی، حوزه علمیه قم،  از  بعد 
برنامه  برای  به تدریج مرکز ویژه ای  افتتاح شد.  تازه ای  و مدارس  گرفت  رونق 
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ریزی یکسان مدارس آغاز شد که آن را شورای مدیریت حوزه علمیه قم نامیدند. 
ایجاد  متمرکز  مدیریت  یک  و  ریزی  برنامه  عالی  شورای  یک  اخیر  سالهای  در 
که مدارس فراوان این شهر و سایر شهرها را اداره می کند. طالب،  شده است 
روانه  خود  کار  بازار  به  آزاد  طور  به  تعلیم،  سال  ده  تا  هشت  گذراندن  از  پس 
که به مرور  می شوند. شماری از آنان برای تکمیل تحصیالت در حوزه می مانند 
به سمت ُمدّرسی رسیده و از میان آنان، شمار اندکی واجد شرایط مرجعیت 
می شوند. انتخاب شدن به عنوان مرجع، بیش از هرچیز بسته به تحصیالت، 
مشی اخالقی و دست یافتن به جلب اعتماد مردم و در واقع به دست آوردن 
محبوبیت مردمی است. طالب کشورهای عربی مانند کشور سعودی، بحرین و 

غیره، مدارس مستقل و اختصاصی خود را داشته و دارند.
تبدیل  حاصل  که  دارد  وجود  نیز  دولتی  دانشگاه  قم  در  مدارس،  بر  افزون 
که اوایل به نام مدرسه عالی قضایی، قضات روحانی  نوعی مرکز علمی دینی بود 
تربیت می کرد و به مرور تبدیل به دانشگاه قم برای تربیت دانشجو در رشته های 
مختلف علوم انسانی شد. یک مجتمع آموزش عالی وابسته به دانشگاه تهران 
با شمار زیادی  آزاد اسالمی و دانشگاه فاطمیه نیز در این شهر  و نیز دانشگاه 
دانشجو فعالیت می کنند. مجموع اینها شهر قم را به صورت یک شهر فرهنگی 
کز پژوهشی دولتی حوزه ای نیز  در آورده است. در حال حاضر، دانشگاه ها و مرا
از آن  تربیت دانشجو طلبه اختصاص دارد.  به  نوعی  به  که  در قم وجود دارد 
جمله می توان به دانشگاه مفید، دانشکده باقر العلوم، دانشکده شهید محالتی 
کز در  این مرا کرد.  پاسداران( و دانشکده صدا و سیما اشاره  )متعلق به سپاه 

رشته های متنوعی از علوم انسانی فعالیت می کنند.
کتابفروشی را داشته  شهر قم، پس از شهر تهران، بیشترین چاپخانه، ناشر و 
کز  کتاب اشتغال دارد. همچنین مرا و بیشتر در زمینه های علمی دینی، به نشر 
که در سالهای اخیر، با استفاده  فرهنگی تحقیقاتی متعددی در قم وجود داد 
کار پژوهش در زمینه های مختلف علمی دینی اشتغال  از ابزارهای پیشرفته، به 
کز مجالتی را منتشر می کنند که شمار مجموع آنها،  دارند.)17( بسیاری از این مرا
بالغ بر 30 عنوان است. بیشتر آنها مجالت تخصصی در موضوعات ویژه هستند 

که به نوعی به تحقیقات دینی فرهنگی، و دینی سیاسی مشغول اند.)18(
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قم و جنبه زیارتی آن
اهّمیت زیارتی شهر قم، در درجه نخست مربوط به آستانه حضرت معصومه، 
فاطمه دختر موسی بن جعفر، امام هفتم شیعیان و سپس به دلیل مزارهای 
که به ترتیب توضیحی  متعدد علویان در این شهر و نیز مسجد جمکران است 
که مجموعه این عوامل  کدام خواهیم داشت. آنچه مسلم است این  درباره هر 
که در فضیلت شهر قم و زیارت قبر فاطمه معصومه از امامان  و روایات متعددی 
معصوم علیهم السالم نقل شده، این شهر را به صورت دومین شهر مقدس ایران 
کم شدن ارتباط ایرانیان با  پس از شهر مشهد در آورده است. طبعا به دلیل 
عتبات عراق از یک سو، و دور بودن مشهد از نقاط مرکزی و جنوبی ایران، از دوره 

صفوی به این سو، شهر قم اهمیت بیشتری به دست آورده است.
که برادرشان هنوز در مرو بود، به قصد دیدار با  فاطمه معصومه، در سال 201 
کرد. ایشان در نزدیکی ساوه بیمار شده و پس از  ایشان به سمت ایران حرکت 
کردند. محل اقامت  گذشت هفده روز از اقامت ایشان، رحلت  انتقال به قم و 
که همانجا  ج بود  ایشان، خانه یکی از بزرگان طایفه اشعری با نام موسی بن خزر
امام  نواده  ایشان سایبانی نصب شد. زینب،  بر مقبره  دفن شده و به تدریج 
که در  کرد تا آن  که پس از سال 256 به قم آمد، قّبه ای روی قبر ایشان بنا  جواد 
سال 350 بنای تازه ای به جای آن ساخته شد. به تدریج شمار زیادی از سادات 
از وزرای  ابوالفضل عراقی،  گشتند.  کنار قبر ایشان مدفون  برجسته قم نیز در 
علیهاالسالم  معصومه  فاطمه  قبر  روی  بزرگتری  بنای  طغرل،  روزگار  برجسته 
گواهی عبدالجلیل رازی، در این قرن، عده زیادی به زیارت قبر  ساخت)19( و به 
کار آمدن صفویان، تعمیراتی در بنای  ایشان می رفتند. طی قرون بعد، تا روی 
گرفت.)20( اهمیت زیارتی این شهر در  برپا شده بر قبر فاطمه معصومه صورت 
دوره صفویه رو به ازدیاد نهاد و با شیعه شدن غالب مردم نواحی مرکزی ایران، 
مسافرت زائران به این شهر در دوره قاجاری و سپس پهلوی، بیشتر شد. در 

حال حاضر نیز اهمیت زیارتی شهر قم، در رتبه ای پس از مشهد قرار دارد.
که حد فاصل مدرسه فیضیه و حرم قرار دارد، ابتدا توسط شاه  صحن عتیق 
اسماعیل صفوی و سپس توسط فرزندش طهماسب بنا شد. بعدها این صحن 
اتابکی  که به صحن  بزرگی  بنا شد. همچنین صحن  در دوره قاجاری تجدید 
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گردید. در  اتابک بنا  شهرت دارد، در شرق حرم، توسط میرزا علی اصغر خان 
از صحن عتیق راهی به آن  که قباًل  سمت غرب حرم، مسجد اعظم قرار دارد 
از داخل حرم، دیوار میان حرم و مسجد برداشته شده  وجود داشت و اخیرا 
گنبد  برداشتن  معصومه،  آستانه  در  شاه  فتحعلی  کار  برجسته ترین  است. 

که سطح فوقانی آن از طالست. گنبدی زرین است  پیشین و تبدیل آن به 
زیارتی بودن شهر قم، بر اوضاع و احوال این شهر تأثیرات مهمی داشته است. 
که به قصد سکونت  کنان شهر، غیر بومی هستند  که شماری از سا نخست آن 
در یک محیط مذهبی و مقدس به این شهر آمده اند. به عالوه، تعداد زیادی 
ایجاد شده است. در  اقامت مسافران در این شهر  هتل و مسافر خانه جهت 
گذشته دفن می شوند  حال حاضر، در داخل حرم، شمار زیادی از عالمان تازه 
که خود به نوعی توجه بیشتر مردم را به آن معطوف می دارد. برخی مقبره های 
کوچکی که تنها در حد یک سنگ قبر در داخل حرم قرار دارند و زیارت می شوند، 
عبارتند از قبر آیة ال  شیخ عبدالکریم حائری، استاد شهید مرتضی مطهری، 
شخصیت های  از  بیشتر  که  دیگر  عده ای  و  طباطبایی  حسین  محمد  عالمه 
که پس از انقالب اسالمی درگذشته اند. مجموعه بنای  علمی سیاسی بوده اند 

حرم و بناهای وابسته به آن، در مساحت تقریبی 13527 متر مربع است.
حال  در  حرم  اطراف  توسعه  برای  جدیدی  طرح  گذشته،  سال  پنج  طی 
که محدوده وسیعی از بازارها و خانه های اطراف حرم را در برگرفته، و  اجراست 
در حال حاضر، در مرحله تخریب است. همچنین طرحی برای تعویض طالی 
کیلو  که بر اساس اعالم مدیران آستانه برای آن نیاز به 200  گنبد نیز آغاز شده 

طالی 24 عیار است.
آستانه حضرت معصومه، که بخش زیادی از زمین های قم را به عنوان موقوفه 
کز دیگری مانند  کنار آن مرا که در  گسترده است  در اختیار دارد، مجموعه ای 
کتابخانه )با شمار زیادی نسخه خطی(، موزه، درمانگاه، مرکز پژوهشی فعالند. 
به  نام پیام آستانه دارد.  با  زائر و یک نشریه خبری  آستانه یک مجله ماهانه 
عالوه یک مدرسه بزرگ با نام مدرسه معصومیه، پس از انقالب ساخته شده و 

گذار شده است. به مدیریت حوزه وا
که در سراسر ایران و عراق  پیوند مراسم سوگواری با بقاع متبرکه، امری است 
وجود دارد. در ایام سوگواری دسته های عزادار، از هر نقطه شهر قم به آستانه 
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معصومه می آیند. طبعا به دلیل قدمت تشیع شهر قم، و زیارتی بودن آن، و آمد 
و شد زائران شیعه از سایر نقاط، آیین های سوگواری در این شهر به نقاط دیگر 
انتقال می یافته است. تعداد فراوانی تکیه و حسینیه در این شهر برای عزاداری 

که در مقایسه با شهرهای دیگر، بیش از آنهاست.)21( وجود دارد 
کنار شهر  گوشه و  به جز آستانه فاطمه معصومه، تعداد فراوانی امامزاده در 
کنان  کستانی و هندی و سا که شماری از زائران به ویژه شیعیان پا وجود دارد 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به زیارت آنها نیز می روند. افزون بر اینها، مسجد 
که رونق خاصی به جنبه زیارتی این شهر داده و به  کزی است  جمکران، از مرا

کوتاهی داشته باشیم. دلیل اهمیت آن، الزم است تا درباره آن توضیح 

جمکران و قم
جمکران  است.  جمکران  مسجد  قم،  شهر  نزدیکی  در  زیارتی  کن  اما از  یکی 
که در قرن چهارم هجری  کیلومتری شرق شهر قم  روستایی است در فاصله پنج 
آن  از  و 35(  تاریخ قم )ص 34  بارها در  و  بوده  این منطقه  بنام  از روستاهای 
که پیش از آمدن اشعریان به قم اهمیت داشته، یاد شده  به عنوان روستایی 
است. همانجا ذکر شده است که طایفه بنی اسد در جمکران قم استقرار یافتند.

که از آن جمله،  کتاب، روایات مختلفی درباره بنای این روستا آمده  )22( در آن 
کرده است. این نقلها  که روستای جمکران را داوود بن سلیمان بنا  آن است 

نشان از تقدس این روستا از ایامی دیرین دارد.
بنای این مسجد، بنا به روایتی که قدمت آن و مأخذ معرفی شده، محل تردید 
گرفته و ایشان به یکی  واقع شده)23(، به دستور امام زمان علیه السالم صورت 
یاد  مسجد  دلیل،  همین  به  داده اند.  را  آن  بنای  دستور  جمکران  شیعیان  از 
شده، تقدیس شده و در حال حاضر با عنوان مسجد مقدس جمکران از آن یاد 
که  که در آن ثبت شده، سنگی است با تاریخ 1158  کهن ترین تاریخی  می شود. 
کبر جمکرانی را به عنوان بانی مسجد  اشعاری روی آن حک شده و نام آقا علی ا
می شناساند.)24( ویژگی مسجد جمکران آن است که زائران فراوانی در شب ها، 
چهارشنبه و جمعه داشته و هزاران نفر برای خواندن نمازی مخصوص به این 
کسی چهل شب متوالی به  گر  که ا مسجد می آیند. عقیده عمومی بر آن است 

کتــاب مــاه
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کن. 1 . ر.ک: تاریخ قم، حسن بن محمد قمی، فهرست اما
2 . تاریخ مذهبی قم، علی اصغر فقیهی، ص132 131.

3 . ر.ک: قم نامه، سید حسین مدرسی، ص37 9.
4. دربــاره چگونگــی شــهر قــم در قــرن هشــتم و نهــم ر.ک: قــم در قــرن نهــم هجــری، ســید حســین 

مدرســی.
کان، سید حسین مدرس، ج1، ص193 به بعد. 5 تربت پا

کتابه های حرم مطهر حضرت معصومه، منوچهر ستوده، ص34 33.  .6
کان، ج1، ص27. 7. تربت پا

کتابه های حرم مطهر حضرت معصومه، منوچهر ستوده، ص51 49. 8. ر.ک: 
9. جهــت اطــالع از فهرســت قبــور قاجاریــه، ر.ک: ســفر نامــه قــم، احمــد شــبیری زنجانــی، چــاپ شــده در 

میــراث اســالمی ایــران، دفتــر نهــم، ص596 600.
10. قم نامه، مدرس طباطبایی، ص84 79.

گرنی، )چاپ در گنجینه شهاب، ج2، ص94 65(. 11. تاریخ نگاری قم در دوره ناصری، جان 
12. تولیــت آســتان حضــرت معصومــه در ســالهای پــس از مشــروطه در اختیــار محمــد باقــر تولیــت بــود 
کــه  کــه از رفقــای شــیخ فضــل اهلل  نــوری هــم بــه حســاب می آمــد. وی دو فرزنــد پســر بــا نام هــای ســاالر 
ــه در  ک ــا آن  ــت ت ــتانه را داش ــت آس ــالها تولی ــی، س ــه دوم ک ــت  ــل داش ــت و ابوالفض ــام اوس ــه ن ــاالریه ب س
گرچــه مدتــی بعــد بــاز ایــن ســمت را  گذاشــته شــد.  کنــار  کــرده و پــس از آن  قضایــای مصــدق از وی دفــاع 
کامــل آن را از دســت داد و ایــن ســمت در اختیــار بــرادر دکتــر اقبــال  بــه دســت آورد، امــا بــه زودی بــه طــور 
کــه مدتــی شــهردار تهــران بــود. تولیــت، ثــروت  گرفــت  رئیــس شــرکت نفــت و ســپس مهــران نامــی قــرار 
ــا شــماری از علمــا در ســالهای پــس از نهضــت روحانیــت، بــه  کــه بعدهــا در همــکاری ب زیــادی داشــت 
گویــا در ســالهای اخیــر در اختیــار  کــرد و در ایــن اواخــر در بنیــاد طاهــر متمرکــز شــده و  تدریــج آن را وقــف 

گرفتــه اســت. دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم قــرار 
13. نقض، ص196 195

کان، ج1، ص132. 14. تربت پا
15 آثار الحجة، ص86 76.

16. آثار الحجة، ج2، ص119.

�ت ها وسش
ف
ی � پ

�

این مسجد آمده و نماز امام زمان را بخواند، موفق به دیدن امام زمان خواهد 
توسعه  مسجد  این  بنای  ایران،  در  اسالمی  انقالب  از  پس  دهه  دو  طی  شد. 
عظیمی یافته و مسجد و صحن های اطراف آن، طی شب های یاد شده، میزبان 
چندین هزار نفر زائر می باشد. آمار زائرین سالیانه این مسجد، بالغ بر ده میلیون 
نفر برآورد می شود. به دلیل ورود این زائرین، وضعیت زیارتی شهر قم در دو شب 

کاماًل متفاوت با ایام دیگر است. یاد شده، به ویژه اطراف حرم، 
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17. بشیر 79، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1379.
18. راهنمای مطبوعات قم؛ )امیری، سال 1302 1379(

19. نقض، ص219.
کان ، ج 1 ، ص 20 21. 20. تربت پا

کــه  ــا و عــزاداری قــم؛ عباســی، مهــدی؛ تاریــخ مذهبــی قــم فقیهــی، علــی اصغــر  21. ر.ک: تاریــخ تکای
کــرده اســت. ــزارش  گ بخشــی از آداب و رســوم عــزاداری ایــن شــهر را 

22. تاریخ قم، ص38.
کتابشناسی آثار مربوط به قم، سید حسین مدرسی، ص34 33.  .23

24. دربــاره جمکــران و آداب و رســوم و عقایــد و باورهــای عمومــی نســبت بــه آن ر.ک: مســجد مقــدس 
جمکــران، ســید جعفــر میرعظیمــی.

…………………………………………………………………
مجله / نامه قم / بهار و تابستان 1381 - شماره 17 و 18 /

ابن الرضا، سید حسین، قم از نظر اجتماعی، اقتصادی، قم، 1365 ش.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  قم،   ،1379  1302 قم  مطبوعات  راهنمای  علی،  سید  میری،  بابا 

.1379
کتابخانه آیة اهلل  مرعشی،  گنجینه شهاب، قم،  گرنی، تاریخ نگاری قم در دوره ناصری چاپ در  جان 

1380 ش )صص 65 94(.
کوشش سید  حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن عبدالملک قمی، به 

جالل الدین تهرانی، تهران، توس 1361 ش.
کتابخانه  اطراف آن، قم،  کتابه های حرم مطهر حضرت معصومه و حظیره های  ستوده، منوچهر، 

آیة اهلل  مرعشی، 1375 ش.
شبیری زنجانی، احمد، سفر نامه قم، چاپ شده در میراث اسالمی ایران، دفتر نهم، صص596 600، 

کتابخانه آیة اهلل  مرعشی، 1377. قم 
شریف رازی، محمد، آثار الحجة، قم، دارالکتاب االسالمی، )چاپ نخست 1332، چاپ دوم 1359(.

عباسی، مهدی، تاریخ تکایا و عزاداری قم، قم، 1371.
فقیهی، علی اصغر، تاریخ مذهبی قم، قم، اسماعیلیان، 1350.

قاسمی نژاد )شهردار وقت قم(، راهنمای قم، 1354 ش.
ملی،  آثار  انجمن  تهران،  ارموی،  محدث  الدین  جالل  تصحیح  نقض،  عبدالجلیل،  رازی،  قزوینی 

1358 ش.
کتاب زرد، بشیر 79، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1379.

کتابخانه آیة اهلل  مرعشی، 1364 ش.  قم نامه، قم، 
 قم در قرن نهم هجری، قم، 1350.

کتابشناسی آثار مربوط به قم، قم، حکمت، 1353.  
میر عظیمی، سید جعفر، مسجد مقدس جمکران، قم، انتشارات رسالت، 1374.
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شاخص های 
کرامت انسان 
در آموزه های 

قرآن 

طلیعۀ سخن
گوهر ارزشمندی از سوی رب مالک در  که بسان  کرامت امانتی است الهی 
گذاشته شده است و از مهم ترین عوامل  صدف وجود عبد سالک به ودیعه 

کمال انسانیت و مقام آدمیت محسوب می شود.
تعاریف  مختلف،  مذاهب  و  مکاتب  سوی  از  فرایند  این  تبیین  در  هرچند   
عبارت  تعریف  ترین  متعادل  و  ترین  مناسب  اما  است،  شده  ارائه  گونی  گونا
که در انسان نهفته است و در  است از: »عظمت و ارزش های ذاتی و درونی 

کائنات پیدا نمی شود.« دیگر 
با  را  آسمانی  وحی  عالی  خداوند  که  بس  همین  کرامت  مقولۀ  اهمیت  در   
کرم«)۱( و انسان را  کرد: »اقرأ و ربک ال کرامت بر پیامبر هادی )ص( آغاز  وصف 
ک برتری وکرامت  کّرمنا بنی آدم...«)۲( و مال با خصیصۀ تکریم ستود: »و لقد 
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کم...«.)۳( کرمکم عندال اتقا بشر را پرهیزگاری دانست: »... إن ا
مقام  روش،  ترین  عالی  و  شکل  زیباترین  به  کریم  قرآن  اینکه  به  عنایت  با 
است  صدد  در  سطور  این  نویسندۀ  است،  کرده  تجلیل  را  انسان  منزلت  و 
ـ روان شناختی به معرفی  از آموزه های وحیانی و با رویکرد دینی  که با الهام 
که مورد توجه خوانندگان  کرامت و شاخص های آن بپردازد. امید است  انواع 

گیرد. محترم قرار 
 

کرامت انواع 
کرامت برای انسان تعریف شده است:  در فرهنگ اسالمی دو نوع 

کرامت به طور تکوینی در پرتو نعمت ها و قابلیت  کرامت ذاتی: این نوع   .۱ 
گذاشته  کرده، در نهاد او به ودیعه  که خداوند به بنده اش اعطا  های خاصی 
کسب این مقام نقش ندارد. به واسطۀ  کردن انسان در  شده است و اختیار 
موجودات  دیگر  از  برتر  که  گیرد  می  قرار  ای  مرتبه  در  انسان  فضیلت،  این 
کّرمنا بنی آدم و حملناهم فی الّبر و البحر و  کریم می فرماید: »لقد  است. قرآن 
کثر ممن خلقنا تفضیاًل؛)۴( ما فرزندان  رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی ا
کردیم  گرامی داشتیم و آنان در صحرا و دریا بر مرکب های راهوار سوار  آدمی را 
که  کیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی  و از نعمت های پا

کرده ایم، برتری بخشیدیم.« خلق 
که در دیگر موجودات هست، حّد  کمالی  آیه استنباط می شود هر  این  از 
که  دارد  کلی  و  عمومی  وجه  یک  کرامت  این  دارد.  وجود  بشر  در  آن  اعالی 
کافر و  همۀ انسان ها را شامل می شود؛ از این رو حتی انسان های مشرک، 
را  گوهر بی همتایی  اند، ولی چنین  کرامت برخوردار بوده  این نوع  از  فاسق 
کرده و اصالت هویت اصیل خویش را به پای امور فناپذیر و ارزش های  ُکفران 

کرده اند. دروغین فدا 
که بر پایۀ  کتسابی: یک نوع عّلو روحی و اعتالی معنوی است  کرامت ا  .۲ 
کرمکم عندال  کریم می فرماید: »... إن ا کند. قرآن  تقوا و پارسایی ظهور می 
شماست.«  پرهیزگارترین  خدا  نزد  شما  ترین  گرامی  همانا  کم...؛)۵(  اتقا
کرامت یکسان نیستند، بلکه  براساس این آیه انسان ها در ارتباط با این نوع 
کرامتشان  متفاوت هستند و هرچه میزان تقوا و پرهیزگاری آنان بیشتر باشد، 
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از  یابد،  به مقام مکّرمین دست  که می خواهد  کسی  بود.  بیشتر خواهد  نیز 
گرایش دارد. گریزان است و به اعتال  پستی ها 

از  را  خود  »روح  فرماید:  می  )ع(  علی  حضرت  امامت  فروغ  نخستین   
امور مرغوب  به سوی  را  تو  بدار، هرچند برحسب ظاهر  گرامی  هرگونه پستی 
کارهای پست روی می آورد، نه تنها چیزی نصیب  که به  کسی  بکشاند.«)۶( 
اینکه  بدون  کند  می  گذاری  سرمایه  خود  روح  و  جان  از  بلکه  شود،  نمی  او 
گوهر  کریم فقط بندۀ خداست. آنچه با  کند. انسان  بهرۀ چشمگیری دریافت 
ذاتش بیگانه است به بوستان وجودش راه نمی دهد. از بنِد تمام دشمنان 
کریمانه در وادی فضایل  درونی و برونی رها شده و با سرشتی عالمانه و روحی 

گذارد. اخالقی قدم می 
 

خالفت الهی
خداوند  به  نسبت  او  جانشینی  مقام  انسان  کرامت  شاخص  نخستین   
که در مقال وحی از آن به عنوان »خلیفة ال« یاد می شود. این  سبحان است 
که وی  کند و نشان می دهد  گی جایگاه آدمی را در نظام احسن تعیین می  ویژ
کریم در این  در زمینۀ معرفت حقایق از استعداد خاصی برخوردار است. قرآن 
زمینه می فرماید: »و اذ قال رّبک للمالئکه اّنی جاعٌل فی االرض خلیفه...؛)۷( 
گفت من می خواهم در زمین جانشینی را قرار  که خداوند به مالئکه  هنگامی 
دهم...«. در این آیه منظور از »خلیفه« شخص حقیقی بشر نیست، بلکه مراد 
را شایستۀ مقام خالفت  او  که  انسانیت است  و مقام  آدم  شخصیت حقوقی 
خداوند  سنت  که  است  حقیقت  این  مبّین  وحیانی  های  آموزه  است.  کرده 
که قوانین تکوینی جهان را به وسیلۀ یک نوع از  در احکام تکوینی بر آن شد 
کرامت هایی  کند. از این رو انسان را برگزید و به او امتیازها و  مخلوقاتش آشکار 
کرد و عصارۀ آن امتیازها همان جامعیت وی نسبت به دیگر مخلوقات  را عطا 
برخوردارند  از هستی محدودی  فرشتگان  است؛ چون دیگر مخلوقات حتی 
با آنکه ضعیف  الهی هستند. این انسان  از اسمای  و تنها مظهر اسم معینی 
گیرنده است؛  آفریده شده است، به حقیقت مایۀ عبرت و شگفتی هر عبرت 
زیرا او با آن همه ضعف آغازین و جهل ابتدایی، پس از شکوفایی استعداهایش 
کند و آن قدر در این  کائنات سلطه پیدا می  کند و بر  در امور مهم تصرف می 
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کنونی را از خود بروز می  که این اختراعات شگفت آور عصر  مسیر پیش می رود 
دهد و اختراعات غیرقابل شمارش را در آینده ارائه می دهد؛ بنابراین حکمت 
کند تا سنت های  که چنین مخلوقی را خلیفۀ خود  کند  خداوندی اقتضا می 
کند و اسرار خلقت و بدایع حکمت و منافع احکام  الهی را در عالم تکوین برپا 

کند.)۸( معبود خویش را آشکار 
 

درک اسرار آفرینش
گاهی او نسبت به اسمای الهی  کرامت انسان، علم و آ از دیگر جلوه های   
بلکه  نیست،  الفاظ  سلسله  یک  گیری  فرا تنها  اسما  به  علم  از  منظور  است. 
»اسم«  لفظ  آنها  بر  بودن  خدا  نشانۀ  لحاظ  به  که  است  عالم  غیبی  حقایق 
که  دارد  واالیی  ارزش  چنان  قرآن  منظر  از  آنها  به  علِم  و  است  شده  اطالق 
گاهی از این اسما را ندارند.  حتی مالئکه و فرشتگان مقرب الهی شایستگی آ
کّلها...؛)۹( و علم اسرار آفرینش را به  خداوند می فرماید: »و عّلم آدم االسماء 
کرامتی برخوردار  که انسان از ارزش و  آدم آموخت...« این آیه نشان می دهد 
کائنات حتی مالئکه هم از آن برخوردار نیستند؛ از این رو همین  که دیگر  است 
کند و  گاه  آ از اسمای خودش  را  انسان  تا خداوند  فضیلت سبب شده است 

بدون واسطه آن حقایق را به وی بیاموزد.
 

مسجود فرشتگان
آفرینش  اسرار  تعلیم  و  نعمت خالفت  از  انسان پس  بودن  نعمت مسجود   
کرامت به وی عطا شده است.  که به عنوان شاخص  سومین موهبتی است 
للمالئکه اسجدوا آلدم فسجدو  اذ قلنا  خداوند در سورۀ بقره می فرماید: »و 
کنید،  بر آدم سجده  که  گفتیم  که به فرشتگان  ابلیس...؛)۱۰( و هنگامی  اال 
کردند جز شیطان...« این آیه نه تنها ارزش واال و مقام متعالی  همگی سجده 
گر  کند، بلکه برتری او را بر فرشتگان نشان می دهد؛ زیرا ا انسان را بیان می 
که وجود  کامل تر از مالئکه و افضل بر آنان نبود، صحیح نبود  انسان موجودی 

کند. کرنش  کامل برای وجود ناقص خضوع و 
که فرشتگان برای انسان سجدۀ پرستش نکردند؛ زیرا   شایان یاد آوری است 
سجدۀ پرستش مخصوص خداست و سجدۀ آنان بر انسان به معنای تواضع و 
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تکریم مقام انسانیت بود و به امتثال فرمان خداوند چنین تکریمی را برای انسان 
که از برادران و پدر حضرت یوسف )ع( در برابر این  کامل روا داشتند؛ نظیر آنچه 

پیامبر سر زد: »... خّروا له سجدًا...؛)۱۱( و همگی در برابر او به سجد افتادند.«
 بنابراین سجدۀ فرشتگان برای آدم تکریم و تحیت بود، نه عبادت و اطاعت؛ 
کردند، نه اینکه به  یعنی مالئکه چون آدم را مظهر خود یافتند، بر او سجده 

عنوان معبود خود.)۱۲(
 

تسخیر موجودات جهان
که   در جهان بینی اسالمی انسان از چنان مقام و موقعیتی برخوردار است 
می تواند از نیروی عقل و توان جسمی خود در راستای پرده برداری از اسرار 
را مسّخر خود  نیروهای طبیعت  تمام  و  کند  استفاده  و شگفتی های جهان 
کریم در زمینه می فرماید: »ال الذی خلق السموات و االرض و  گرداند. قرآن 
ج به من الثمرات رزقًا لکم و سخر لکم الفلک لتجری  انزل من السماء ماء فاخر
فی البحر بامره و سخر لکم االنهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر 
النهار؛)۱۳( خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی را  اللیل و  لکم 
کشتی ها  فرو فرستاد و با آن میوه ها را برای روزی شما از زمین بیرون آورد و 
کنند و نیز نهرها را مسخر  کرد تا بر سطح دریا به فرمان او حرکت  را مسخر شما 
که با برنامۀ منظمی در حرکت هستند به تسخیر  کرد و خورشید و ماه را  شما 

شما درآورد و شب و روز را مسخر شما ساخت.«
گونه ای  که آنها به  کریم معنای تسخیر موجودات این است   از منظر قرآن 
منافع  و  زندگی  راه  سّد  اینکه  نه  برسانند  نفع  انسان  به  که  اند  شده  آفریده 
ما  قلیاًل  معایش  فیها  لکم  جعلنا  و  االرض  فی  کم  مّکّنا »ولقد  باشند:  انسانی 
تشکرون؛)۱۴( ما تسلط بر زمین را برای شما قرار دادیم و در آن انواع وسایل 
تسخیر  بنابراین  کنید.«  می  شکرگزاری  کمتر  اما  کردیم،  مهیا  را  زندگی 

موجودات برای انسان حکایت از مقام و موقعیت ذاتی او دارد.
 

حامل بار امانت الهی
کسب معرفت و تهذیب  که می تواند با   انسان موجودی با استعداد است 
کائنات دارای نوعی  کوه ها و دیگر  نفس به اوج افتخار برسد. آسمان، زمین، 
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کنند و در برابر عظمت او خاضع  معرفت الهی هستند؛ یعنی خدا را تسبیح می 
هستند، ولی همۀ اینها به صورت ذاتی و تکوینی است و تکاملی در آن وجود 
ندارد، اما معرفت انسان به همراه تکامل و آمیخته با اراده و اختیار است؛)۱۵( از 
کرده و می فرماید: »انا عرضنا  کریم بشر را امانت دار خداوند معرفی  این رو قرآن 
و  منها  اشفقن  و  یحملنها  ان  فابین  الجبال  و  االرض  و  السموات  علی  االمانة 
حملها االنسان...؛)۱۶( ما امانت )تکلیف و والیت الهی( را بر آسمان ها، زمین و 
کوه ها عرضه داشتیم، ولی آنها از حمل آن سر برتافته و هراسیدند و انسان آن را 
که پذیرفتن امانت از ویژگی های انسان  کند  کشید«. این آیه بیان می  بر دوش 

که همۀ موجودات جهان آفرینش از پذیرش آن سرباز زند. است 
گفته  گون دارند. بعضی  گونا مفسران و قرآن پژوهان در باب این امانت اقوال 
که اطاعت و عمل به آن موجب  که منظور از امانت »تکالیف الهی« است  اند 
سعادت و سرپیچی از آن موجب شقاوت می شود و در میان تمام موجودات 
گاهی،  آ و  اختیار  از  برخورداری  اثر  بر  که  است  انسان  تنها  آفرینش،  جهان 
کند و  که دستورات الهی را بپذیرد و به آن عمل  استعداد و توانایی آن را دارد 

در نتیجه خود را به سر منزل مقصود برساند.
که منظور از این امانت »شناخت خداوند« است و در  گفته اند   بعضی دیگر 
که می تواند آفریدگار جهان و مبدأ خود  میان موجودات جهان این انسان است 

کمال برساند.)۱۷( را بشناسد و با اطاعت و پرستش او، خود را به سر منزل 
 عالمه طباطبایی )ره( در این زمینه می فرماید: جملۀ »اّنا عرضنا االمانة« 
که ما والیت الهی و استکمال به حقایق دین )علم و عمل  معنایش این است 
کدام استعداد پذیرفتن  کردیم و هیچ  به حقایق( را بر آسمان ها و زمین عرضه 

آن را جز انسان نداشت.)۱۸(
در  آن  نهادن  یعنی  شد،  عرضه  انسان  بر  امانت  که  شود  می  گفته  وقتی   
خمیرمایه و فطرت انسان است، نه اینکه به صورت تشریعی بر یکایک مردم 
که می تواند مایۀ امتیاز انسان نسبت به  عرضه شد و آنان پذیرفتند. چیزی 
که  است  اراده  و  عقل  قوۀ  باشد،  وجودی  ساختار  لحاظ  از  مخلوقات  دیگر 
موهبتی  امانت  رو  این  از  است؛  بخشیده  برتری  موجودات  دیگر  بر  را  انسان 
کرده است. به  که خداوند به آدمی داده و در حد خودش ارزش پیدا  است 
کرامت ذاتی انسان و شناخت هویت او دارد. لت بر  همین دلیل آیۀ امانت دال
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 آزادی و اختیار
که زیربنای حقوق و اخالق است  ک های ارزش انسانیت   یکی دیگر از مال
با  که  دارد  زیادی وجود  آیات  کریم  قرآن  در  آزادی« است.  و  »اختیار  مسئلۀ 
لت دارد: »قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن  صراحت بر اختیار انسان دال
و من شاء فلیکفر؛)۱۹( بگو حق از سوی پروردگار شماست. هرکس می خواهد 

کافر شود.« ایمان بیاورد و هرکس می خواهد 
گر آن باور درست هم باشد،  که به پذیرِش باوری مجبور شود، حتی ا  انسانی 
است؛  گرفته  قرار  اهانت  مورد  او  شخصیت  و  است  شده  سرکوب  وی  کرامت 
مجبور  عقیده  پذیرش  برای  بشر  قرآنی،  آموزه های  منظر  از  دلیل  همین  به 
گزینش اعتقادی به مرحلۀ اقناع دست یابد. این اقناع باید  نیست و باید در 
در فضایی به دور از هرگونه جوسازی و فشارهای محسوس و نامحسوس باشد 
کنار بزنند تا  که فراروی انسان قرار دارد،  و پیامبران موظف بوده اند موانعی را 

گاهانه شخصیت انسانی خود را پاس بدارد. او بتواند آزادانه و آ
کریم هدایت را امری انتخابی می داند و آن را منطبق با عالقه و تمایل   قرآن 
که: »انک التهدی من احببت ولکن  کند  پیامبران )ع( نمی داند و تصریح می 
که دوست داری  ال یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین؛)۲۰( تو هرکس را 
کند و  کنی، ولی خداوند هرکس را بخواهد راهنمایی می  نمی توانی راهنمایی 

گاه تر است.«  او به هدایت شدگان آ
کفر و باور و عدم باور در  که مقولۀ ایمان و  این آیه مبین این حقیقت است 
گیرد و طبق اراده و خواست خداوند از طریق  کراه قرار نمی  چهارچوب اجبار و ا
همین  بر  شود.  می  اعمال  بشر  فطرت  در  جاری  قوانین  و  آفرینش  چگونگی 
کند  ح می  کراه در دین را به عنوان یک اصل مطر که قرآن عدم ا اساس است 
کراه فی الدین قد تبین الّرشد من الغّی«)۲۱( در این آیه اجبار  گوید: »ال ا و می 
کامل نفی شده است و عدم اجبار در دین چیزی جز  در پذیرش دین به طور 
گرو حفظ آزادی  کرامت در  کرامت انسانی نیست و پاسداری از این  احترام به 

و انتخاب است. 
کسی را به پذیرش دین مجبور  گاه  کرم )ص( هیچ  به همین دلیل پیامبر ا
گون به روشنگری جامعه پرداخت و اصل انتخاب  گونا نکرد، بلکه از راه های 

کرامت انسانی هماهنگ می دید.)۲۲( گزینش را با  و 

مـعـــارف
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کمال بی نهایت  
کمال بی انتهاست؛ زیرا وی موجودی  کرامت انسان سیر   از دیگر جلوه های 
کمال  ج  و مدار الهی مراحل  کوی عشق  تواند در  که می  پویا  و  است سالک 
ایها  »یا  کند:  مالقات  الراحمین«  »ارحم  وصف  با  را  معبودش  و  کند  طی  را 
سوی  به  تو  انسان  ای  فلماقیه؛)۲۳(  کدحًا  ربک  الی  کادح  انک  االنسان 
آیه  این  رسید.«  خواهی  او  دیدار  به  پس  کنی،  می  تالش  سخت  پروردگارت 
کوشش به سوی معبود خود می داند؛  معیار عزت و شرافت انسان را حرکت و 
گر انسان بخواهد می تواند خود را به سوی مبدأ وجود سیر دهد و خود  یعنی ا
که موجودی ملکوتی شود تا هم او از پروردگار خود  را به مقام و منزلتی برساند 

گردد. خشنود و هم خدا از او خشنود شود و داخل بهشت خاص خداوند 
 

نفی نگرش طبقاتی
نفی  را  طبقاتی  نگرش  انسان  عزت  و  شرافت  حفظ  منظور  به  کریم  قرآن   
و  عربستان  جزیرۀ  شبه  در  داند.  می  ناسازگار  وی  کرامت  با  را  آن  و  کند  می 
و  عمیق  قدر  آن  ایده  این  و  بود  شایع  نگرشی  چنین  آنجا  بومی  فرهنگ  در 
گرفت. با دقت در بعضی از  که حتی آداب عبادی را هم دربرمی  گسترده بود 
که مسلمان شده  که در اذهان پاره ای از اشراف  آیات چنین به دست می آید 
کریم  قرآن  و  داشت  ریشه  همچنان  ای(  طبقه  )تعصبات  باورها  این  بودند، 
کشیده است،  آنها خط بطالن  بر  و  ح  را مطر عقاید  این  موارد  از  بسیاری  در 
که  از جمله آنکه در آداب برگزاری مراسم حج اشراف در عرفات از منطقه ای 
کردند و این عمل را برخالف شأن  عموم مردم روانه می شدند، حرکت نمی 
که این قبیل بینش های  کردند. قرآن به آنان تذکر می دهد  خود قلمداد می 
و  الناس  افاض  حیث  من  افیضو  »ثم  فرماید:  می  و  بگذارید  کنار  را  طبقاتی 
مردم  انبوه  که  جایی  همان  از  سپس  رحیم؛)۲۴(  غفور  ال  ان  ال  استغفروا 
او  کنید؛ زیرا  از خداوند طلب آمرزش  روانه می شوند، شما نیز روانه شوید و 
آمرزنده و مهربان است«. در جامعۀ طبقاتی، توده های مردم به عنوان افراد 
گریز اشراف از پذیرش دین الهی آن بود  پست به شمار می آیند و یکی از عوامل 
کریم نگرش جامعۀ  که همان عموم مردم به این ادیان روی می آوردند. قرآن 
گزارش می دهد:  اشرافی و طبقاتی را به موضوع دین باوری افراد عادی چنین 
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که  ْرَذُلوَن ؛ )۲۵( آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی 
َ
َبَعک ال

َ
 ُنْؤِمُن َلک َو اّت

َ
»َقاُلوا أ

کنند؟« افراد فرومایه از تو پیروی می 
کرامت و عزت انسان ها سازگاری ندارد و ادیان   این نوع دیدگاه و نگرش با 
معمواًل  جهت  همین  به  و  شدند  می  مواجه  مشکل  این  با  معمواًل  الهی 
که در سایۀ نگرش  پیروان نخستین ادیان آسمانی، توده های محرومی بودند 
طبقاتی، شرافت و عزت آنان خرد شده بود و در پرتو تعالیم دین می خواستند 

کنند. این نقیصه را جبران 
که  هنگامی  داشت.  روشن  تبلوری  اسالم  دین  خصوص  در  جریان  این   
این  در  بشری  جامعۀ  کرد،  طلوع  عربستان  جزیرۀ  شبه  در  اسالم  خورشید 
گرفتار چالش های طبقاتی بود. در این جامعه  سرزمین و دیگر ممالک دنیا 
کریم در  کردند. قرآن  کتاب خودشان را امت برگزیدۀ خدا محسوب می  اهل 
کند و آن را یک پندار واهی قلمداد می  چندین آیه به این موضوع اشاره می 

کند و بر آن مهر بطالن می نهد.
انسانیت  و شرافت  کرامت  با  رفتارهای طبقاتی  و  تعصبی  نگرش های  این   
منافات داشت و دین مبین اسالم با محو این قبیل تقسیم بندی ها و در پرتو 
کرامت افراد سرکوب شده را به آنان بازگرداند.)۲۶( گسترش آموزه های الهی اش 
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کرامت انسان 
در سیرة 

امام رضا )ع( 

محسن نورایی* ؛ حدیثه سلیمانی

چکیده
ادیان،  اهتمام  مورد  او  مختلف  شئون  و  ابعاد  بررسی  و  انسان  شناخت 
انسان«  ذاتی  »کرامت  است.  بشری  علوم  رشته های  از  شماری  و  مکاتب 
انگاره های  از  بسیاری  تالقی  نقطة  او،  واالیی  و  بزرگی  شرافت،  معنای  به 
کتابخانه ای و اسنادی است  انسان شناسانه است. نوشتار پیش رو، پژوهشی 
بر  تمرکز  با  تا  می کوشد  و  است  یافته  سامان  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  که 
سیرة هشتمین پیشوای شیعیان، امام علی بن موسی الّرضا )ع( برخی از ابعاد 
بگذارد.  بحث  به  حضرت  آن  ک  تابنا رفتار  و  گهربار  کالم  در  را  انسان  کرامت 
کرامت انسان در سیرة امام رضا )ع( کی از جایگاه ویژة  یافته های پژوهش حا

که این یافته ها بیانگر تمایز این دیدگاه با دیدگاه های رقیب  است.همچنان 
کرامت انسان در سیرة امام  گی های نظرّیة  و غیر وحیانی است. مهم ترین ویژ
عبارتند از؛ برخورداری از صبغة توحیدی، سازگاری با دیگر آموزه های اخالقی، 

اعتدال و میانه روی، برخورداری از ضمانت اجرایی درونی و جامع نگری.
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طرح مسأله
از  و  توّجه  انسان مورد  گی های  از اساسی ترین ویژ  »کرامت« به عنوان یکی 
این اصطالح  گرفته است.  قرار  انسان  به  کانون مطالعات معطوف  دیرباز در 
در معنای عام خود بیانگر ارزشمندی و واالیی ذاتی انسان و برتری او نسبت 
مانند  بشری  علوم  و  مکاتب  ادیان،  از  یک  هر  می باشد.  دیگر  موجودات  به 
دانش حقوق، فلسفه، علوم تربیتی از زاویة خاص به این موضوع نگریسته اند 
کرامت ذاتی انسان تصریح نموده،  و ابعاد مختلف آن را بررسی نموده اند. و به 
حقوق دانان  می باشند.  الهی  موهبت  این  تعالی  و  پرورش  و  حفظ  خواستار 
حقوقی  مطالعات  از  جدیدی  فصل   )Human dignity( اصطالح  جعل  با  نیز 
کرامت انسان به مثابة پایه و بنیان بسیاری  گشوده و بر ضرورت توّجه به  را 
 :1385 صادقی،  ر.ک؛  بیشتر،  گاهی  آ )برای  می کنند  اصرار  حقوقی  مواد  از 
شاعران  و  134ـ115(.فیلسوفان   :1387 حبیب زاده،  و  رحیمی نژاد  و  138ـ117 
گاهی از برخی موارد، ر.ک؛  کرامت انسانی پرداخته اند)برای آ نیز به مضمون 
آساتوریان و آل عصفور، 1386: 46ـ27(.همچنین بند ششم از اصل دوم قانون 
همراه  به  را  آن  و  اشاره  انسان  کرامت  اهمّیت  به  اسالمی  جمهوری  اساسی 
این  در  است.  نموده  ذکر  معاد  و  نبّوت  توحید،  مانند  اسالم  بنیادین  اصول 
ک حضرت  گزارش شده از معصومان)ع( به ویژه سیرة تابنا گفتار و رفتار  میان 
برای  سرشار  و  غنی  منبعی  ـ  هستند  قرآن  ترجمان  حق  به  که  ـ  رضا)ع(  امام 
گوشه ای از معارف واالی رضوی را در  کرامت انسان است. این مقاله  بازخوانی 

کرامت انسان بحث و بررسی می نماید. باب 

الف( کرامت انسان
 شایسته است پیش از ورود به بخش اصلی نوشتار، نخست معنای لغوی 
کرامت بررسی و آنگاه برخی توضیحات تکمیلی در این  کاربرد قرآنی واژة  و نیز 

گردد. باره 3ذکر 

 1( معنای لغوی »کرامت«
 واژة »کرامت« از ماّدة )ک ر م( و مصدر است. در فرهنگ های لغت معانی 
و  ارجمندى  ورزیدن،  بزرگی  مانند  است؛  شده  ذکر  واژه  این  برای  گونی  گونا
که  کسی  بخشندگی. ابن منظور نوشته است: »کریم اسم است برای چیزی یا 
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همة اوصاف ستودنی را در خود داشته باشد. این واژه مّتضاد لئیم است. این 
کاربرد عام خود برای موارد  گاه در  صفت در اصل بر انسان اطالق می گردد، اّما 
کار رفته است و برای وصف موجودات دیگر مانند اسب، شتر و  دیگری نیز به 

گرفته می شود« )ابن منظور، 1414ق.، ج 12: 75ـ74(. کار  درخت نیز به 
کاربرد دوگانة این واژه اشاره نموده، نوشته است: »هرگاه   راغب اصفهانی به 
گردد، اسم است برای احسان و بخشش خداوند  خداوند با این واژه وصف 
گردد، مقصود از آن اسم برای اخالق  متعال، و هرگاه انسان با این واژه وصف 

و افعال پسندیده است« )راغب اصفهانی،1404ق.: 428(.
 طریحی نیز با اندکی تفاوت در تعبیر چنین نگاشته است: »کریم صفتی است 
که بر چیزی که رضایت عقالء را متوّجه به خود نماید، اطالق می گردد« )طریحی، 
کاربردهای  مالحظة  از  پس  نیز  معاصر  محّققان  برخی   .)152  :6 ج  1395ق.، 
شناسانده اند:  چنین  را  کرامت  معنایی  روح  کریم،  قرآن  در  واژه  این  گون  گونا
گرفته و  که مقابل معنای پستی قرار  »اصل واحد در این ماّده، آن معنایی است 

مّتضاد آن محسوب می شود« )مصطفوی،1416ق.، ج 6: 148(.
کرامت به معنای نزاهت و پیراستگی   با توّجه به آنچه گذشت، می توان گفت 
کرامت انسان یعنی بزرگی و نزاهت  از پستی و فرومایگی است. به عبارت دیگر 
گوهر جان او از هر پستی )ر.ک؛ جوادی آملی، عبدال، 1372: 22ـ21؛ و  روح و 

یدال پور، 1388: 141ـ119(.

کرامت انسان در قرآن  )2 
سورة  هفتادم  آیة  انسان،  کرامت  موضوع  پیگیری  برای  آیه  شاخص ترین   
اْلَبّرِ  ِفی  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِنی  ْمَنا  َکّرَ »َوَلَقْد  می فرماید:  که  است  اسراء  مبارکة 
ما  َتْفِضیاًل:  َخَلْقَنا  ْن  ّمَ ّمِ َکِثیٍر  َعَلی  ْلَناُهْم 

َ
َوَفّض َباِت  ّیِ

الّطَ َن  ّمِ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر 
راهوار(  مرکبهاى  )بر  دریا  و  خشکی  در  را  آنها  و  داشتیم  گرامی  را  آدمیزادگان 
کیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى  کردیم و از انواع روزیهاى پا حمل 

کرده ایم، برترى بخشیدیم«.  که خلق  از موجوداتی 
آفرینش  از  را می نمایاند و در آن سخن  انسان  به  نگاه اصلی قرآن  آیه  این   
کرامت،  که  انسان و امتیاز او بر دیگر موجودات است. آیه آشکارا بیان می کند 
که او را از دیگر موجودات متمایز نموده است  موهبتی الهی برای انسان است 

و مایة برتری او نسبت به دیگران می باشد.
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کرامت  این  از  مقصود  اینکه  دربارة  طباطبائی)ره(  عاّلمه  مرحوم  دیدگاه   
بحث  برای  و  اهمّیت  حایز  می شود،  انسان ها  از  یک  کدام  شامل  و  چیست 
مورد نظر بسیار راهگشاست. مقصود از آیه، بیان حال همة انسان ها با قطع 
کرامت الهی و قرب و فضیلت روحی خاص برای پاره ای از افراد است  نظر از 

)ر.ک؛ طباطبائی، 1417ق.، ج13: 156(.
کافران و  فاسقان هم می شود وگرنه مفهوم  کالم شامل مشرکان،    پس این 
تخصیص  تکریم،  از  مقصود  بنابراین،  نمی کند.  پیدا  تحّقق  عتاب  و  امتنان 
که به وی )انسان( اختصاص یافته است و در غیر آن یافت  یافتن چیزی است 
ر.ک؛  باره،  این  در  بیشتر  گاهی  آ برای  نیز  1387:30؛  )سلطانی،  نمی شود« 

جوادی آملی، 1372: 22ـ21 و رحمانی زروندی، 1389: 52ـ35(.
کمال  با  آیه  »این  است:  نگاشته  چنین  آیه  این  ذیل  نیز  جعفری  استاد   
و  تکریم  مورد  ذاتًا  را  آدم  فرزندان  متعال  خداوند  که  می کند  اثبات  صراحت 
کائنات برتری داده است. به همین دلیل، قاطع  آنان را بر مقداری فراوان از 
عنوان  به  همدیگر  برای  را  حیثّیت  و  کرامت  این  باید  انسانی  افراد  صریح،  و 
یک حق بشناسند و خود را برابر آن حق مکّلف ببینند )جعفری، 1389: 80(.

کرامت  3( انواع 
کرامت است. بر  کرامت انسان، توّجه به انواع   یکی از نکات مهم در بحث 
کرامت انسان به  اساس نظر برخی عالمان مانند عاّلمه جعفری و هم فکرانش،  
کرامت ذاتی،   کتسابی تقسیم می شود. منظور از  کرامت ا کرامت ذاتی و  دو نوع 
که با  که همة انسان ها از آن برخوردارند و تا زمانی  کرامت و واالیی است  آن 
باقی  آنان  کرامت   نکنند،  زایل  را  آن  به خیانت  ارتکاب جنایت و دست یازی 
کار انداختن استعدادها  که از به  کرامتی است  کرامت ارزشی  است. مقصود از 
کمال  از رهگذر تکاپو در مسیر رشد و  و نیروهای مثبت در وجود آدمی و نیز 
کتسابی و اختیاری است و ارزش  کرامت ا کرامت،  برانگیخته می شود. این نوع 

کرامت است )ر.ک؛ همان: 279(1. غایی و نهایی انسان به همین نوع 

 ب( کرامت انسان در سیرة امام رضا )ع(
کنون پس از مرور اجمالی مباحث مربوط به مفهوم شناسی، در بخش دوم   ا
کرامت انسان در سیرة آن امام همام پرداخته  نوشتار به بررسی برخی ابعاد 
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موارد  از  برخی  مقاله  این  در  که  است  بایسته  نکته  این  یادآوری  می شود. 
دیگر  مجالی  در  است  امید  است.  شده  بررسی  حضرت  آن  سیرة  از  منقول 

گیرد. کامل از سیرة ایشان صورت  بررسی 

کرامت 1( خاستگاه 
که باید به آن پرداخت، تعیین خاستگاه و منشاء   یکی از نکته های اساسی 
کرامت ایشان  کرامت دارند و منشاء  کرامت انسان است. انسان ها به چه دلیل 
کرامت را از چه منبعی دریافت نموده است؟ چیست؟ یا به تعبیر دیگر، آدمی 

انسان،  کرامت  بنیان  و  ریشه  که  می شود  روشن  دینی  متون  در  دّقت  با   
ذاتی  برابری  و  متعال  خداوند  به  ایمان  و  توحید  به  ژرف  اعتقاد  بر  مبتنی 
از  را  کرامت  آدمی  که  است  آن  بیانگر  متون  این  در  درنگ  است.  انسان ها 
جانب آفریدگار خود دریافت نموده است. او به این دلیل شرافت ذاتی دارد 
که مخلوق و مصنوع خداوند متعال است. نکتة دیگر، تساوی تمام آدمیان 
گی است؛ زیرا همگان مخلوق خدایند و به یک اندازه به او محتاج  در این ویژ
و نیازمندند. همة آنان سخت محتاج نگاه مهربانانة آفریدگار خود می باشند. 
به  پایبندی  و  تقوا  معنوی،  برتری  عامل  و  انسان ها  میان  برتری  مایة  تنها 

ک الهی است. احکام تابنا
آفریدة  موجودات  همة  قرآنی،  آموزه های  اساس  بر  اینکه  بیشتر  توضیح   
 ... اُر:  اْلَقّهَ اْلَواِحُد  َوُهَو  َشْیٍء  ُکّلِ  َخاِلُق  اُل  »...ُقِل  اویند:  مقهور  و  خداوند 
بگو: خدا خالق همه چیز است؛ و اوست یکتا و پیروز« )الّرعد/16(؛آنها همگی 
»َیا  ندارند:  یکدیگر  به  نسبت  برتری  هیچ  و  هستند  متعال  خداوند  نیازمند 
نُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلی اِل َواُل ُهَو اْلَغِنّیُ اْلَحِمیُد: اى مردم شما )همگی( 

َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
أ

گونه حمد و  که بی نیاز و شایستة هر  نیازمند به خدایید و تنها خداوند است 
که انسان است، بر شخص  ستایش است« )فاطر/15(؛ هیچ انسانی از آن نظر 
ک برتری  دیگر ترجیح ندارد و برتر از او نیست و سرانجام اینکه تقوا، تنها مال
ُکْم ِإّنَ اَل َعِلیٌم  ْتَقا

َ
ْکَرَمُکْم ِعنَد اِل أ

َ
یک فرد نسبت به دیگری است: »... ِإّنَ أ

و  دانا  خداوند  شماست؛  تقواترین  با  خداوند  نزد  شما  گرامی ترین   ... َخِبیٌر: 
گاه است« )الحجرات/13(. آ

تفاوت های  سو  یک  از  نموده  ترسیم  قرآن  که  اعتقادی  چارچوب  این   
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ظاهری مانند تفاوت در نژاد، جغرافیا، زبان و موارد مشابه را نفی نموده است 
و از سوی دیگر، آحاد جامعة انسانی را ـ علی رغم تفاوت های ظاهری شان ـ به 
هم پیوند داده است و آنان را مانند یک واحد منسجم می شناساند. بدین 
عناصر  و  عوامل  جایگزین  توحیدی  بنیادین  اعتقاد  و  خدا  به  ایمان  سان، 
تفرقه انگیز ماّدی و خود عامل اساسی هم گرایی انسان ها و زمینه ساز تحّقق 
کرامت  کرامت انسانی است. آری انسان ها با یکدیگر برابرند و در عرصة  اندیشة 

و ارزش ذاتی هیچ تفاوتی میانشان نیست.
کید  که به یاد بیاوریم تأ  اهمّیت بیشتر این عامل هنگامی روشن می شود 
گرد هم جمع نماید،  گروه اندکی را  بر عناصر مذکور مانند زبان و  جغرافیا شاید 
گاه نمی تواند عامل یکسان سازی و برابری بشر در مقیاس جهانی  ولی هیچ 
کید زیاد بر این عوامل خود عامل تفرقه و ستیزه جویی  گردد، بلکه تأ محسوب 

و نزاع میان مّلت ها خواهد بود.
ْصَحاِبَنا َعْن 

َ
ٌة ِمْن أ

َ
گویای ذیل دّقت نمایید: »ِعّد کوتاه اّما بسیار  گزارش   به 

ُکْنُت   َقاَل:  َبْلٍخ  ْهِل 
َ
أ ِمْن  َرُجٍل  َعْن  ْلِت  الّصَ ْبِن  اِل  َعْبِد  َعْن  ٍد  ُمَحّمَ ْبِن  ْحَمَد 

َ
أ

َضا )ع( ِفی َسَفِرِه ِإَلی ُخَراَساَن َفَدَعا َیْومًا ِبَماِئَدٍة َلُه َفَجَمَع َعَلْیَها َمَواِلَیُه  َمَع  الّرِ
ِء َماِئَدًة َفَقاَل َمْه ِإّنَ 

َ
َک َلْو َعَزْلَت ِلَهُؤال وَداِن َو َغْیِرِهْم َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَدا ِمَن الّسُ

ْعَماِل: .... با 
َ ْ
َب َواِحٌد َو اْلَجَزاَء ِبال

َ ْ
ّمَ َواِحَدٌة َو ال

ُ ْ
ّبَ َتَباَرَک َو َتَعاَلی َواِحٌد َو ال الّرَ

امام رضا )ع( در سفر به خراسان همراه بودم. روزی سفره ای طلبید و تمام 
برای  کاش  شوم،  فدایتان  گفتم:  فراخواند.  نزدش  را  غالمان  و  خدمتکاران 
ما  همة  خدای  بردار!  دست  فرمود:  می انداختید!  گانه  جدا سفره ای  اینان 
یکی است، پدر و مادر همه یکی است و پاداش نیز به اعمال است« )کلینی، 

1365، ج 8: 230 و مجلسی، 1403ق.، ج 49: 141(.
گویاست و خواننده را از هر توضیح بیشتری   بخش پایانی این روایت بسیار 
ّبَ  که می فرمایند: »ِإّنَ الّرَ بی نیاز می نماید. توّجه شود بر این سخن امام )ع( 

ْعَماِل«.
َ ْ
َب َواِحٌد َو اْلَجَزاَء ِبال

َ ْ
ّمَ َواِحَدٌة َو ال

ُ ْ
َتَباَرَک َو َتَعاَلی َواِحٌد َو ال

کرامت کسب  ک های   2( مال
اینکه  شود،  پرداخته  بدان  مقاله  این  در  است  الزم  که  مباحثی  از  یکی   
)ع(  رضا  امام  سیرة  در  است.  چیزهایی  چه  انسانی  کرامت  کسب  راه های 
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که شایستة توّجه و بهره گیری  نمونه های فراوانی از این موارد یافت می شود 
است؛ به عنوان مثال به سه مورد از آنها اشاره می شود:

 1ـ2( موّدت اهل بیت )ع(
 در احتجاج طبرسی نقل شده است: »در زمان والیت عهدی امام رضا )ع( 
جمعی برای استفاده از محضرش از راه دور به مرکز خالفت آمدند و اذن دخول 
کردند. این جمع  کنند، ولی ایشان )ع( مخالفت  خواستند تا ایشان را مالقات 
تا دو ماه هر روز خواستار مالقات بودند، ولی با عدم پذیرش امام )ع( مواجه 
تو  پدر  شیعة  ما  فرستادند:  پیام  )ع(  ایشان  برای  روز  یک  اینکه  تا  می شدند 
علّی بن أبی طالب، علیه الّسالم، از منازل بعیده به آرزوی مالقات شما به این 
که  شهر آمدیم و الحال، دو ماه متوالی الّیام و الّلیالی منصرف و منقضی شد 
گرامی به آستان مالیک پاسبان آمده ایم  ک مالزمت سامی  هر روز به آرزوی ادرا
که  رسید  جایی  به  کار  الحال،  می نماییم!  مراجعت  مأیوس  و  محروم  و 
کمال  دشمنان به ما شماتت می نمایند از آنکه شما در حجاب از مایید و ما با 
مآب  و  منزل  به  معاودت  شما  احتجاب  خورشید  آستان  از  اضطراب  و  ُحزن 
ک مالقات ذات فایض البرکات آن  کّرت ما محرومان را ادرا گر این  می نماییم. ا
که از آستان ایشان مراجعه به محل و مقام  امام البرّیات میّسر نگردد، همان 
که از تحّمل ُغَصص ألم مهاجرت  که به ما رسید و عجزى  نماییم، از خجالت 
گردید، به وسیلة شماتت أعدا و قّلت احسان و عنایت   آن حضرت به ما ملحق 
کرد؛  أحّبا ترک منازل و أوطان و والیت خود نموده، فرار بر قرار اختیار خواهیم 
کالِم الفراُر ِمّما ال ُیَطاق ِمن ُسَنن  که ما را طالع عاّق و طاقت طاق شده و  زیرا 

کالم صدق التیام سخن برگزیدگان ایزد عاّلم است«. المرسلین 
رضا  حضرت  ابتدا  ولی  دادند،  حضور  اذن  آنها  به  )ع(  امام  زمان،  این  در   
با  دشمنی  و  آنها  فرمان   به  عمل  و  )ع(  بیت  اهل  محّبت  به  اقرار  آنها  از  )ع( 
گرفت، سپس آنها را به نزدیک ترین مکان به خودش فراخواند  دشمنانشان 
ایشان  منع  مرتبه  »چند  فرمود:  خود  دربان  به  پس  داد.  قرار  لطف  مورد  و 
ایشان  منع  مرتبه  شصت  َحَسبُ الُحکم  حضرت!  یا  گفت:  دربان  نمودید؟ 
رفته  جماعت  آن  نزد  به  متوالیه  مرتبه  شصت  که  فرمود:  حضرت  نمودم. 
گناهان ایشان  که محو  کن و سالم من نیز به ایشان رسان. به درستی  سالم 
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به استغفار و توبة آن جماعت شده و این طایفه به وسیله مواالت و محّبت ما 
که تفّقد امور ایشان و امور عیال ایشان نمایی  گشتند. باید  کرامت  مستحّق 
و دفع معّرات و أذّیات از ایشان نموده، در نفقات و صالت و احسان و مبّرات 
آن جماعت در وسعت بیفزایی« )طبرسی، 1403ق. ، ج4: 194ـ189(. بنابراین، 
کمال جایگاه انسانی و  که انسان به  با موّدت و دوستی با اهل بیت )ع( است 

کرامت خویش دست می یازد.
 2ـ2( اطاعت از حّق و پذیرش والیت مطلقة او

پذیرفتن  و  خداوند  از  مطلق  اطاعت  کرامت،  حصول  راه های  از  دیگر  یکی 
والیت اوست. از ابراهیم بن عّباس صولی نقل شده است: »من هرگز ندیدم 
سخن  او  که  ندیدم  هرگز  و  باشد  رنجانده  سخن  با  را  کسی  )ع(  رضا  امام  که 
که بر روى  گفت: به خدا سوگند  کرده باشد... مردى به ایشان  کسی را قطع 
زمین بزرگوارتر و شریف تر از پدرانت یافت نمی شود. فرمود: تقوا آنان را شرافت 
همچون  نیز  تو  آیا  عبدالّسالم!  اى  فرمود:  اباالّصلت  به  ایشان  بخشیده... 
گردانده است؟  که خداوند عّز و جّل والیت ما را واجب  دیگران منکر آن هستی 

گفتم: معاذًا بال! من به والیت شما اعتراف دارم«.
که دشمنان می خواستند از طریق آن به ایشان   آن حضرت چنین اّتهامی را 
که اّمت در حّق شان روا  توهین روا دارند، رد می کند و آن را در شمار ستم هایی 
کس را بر دیگرى جز به تقوا، برتر نمی داند:  که هیچ  داشته، آیات قرآنی است 
ُکْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ  نَثی َوَجَعْلَنا

ُ
ن َذَکٍر َوأ ُکم ّمِ ا َخَلْقَنا

َ
اُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
»َیا أ

که خداوند تنها و تنها حّق  کید می کند  ُکْم ...« و امام تأ ْتَقا
َ
ْکَرَمُکْم ِعنَد اِل أ

َ
أ

که آن هم  والیت بر مردم و برخوردارى از طاعت آنان را بر ایشان مقّرر داشته 
کرامت دنیا  که  به مصلحت مردم و رهنمونی آنها در راه درست و راستی است 
و آخرت شان را تضمین می کند....« )ر.ک؛ معروف الحسنی، 1382، ج2: 367 

و 366(.
کرامت، باید والیت مطلق خداوند را در جهان پذیرفت   برای به دست آوردن 

کرامت انسان حاصل شود. کرد تا  و در هر حال از او پیروی 
3ـ2( عبادت و بندگی

عبادات  انجام  )ع(،  رضا  امام  گفتار  در  کرامت  کسب  راه های  از  دیگر  یکی   
است. امام )ع( در یک مورد با ذکر فضایل روزه داری و اعمال ماه شعبان به 
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از  بدارد  روزه  که  »کسی  فرموند:  چنین  بندگی  و  اطاعت  مصداق  یک  عنوان 
کسی  شعبان یک روزى از جهت طلب ثواب خداى تعالی در رود در بهشت، و 
کرده شود در  کند خداى را در هر روزى از شعبان هفتاد بار حشر  که استغفار 
کرامت براى  روز قیامت در زمرة رسول ال )ص( و واجب شود از خداى تعالی 
گر چه یک خرما باشد، حرام  کند در شعبان به صدقه و ا که تصّدق  او، و هر 

گرداند حق تعالی جسد او را بر آتش...« )محّدث اربلی 1382، ج3: 123(.

 3( بهای آبرو
می شود،  تهدید  انسان ها  کرامت  و  َنْفس  عّزت  که  موقعّیت هایی  از  یکی   
گردد.  اندکی  مبلغ  نیازمند  ویژه  شرایط  در  متمّکن  فرد  که  است  هنگامی 
کمک از سوی چنین افرادی برایشان  ح نمودن نیاز و درخواست  معمواُل مطر
از آشکار شدن  ناداری  و  بر رنج فقر  افزون  این اشخاص  گران و دشوار است! 
کرامت و عّزت خود بس رنجور  نیازشان نزد دیگران سخت نگران و از نقصان 
گزارش  می شوند. چگونگی رفتار سنجیده و انسانی و واالی امام رضا )ع( را در 
)ع(  رضا  امام  محضر  در  فراوانی  جمعّیت  همراه  »به  بنگرید:  حمزه  بن  یسع 
حرام  و  حالل  و  شرعی  احکام  از  نیز  مردم  می کردم.  گفتگو  ایشان  با  و  بودم 
گندم گونی وارد شد. پس از  می پرسیدند. در این میان شخص بلند قامت و 
که از دیار خود  گفت از شیعیان شما هستم  کرد و  عرض سالم، خود را معّرفی 
کرده ام. از شما درخواست  گم  کنون خرجی راهم را  به حج مشّرف شده ام و ا
کمک دارم تا به شهرم برسم، و چون مستحّق دریافت صدقه نیستم، پس از 

رسیدن به دیارم آن مبلع را از طرف شما صدقه خواهم داد.
 امام )ع( با تعبیر شیرین و دلنشین »رحمک ال« از او تفّقد نمود و از وی 
از  ـ  تن  سه  جز  ـ  جلسه  در  حاضر  افراد  و  گذشت  قدری  بنشیند.  تا  خواست 
رخصت  حاضر  افراد  از  حضرت  هنگام،  این  در  رفتند.  و  برخاستند  مجلس 
خواست و به اتاق دیگر رفت. پس از لختی، دستان مبارک شان را از باالی در 
کجاست؟ عرض  کننده ـ  ج نمودند و فرمودند: خراسانی ـ فرد درخواست  خار
دیگر  نیز  و  سفر  برای  و  بردار  را  دینار  دویست  این  فرمود:  هستم.  اینجا  کرد: 
کنون بیرون برو  ا از سوی من صدقه دهی.  ج صرف نما، و الزم نیست  مخار
کردید  گردم، بدو نیکی  تا همدیگر را نبینیم! یکی از حاضران پرسید: فدایت 
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دیدن  از  فرمود:  نمودید؟  پنهان  او  از  روی  چرا  بخشیدید.  زیادی  مبلغ  و 
بیم  او  چهرة  در  ـ  کمک  درخواست  خاطر  به  ـ  کوچکی  و  خّفت  نشانه های 
فرمود هر  که  نشنیدی  را  گرامی خدا )ص(  گهربار رسول  داشتم! مگر سخن 
که نیکی خود را بپوشاند،  پادش او برابر هفتاد حّج است؟!« )ُکلینی، 1365، 

ج 4: 24(.
که به شایستگی رنج او را دریافتند و مالحظة   به رفتار امام خوب توّجه شود 
حال او را نمودند و از او خواستند تا همدیگر را نبینند تا مبادا از این مواجهه 
گردد. عالوه بر این،  کرامت انسانی آن فرد خوار و زبون شود و خاطرش آزرده 
زیبایی  بر  بها عنی«  بها« و »ال تصّدق  تعابیر دلنشین »رحمک ال«، »تبرک 

کریمانه می افزاید. این نگرش انسانی و رفتار 

کرامت فرودستان  4( پاسداشت 
را به عنوان  پایانی عمر شریف خود  امام علی بن موسی الّرضا )ع( دو سال   
این  گذراندند.  روزگار  ـ  رعایت مصالح اسالم  بر اساس  البّته  ـ  ولی عهد مأمون 
گون تاریخی،  اجتماعی،  گونا ک آن برگزیدة الهی، از زوایای  بخش از حیات تابنا

سیاسی و ... شایسته بررسی و تأّمل است.
ـ  است  شده  ح  مطر کمتر  شاید  که  ـ  زوایا  این  از  یکی  نویسندگان،  نظر  به 
عملی  و  عینی  نمونة  عنوان  به  واالمقام  آن  سیرة  از  بخش  این  به  نگریستن 
ظالمان  و  جائران  دربار  در  متدّینان  تعامل  کیفّیت  و  زیست  چگونگی  از 
است. آری، همواره مسیر حّق و باطل از هم جداست و زندگی حق مداران از 
کنار فاسقان  گاه در شرایط ویژه، نیکان از زندگی در  ستم پیشه گان متمایز، اّما 
گزیرند؛ مانند حضرت موسی)ع( و آسیه  گسترده با ایشان نا و جائران و تعامل 

)س( در دربار فرعون و نیز حضرت یوسف )ع( در دربار عزیز مصر.
و  خداپسندانه  رفتار  درست  شیوة  دشوار،  شرایط  چنین  در  راستی،  به   
کدام است و ابعاد  تعامل صحیح الهی چگونه خواهد بود؟! حدود این روابط 
کرد  و جزئّیات آن به چه شیوه است؟! در چنین هنگام، با باالدستان چه باید 
و با فرو دستان چه سان رفتار نمود؟! سیرة امام رضا )ع( برخی از این زوایا را 
گفتار  که فراتر از  ترسیم و به بسیاری از این پرسش ها پاسخ می دهد. پاسخی 
است و در رفتار آن امام نشان داده شده است؛ به عنوان نمونه می توان به 
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کارگران و خادمان حاضر در زندگی اشرافی سالطین اشاره نمود.  نوع رفتار با 
همواره  و  برخوردارند  دست  فرو  جایگاهی  از  اجتماعی  نظر  از  که  ایشان  هم 
انسانی و  انجام دهند. رفتار درست  را  ُپرزحمت  کارهای دشوار و  تا  گزیرند  نا

الهی با ایشان چگونه است؟!
که از روش همیشگی و منش پیوسته  گزارش یاسر خادم توّجه شود آنجا   به 
امام رضا )ع(، سخن  ثامن الُحَجج،  عالم،  آزادگان  بلکه موالی  و  موالی خود 
تنها  که  آنگاه  خود،  کارهای  از  فراغت  از  پس  همواره  )ع(  »امام  می گوید: 
گرد  گردا کارگران اطراف خود از بزرگ و کوچک را  می شدند، تمام خدمتگزاران و 
ُانس می گرفتند. هر  و  ایشان سخن می گفتند  با  وجودش جمع می نمودند، 
کنار  در  و  فرامی خواندند  را  کوچک  و  بزرگ  می نشست،  سفره  کنار  در  زمان 
خود می نشاندند. حّتی متصّدیان اصطبل و رگ زن را« )ابن بابویه، 1378ق.، 

ج 2: 159(.
که یاسر خادم در   فراتر از رفتار واالی انسانی و آسمانی مذکور، رفتاری است 
روایتی دیگر بازگو نموده است: »امام به خدمتگزاران و کارگران اطراف خود فرمود: 
گر من باالی سرتان بودم و شما در حال خوردن غذا، برنخیزید تا غذایتان پایان  ا
کاری فرامی خواند، و ما عرض  که امام )ع( برخی از ما را برای  پذیرد. بسا می شد 
را  غذایش  تا  گذارید  وا را  او  می فرمود:  غذاست.  خوردن  مشغول  می نمودیم: 
بخورد« )ُکلینی، 1365، ج 6: 298(. در موردی دیگر نقل شده است: »شخصی 
حضرت  آن  از  حّمام،  به  امام  ورود  از  پس  ـ  نمی شناخت  را  )ع(  رضا  امام  که  ـ 
که امام  کرد. پس از لحظاتی  کیسه بکشد. حضرت نیز چنان  خواست تا وی را 
کریمانه به وی دلداری دادند و  کرد، اّما امام  را شناخت از ایشان عذزخواهی 

کیسه می کشید« )مجلسی، 1403ق.، 49: 99(. همچنان او را 
کرامت   به راستی قلم و نوشتار توان ترسیم عظمت این همه پایبندی به 
ندارد.  را  امام  انسانّیت در سلوک  و  انسان  بازگویی واالیی  انسان ها و قدرت 
گیرد و شایستة  که چنین نمونه هایی الگوی مسلمانان قرار  بایسته این است 
شکوه  جهانیان  تا  گردد.  عرضه  جهانیان  به  درخور  ادبّیاتی  با  که  است  آن 
مالحظه  عمل  و  رفتار  قالب  در  بلکه  شعار،  قالب  در  تنها  نه  را  انسان  کرامت 

نمایند.

مـعـــارف



66

کتــاب مــاه

 5( با دشمنان مدارا
در  توّجه  قابل  ابعاد  از  و مخالفان  با دشمنان  برخورد معصومان)ع(  نحوة   
منطق  با  ایشان  ک  تابنا سیرة  بر  کم  حا منطق  است.  ایشان  آسمانی  سیرة 
مقبول در رفتار تودة مردم متفاوت است، چه اینکه معمواًل مردم در چنین 
رفتار  ممکن،  گونة  هر  به  تا  می کوشند  نهاده،  فراتر  اخالق  مرز  از  پای  موارد، 

کوبنده ای از خود بروز دهند و به اصطالح رایج انتقام بگیرند. قهرآمیز و 
کنون نه در مقام شناسایی و معّرفی کامل این بخش از سیرة معصومان)ع(،   ا
کرامت انسانی، نگاهی به سیرة آن یگانة  بلکه تنها از منظر رعایت و پاسداشت 
در  گرامی مرتبت  آن  رفتار  که  نظر می رسد  به  اندخته می شود. چنین  دوران 
گویاست.  نمونه ای  و  با مأمون مورد مناسب  گفتگو  با »َجلودی« میان  برابر 
فراوانی  و سابقة  بود  ایشان  ک  مأموران سّفا از  و  عّباسی  درباریان  از  َجلودی 
به  ـ  عمر  پایان  در  او  داشت.  خود  کارنامة  در  ایشان  به  خوش خدمتی  در  را 
در  )ع(  رضا  امام  گرفتند.  قرار  مأمون  غضب  مورد  ـ  دیگر  شخص  چند  همراه 
که مأمون َجلودی و همراهانش را موأخذه می کرد، حضور داشت.  جلسه ای 
کردند،   وارد جلسه  ـ  بود  فرتوتی  و  کهن سالی  که در دوران  ـ  را  َجلودی  وقتی 
که از دست  حضرت آرام به مأمون فرمود: او را به خاطر من ببخش! مأمون 
َجلودی سخت خشمگین بود و دنبال بهانه ای برای نپذیرفتن پیشنهاد امام 
که به خانة شما یورش برده، شما و  کسی است  گفت: او همان  )ع( می گشت، 
که زیورآالت خانوادة شریفتان  خانوادة ارجمندتان را آزرده ساخت. همو بود 
گفتگوی امام رضا )ع( و مأمون  که تنها  را به قهر و زور به یغما برد! َجلودی 
کرد امام در برابر  گفتگویشان بی خبر بود، فکر  را از دور می نگریست و از متن 
رفتار زشت او نزد مأمون شکایت نموده است و خواستار تنبیه و عقوبت سخت 
کنون برایتان  که تا  گفت: به پاس خدمات فراوانی  اوست. از این رو به مأمون 
)ر.ک؛  نپذیرید  من  دربارة  را  او  سخنان  که  می دهم  سوگندتان  دادم،  انجام 

ابن بابویه، 1378ق.، ج 2: 161(.

 پرسش و پاسخ
 ممکن است خوانندة ارجمند پس از مالحظة روایت مذکور و احادیث مشابه 
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که چرا حضرت در برابر َجلودی  کار امام )ع( بپرسد  آن، از عّلت و فلسفة این 
گونه رفتار سبب افزایش جرأت فاسقان  گرفت؟ آیا این  چنین رفتاری در پیش 
و جسارت افزونتر آنان برای ستم پیشگی نیست؟! آیا این نوع رفتار به صورت 

گسترش ظلم و ستم نمی انجامد؟! پنهان و غیر مستقیم به تشویق ظالم و 
فراخی  مجال  آن  همانند  موارد  و  پرسش  این  به  جامع  و  مفّصل  پاسخ   
اّواًل باید  گفت اینکه  که می توان در این مقال به اختصار  اّما آنچه  می طلبد، 
در حدود این نوع رفتار امامان )ع( دّقت نمود. این موارد معمواًل معطوف به 
حقوق شخصی ایشان است نه حقوق اجتماعی و یا احیانًا احکام الهی. ثانیًا 
بر اساس مفاّد برخی آیات مانند آیة هشتم سورة مبارکة آل عمران، باید مراقب 
بود تا ستم و جفای دیگران، انسان را از مرز عدالت بیرون نبرد و پای وی را 
اِمیَن ِلِّ  ُکوُنوْا َقّوَ ِذیَن آَمُنوْا 

َ
اّل َها  ّیُ

َ
أ از این قلمرو بیرون ننهد. آیه را بنگرید: »َیا 

ْقَوى  ْقَرُب ِللّتَ
َ
 َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أ

َ
اّل

َ
ُکْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلی أ ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َیْجِرَمّنَ

همواره  آورده اید!  ایمان  که  کسانی  اى  َتْعَمُلوَن:  ِبَما  َخِبیٌر  اَل  ِإّنَ  اَل  ُقوْا 
َ
َواّت

جمعّیتی  با  دشمنی  دهید.  گواهی  عدالت  روى  از  و  کنید  قیام  خدا  براى 
که به پرهیزگارى نزدیکتر  کنید  گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت  شما را به 
که از آنچه انجام می دهید، باخبر است«  است و از )معصیت( خدا بپرهیزید 
)المائده/8(. در این آیة شریفه،  عدالت به مثابة یک مرز در عرصة تعامالت 
کار  که نباید از آن عبور نمود. حّتی دشمنی و بدی  اجتماعی مشّخص شده 

طرف مقابل نیز مجّوز عبور این مرز نخواهد بود.
 رفتار غیر انسانی َجلودی سبب نشد تا امام رضا )ع( مقابله به مثل نمایند 
کرامت انسانی او را نادیده انگارند. آری، پاسداشت حرمت انسان و حفظ  و 
از  خیرخواهانه  و  گیرند  نادیده  را  او  بدی های  تا  می کند  اقتضا  وی  کرامت 
مأمون بخواهند تا از خطای او چشم پوشد. َجلودی هر چند شخص ظالمی 
کرامت انسانی و به همین  است و بدکردار، اّما به هر حال انسان است و دارای 

عّلت شایستة ترحم و حفظ حرمت.

 ج( نتیجه گیری
می باشد.  قرآن  با  منطبق  رضا)ع(  امام  سیرة  به ویژه  )ع(  بیت  اهل  رفتار  ـــ   
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ح آیات واالیش است. کریم و شار سیرة امام رضا)ع( مفّسر قرآن 
 ـــ توحید، اصلی بنیادین و منشاء شمار زیادی از فرمان های اخالقی اسالم 

کرامت انسان است. و نیز 
کرامت  به  پایبندی  برای  را  امکان  بیشترین  اسالمی  شیوة  به  زیستن  ـــ   

گون فراهم می نماید. گونا انسانی در ابعاد و زوایای 
الگوگیری  شناخت،   نیازمند  انسانی  سخت  جوامع  نیز  و  اسالمی  جامعة  ـــ   
کرامت  و پیروی از معارف واالی اهل بیت )ع( در عرصه های مختلف به ویژه 

انسان می باشد.
کسب   ـــ قبول والیت مطلق خداوند و موّدت اهل بیت )ع( از جمله راه های 

کرامت انسان می باشند.

کرامت   1ـ سخن برخی از محّققان معاصر نیز شنیدنی است. در این باره بنگرید؛ »مقصود از این 
که در ذات آدمی و به طور تکوینی و طبیعی، نهفته است؛ یعنی زمینه های  ذاتی، چیزی است 
که  این است  کتسابی  ا کرامت  از  مراد  نهاده شده است.  به ودیعت  او  در وجود  بالقّوه  کرامت 
را به فعلّیت  را بیرون می ریزد و قّوه ها  ِخَرد  انسان در پرتو تعلیم و تربیت، دفینه های عقل و 

درمی آورد« )علوی، 1377: 35(.
 

کریم )ترجمة آیة اهلل مکارم شیرازی و مهدی فوالدوند(. قرآن 
 نهج البالغه. )1414ق.(. تحقیق صبحی صالح. قم: هجرت.

در  آن  اصلی  محورهای  و  انسان  »کرامت   .)1386( آل عصفور.  محّمد  و  فارمیک  آساتوریان،   
مثنوی مولوی«. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دورة 51. شمارة 51. صص 46ـ27.

 ابن منظور ، محّمد بن مکرم. )1414ق.(.  لسان العرب. بیروت: دار صادر.

�ت ها وسش
ف
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�
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قم:  )ع(.  الّرضا  أخبار  عیون  )1378ق.(.  علی.  بن  محّمد  صدوق(،  )شیخ  قمی  ابن بابویه   
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اسناد حقوقی اسالم 

ابراهیم باقری

پیشگفتار
 طرح موضوع و پیشینة آن

که از بدو  گان زیبا و پرمعنایی است  کرامت انسان از موضوعات مهم و از واژ  
پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه 
که منشأ مقام خلیفة اللهی و جانشینی  کرامتی  گشت، تجّلی و تحقق یافت. 
خدا، تسخیر ارض، مسجود مالئک و فرشتگان مقرب پروردگار گشتن و.... برای 
کرامت آفرین به صراحت اعالم  گویا از سوی خدای  انسان شد و با بیانی شیوا و 
گردیده همان  ْمَنا َبِنی آَدَم.  آنچه در آیه شریفه بدان تصریح  َکّرَ َوَلَقْد  گردید: 
کرامت ذاتی، طبیعی و یا حیثیت ذاتی انسان  که امروزه از آن به  چیزی است 
تعبیر می شود و دنیای غرب نیز پس از گذراندن دوران سیاه قرون وسطی به این 

گنجاند. مهم پی  برده و آن را در اعالمیه جهانی حقوق بشر 
انسان ها  به  کرامت  خالق  و  آفریننده  سوی  از  نیز  کرامت  از  دیگری  نوع   
کمال مطلوب و علت غایی از خلقت را به  گشت تا با دست یابی به آن،  عرضه 
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اِل 

َ
دست آورده و به قرب بارگاه ربوبی راه یابند. آیه شریفه ِإّنَ أ

که در نهاد  کرامت ذاتی خویش  ُکْم.  به فرزندان آدم یادآور می شود به  أْتَقا
پرهیزگاری،  و  پارسایی  با  و  ننموده  گذارده شده، بسنده  به ودیعت  همگان 
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کرامت قرار داده و از آن  آن را خمیرمایه نیل به مراحل و مراتب واال و باالی 
در  که  چیزی  بسازند،  باال  مقاالت  و  کماالت  به  نیل  برای  صعودی  نردبان 
کمرنگ دیده می شود. اسناد حقوقی بین المللی بشر مغفول مانده و یا بسیار 

 هدف و ضرورت تحقیق
کرامت انسانی مبدأ و مبنای بسیاری از حقوق آدمی چون حق  که   از آنجا 
پرتو  در  شخصیت  شکوفایی  و  رشد  امنیت،  آزادی،  حق  زندگی،  در  حیات 
گی ها  تعلیم و تعلم و آموزش و پرورش و ... می باشد ضرورت دارد مفهوم، ویژ
که برای آن متصور است و همچنین  و عناصر بنیادین آن و نیز انواع و اقسامی 
علل زوال و فنا و پایان آن و همچنین علل عدم مراعات آن از سوی برخی از 
امر  حقیقت  تا  گیرد  قرار  مداقه  و  کنکاش  و  بررسی  و  بحث  مورد  بشر،  ابنای 
گوهر  گردد و با شناخت از این  که تشنه زالل ناب حقیقتند روشن  برای آنان 
ناب خدادادی در پاسداشت آن بکوشند و خود به آسانی زوال و نابودیش را بر 
نتابیده و دیگران را نیز از تعدی و تجاوز به آن باز دارند. یادآوری این نکته نیز 
که عدم تبیین و تشریح این حق مهم و حیاتی بر ضرورت  در خور توجه است 

بررسی و تحقیق پیرامون آن افزوده است.
 پرسش اصلی: آنچه در این تحقیق مدنظر بوده و در پی رهیافتی صحیح به 
کرامت ذاتی خدادادی است یا مخلوق بشر است؟  که آیا  آن بوده ایم این است 
گروهی از فرزندان  و مهم تر اینکه آیا تمامی انسان ها از آن برخوردارند یا تنها به 
گردیده است؟ و به عبارت دیگر موضوع آن صرف انسانیت انسان و  آدم عطا 
انسان بودن است یا صیغه های دیگری چون مذهب، رنگ، نژاد و ... نیز در 
تکوین و پیدایش آن مؤثر است؟ در این زمینه به مقایسه نظریه اسالم و غرب 
مدار  سیاست  و  برجسته  عارف  و  فرهیخته  فقیه  دیدگاه  به  ویژه  عنایت  با  و 
گذران  از  را پس  کرامت حقیقی  که  امام خمینی  فقید حضرت  فرزانه  رهبر  و 
دوران سیاه و سخت و سرد ستمشاهی به مّلت ایران تقدیم نمود، خواهیم 
بزرگ  حقیقتی  تبیین  در  کوچک  چند  هر  گامی  که  امید  بدان  پرداخت، 

برداشته و اندکی از دین خویش را ادا نموده باشیم.
 در پایان از مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان ال تعالی 
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گشته و مقدمات آن را فراهم  که زمینه ساز چنین امر پر برکت و مهم  علیه، نیز 
نمودند صمیمانه و از عمق وجود، سپاس و امتنان دارم و مزید توفیقات آن 

عزیزان را از قادر الیزال مسألت می نمایم.

کرامت  واژه شناسی 
و  بزرگواری، بخشندگی، سخاوت  بزرگی،  ورزیدن،  بزرگی  به معنای  کرامت   

جوانمردی است. 
کار رفته است.  کمال به  ک بودن از آلودگی، شرف و  همچنین به معنای پا

و  تفوق  عزت،  از:  است  عبارت  کرامت  محققان،  از  برخی  اعتقاد  به  نیز  و 
و  به دیگری سنجیده شود  آنکه نسبت  برتری در نفس و ذات چیزی بدون 
بخشندگی و سخاوت و ... از آثار و لوازم آن است.  هر چند متناسب با موارد و 
گون و متفاوتی می یابد. به عنوان مثال  گونا مصادیق و متعّلق آن جلوه های 
حقیقت  رود  کار  به  حضرتش  وصف  عنوان  به  و  متعال  خداوند  مورد  در  گر  ا
کرامت محقق می شود و هیچ قید و شرط و مرز و محدودیت و نهایت و پایانی 

در آن ملحوظ نمی گردد:
که مبدأ و منتهای وجود  َکِریٌم  زیرا حضرت حق همان گونه  ی َغِنّیٌ   َفِإّنَ َرّبِ
الهی  که اسما و صفات  آنجا  از  و  نیز می باشد   کرامت  است، مبدأ و منتهای 
ُل  ّوَ

َ ْ
کرامت و حقیقت و تمامیت آن خواهد بود: ُهَو ال عین ذات اوست، عین 

 .اِهُر َواْلَباِطُن
َ

ِخُر َوالّظ
ْ

َواآل
و  معنا  او  وجودی  سعه  و  حقیقت  با  متناسب  گیرد  قرار  آدمی  وصف  گر  ا و 

مفهوم خواهد یافت.
لغویش  معنای  با  متناسب  معنایی  آن  برای  باید  نیز  حقوقی  مباحث  در   
خواهیم  آن  به  کرامت  ماهیت  به  مربوط  مبحث  در  که  کرد  جست وجو 
کرامت به معنای حق رعایت  گفت: حق  پرداخت، هر چند به اجمال می توان 

عزت نفس آدمی است. 

کرامت و واژه های مشابه آن
 در این زمینه به بررسی اجمالی واژه های فضیلت و شرافت می پردازیم:
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 1. کرامت و فضیلت
کریم، پس از  کتاب آسمانی و جاویدان مسلمانان، قرآن   پروردگار بزرگ در 
ْمَنا َبِنی آَدَم  در ادامه با  َکّرَ َوَلَقْد  کرامت انسانی تصریح می نماید:  آنکه به 
ْن َخَلْقَنا َتْفِضیاًل؛  به مسأله فضیلت اشاره  َکِثیٍر ِمّمَ ْلَناُهْم َعَلی 

َ
جمله: َوَفّض

کرامت و فضیلت وجود  که چه تفاوتی میان  فرموده است. سخن در این است 
نمی پذیرد  صورت  غیر  با  مقایسه ای  کرامت  واژه  در  گذشت  چنان که  دارد؟ 
چنین  فضیلت  واژه  در  آنکه  حال  است،  شیء  نفس  و  ذات  به  نظر  تنها  و 

مقایسه ای نهفته است.
 عالمه طباطبائی»قدس سره« در این باره می  فرماید:

التفضیل  کرامة فی نفسه و  التکریم معنی نفسی و هو جعله شریفًا ذا   فإّن 
کهما فی  معنی اضافی و هو تخصیصه بزیادة العطاء بالنسبة الی غیره مع اشترا
کرامت یک معنای نفسی و مستقل است و آن عبارت  اصل العطیة؛  تکریم و 
کرامت قرار داد، ولی تفضیل یک معنای نفسی  است از اینکه او را با شرافت و با 
ک دو فرد در اصل عطیه و  که با اشترا و اضافی است و آن عبارت از این است 

بخشش به یکی بیشتر از دیگری عطا نمود.
 بنابراین مقصود از فضیلت انسان نسبت به بسیاری از مخلوقات این است 

که به آنها داده شده بیشترش به انسان عطا شده است.  که هر چیزی 
مواهب  به  »فّضلنا«  و  مادی  جنبه های  به  »کّرمنا«  جمله  معتقدند:  برخی 

معنوی اشاره دارد. 
و  است  طبیعی  و  ذاتی  امور  به  مربوط  کرامت  که:  باورند  این  بر  نیز  برخی 
کوشش خویش به دست  که انسان با تالش و  فضیلت مربوط به اموری است 

کتسابی است.  می آورد و ا
کرامت  اینکه:  شاید بتوان تفاوتی دیگر نیز میان آن دو واژه قائل شد و آن 
منشأ و سبب پیدایش فضیلت و برتری انسان است و به عبارت دیگر: فضیلت 

کرامت است. و برتری از آثار 

 2. کرامت و شرافت
گر چه شرافت نیز در لغت به معنای بزرگی، بزرگواری، بزرگ مقداری، مجد   ا
کار رفته است،   ولی برخی از محققان معتقدند: شرافت  و رفعت قدر و ... به 
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کار می رود.  بیشتر در مورد امتیازهای مادی به 
یکدیگر  مترادف  موارد  برخی  در  واژه  دو  این  است  ممکن  وجود  این  با 
آن  یا مقامی می توان مصادیق  قرائن مقالی  و  با شواهد  که  گردند  استعمال 

را تشخیص داد.

کرامت و تعریف آن  ماهیت حق 
تعریفی  المللی  بین  حقوقی  متون  نیز  و  اسالم  حقوقی  متون  در  چند  هر   
گفت:  آن می توان  و ماهیت  تعریف  بیان  لیکن در  ارائه نشده  کرامت  از حق 

کرامت عبارت است از حق رعایت عزت نفس آدمی؛ به تعبیر دقیق تر:
که موضوع آن نفس  کرامت حقی است بنیادین، مطلق و آمیخته با تکلیف   

و ذات آدمی بوده و قابل توقیف، نقل و انتقال و اسقاط نمی باشد.
گل  و  کائنات  و  مخلوقات  اشرف  آفرینش،  شاهکار  انسان  اینکه:  توضیح   
سر سبد خلقت و موجودات است زیرا تجلی گاه نور ربوبی و محل حلول روح 
قدسی خالق هستی: َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی َفَقُعوا َلُه َساِجِدیَن  و خلیفه 
َک ِلْلَماَلِئَکِة ِإّنِی َجاِعٌل  ِإْذ َقاَل َرّبُ گیتی:  َو و جانشین خدای هستی در پهنه 
ْسَماَء  است 

َ ْ
َم آَدَم ال

َ
ْرِض َخِلیَفًة   و مهبط علم اسمای الهی: َوَعّل

َ ْ
ِفی ال

گاهی به  آ با به ودیعت نهادن عقل و خرد و فطرت و شعور و  ک  که یزدان پا
رفیع  بس  جایگاهی  وی،  نهاد  در  معرفت،  و  شناخت  ابزار  مهم ترین  عنوان 
از  بهره مندی  استحقاق  که  شد  موجودی  یگانه  رو  این  از  فرموده  عطا  او  به 
کرامت را یافت و این خلعت زیبا شایسته  اندامش  بنیادی ترین حق یعنی حق 
کرامتش پی بردند  که فرشتگان الهی به عظمت، و  گشت. از همین روی آن گاه 
ْمَتَنا 

َ
 َما َعّل

َّ
 ِعْلَم َلَنا ِإال

َ
گشودند: ُسْبَحاَنَک ال گاهی خویش لب به اعتراف  به ناآ

کرامت آدمی سجده نمودند و این گونه، آدم مسجود  ْنَت اْلَعِلیُم؛   و بر 
َ
َک أ

َ
ِإّن

 . ْجَمُعوَن
َ
ُهْم أ

ُ
ُکّل گرفت: َفَسَجَد اْلَماَلِئَکُة  فرشتگان قرار 

است.  آدمی  سرشت  و  ذات  نفس،  بنیادین،  حق  این  موضوع  بنابراین 
که  مقصود از حق یا حقوق بنیادین )Fundamental an Right( حقوقی است 
جنبه جهانی )Universal( داشته، مبتنی بر اصول اخالقی الزام آور برای تمام 
ملت ها و فرهنگ هاست و استیفای آن برای رسیدن انسان به رفاه و سعادت 
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ضروری است. 
کرامت، وجود، حیات و هستی آدمی نیز لغو  که با انتفا و سلب  و از آن حیث 
کرد و به دیگری  و بی معنا خواهد بود نمی توان آن را از خود سلب و اسقاط 
که این  کسی را یارای آن است  کرد و نه  انتقال داد و با آن معامله و دادوستد 

حق را توقیف نموده و یا مورد تعدی و تجاوز قرار دهد. 
کرامت از مصادیق حقوق شخصیت محسوب می گردد  به عبارت دیگر، حق 
حق  صاحب  همراه  و  مالزم  همواره  که  است  این  آن  مهم  گیهای  ویژ از  که 
ک نمی باشد و نمی توان آن را اسقاط نمود و یا انتقال داد  بوده و قابل انفکا
و حتی پس از مرگ نیز به ورثه منتقل نمی گردد و مشمول مرور زمان نیز واقع 

نمی شود. 
حقوق  به  مربوط  مصادیق  و  افراد  زمره  در  گفت:  می توان  دیگر  تعبیر  به 

انسان به شمار می رود. 
که  است  مشهور  همچنان که  تکلیف،  با  آمیخته  است  حقی  دیگر  سوی  از 
میان  به  حق  از  سخن  هرگاه  بنابراین  سّکه اند.  یک  روی  دو  تکلیف  و  حق 
کریم، مبدأ و منشأ  آید، پای تکلیف نیز پیش می آید و چون به تصریح قرآن 
حق، خداوند متعال است: اْلَحّقُ ِمْن َرّبَِک؛  انسان در برابر آفریدگار خویش 
نگاهی  چند  هر  داشت،  خواهد  دوش  بر  را  تکالیفی  حق،  معطی  عنوان  به 
که  موشکافانه، و هدفمند به این تکالیف نیز این حقیقت را مبرهن می سازد 

بازگشت تمامی تکالیف نیز به حقوق می باشد.
 زیرا وجود تکالیف شرعی با هدف جهت دهی در مسیر حقوق طبیعی بوده 
و جز حق محض از تکالیف شرعی برداشت نمی شود.  به همین خاطر برخی 
کرامت مانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای حکم است،  گفته اند: حق 

نه حق به معنای معمول در علم حقوق. 
با این نگرش وجه اسقاط ناپذیر بودن و عدم قابلیت نقل و انتقال آن نیز 

روشن می گردد.
انسان ها  تمامی  که  این معنا است  به  نیز  آن  بودن  غیر مشروط  یا   مطلق 
روحی دارند که از عالم امر به آنها افاضه شده و دارای احترامند، در هر سرزمینی 
کنند، به هر زبانی سخن بگویند، دارای هر رنگ و نژادی باشند و به هر  زندگی 



76

کتــاب مــاه

آیینی معتقد باشند.  و به تعبیر اهل منطق؛ چون انسان ها دارای جنس و 
فصلی واحدند در امور و احکام مربوط به حقیقت آدمی یکسانند.

کرامت دو بخش دارد: کرامت: در یک تقسیم بندی،   اقسام 
 الف. کرامت ذاتی یا طبیعی

حقی  می شود  تعبیر  نیز   )inherent( ذاتی  حیثیت  به  آن  از  که  کرامت  این   
از  گونه استثنایی  که تمامی انسان ها به صرف انسان بودن و بی هیچ  است 
وضعیت  و  جنسیت  گرایش،  و  گویش  و  آیین  و  نژاد  و  رنگ  و  برخوردارند  آن 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آن دخلی ندارد و این همان 
ْمَنا َبِنی آَدَم بدان تصریح  َکّرَ که آفریدگار جهان با جمله زیبای: َوَلَقْد  است 
را  مهم  این  و  داده  گواهی  مضمون  بدین  نیز  اسالمی  روایات  است.  نموده 
اعظم)ص(  پیامبر  گهربار  سخن  آن  بارز  نمونه  نموده اند؛  اعالم  صراحت  به 
و  شیوا  بیانی  با  که  است  الوداع  حجة  در  و  خویش  عمر  روزهای  واپسین  در 

دلنشین فرمود: 
علی  لعربی  فضل  ال  أال  واحد،  کم  ابا وأّن  واحد  رّبکم  إّن  أال  الناس  »اّیها 
 

ّ
إال أسود  علی  أحمر  وال  أحمر  علی  أسود  وال  عربی،  علی  اعجمی  وال  أعجمی 

بالتقوی«؛   ای مردم خدای شما یکی است و همه از یک پدر آفریده شده اید، 
خ و نه  گاه باشید نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه بر سر آ

خ بر سیاه، میزان برتری تنها تقواست. سر
 نکته مهم اینکه حضرت پیامبر)ص( از حاضران خواسته تا این پیام را به 
گوش غایبان نیز برسانند و این نشانه جهانی بودن این حقیقت و پیام است 
و اینکه اسالم چنین حقی را برای نفس آدمی می داند، بی هیچ استثنایی از 

حیث نژاد و رنگ و زمان و مکان و امثال آن.
ناظر  نیز  لهم«؛   انفعهم  وأحّبهم  ال  عیال  کّلهم  »الخلق  شریف:  حدیث   
بن  علی  حضرت  موّحدان  موالی  و  امیرمؤمنان  است.  مطلب  همین  به 
با  اشتر  مالک  به  خویش  تاریخی  فرمان  و  عدالت  منشور  در  نیز  ابیطالب)ع( 
کرامت ذاتی به مهرورزی با مردمان توصیه فرمود  اشاره به تساوی انسان ها در 

و عّلت آن را چنین ذکر می نماید:
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إّما نظیر لک فی الخلق«؛  مردمان دو   »فإّنهم صنفان إّما أخ لک فی الدین و
دسته اند: یا برادر دینی تواند و یا در آفرینش با تو همانند هستند.

 سعدی شیراز نیز در شعر جهانی خویش به زیبایی این نکته را یادآور شده است:
گوهرند که در آفرینش زیک   بنی آدم اعضای یکدیگرند   

 چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار
که نامت نهند آدمی کز محنت دیگران بی غمی   نشاید   تو 

که در تاریخ 14 محرم الحرام 1411 قمری برابر   اعالمیه حقوق بشر اسالمی نیز 
با 15 مرداد 1369 شمسی در قاهره به تصویب رسید،  با الهام از تعالیم واالی 
کّلی، یک خانواده  اسالم در ماده اول خود چنین آورده است: الفـ  بشر به طور 
گرد آورده و همه مردم در  آنها را  که بندگی خداوند و فرزندی آدم  می باشند 
گونه تبعیضی از  اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند، بدون هر 
لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع 

اجتماعی و غیره.
تکامل  راه  از  شرافت  این  رشد  برای  تضمین  تنها  صحیح،  عقیده  ضمنًا   

انسان می باشد.
 بند الف از ماده ششم آن مقرر می دارد: »از حیثیت انسانی، زن با مرد برابر 
که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای  است و به همان اندازه 
شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد«.

که مؤسسات   در بند ب ماده نهم نیز بیان می دارد: »حق هر انسانی است 
تا  گرفته،  دانشگاه  و  مدرسه  و  خانواده  از  مختلف  توجیهی  و  تربیتی 
دنیوی  و  دینی  پرورش  جهت  در  کوشش  که  غیره  و  تبلیغاتی  دستگاه های 
کنند و شخصیتش را  کامل و متوازن او تالش  انسان می نمایند، برای تربیت  
که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف  گونه ای  پرورش دهند؛ به 

و حمایت از آن فراهم شود.
کوشش و همت خویش   از این رو شایسته است همه انسان ها تمام تالش و 
کرده با  گوهر ناب )کرامت ذاتی( نموده و خدای نا را مصروف پاسداشت این 
مرز  از  عبور  با  و  ننموده  فراهم  را  آن  زوال  موجبات  جنایات  و  جرائم  ارتکاب 

انسانیت و ورود به وادی حیوانیت موضوع حق مزبور را منتفی نسازند.« 
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کرامت ذاتی انسان امام خمینی و 
که خود فقیهی برجسته و اسالم شناسی فرهیخته به   حضرت امام خمینی 
شمار می آیند با نگاهی ظریف و نگرشی عمیق در تبیین و تشریح این موضوع 

فرموده است: 
]و[  سیاه،  و  سفید  اشخاص  غنی،  غیر  و  غنی  اشخاص  بین  امتیازی  هیچ 
گروه های مختلف، سّنی و شیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک ـ به هیچ وجه 
السواء  برود، و همه مردم علی  بین  از  امتیازات  این  باید  ندارند...  امتیازی  ـ 

هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده می شود. 
همه  حقوق  اسالم  در  نیست،  فرق  هیچ  ملت ها  اقشار  بین  ما  اسالم  در 
حقوق  است،  شده  مراعات  مسیحیین  حقوق  است:  شده  مراعات  ملت ها 
را بشر می داند و حق  افراد عالم  یهود و زرتشتیین مراعات شده است، تمام 

بشری برای آنها قائل است. 
ج می گذارد.  اسالم به انسانیت انسان ار

کرامت فرموده است: ایشان همچنین با اشاره به عدم تفاوت زن و مرد در 
که مردها اختیار  کرامت دارند، زن ها اختیار دارند، همان طوری   زن ها مقام 

کرده است.  کرده است، آزاد خلق  کرامت خلق  دارند. خداوند شما را با 
نیز فرموده است: 

دون  مملکتی  هیچ  است،  بشر  همه  به  مربوط  که  دارد  مسائلی   ... اسالم 
که یک مملکت داشته باشد به اسم  مملکتی نیست، اسالم این طور نیست 
کذا، این جورها نیست، تمام عالم تحت  ایران ـ مثاًل ـ یا به اسم عراق یا به اسم 
که بشر بسازد، تمام بشر را،  نظرش است یعنی نظر اسالم به این بوده است 
هیچ قوم و خویشی با یک ُقطری دوِن ُقطری ندارد،... یک دین الهی است، 
که خدای تبارک و تعالی خدای همه است، نه خدای شرقی ها  همان طوری 
یا یهودی ها، ... اسالم هم یک دینی  یا مسیحی ها  یا غربی ها  و مسلمان ها 
که می خواهد  که همه بشر را به این صورتی  است مال همه. یعنی آمده است 

در آورد، به یک صورت عادالنه در آورد. 
کمش با آن ادنی فردش در  حکومت اسالمی، یک همچو حکومتی است، حا

حقوق مثل هم هستند. 

کتــاب مــاه
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که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد.  هر ایرانی حق دارد 
مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.  

که هر دو انسانند...  از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست زیرا 
به حیثیت  که  دارد  مرد وجود  و  زن  بین  تفاوت هایی  موارد  از  بعضی  در  بله 

انسانی آنها ارتباط ندارد. 
که برگرفته از  بند ششم اصل دّوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 
کرامت انسانی را از  احکام نورانی اسالم بوده و به تأیید معظم له رسیده است 
اصول و پایه های نظام بر شمرده است: »کرامت و ارزش واالی انسانی و آزادی 

توأم با مسئولیت او در برابر خدا«.

کرامت ذاتی در اعالمیه جهانی حقوق بشر  
که در تاریخ دهم دسامبر 1948 میالدی برابر   اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز 
با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی به مجمع عمومی سازمان ملل رسید، این 

حق را به صراحت پذیرفته و آن را اعالم داشته است.
 در مقدمه اعالمیه آمده است: » از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای 
خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و 
صلح را در جهان تشکیل می دهد... مجمع عمومی این اعالمیه جهانی، حقوق 
کلیه ملل اعالم می کند تا جمیع افراد و  بشر را، آرمان مشترکی برای تمام مردم و 

همه ارکان اجتماع این اعالمیه را دائمًا مدنظر داشته باشند«.
 ماده یک آن مقرر می دارد: »تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ 
باید  و  هستند  وجدان  و  عقل  دارای  همه  برابرند،  هم  با  حقوق  و  حیثیت 

کنند«. نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار 
گونه تمایز،  کس می تواند بدون هیچ   بخشی از مادة دو بیان می دارد: »هر 
هر  یا  سیاسی  عقیده  مذهب،  زبان،  جنس،  رنگ،  نژاد،  حیث  از  مخصوصًا 
عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا هر موقعیت 
که در اعالمیه حاضر ذکر شده است،  کلیه آزادی هایی  دیگر، از تمام حقوق و 

گردد«. بهره مند 
 در ماده پنج آمده است: »احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری 

مـعـــارف
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که ظالمانه و یا بر خالف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد«. قرار داد 
 بند دوم ماده بیست و شش می گوید: »آموزش و پرورش باید طوری هدایت 
کمل رشد دهد و تقویت نماید«. کس را به حد ا که شخصیت انسانی هر  شود 

کس در مقابل آن   و بالخره بند اول ماده بیست و نه اذعان می نماید:  »هر 
کامل شخصیت او را میّسر سازد«. که رشد آزاد و  جامعه ای وظیفه دارد 

که طی قطع نامه  نیز  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی   در مقدمه میثاق 
حقوق  بین المللی  میثاق  با  همراه   1966 دسامبر   16 تاریخ  در   2200  A شمار 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید،  
که در منشور ملل  آمده است: »دول طرف این میثاق با توجه به اینکه بر اصولی 
گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل  متحد اعالم 
کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است  انتقال 

با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است«.
 همچنین مواد 6، 10، 17 و 19 میثاق مزبور نیز به این امر تصریح نموده است.

کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی نیز که در تاریخ 21 دسامبر   
1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ 4 ژانویه 

گردیده است  در مقدمه، این مهم را بیان نموده است. 1969 الزم االجرا 
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و   
که در 10 دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد  تحقیرآمیز 
گردیده است،  در مقدمه خود آورده است:  رسیده و در 26 ژوئن 1987 الزم االجرا 

»با در نظر داشتن اینکه حقوق مذکور منبعث از کرامت ذاتی آحاد بشر است«.
 18 که  نیز  زنان  علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  محو  کنوانسیون  مقدمه  در   
دسامبر 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 
منشور  اینکه  به  عنایت  »با  است:  آمده  گردید،   االجرا  الزم   1981 دسامبر   3
ملل متحد بر پایبندی به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و 

کید دارد«. برابری حقوق زن و مرد تأ
تبعیض  نبودن  بر اصل جایز  اعالمیه جهانی حقوق بشر  اینکه  به  با توجه   
کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت  که  کید داشته و اعالم می دارد  تأ

و حقوق یکسان بوده... .
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کیفری در بخش جرائم علیه بشریت،   نیز اساسنامه دیوان بین المللی 
ً
 اخیرا

و شأن طبیعی  ذاتی  کرامت  بر همین  مبتنی  را  این جرائم  با  مبارزه  ضرورت 
انسان دانسته است. 

ب. کرامت ارزشی، اکتسابی یا انسانی ـ الهی
تالش  و  کوشش  با  انسان  که  است  ارزشی  حیثیت  و  کرامت  از  عبارت   
اختیاری خویش در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقرب 
مقدمات  از  یکی  انسانی  کرامت  به  احترام  و  شناخت  که  متعال  پروردگار  به 

ضروری آن است، به دست آورد. 
به تعبیر دیگر، کرامت ذاتی که خداوند در نهاد هر انسانی به امانت گذارده است، 
کماالت و نردبان صعودی  مقدمه و دست مایه ای است برای نیل به فضائل و 
کرامات انسانی ـ الهی و آنچه انسان  است برای رسیدن به قلل مرتفع مقامات و 

شایستگی وصول به آن را داشته و هدف اصلی خالق از خلقت و آفرینش اوست.
شدة  غنی  و  یافته  تکامل  نوع  کتسابی،  ا و  ارزشی  کرامت  گفت  می توان  و   

کرامت ذاتی انسان است.
که قانون اساسی بشریت محسوب می شود، نیز در سوره مبارکه  کریم،   قرآن 

حجرات به این مهم تصریح فرموده است:
ُکْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإّنَ  نَثی َوَجَعْلَنا

ُ
ُکْم ِمْن َذَکٍر َوأ ا َخَلْقَنا

َ
اُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
 َیا أ

ُکْم ِإّنَ اَل َعِلیٌم َخِبیٌر؛  ای مردم ما شما را از یک زن و مرد  ْتَقا
َ
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اِل أ

َ
أ

گرامی ترین  آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، 
گاه است. شما نزد خداوند با تقواترین و پارساترین شماست، خداوند دانا و آ

ک ابنای بشر را  کرامت ذاتی و وجه اشترا کریمه   هر چند بخش آغازین آیه 
همگان  که  نماید  گوشزد  را  حقیقت  این  تا  است  پی آن  در  و  می شود  یادآور 
از پدر و مادری مشترک به نام آدم و حوا پای به عرصه وجود نهاده اند و در 
گون وجود ندارد و تفاوت های  گونا این رهگذر تفاوتی میان رنگ و نژادهای 
و  تعامل  و  یکدیگر  شناسایی  و  شناخت  و  امور  تسهیل  جهت  در  موجود 
همکاری بین فرزندان آدم است،  لکن در ادامه در بخش پایانی آن نوع دیگری 
که در پرتو تقوا و پارسایی و تالش برای خودسازی  ح شده است  کرامت مطر از 
که  کرامت و شرافتی است  و تقرب به درگاه الهی به دست می آید و این همان 
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کریمه شریفه به خوبی  کتسابی و ارزشی یاد می شود و از این  کرامت ا از آن به 
اعتبار  و  ارزش  از  خداوندی  پیشگاه  در  کرامت  نوع  این  که  دریافت  می توان 
باالتری برخوردار است. عّلت آن نیز معلوم و مشخص است، چه اینکه هدف 
از آفرینش آدمی تنها زیستن چند روزه در دار فنا و زوال پذیر دنیوی نیست و 
کرامتی  حیات ابدی انسان مربوط به عالم آخرت و ماورای دنیاست، بنابراین 
که سعادت ابدی را رقم زند و عزت و سربلندی هر دو جهان را به دنبال آورد 
از ارزش و اعتبار بیشتر  و انسان را به خالق و آفریننده خویش نزدیک سازد، 
از  گاه  حیوانی  و  مادی  امور  در  غور  با  آدمیان  چند  هر  بود،  خواهد  برخوردار 
درک این حقیقت عاجز مانده و وجهه همت خویش را مصروف اموری زودگذر 
و  بیشتر  فضائل  کتساب  ا جهت  خویش  ذاتی  گوهر  بارورساختن  از  و  نموده 
َخِبیٌر  َعِلیٌم  اَل  ِإّنَ  به  تعبیر  شاید  ورزیده اند.  غفلت  ناب  گوهر  این  پرورش 
کرامت  که دانایان را یارای درک و نیل به این  نیز اشاره به همین نکته باشد 

بزرگ بوده و جاهالن و بی خردان از دست یابی به آن بی نصیب خواهند بود.
الوداع  خطبة  در  شد  بیان  قباًل  همچنان که  نیز  اسالم)ص(،  اعظم  رسول   
خویش در ایام تشریق، و در حجة الوداع پس از آنکه برتری قومی و نژادی و 
کرامت حقیقی و واقعی انسان  ک  کرد و مردود دانست، تقوا را مال ... را نفی 

ُکْم استناد نمود.  ْکَرَمُکْم ِعْنَد اِل أْتَقا بر شمرد و در این مورد به آیه: إّن أ
امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( نیز در بیانی شیوا می فرماید:

کسی برای خود ارزش و  کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة«؛  یعنی   »من 
گناه، زبون و خوار نمی کند. کرامت قائل است خود را به معصیت و 

نیز تصریح می نماید، »همه  اعالمیه حقوق بشر اسالمی  اول  بند ب ماده   
مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خداوند 
سودمندترین آنان به همنوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد، 
کار نیکو« ضمن اینکه سرلوحه اعالمیه حقوق بشر اسالمی نیز  مگر در تقوی و 

ُکْم  می باشد. ْکَرَمُکْم ِعْنَد اِل أْتَقا آیه ای شریفه: إّن أ

کتسابی کرامت ا  عدم تساوی انسان ها در 
کوشش افراد بشر به دست می آید همه  کرامت، با تالش و  که این نوع   از آنجا 



83

مـعـــارف

فراخور  به  کس  و هر  نمی باشند  یکسان  و  برابر  آن  از  بهره مندی  انسان ها در 
که را تالشی فزون تر باشد  کوشش خویش از آن بهره مند می گردد. و هر  سعی و 

بهره و نصیبی بیشتر خواهد بود.

کتسابی کرامت ا  امام خمینی و 
 امام خمینی)ره( نیز این مسأله را مطمح نظر قرار داده و در این باره فرموده است:

و  سفید  اشخاص  غنی،  غیر  و  غنی  اشخاص  بین  امتیازی  هیچ  اسالم  در   
کریم امتیاز را  گروه های مختلف... امتیازی ندارند. قرآن  سیاه و اشخاص ]و[ 

که تقوا دارد امتیاز دارد.  کسی  به عدالت و تقوا دانسته است، 
گروهی در اسالم نیست، فقط به تقوا و به اّتقاء عن  گروه و  هیچ فرقی ما بین 

ال تعالی فرق است.  
البته ]برای[ متقی مرتبه باالتر هست برای اینکه مرتبه انسانیت ایشان باالتر 
است، اسالم به انسانیت انسان ارج می گذارد، انسانیت انسان به علم و تقواست، 
به دانشمندی و تقواست، کسی که علم و تقوا دارد، این به دیگران مقدم است.  

همچنین حضرت ایشان در بیانات دیگر فرموده است: 
شرافت به تقواست. 

همه مثل هم هستند، تفاوت تقواست. 
در حکومت اسالمی بهای بیشتر و فزون تر از آن کسی است که تقوا داشته باشد. 
کشور  که میزان است تقواست، نه رنگ است و نه نژاد است و نه  آن چیزی 

است و نه هیچ چیز دیگر. 
میزان در انسانیت معنویت انسان است. 

ح چهل حدیث نیز می فرماید: کتاب شریف و وزین شر در 
پیش  بی فایده  شهرت  یک  جزئی،  محبت  یک  واسطه  به  تو  بیچاره،  ای   
کرامت تهیه  که باید به آنها دار  گذشتی... اعمالی را  کرامت ها  بندگان، از آن 
کنی و به واسطه آنها در اعلی  کی همیشگی فراهم  کنی، زندگی ابدی و فرحنا

کردی به ظلمات شرک و نفاق و ...  گیری مبّدل  علیین بهشت قرار 
کردن شهوت  اداره  و  برای همین حیات حیوانی  این بساط فقط  تمام  آیا 

کار است.  که با تمام حیوانات شریک هستیم، یا مقصود دیگری در  است 
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کتسابی از آن رو مهم و الزم الوجود است  کرامت ارزشی و ا کید بر  پذیرش و تأ
انسانیت  به  جفا  و  جنایت  کرامت مداری  در  پنداشتن  یکسان  و  آن  افکار  که 
عظیم  شخصیت های  که  نمی پذیرد  بی پیرایه ای  خرد  و  عقل  هیچ  است، 
زهرا،  فاطمه  امیرمؤمنان،  اسالم)ص(،  اعظم  رسول  چون  ملکوتی  و  الشأن 
همسان  شرافت  و  کرامت  از  برخورداری  در  انبیا)ع(  و  هدی  ائمه  و  حسنین 

دون مایگانی همچون فرعون، ابوجهل، معاویه، یزید و امثال آنان باشند.
کتسابی از دیدگاه اسالم کرامت ذاتی و ا  تفاوت 

که:  کتسابی در آن است  ا و  کرامت ذاتی  افتراق  تفاوت و وجه   عمده ترین 
کرامت ذاتی، غیر ارادی بوده و بی آنکه آدمی در این امر دخالتی داشته باشد 
حق  این  و  است  نهاده  ودیعت  به  ضمیرش  و  وجود  در  را  آن  هستی  خالق 
که انسانیت انسان پایدار و پابرجاست باقی است، مگر آنکه انسان به  مادام 
گناه  گرداب و منجالب  اختیار خود و با ارتکاب جرائم و جنایات و فرو رفتن در 
مقهور  و  منکوب  را  آن  و  نموده  سلب  خویش  خویشتن  از  تباهی،  و  فساد  و 
کرده و در واقع انسانیت خود را  امیال و خواسته های نفسانی و حیوانی خود 

به حیوانیت مبدل سازد.
کتسابی، ارادی و اختیاری بوده و به اراده و خواست انسان و  کرامت ا اّما   
کوشش وی در وصول به آن، بستگی دارد و هرچه در این راه بیشتر  تالش و 
گشت و هر چه  کرامت نائل خواهد  به تکاپو و تالش افتد به درجاتی باالتر از 

کریم: کاهل تر و بی اراده تر باشد حرمانش فزون تر خواهد بود.  و به تعبیر قرآن 
َواْلَعَمُل  ُب  ّیِ

الّطَ اْلَکِلُم  َیْصَعُد  ِإَلْیِه  َجِمیعًا  ُة  اْلِعّزَ ِه 
َ
َفِلّل َة  اْلِعّزَ ُیِریُد  َکاَن  َمْن   

خداست،  برای  عزت  تمام  است،  عزت  خواهان  که  کسی  َیْرَفُعُه؛   اِلُح  الّصَ
کیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را باال می برد. سخنان پا

کرد و آن اینکه: تفاوت میان  گونه ای دیگر نیز بیان   می توان این افتراق را به 
کتسابی تفاوت میان حق داشتن )to have right( و حق  کرامت ا کرامت ذاتی و 
بودن )to be right( است. برای بهره مندی از حقوق الزم نیست عقاید افراد مورد 
کرامت ذاتی بهره مندند و این همان چیزی  قبول و پذیرش باشد و همگان از 

گزاره های حقوق بشری در حقوق بشر معاصر است.  که موضوع  است 
را پیشه خود ساخته، دارای  راه حق  انسان ها  که همه  نیست  اینگونه  اما 
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عقیده صحیح و در مسیر نیل به اهداف آفرینش و قرب به بارگاه ربوبی باشند. 
که آفریدگار هستی برای سالکان  گونه افراد به امتیازهایی  طبیعی است این 
نخواهند  حرمان  جز  بهره ای  و  نگردیده  نائل  است  فرموده  مقرر  طریق  این 
از  را  آن  و  گردیده  نیز  کرامت ذاتی  انتفای موضوع  داشت. و چه بسا موجب 

کنند. هستی ساقط 
کوشش  که: هر چند انسان با تالش و   نکته مهم و شایسته توجه آن است 
خویش  همنوعان  از  و  یازد  دست  کرامت  واالی  مراحل  و  مراتب  به  خویش 
امتیازهای  است  ممکن  که  اجتماعی  نابرابری های  این  اما  گیرد،  پیشی 
که بر بنیان  اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد خللی به حقوق اولیه آدمی 
ک  اشترا و  نمی آورد  وارد  است،  مترتب  و  گشته  پی ریزی  او  انسانیت  بنیاد  و 
در  ماند.  خواهد  پایدار  و  استوار  ذاتی  کرامت  بر  مبتنی  حقوق  در  انسان ها 
مسئولیت  پذیرش  که  است  شده  پذیرفته  اصلی  امر،  این  نیز  کنونی  جهان 
مستلزم داشتن شرایط الزم و متناسب با آن است  و هر انسانی به صرف انسان 
اصل  بر  کید  تأ ندارد.  را  مقامی  و  پست  هر  آوردن  دست  به  شایستگی  بودن 
گواهی صادق بر این مدعاست و هیچ خردمند حقیقت بینی  شایسته ساالری 
کرامت ذاتی و  ک انسان ها در  شایسته ساالری را در تهافت و تعارض با اشترا

اصل تساوی و احترام به حقوق آنان، ارزیابی نمی نماید.
 خالصه سخن آنکه: انسان ها هر چند از نظر حقوق شخصیتی، در جایگاه 
که به دست می آورند همواره یکسان  انسان، با هم برابرند اّما از نظر حقوقی 
کرامت ذاتی و طبیعی برابرند،  گفت: انسان ها در  نمی باشند، بنابراین می توان 
کرامت ذاتی و درونی و این  کتسابی الزامًا برابر نیستند، چه آن  کرامت ا ولی در 

کتسابی است. کرامت به دست آوردنی و ا

 تفاوت دیدگاه اسالم و غرب 
)انعکاس یافته  در اعالمیه جهانی حقوق بشر(

کرامت   علی رغم اینکه بین دو دیدگاه مشترکاتی وجود دارد و همگان اصل 
ـ برابری حقوق مبتنی بر آن، مخالفت با  غ از تفسیر و تحلیل آن  ـ فار انسانی 
کرامت  استوار  بنیان  بر  و عدالت  آزادی  ابتنای صلح،  انسانی،  رفتارهای غیر 
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انسانی، مصون ماندن اسم و رسم و شرافت انسانی از تعرض و رشد و تعالی 
تفاوت های مهمی  اما  را پذیرفته اند   ... و  انسان  و پرورش شخصیت  ترقی  و 

که می توان به موارد ذیل اشاره نمود: نیز بین دو دیدگاه و نگرش وجود دارد 
و عدم  پذیرش  در  را می توان  بینش  افتراق دو  و  عمده ترین وجه ممّیز   .1  
از  که  دانست  الهی  ـ  انسانی  ارزش های  بر  مبتنی  و  کتسابی  ا کرامت  پذیرش 
حوزه  در  و  می گردد  ناشی  انسان  شناسی  شناخت  ُبعد  در  مکتب  دو  تفاوت 
که  حالی  در  می شود.  اثر  منشأ،   ... و  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  و  حقوق 
مکتب اسالم ُبعد روحانی و جسمانی انسان را توأمان مورد عنایت قرار داده و 
که  حتی نسبت به جنبه روحی و روانی آدمی نگاهی ویژه دارد، مکتب غرب 
در نظام حقوقی بین الملل جلوه نموده است بیشتر به جنبه جسمانی انسان 
در  است  گشته  موجب  دیدگاه  اختالف  و  تفاوت  همین  است.  نموده  توجه 

حوزه قانونگذاری چالش هایی میان دو مکتب بروز نماید.
در  تخصص  و  ساالری  شایسته  محوری،  دانایی  بر  که  همان گونه  اسالم   
آوردن  دست  به  در  نیز  را  محوری  پارسایی  دارد  کید  تأ مسئولیت  پذیرش 

موقعیت های اجتماعی، سیاسی و ... از ضروریات می داند.
که خللی در حقوق دیگر انسان ها وارد ساخته و آنان را از   البته نه بدان معنا 
که دانایی محوری  حقوق شناخته شده خود محروم سازد، بلکه همان گونه 
است  شده  پذیرفته  امری  عالم  خردمندان  میان  در  اولویت  یک  عنوان  به 
اسالم بر پارسایی محوری به عنوان یک اولویت قطعی پای می فشرد، از این 

کمیت بر مسلمانان را ندارند: کافران حق حا کریم  رو به تصریح قرآن 
 .َوَلْن َیْجَعَل اُل ِلْلَکاِفِریَن َعَلی  اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیاًل 

نیز فرمانروایی مسرفان و مفسدان را بر نمی تابد و از انسان ها می خواهد از 
آنان اطاعت و پیروی نکنند:

 . ُیْصِلُحوَن 
َ

ْرِض َوال
َ ْ
ِذیَن ُیْفِسُدوَن ِفی ال

َ
ْمَر اْلُمْسِرِفیَن  * اّل

َ
 ُتِطیُعوا أ

َ
 َوال

که  دارد  اهمیت  رو  آن  از  دانایی محوری  کنار  در  پارسایی محوری  بر  کید  تأ
پارسایی خود به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر ما را از بسیاری از سازمان های 
عریض و طویل و دستگاه های نظارتی بی نیاز می سازد و از ظلم و اجحاف بر 
کلید  از خدا  حذر می دارد؛ چنان که امیرمؤمنان)ع(، فرمود: پارسایی و ترس 
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کردار است »فإن تقوی ال مفتاح سداد«.  همچنان که پذیرش تقوا و  درستی 
کرامت انسانی، بسیاری از مفاسد سیاسی،  پارسایی به عنوان معیاری مهم در 

کاهش می دهد. اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز 
 از سویی بی توجهی به جنبه های معنوی و اخالقی انسان موجب می گردد 
قرار  یا هم نوعانش  نفسانی و حیوانی خود  امیال  قربانی  نیز  کرامت ذاتی وی 
گردد، زیرا انسان فاقد معنویت و ارزش های انسانی و الهی  گرفته و خدشه دار 

حتی به ابتدایی ترین حقوق آدمی نیز پایبند نخواهد بود. 
گفته اند: و لذا 

گر آدمی آدم شود    عاری ز ظلم عالم شود          
که حقانیت اسالم را در رهیافت خویش به اثبات می رساند آن   نکته مهمی 
کرم)ص( و ائمه هدی)ع(  که یکسان انگاشتن شخصیتی چون رسول ا است 
که مجسمه ظلم و فسادند آن هم  کی و طهارتند با اشخاصی  که مجسمه پا
که قواعد حقوقی در  در تمامی جهات، جفا به عدالت و انسانیت است چیزی 
گردد  ح  پی تحقق و خدمت به آن است. در اینجا ممکن است این شبهه مطر
اخالقی  مسأله ای  است  ح  مطر کتسابی  ا و  ارزشی  کرامت  مورد  در  آنچه  که: 
است، حال آنکه آنچه در اسناد حقوقی بین المللی آمده قواعد حقوقی بوده 
گی بارز آن الزامی بودن آن و داشتن ضمانت اجرا از سوی دولت هاست،  که ویژ
اسناد  و  مقررات  در  را  کتسابی  ا و  ارزشی  کرامت  بحث  نمی توان  بنابراین، 

گنجاند. حقوقی بین المللی 
که قانونگذار با  گفت: بسیاری از قواعد اخالقی وجود دارد   در پاسخ می توان 
گاه  تعیین ضمانت اجرای خاصی آنها را در زمره قواعد حقوقی در آورده است، 
نیز به طور مستقیم احترام به اخالق را واجب شمرده و تجاوز به آن را از اسباب 

بطالن قرار داده و حتی مانع اجرای پاره ای از قوانین می سازد. 
بنابراین می توان با اندراج آن در قوانین و مقررات موضوعه و قانونی نمودن 
در  امر  این  همچنان که  نمود،  تأمین  را  آن  بودن  الزامی  و  اجرا  ضمانت  آن، 
که برگرفته از احکام اسالمی است ـ نمود  احکام و قوانین فقهی و حقوقی ما ـ 
که  اساسی  قانون  نهم  و  یکصد  اصل  در  مثال  عنوان  به  است،  یافته  عینی 
برگرفته از متون فقهی و روایی ماست، یکی از شرایط رهبری را داشتن عدالت 
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گرفته است. همین شرط در مورد  و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم در نظر 
کل  دادستان  و  کشور  دیوانعالی  رئیس  قضائیه،  قوه  رئیس  جمهور،  رئیس 
گواه نیز در فقه اسالم باید  گردیده است؛ همچنان که قاضی و  کشور نیز لحاظ 
واجد همین شرط باشند و ضمانت اجرای آن محرومیت فاقد آن شرط است.

 تفاوت نخست دو دیدگاه از منظر امام خمینی
که بر مبانی و منابع  با احاطه ای   امام خمینی به عنوان فقیهی ژرف نگر و 

اسالمی داشت با بیانی رسا این مهم را تبیین فرموده است: 
که بشر دارد و اصاًل قواعد  این امر مختص به قوانین انبیاست. ابعاد دیگری 
است،  نفس  تهذیب  برای  که  است  قواعدی  آن  است،  نبوده  دنبالش  دیگر 
کتاب انسان سازی  ـ الهی بشود. قرآن  برای اینکه انسان یک موجود انسانی 
است، مکتب اسالم مکتب انسان سازی است، انسان به همه ابعاد. نه فقط 
یک انسان مادی می خواهد درست بکند، یک انسان الهی می خواهد درست 
ابعاد انسان مورد نظرش هست، در این امور اصاًل سایر قواعد و  بکند، همه 

ح نیست.  که در دنیای ما هست آن طور مسائل طر قوانین 
همچنین فرموده است:

 انسان دو رو دارد: یک روی مادی ]که[ اسالم در این روی مادی در همه 
که  ح نیست در رژیم ها  که اصاًل مطر جهاتش احکام دارد، یک روی معنوی 
که دیگر هیچ  انسان را تربیت های معنوی و تهذیبی بکند تا برسد به مرتبه ای 
گرفته و  کشیده دست مردم را   ال، تا آنجا اسالم همین طور 

ّ
کس نمی داند إال

برده است تا برساند به ملکوت اعال، سایر رژیم ها اینطور نیستند. 
هیچ یک از رژیم های دنیا غیر از آن رژیم توحیدی انبیا توجهش به معنویات 

که معنویات را ترقی بدهد.  انسان نبوده است. در نظر نداشته است 
کریم فرموده است: در توصیف قرآن 

که آدم همه چیز است، معنویت  کتاب آدم سازی است، همان طوری   یک 
که آمده است این  کریم هم  دارد، مادیت دارد، ظاهر دارد، باطن دارد، قرآن 
که  احتیاجاتی  کلیه  یعنی  می سازد؛  را  انسان  ابعاد  همه  می سازد،  را  انسان 
که مربوط به شخص  که شخص دارد و چیزهایی  انسان دارد، چه احتیاجاتی 
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تعالی و مسائل توحید ... ]وچه[  و  تبارک  است، روابط بین شخص و خالق 
مسائل سیاسی و اجتماعی. 

که خانم طباطبایی همسر مرحوم حاج احمد آقا  در همین رابطه و در نامه ای 
گوشزد نموده و مرقوم داشته است: گونه ای دیگر  نوشته اند، همین مطلب را به 
از  را  آنان  و  دهند  بشر  به  معنوی  رشد  تا  شدند  مبعوث  پیمبران  دخترم!   
خود  اذناب  دست  به  خورده  قسم  شیطان  که  افسوس  برهانند،  حجابها 

نگذاشت آنچه آنان می خواهند تحقق یابد. 
در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خویش آورده است: 

که بر خالف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و  مکتبی است 
اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت 
که در تربیت انسان و جامعه و  و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز 

پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است. 
ح چهل حدیث نیز در این باره فرموده است: کتاب شریف شر در 

 به تعلیمات غیبّیه و وحی و الهام به توسط مالئکه و انبیا ـ و آن باب عبادت 
و معرفت است ـ طرق عبادت خود را بر بندگان آموخت و راهی از معارف بر آنها 
ممکن  کمال  تحصیل  و  بنمایند  االمکان  حتی  خویش  نقصان  رفع  تا  گشود 
کرامت حق و به روح و ریحان  بکنند و از پرتو نور بندگی هدایت شوند به عالم 

کبر رسند.  و جّنت نعیم بلکه به رضوان ال ا
کتاب وزین مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیه نیز می فرماید: در 

 وکّل فضیلة وکمال وشرف فی المملکة اإلنسانیة ثابتة للمرتبة الروحیة؛  در 
کمال و شرافت مربوط به جنبه روحانی  سرزمین انسانیت تمامی فضیلت و 

انسان است.
که دو دیدگاه را از یکدیگر متمایز و متفاوت می کند زاویه   2. از دیگر اموری 
کرامت وجود دارد؛ چنان که بیان شد  که در مورد واژه  نگاه و تفسیری است 
ک  از منظر اسالم و ادیان توحیدی تحریف نیافته منشأ و موجد حق، ذات پا

باری  تعالی است.
کرامت نیز حقی است خدادادی و از مواهب و عطایای   از این نگرش حق 
که به انسان ارزانی داشته و همگان را از آن متمتع ساخته است،  قادر الیزال 
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و  حق  حضرت  دستورهای  و  فرامین  البه الی  در  را  آن  تفسیر  باید  رو  این  از 
کرد. فرستادگان عظامش جست وجو 

 درست است که همگان مسأله کرامت انسانی را مقبول خویش می دانند، ولی 
مهم تر آن است که این واژه چگونه تفسیر گردد و چه رهیافتی از آن وجود داشته 
کرامت به حساب آید؛  باشد و این می تواند از چالش های مهم مربوط به مبحث 
که معانی و مفاهیم مختلف و متفاوتی  گان مشترک  که در مورد دیگر واژ امری 
کنونی و جهان امروزی مسأله  گواه آن در عصر  را بر می تابند نیز صادق است. 
که همگان آن را مذموم شمرده و تقبیح و از آن ابراز  تروریسم است؛ موضوعی 
انزجار می کنند، اما تفسیر و نحوه بیان مصادیق و موارد آن به چالشی بزرگ برای 
گشته و فجایع عظیم و تراژدی های انسانی فراوان را رقم زده و  جهان تبدیل 

امنیت جهانی را با خطری بزرگ مواجه ساخته است.
کرامت  باید  دینی  حقوقی  دیدگاه  و  اسالمی  و  توحیدی  بینی  جهان  در   
انسانی را با توجه به موقعیت و جایگاه انسان در میان مخلوقات تفسیر و معنا 
گل سرسبد عالم آفرینش و آمیزه ای از جسم  کرد. بر اساس این دیدگاه انسان 
که خالق هستی در آن دمیده است. بنابراین  ظاهری و مادی و روحی است 
کرامتی متناسب با چنین مخلوقی را در نظر داشت، نه اینکه با نگاهی  باید 
به  را  کرامتش  وی  مادی  و  جسمانی  جنبه  به  نگرش  و  انسان  به  یک سویه 
که به هیچ وجه در خور شأن و شایسته عظمت او نیست.  کرد  گونه ای معنا 
گردیده و جدایی دو بینش رقم  که تفاوت دو دیدگاه هویدا  در این نگاه است 
گذرا به اسناد حقوقی بین المللی در زمینه حقوق  می خورد. نگاهی هر چند 
کرامت انسان همچون اعالمیه جهانی، میثاق بین المللی حقوق مدنی  بشر و 
ـ سیاسی و نظایر آن این حقیقت را آشکار می سازد. مسائلی همچون تساوی و 
که  تشابه زن و مرد در حقوق بدون توجه به تفاوت های طبیعی و خلقتی آنان 
در ماده 2 اعالمیه جهانی آمده و یا مسائل مربوط به زناشویی و امور خانوادگی 
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، و امثال آن آمده  که در ماده 16 اعالمیه و 
و یا آزادی بی قید و شرط انسان در تمامی امور و آزادی عقیده به طور مطلق 
که در مواد 18 و 19 اعالمیه و برخی اسناد بین المللی به آن پرداخته شده و 
کرامت  که دقت الزم در شناخت انسان و  ... جملگی نشانة این واقعیت است 
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در  کرامتش  و  انسان  حقیقت  از  ناصواب  رهیافتی  با  و  نیامده  عمل  به  وی 
که آزادی  تعیین مصادیق دچار اشتباه و خطا شده اند، زیرا چنین تصور شده 
بی قید و شرط انسان و عدم پای بندی به امور دینی و اخالقی و آزادی در امور 
کرامت  مصادیق  از  امور  همه  در  انسان ها  تمامی  تساوی  و  تشابه  و  جنسی 
آن  اجرای  و  رعایت  به  را  عضو  کشورهای  همه  رو  این  از  می شود،  محسوب 
به  کرامت  تنها  نه  اموری  نگاه اسالم چنین  زاویه  از  آنکه  فرا می خواند، حال 
که  کرامتی را  که منافی و متضاد با آن نیز می باشد و چه بسا  حساب نمی آید 

ک آدمی است از بین می برد. مبتنی بر فطرت پا
دوگانگی  و  کرامت  مفهوم  از  برداشت  در  دیدگاه  دو  تفاوت  دیگر  تعبیر  به   
گشته است تا در تعیین مصادیق و افراد آن تا مرز  رهیافت از این واژه موجب 
تضاد و تعارض پیش روند، به عنوان نمونه ماده 18 اعالمیه جهانی آزادی فکر 
گمان آنکه چنین امری از مصادیق  و عقیده و حتی تغییر دین و مذهب را ـ به 
کرامت انسانی است ـ به رسمیت شناخته، در حالی که ارتداد از دیدگاه اسالم 
که برخی از صور آن مجازات  گناهی بزرگ بوده  که جرم و  کرامت نیست،  نه تنها 

مرگ را نیز در پی  دارد و تمامی فرق و مذاهب اسالمی آن را پذیرفته اند.
 امام خمینی در این زمینه می فرماید:

کان رجاًل؛  بازگشت مرتد فطری   فالفطری ال یقبل إسالمه ظاهرًا، ویقتل إن 
باشد  مرد  که  و در صورتی  نمی شود  پذیرفته  به حسب ظاهر  اسالم  به دین 

مجازاتش قتل است.
 جزیری نیز در بیان دیدگاه اهل سنت می نویسد: »تمامی امامان چهارگانه 
که ارتدادش به اثبات برسد قتل  که حکم شخصی  اهل سنت اتفاق نظر دارند 
در  را  مشابه(  )و  مساوی  حقوق  از  بهره مندی  اعالمیه   16 ماده  یا  و  است«.  
تمامی امور زندگی را برای زن و مرد یکسان مقرر داشته، حال آنکه از نظر اسالم 
َجاُل  الّرِ کریمه:  آیه  از  با شوهر است و این حکم به روشنی  ریاست خانواده 

َساِء  استفاده می شود. اُموَن َعَلی الّنِ َقّوَ
 همچنین در انحالل و پایان نکاح نیز از اختیارات بیشتری برخوردار است، 
از  مسائل  گونه  این  و  ندارند  قرار  برابری  وضعیت  در  نیز  ارث  در  همچنان که 
زیرا هیچ عقل  ندارد.  انسانی  کرامت  با  گونه منافاتی  منظر دین اسالم هیچ 
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که خود خالق و آفریننده انسان و معطی  که خداوندی  بی پیرایه ای نمی پذیرد 
اوامر  و  کرامت به اوست و در عین حال مظهر حکمت و عدل است مفروض 
خویش را زیر پا نهد و بین بندگان خویش تبعیض روا دارد. بنابر تصور تنافی 
کرامت است و همین  کرامت ناشی از نقصان در رهیافت بشر از واژه  این امور با 
مسأله جدایی و تفاوت دو دیدگاه را در پی داشته است. هر چند نباید این 
دارای  دیدگاه  دو  برداشت،  اختالف  رغم  به  که  داشت  دور  نظر  از  را  واقعیت 
یکدیگر  به  جهانی  عرصه  در  را  دو  هر  می تواند  که  هستند  فراوانی  مشترکات 
نزدیک سازد، مشروط بر آنکه یک دیدگاه نخواهد برداشت های نادرست خود 

کند. را با استفاده از اهرم قدرت و دیگر ابزارها بر دیگری تحمیل 
کرامت و حد و مرز و افراد و مصادیق آن از سوی   بنابراین پیشنهاد می شود 
گاه به جوانب امر به روشنی تفسیر و تبیین  جمعی از اندیشمندان خردورز و آ
جهت  در  سوژه ای  و  شدن  جهانی  برای  مهملی  می تواند  که  واژه ای  تا  گردد، 
گفتمانی غالب در مسیر صلح و دوستی و همگرایی نوع انسان باشد  برقراری 
به وجه افتراق و جدایی آنان مبدل نگردد و یا اهرمی در دست قدرت مداران با 
هدف تصفیه حساب با کسانی که در مسیر منویات آنان گام بر نمی دارند، نباشد.

 تفاوت دّوم دو دیدگاه در نگاه امام خمینی
 حضرت امام خمینی با توجه به فراست ذاتی خویش و درکی عمیق از این 

واقعیت فرمود:
که انبیا می گفتند، در این مسائل نمی دانند، آنها   آنها ارزش را در این مسائل 
ارزش انسان را به ایمان نمی دانند، آنها ارزش انسان را به شقاوت، خونریزی و 
بدتر از او می دانند، وقتی ارزش را اینها آن ندانستند و از اول، نفس خبیثشان 
که آنها به  منحرف است در اخالق و در همه چیز، دیگر توقع نداشته باشید 
نیست.  انسانی  ارزش  آنها  پیش  ارزش ها  کنند...،  عمل  المللی  بین  قواعد 
کردم...  عرض  را  بعضی هایش  من  منتهی  است  طور  همین  مسائل  همه  و 
و  می داند  ارزش  صاحب  را  انسان  می داند،  دیگری  طور  را  ارزش ها  انبیا  راه 
ارزشش را به حیوان نمی دانند، به جماد نمی دانند، به دارایی نمی دانند، به 
که در باطن خودشان هست می دانند، به علم می دانند، به تقوا  آن چیزهایی 
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می دانند، به مکارم اخالق می دانند، و این قشر از جمعیت بشر تمام ارزش ها 
که انبیا می دانند، می دانند.  را به غیر آن چیزی 

و در بیان دیگری فرموده است:
ح می کنند، آنها هم همین است، آنها هم غیر  که حقوق بشر را طر  آنها هم 
ک ندارند. نمی توانند بفهمند.  ادرا از همین مادیت  از همین طبیعت و غیر 
که معنویات دارند در نظر  معنویات را اصاًل نمی توانند بفهمند. البته آنهایی 

آنها محکومند. 

کرامت زوال 
از  ناشی  کرامت  زیبای  خلعت  به  آدمی  شدن  آراسته  شد  بیان  چنانکه   
که پروردگار هستی آفرین با  درآمیختگی جسم و پیکره انسان با روح الهی است 
قدرت الیزال و حکمت بی کرانة خویش اراده نموده و محقق ساخته و همین 
گشته است. تاج عزت  امر شایستگی خالفت و جانشینی حضرتش را موجب 
که نشانی از عطا کنندة آن را  کرامت تا آن زمان زیبنده و شایسته آدمی است  و 
گرانبهای آدمیت و انسانیت را  گوهر  دارا باشد و به تعبیری دّر وجود و صدف و 
کرامت ذاتی انسان تابع  در وجود خویش محفوظ دارد، بنابراین دوام و بقای 
این حالت و حقیقت  گر  ا و  انسان است  واقعیت  و  بقای حقیقت  به  و بسته 
دچار  نیز  وی  کرامت  گردد  تبّدل  و  تحول  دستخوش  و  گشته  آسیب  دچار 
زیرا  نهد،  نابودی  و  فنا  و  زوال  به  رو  بسا  و چه  و تحول شده   تغییر  و  آسیب 
خ  که انسانیت انسان ر بقای هر امری به بقای موضوع آن بستگی دارد و آن گاه 
کرامت نیز از میان آدمی خواهد  بربسته و به حیوانیت و سبعیت مبدل شود 
صورت  این  در  اینکه  چه  شد،  خواهد  موضوع  انتفای  به  سالبه  و  گریخت 
 

ُ
َضّل

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ ْ
َکال ْوَلِئَک 

ُ
حیوان و بلکه پست تر از حیوان خواهد بود:  أ

که در اسناد بین المللی  و اتفاقًا یکی از وجوه جدایی دیدگاه اسالم و غرب را 
کرد، چه  گشته است می توان در همین زمینه جست وجو  حقوق بشر مجتمع 
و  متحقق  را  کرامت  موضوع  همیشه  پس  می نگرند.  را  آدمی  ظاهر  تنها  آنان 
موجود می یابند. ولی چشم بصیر و حقیقت بین دین به واقعیت و حقیقت 
آدمی نظر می افکند و در برخی موارد آن را زوال یافته می بیند و تحقق حکم 
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بی وجود موضوع امکان پیدایش نخواهد داشت.
 به تعبیر امام خمینی)ره(:

گر خلق و باطن و ملکه و سریره اش انسانی باشد، صورت ملکوتی او   انسان ا
گر ملکاتش غیر ملکات انسانی باشد، صورتش  نیز صورت انسانی است ولی ا
گر ملکه شهوت و بهیمیت  انسانی نیست و تابع آن سریره و ملکه است؛ مثاًل ا
کند و حکم مملکت باطن حکم بهیمه شود، انسان صورت  بر باطن او غلبه 

ملکوتیش صورت یکی از بهائم است، مناسب با آن ُخلق. 
کالمی از امیر بیان و موالی موحدان و متقیان  حسن ختام این مبحث را نیز 

که فرمود: علی بن ابی طالب)ع( قرار می دهیم 
کثرت معصیته وجبت اهانته«؛  آنکه را  کرامته ومن  کثرت  کثرت طاعته   »من 
طاعت زیاد باشد کرامتش افزون و آنکه معصیتش زیاد باشد اهانتش واجب است. 
کرامت  رفتن  باد  بر  پروردگار موجب  و مخالفت  گناه  نورانی  کالم  این  طبق 

انسانی است.

کرامت  موانع عدم مراعات حق 
داشته  گونی  گونا عوامل  و  علل  می تواند  انسانی  کرامت  نشدن  مراعات   

باشد؛ از جمله:
و  قدرت ها  یا  و  اشخاص  منافع  با  کرامت  تعارض  یا  و  اعتقاد  عدم  گاه   .1  
چشم پوشی  انسان ها  کرامت  حق  رعایت  از  که  می گردد  موجب  حکومت ها 
شود. هواپرستی، خودکامگی و ترجیح منافع فردی بر مصالح دیگران، نادیده 
انگاشتن حقوق اولیه آدمیان را در پی خواهد داشت. منشأ، این امر را باید در 
کرامت و عزت و حیثیت ذاتی و زوال  تهی شدن وجود و نهاد چنین افرادی از 
کرامت و شرافت دیگری اهانت نمی کند  کس به  آن جست وجو نمود، زیرا هیچ 
کرامت و شرافت خود را از دست داده باشد، بدیهی است  مگر اینکه نخست 
کله ای از انسانیت را یدک می کشد و در واقع از  که تنها شا کرامت  انسان فاقد 
عالم انسانیت برون رفته است، به جهت داشتن نیرو و استعدادهای متنوع، 
و  نماید  انسان ها  و شرافت همه  کرامت  نابودی  و  به تخریب  اقدام  می تواند 
برای اشباع امیال و خودخواهی های سیری ناپذیر خویش، همه انسان ها را 
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گر  ا کشیده،  و چون حیوانی درنده به آنان حمله ور شود و  ک و خون  به خا
بر زبان جاری  را  انسانی(  گاه واژه مقدس و زیبایی چون حقوق بشر )کرامت 

می کند با هدف استفادة ابزاری از آن و توجیهی برای مقاصد خویش است.
 حضرت امام خمینی در این زمینه می فرماید:

که یکی اش هم همین اعالمیه حقوق  که می گذرانند،   قضیه این چیزهایی 
بشر است، این برای اغفال است نه اینکه یک واقعیتی دارد. یک چیز خیلی 
که همه اش  ماده می نویسند  را می نویسند، سی  برقی  و  زرق  با  خوش نمای 
در  نمی کنند!  عمل  را  یکی اش  و  است  بشر  نفع  به  خوب  که  است  موادی 
مقام عمل، یکی اش عمل نمی شود. این اغفال است، افیون است این برای 

توده ها، برای مردم. 
که  کرده است این معنا را، با صراحت لهجه می گوید  که امضا  این آمریکایی 
احترام  کرد،  نباید  حقوق بشر  از  بحث  دیگر  داریم  پایگاه  ما  چون  ایران  ]در[ 

که ما در آن پایگاه نداریم.  حقوق بشر مال آنجاهایی است 
که این دولت های بزرگ می زنند و جامعه هایی درست  همه این حرف هایی 
کرده اند برای حقوق بشر، برای امنّیت، برای چه، نه امنیتشان به امنیت آدم 
می برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم می برد، همه اش برای 

که این ملل ضعیف را ببلعند.  این است 
که  است  این  برای  این  حرف ها،  این  و  بشر  حقوق  اعالمیه  قضیه  این 
گمان نشود  کار خودشان ببلعند.  کردن  اینها با موّجه  را  دولت های ضعیف 
که اعالمیه حقوق بشر یک واقعیتی دارد و این حقوق بشر را این قدرت های 

بزرگ اصاًل احترام برایش قائل هستند! 
2. ممکن است منشأ مراعات ننمودن کرامت جهل به حکم و موضوع باشد؛ 
جهل  به  خود  که  است  گاه  ناآ وی  داشتن  کرامت  و  آدمی  واقعیت  به  یعنی 
گاه است  گاه از انسان و شئون و زوایای آن ناآ بسیط و مرکب تقسیم می شود. 
گاه در ارزیابی و شناخت شناسی  و چه بسا خود نیز به این امر معترف است و 
انسان به خطا رفته و خطای خویش را عین واقعیت می پندارد و از این رهگذر 
کرامت و شرافت واقعی انسان است انکار و آنچه را درخور شأن آدمی  آنچه را 

نیست شایسته اش می انگارد.

مـعـــارف
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کرامت و موجودیت   3. عوامل اقتصادی؛ چه بسا فقر موجب می گردد فرد 
به  تا  نماید  صرف نظر  خویش  شرف  و  حیثیت  از  و  گذارد  حراج  به  را  خویش 

لقمه نانی دست یازد.
 حضرت امام خمینی در این باره می فرماید:

 با تمام شدن ذخیره نفت به دست این رژیم، آنچنان فقری به ملت روی 
که جز تن به اسارت دادن راهی ندارد.  می آورد 

نتیجه گیری
نهاد  آفریدگار هستی در  که  کرامت ذاتی، حقی است طبیعی و خدادادی   
و وجود تمامی انسان ها به ودیعت نهاده و همگان را از آن بهره مند ساخته 
انتقال  با حکم بوده و قابل سلب و اسقاط و نقل و  است. این حق آمیخته 
نبوده و احدی را یارای تعدی و تجاوز به آن نیست، مگر آنکه آدمی با ارتکاب 
انتفای موضوع  از خویشتن خویش زدوده و سالبه به  را  جرائم و معاصی آن 
اسناد  مقبول  نیز  و  آن  حقوقی  اسناد  و  اسالم  پذیرش  مورد  حق  این  گردد. 
کرامت ارزشی وجود  کنار این حق، حق  حقوق بشر بین المللی می باشد. در 
که در سایه تالش و تکاپوی آدمیان به تحقق می پیوندد و مقصد و غایت  دارد 
بی مهری  مورد  که  چیزی  است؛  کماالت  رفیع  قلل  و  الهی  قرب  به  نیل  آن 

گرفته است. اسناد بین المللی حقوق بشر قرار 
کرامت ذاتی دارای حقوقی   هر چند بنی آدم در حقوق مبتنی بر حیثیت و 
کرامت انسان الهی هر  کسب  واحد دارند، اما در مسیر دست یابی به ارزش ها و 

کس بهره مزد و تالش خود را خواهد برد.
کرد کار  که  گرفت جان برادر  گنج میسر نمی شود               مزد آن   نابرده رنج 

 تفاوت و جدایی مکتب اسالم و غرب را در این زمینه باید در توجه و عدم 
کتسابی و نیز عنایت و بی توجهی به روح و حقیقت  کرامت ارزشی و ا توجه به 
جست وجو  انسانی  حقیقت  و  واقعیت  از  شناخت  عدم  و  شناخت  و  آدمی 

نمود.
حکم  چه  است،  آدمی  انسانیت  یعنی  آن  موضوع  زوال  به  کرامت  زوال   

کرامت نیست. بی موضوع محقق نمی شود و حیوان و شیطان را بهره ای از 
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 مراعات ننمودن این حق بزرگ و حیاتی نیز به عواملی چون عدم اعتقاد به 
کرامت و خودخواهی ها و شهوت پرستی ها و هواپرستی افراد و همچنین جهل 

بسیط و مرّکب آنان و عوامل دیگر چون فقر و ... وابسته است.
انتخاب  با  آدمی  وجود  حقیقت  و  واقعیت  درک  با  همگان  که  امید  بدان   
در  و  پی برده  کم یاب  صدف  و  ناب  گوهر  این  کنه  به  صواب  و  صحیح  مسیر 
گفتمانی غالب در عرصه  پاسداشت آن بکوشند و آن را به راهبردی جهانی و 

بین المللی مبدل سازند.
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کاتوزیان، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۷ .  ۳۲. مبانی حقوق عمومی، ناصر 
 ۳۳. مبانی فلسفی حقوق بشر دوستانه در اسالم، محمد حسین طالبی، )مقاله ارائه شده به 

که اخیرا در پاییز سال ۸۵ در دارالحدیث قم برگزار شد(. کنفرانسی 
 ۳۴. مبسوط در ترمینولوژی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸.

 ۳۵. مجله مقاالت و بررسی ها، ویژه نامه پیوست دفتر ۷۰، تهران، ۱۳۸۰.
 ۳۶. مجمع البحرین، فخر الدین الطریحی، انتشارات مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش.

کنگره بررسی مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز، )تهران ۱۳۸۱(،   ۳۷. مجموعه مقاالت 
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۳.

 ۳۸. ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی.
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  الخمینی،  االمام  الوالیة،  و  الخالفة  الی  الهدایة  مصباح   .۳۹  

خمینی، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۳.
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 ۴۰. معجم الفاظ غرر الحکم و دررالکلم، مصطفی درایتی، مرکز االبحاث و الدراسات االسالمیه، 
مکتب االعالم االسالمی، قم، ۱۴۱۳ ق.

کریان، نشر میزان، تهران، چاپ اول،  کلیدی حقوق بشر بین المللی، مهدی ذا ۴۱. مفاهیم   
زمستان ۱۳۸۳.

 ۴۲. مفردات الفاظ القرآن، الراغب االصفهانی، دارالقلم، دمشق، دار الشلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.
 ۴۳ .المنهاج االسالمی فی التربیة علی حقوق االنسان، عبدالسالم البکاری، داراالمان، الرباط، 

چاپ اول، ۱۴۲۱ ق.
للمطبوعات،  القرآن، سید محمدحسین طباطبایی، مؤسسة االعلمی  المیزان فی تفسیر   .۴۴  

بیروت، چاپ دوم، ۱۴۲۲ ق.
 ۴۵. نظام بین المللی حقوق بشر، حسین مهرپور، انتشارات اطالعات، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳.

 ۴۶. نهج البالغه، ترجمه دکتر جعفر شهیدی.
منابع )نشریه(: 

کرامت انسان ۱۳۸۶ جلد  اصول و مبانی 

مـعـــارف
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کرامت وجودی انسان
 زهرا بیوکی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

کرامت پرداخته  کرامت وجودی انسان به بررسی مفهوم  این اثر با عنوان 
کرامت  کرده است. به نظر می رسد  کتسابی تقسیم  کرامت را به ذاتی و ا و 
با  های  انسان  برای  خاص  کرامت  ولی  هاست  انسان  همه  برای  عام 

که ... تقواست 
 

چکیده: 
کرامت پرداخته و  کرامت وجودی انسان به بررسی مفهوم  اثر با عنوان  این 
کرامت عام برای  کتسابی تقسیم کرده است. به نظر می رسد  کرامت را به ذاتی و ا
که فضائل  کرامت خاص برای انسان های با تقواست  همه انسان هاست ولی 
کرده اند و شرافت وجود انسان، بر مخلوقات  اخالقی را در وجودشان نهادینه 

که خداوند در انسان دمیده است. دیگر به دلیل نفخه ی الهی است 

کرامت، نفخه الهی.  کرام، شاخص  کرامت، تکریم، ا کلیدی:  گان   واژ



101

گل را خنده آموخت           و بر جان شقایق آتش افروخت به نام آنکه 
که  کامل آدمی است؛ آدمی   در جهان آفرینش زیبنده ترین صورت، صورت 
که تمامی فرشتگان در مقابل او سر تعظیم فرو  اشرف مخلوقات است، آدمی 
او  در  خودم  روح  »از  بیان  به  که  موجود  ترین  ارزنده  نمودند.  سجده  و  آورده 
دمیدم« )حجر: 29( به روح الهی شرافت یافته و مظهر اسماء و صفات خدا و 
حقایق ُملک و ملکوت و گنجینه ی گرانبهای خدایی گشته، وجود انسان است 
که به عنوان خلیفه و جانشین حق در روی زمین وظیفه دارد با ابزار علم و عمل 
به اقامه حق و عدل قیام نموده در مسیر عبودیت و بندگی و تکامل معنوی و 
کند و دیگران را نیز به سیر و حرکت در این راه ترغیب  نیل به قرب الهی حرکت 

و تشویق نماید.
 روی سخنم با توست، ای اشرف مخلوقات، ای برترین مخلوق خداوند، ای 

بنده ...
 با توست ای انسان!

که خداوند، مالئک را به سجده ات فرمان داد. به یاد بیاور در هنگامه   تویی 
انجام هر عملی برتر بودنت را به دیگر مخلوقات خداوند.

که رمی جمرات نمودی، چگونه مصمم بر ترک هر   به یاد بیاور آن هنگامی را 
گناهی بودی ...!

که خداوند از  کن  گناهانت نشان بده و ثابت  کرامت وجودیت را با رمی تمامی   
روِح خود در تو دمیده است.

کریم، به بیان عظمت وجودی   در این نوشتار برآنیم تا به فضل و مدد پروردگار 
انسان و سّر برتری او نسبت به سایر موجودات بپردازیم.

 
کرامت 1- مفهوم 

کرم آمده است: هرگاه خدای تعالی   در مفردات راغب اصفهانی راجع به واژه 
با این واژه وصف شود، اسمی است برای احسان و نعمت بخشیدن ظاهر و 
کریم« )نمل:40( و هرگاه انسان با این واژه وصف  روشن او مثل آیه: »إن ربی غنی 
که از انسان ظاهر می شود  شود، اسمی است برای اخالق و افعال پسندیده ای 
که آن اخالق و رفتار ظاهر نشود،  کریم تا وقتی  و نشان از بزرگواری او دارد و واژه 

مـعـــارف
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گفته نمی شود. )راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص428(
که بزرگداشتی یا سودی به انسان برسد  کرام و تکریم این است   همچنین ا
کریم و شریف  که به او می رسد او را  که در آن نقصان و خواری نباشد یا چیزی 

گرداند. )همان، ص429(
و  پستی  از  نزاهت  معنای  به  کرامت  گفت  توان  می  مجموع  در  بنابراین   
کرامت  کریم یعنی روح بزرگوار و منزه از هر پستی، بدین معنا  فرومایگی است و 
کرامت  کریم در مقابل دنی. )ر.ک: جوادی آملی،  گیرد و  در برابر دنائت قرار می 

در قرآن، ص21 و 22(
 

کرامت مخصوص انسان  -2
کریم در بین مخلوقات خداوند، تنها  که از منظر قرآن  کرامت موهبتی است   
مخصوص آدمی است و هیچ موجود زمینی دیگر به این شرافت توصیف نشده 

است.
که: کریم در این باره بسیار زیبا فرموده است   قرآن 

گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا، )بر مرکب هاى   »ما آدمیزادگان را 
کیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر  کردیم و از انواع روزی هاى پا راهوار( حمل 

کرده ایم، برترى بخشیدیم «. )اسراء:70( که خلق  بسیارى از موجوداتی 
کریم در بین مخلوقات خداوند، تنها  که از منظر قرآن  کرامت موهبتی است   
مخصوص آدمی است و هیچ موجود زمینی دیگر به این شرافت توصیف نشده 

است.
 

کرامت:  3- انواع 
کرامت برای انسان تعریف شده است: در فرهنگ اسالمی دو نوع 

 1. کرامت ذاتی 
2. کرامت اکتسابی

که به طور تکوینی در پرتو نعمت ها و  کرامتی است  کرامت ذاتی آن نوع   اما 
کرده، در نهاد او به ودیعه  که خداوند به بنده اش اعطا  قابلیت های خاصی 
کردن انسان، در کسِب این مقام نقش ندارد، یعنی  گذاشته شده است و اختیار 
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چندان در حیطه اختیار انسان نیست و به صورت درونی و ذاتی برای ما نهادینه 
شده است. )ر.ک: جوادی آملی، تفسیر موضوعی، صورت و سیرت انسان در 

قرآن، ص 28(
که برتر از  گیرد  که انسان در مرتبه ای قرار می   به واسطه این فضیلت است 

دیگر موجودات می شود.
کرامت در تمامی انسان  گفت وجه عمومی این   در توصیف مطلب می توان 
کرده  کفران  گوهر بی همتا را  کفار و فساق وجود دارد؛ اما آنان این  ها، حتی در 
که به ظاهر و از منظر  گذاشته اند  اند و اصالت اصیل خویش را به پای چیزهایی 
تفکر خودشان ارزش است، اما در حقیقت ضد دین و ضد ارزش های واالی 

انسانی است. آنها غرق در جاهلیت مدرن اند.
که بر پایه تقوا و  کتسابی، یک نوع برتری روحی و معنوی است  کرامت ا  اما 
گرامی ترین شما نزد  کرمکم عندال اتقیُکم؛ همانا  کند. »إن ا پارسایی ظهور می 

خداوند، پرهیزگارترین شماست.« )حجرات:13(
انسان هاست. نشان  برتری  برای تشخیص  ک و معیار  بهترین مال آیه  این   
دهنده این است که انسان ها در ارتباط با این نوع کرامت یکسان نیستند؛ بلکه 
متفاوت هستند و هرچه میزان تقوا و پرهیزگاری آنان بیشتر باشد، کرامتشان نیز 

بیشتر خواهد بود.
به  است،  بیگانه  ذاتش  گوهر  با  آنچه  خداست.  ی  بنده  فقط  کریم  انسان   
بوستان وجودش راه نمی دهد. از بند تمام دشمنان درونی و برونی رها شده 

گذارد. کریمانه در وادی فضایل اخالقی قدم می  و با سرشتی عالمانه و روحی 
 

کرامت انسان  4- منشأ 
کرامت او بر تمام  ک اصلی منشأ  در ظاهر عقل آدمی یکی از عوامل برتری و مال
کریم سّر برتری  مخلوقات حتی موجودات سماوی می باشد؛ اما از دیدگاه قرآن 
که وی  کتسابی نفخه ی روح الهی در اوست  کرامت انسان اعم از ذاتی و ا و منشأ 

را مسجود مالئکه قرار داده است.
کرامت انسان و نسل آدمی   استاد جوادی آملی در این باره می فرماید: مایه ی 
را به انسان داده است،  الهی  الهی است و چون خداوند این روح  همان روح 

مـعـــارف
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فرموده است: »فتبارک ال احسن الخالقین«. )مؤمنون: 14(
که درباره انسان صورت پذیرفت،   قبل از مرحله ی انسانیت همه آثار ُصنعی 
ج می  گر نطفه ای از صلب خار بین انسان و حیوانات دیگر مشترک است؛ یعنی ا
گر علقه می شود، بعد مضغه می شود و سپس  گیرد و ا شود و در رحم قرار می 
جنین می شود؛ این مراحل هم در انسان است و هم در حیوانات. تنها امتیاز 
در  کرامت  آملی،  )جوادی  است.  الهی  روح  ناحیه  در  حیوانات  سایر  از  انسان 

قرآن، صص 98-97(
 

کرامت انسانی  5- شاخص های 
5 -1- خویشتن داری:

است،  کرامت  با  های  انسان  ی  کننده  مشخص  که  معیارهایی  از  یکی   
کریم بر هوای نفس و امیال  خویشتن داری و مالکیت هوای نفس است. انسان 
کوچک  ک دارد و هوای نفسش در نظرش  خویش تسلط دارد. چشم و دلی پا

و پست است. 
کرامت وجودی تو  ک  گناهان مال ای جوان! همانا خویشتن داری تو در برابر 
ک وجودت را محرم هیچ  که حریم پا کنی، آنگاه  که َغّض َبَصر می  است؛ آنگاه 
کنار خود  که خداوند را همیشه و در همه حال در  کنی، آنگاه  نامحرمی نمی 
ک ارزشمندتر  کرامت درونی تو و مال کنی، این چیزی نیست جز  احساس می 

بودنت نسبت به دیگر موجودات.
که حریم زندگیت را با حصاری از جنِس طالیی توکل به خدا سنگر سازی   آنگاه 

که خداوند عزتی برتر از همگان به تو خواهد بخشید. کنی بدان  می 

 5 -2- نرم خویی و خوش اخالقی:
 ( است«.  کرم  از  خویی  »نرم  فرماید:  می  السالم(  )علیه  علی  مؤمنان  امیر   

مجلسی، بحاراالنوار، ج 77، ص 208( 

5 -3- ساده زیستی:
 انسان کریم، انسانی ساده و ساده زیست است و از پیچیدگی ها و داشتن نیت 

های پنهانی به دور است.
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کنیم و از  کریمانه زندگی   بیایید با خلوص و سادگی به یکدیگر دروغ نگویم تا 
کند، دل می بندد،  یکدیگر سلب اعتماد نکنیم. به هر حال آدم است، باور می 

کنیم.  کرامت را درونمان نابود می  که  گونه است  می رنجد، ... و این 

5 -4- بخشش:
کریمان است. آنان بدی را با نیکی  گناهان و جرایم دیگران از سنت   بخشیدن 
پاسخ می دهند و در هنگامه قدرت دست به عفو و بخشش می زنند. بیایید 
عاشقانه یکدیگر را ببخشیم، بیایید عاشقانه کرامت در وجودمان مهمان کنیم. 

کنیم.  بیایید حسین وار به یکدیگر محبت 

نتیجه:
کرامت را به ذاتی و  کرامت پرداخته و  کرامت وجودی انسان به بررسی مفهوم   

کتسابی تقسیم می شود. ا
 شرافت وجود انسان بر مخلوقات دیگر به دلیل نفخه ی الهی است که خداوند 
در انسان دمیده است؛ اما کرامت خاص برای انسان های با تقواست که فضائل 
کرامت  کرده اند؛ برخی شاخص های فضیلت  اخالقی را در وجودشان نهادینه 
انسانی عبارتند از: خویشتن داری، نرم خویی و خوش اخالقی، ساده زیستی و 

گذشت از اشتباهات دیگران.  عفو و 

 ۱. َنَفخُت فیه ِمن روِحی.
َکثیٍر  ْلناُهْم َعلی  

َ
باِت َو َفّض ّیِ

ْمنا َبنی  آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفی اْلَبّرِ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الّطَ َکّرَ  ۲. َو َلَقْد 
ْن َخَلْقنا َتْفضیاًل. ِمّمَ

کرمکم عنداهلل اتقیُکم.  ۳. إن ا
 ۴. من الکرم لین الشیم.

�ت ها وسش
ف
ی � پ

�
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کریم  * قرآن 
کرامت در قرآن، تهران، رجاء، ۱۳۶۶.  ۱. جوادی آملی، عبداهلل، 

هشتم،  چاپ  قرآن،  در  انسان  سیرت  و  صورت  موضوعی،  تفسیر  عبداهلل،  آملی،  جوادی   .۲  
قم، اسراء، ۱۳۹۱.

 ۳. راغب اصفهانی، حسین بن فضل، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵. 
الکتب  دار  تهران،  االطهار،  االئمه  االخبار  لدرر  الجامعه  بحاراالنوار  محمدباقر،  مجلسی،   .۴

االسالمیه، ۱۳۸۲. 

کتــاب مــاه
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نگرش 
اسالمی 

به کرامت 
انسانی
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دلیل  به  ها  انسان  تمامی  که  است  شرافتی  نوع  آن  انسان  ذاتی  کرامت 
طور  به  الهی،  وجهه  و  اختیار  و  اراده  آزادی،  تفکر،  تعقل،  توانایی  داشتن 
قابل  غیر  و  ذاتی  امر  یک  کرامت،  این  برخوردارند.  آن  از  یکسان  و  فطری 

ک و انتزاع از انسان است. انفکا

چکیده
گرایی حقوقی  جریان های فکری موسوم به »فاشیسم« و »نازیسم«، اثبات 
کرامت می دانند و  را به طور ذاتی فاقد  انسان  و برخی مکاتب فلسفی دیگر، 
کرامت وی را در اموری مثل وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده  منشأ 
کنند. اما اسالم برای انسان، بماهو انسان،  و مذهب خاص جست و جو می 
کرامت ذاتی قائل است. این کرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین 
اخالقی و دینی، یعنی »آزادی، اراده و اختیار«، »قدرت، تعقل و تفکر«، »داشتن 
کرامت ذاتی، قایل به  وجهه و نفخه الهی« مبتنی است. دین اسالم، افزون بر 
کتسابی انسان است که مهم ترین معیار و مبنای آن، تقوا و ایمان است.  کرامت ا
کتسابی  کرامت ذاتی و ا کاوی مفهوم و مبانی  این مقاله، با رویکرد تحلیلی به وا

انسان از دیدگاه اسالم پرداخته است.

کتسابی، فاشیسم و نازیسم، اثبات گرایی  کلیدواژه ها: کرامت ذاتی، کرامت ا
حقوقی، حقوق بشر، اسالم.

مقدمه
یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق و عرفان، »کرامت 
و  امتیازات  حقوق،  از  بسیاری  اساس  و  پایه  موضوع  این  زیرا  است؛  انسانی« 
کرامت انسانی، نه تنها به منزله یک حق یا مجموعه ای  تکالیف انسانی است. 
از حقوق غیرقابل سلب و انتقال است، بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلّقی 
گرو رعایت آن است.  می شود. پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه ای، در 
آثار آن، ارزش هایی  التزام عملی به  در صورت بی توجهی به این اصل و عدم 
چون عدالت، آزادی، برابری و صلح در روابط داخلی و بین المللی، مفهوم خود 
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را از دست خواهد داد. در این صورت، شاهد جهانی پر از ظلم، بی عدالتی، بی 
مهری، خشونت، جنگ، تجاوز و تبعیض خواهیم بود و آرمان »تشکیل امت 

واحد جهانی«]1[ و »استقرار نظام جمهوری اسالمی«]2[ به خطر خواهد افتاد.
با وجود این، برخی جریان های فکری موسوم به فاشیسم و نازیسم]3[، اثبات 
کرامت دانسته،  گرایی حقوقی و سایر مکاتب فلسفی، انسان را فی حدذاته فاقد 
کرامت وی را در اموری مانند وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده  منشأ 
کنند. این جریان های فکری، منکر هر نوع  و مذهب خاص جست و جو می 
منبع و منشأ پیشینی برای حقوق بشرند.]4[ برخالف این جریان های فکری 
کتسابی، به  ا کرامت  بر  افزون  انسان،  برای  که  و فلسفی، اسالم مکتبی است 
کرامت ذاتی قایل است و آن را مبنای عدالت، آزادی و صلح در جهان می داند. 
کرامت ذاتی این است که چرا و بر چه مبنایی انسان  پرسش اصلی مطرح درباره 
کرامت از انسان قابل سلب است، یا خیر؟ این مقاله  کرامت ذاتی دارد؟ آیا این 
کرامت انسانی از  با هدف پاسخ به این پرسش، به بررسی مفهوم و مبانی انواع 

دیدگاه اسالم و آموزه های وحیانی پرداخته است.

کرامت انسانی مفهوم 
ارزش،  از:  عبارتند  آنها  ترین  مهم  دارد.  مختلفی  معانی  لغت  در  »کرامت« 
موقعیت،  مقام،  شأن،  انسانیت،  شرافت،  عزت،  بزرگواری،  حیثیت،  حرمت، 
ها،  آلودگی  از  بودن  ک  پا و  فرومایگی  از  نزاهت  منزلت،  جایگاه،  رتبه،  درجه، 
»کرامت  واژه  انگلیسی  معادل  سخاوت.]5[  و  جوانمردی  بخشش،  و  احسان 
انسانی« »Human dignity« است که به معنای شرف، افتخار، استحقاق احترام، 
عنوان، رتبه و مقام، امتیاز و شرافت برجسته می باشد.]6[ در دایره المعارف 
کسفورد، در مورد معنای واژه »کرامت«]7[ چنین آمده است: »واژه  انگلیسی آ
گرفته شده و به معنای شرافت،   "Dignitas" از عبارت التینی )Dignity( کرامت

حیثیت، افتخار و استحقاق احترام است.«]8[

کرامت انسانی انواع 
کرامت بیانگر دو نوع  که  کرامت انسانی، درمی یابیم  با دقت در معانی لغوی 
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کاماًل متمایز از یکدیگر، در موجود انسانی است. برخی از این ویژگی ها  ویژگی 
رتبه، درجه و موقعیت افراد را نشان می دهد. به عبارت دیگر، جایگاه اجتماعی، 
کرامت شاه و شاهزاده  کند. مانند  سیاسی، دینی و خانوادگی افراد را بیان می 
قابل  ارزشی-  یا  و  کتسابی  ا کرامت  -یعنی  کرامت،  نوع  این  مؤمن.  کرامت  و 
کند. اما برخی از این  کاهش یا افزایش پیدا  کتساب و سلب است و چه بسا  ا
ویژگی ها، مثل انسانیت ذاتی انسان بوده، نه قابل سلب از انسان است و نه 
گفته می شود،  که در اصطالح بدان »کرامت ذاتی«  کرامت،  قابل وضع. این نوع 
کرامت دارد:  هیچ رتبه و درجه ای را برنمی تابد. از دیدگاه اسالم، انسان دو نوع 

کتسابی. کرامت ا کرامت ذاتی و 

1. کرامت ذاتی
و  ذاتی  کرامت  به  انسانی  کرامت  تقسیم  ضمن  جعفری،  محمدتقی  عاّلمه 

کتسابی می نویسد: ا
که عبارت است از:  کرامت برای انسان ها ثابت شده است  در اسالم دو نوع 
که با اختیار خود  که همه انسان ها، مادامی  کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی   .1
به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب 
کار انداختن  که از به  کرامت ارزشی  نکنند، از این صفت شریف برخوردارند؛ 2. 
کمال و  نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و  استعدادها و 
کتسابی و اختیاری است. ارزش نهایی و  کرامت، ا خیرات ناشی می شود. این 

کرامت است.]9[ غایی انسان به همین 
»خودمختاری  نظریه  طرح  با  نیز  آلمانی  معروف  فیلسوف  کانت،  امانوئل 
ارزشی  و  انسانی، حیثیت  گوید: »کرامت  انسان« می  اخالقی و استقالل ذاتی 
که دارند،  توانایی اخالقی  که تمام انسان ها به جهت استقالل ذاتی و  است 
کانت به  کرامت، از نظر  به طور ذاتی و یک سان از آن برخوردارند.«]10[ این نوع 
گاه انسان« ارتباط دارد. به نظر می رسد،  طور اجتناب ناپذیر با »عقالنیت خود آ
که دارد، جامعیت الزم را  کرامت ذاتی انسان، به رغم اهمیتی  کانت از  تعریف 
گیرد. بنابراین،  ندارد؛ زیرا افراِد فاقِد توانایی عقالنی و اخالقی الزم را در  بر نمی 
کرد: »کرامت ذاتی به آن نوع شرافت  کرامت ذاتی را بدین شرح تعریف  می توان 
که تمام انسان ها به جهت استقالل ذاتی، توانایی  گفته می شود  و حیثیتی 
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که دارند، به طور فطری و یک سان از آن برخوردار  اخالقی و وجهه و نفخه الهی 
هستند.«

کرامت ذاتی انسان از دیدگاه اسالم عبارت ند از: مهم ترین دالیل 
ْمنا َبِنی آَدَم...« )اسراء: 70( این آیه با صراحت اثبات می  َکّرَ الف. آیه »َو َلَقْد 

گرامی داشته است. که خداوند، فرزندان آدم،  انسان بماهو انسان را  کند 
انسان  از  تر  گرامی  خدا  نزد  چیز  »هیچ  فرمایند:  می  گرامی)ص(  رسول  ب. 
نیست. از پیامبر پرسیدند: حتی فرشتگان؟ حضرت فرمود: آری، چون فرشتگان 

بسان خورشید و ماه مجبورند، ولی انسان مختار آفریده شده است.«]11[
آن  اصحاب  و  پیامبر)ص(  »روزی  فرمایند:  می  حضرت  آن  همچنین  ج. 
که جنازه شخص یهودی را از آن مکان عبور  حضرت در جایی نشسته بودند 
کرد و سپس  دادند. حضرت به احترام جنازه برخاست. چند قدمی او را تشییع 
گفت: یا رسول ال او شخص یهودی  نشست. در این هنگام، یکی از اصحاب 
بود. حضرت فرمود: آیا انسان نبود و در انسانیت با دیگران مساوی نبود؟ برای 
کفار اهل ذمه با شما  گاه فرمود:  کند.]12[ آن  کفایت می  احترام به او، همین 
مسلمانان برابر و مساوی اند و تمام حقوقی که شما دارید، آنان نیز از همان مزایا 
کرده، فرمود:  کید  کفار مانند مؤمنان تأ برخوردارند. در پایان، بر احترام به این 

کنت خصمه یوم القیامه.«]13[ »من ظلم معاهدًا مقرًا بذمته مودیا لجزئیه 
حضرت علی)ع( خطاب به مالک اشتر چنین می فرماید: »در عمق دل  د( 
که  مباش  ای  درنده  چون  مردم  برای  باش.  داشته  دوست  را  مردم  خویش 
یا برادر دینی تواند یا  خوردن آنان را غنیمت شمارد؛ چون آنها دو صنف اند: 
گر مسلمان نیستند، در خلقت مانند تو یک انسان هستند.«]14[ آنچه از این  ا
کرامت  که انسان بماهو انسان، حرمت و  آید این است  حدیث به دست می 
دارد. ازنظر حقوق اجتماعی و شهروندی، بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرقی 
کمال است نسبت به رسیدن به  نیست. همه دارای حقوق مساوی اند. ایمان 
خدا. اما نسبت به شهروندی و زندگی اجتماعی، افراد حقوق مساوی دارند. از 
کن. این همان  این رو، حضرت می فرماید: »از ته دل به همه محبت و لطف 

ْمَنا َبِنی آَدَم....« )اسراء: 70( َکّرَ که خداوند می فرماید: »َوَلَقْد  است 
که امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ای  کند  ه  . محمد بن جعفر العقبی نقل می 
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چنین فرمود: »ای مردم! حضرت آدم)ع( نه بنده ای به وجود آورده و نه کنیزی، 
به بعضی دیگر  را  از شما  اداره بعضی  و  تدبیر  اما خداوند  آزادند.  و همه مردم 
سپرده است.« در این روایت نیز افزون بر اینکه اصالت نداشتن بردگی در اسالم 
که آزادی و آزادگی است،  کرامت عموم انسان ها با اسناد حریت،  ثابت شده، 

تأیید شده است.]15[
کرم)ص( می فرماید: »همه مردم مانند دودمان خداوندی هستند  و. پیامبر ا
خداوندی  دودمان  بر  آنان  سودمندترین  خداوند،  نزد  آنان  ترین  محبوب  و 

است.«]16[
که  زمانی  تا  آَدَم...«،  َبِنی  ْمَنا  َکّرَ َوَلَقْد  »آیه  ویژه  به  این دالیل،  به مقتضای 
کرامت او ذاتی است. روشن  عنوان انسان و بنی آدم، بر او صادق است، حرمت و 
که برخی از عالمان معتقدند،  گونه  کرامت و حرمت ذاتی، همان  که این  است 
کرامت نوعی  نمی تواند بدون حقوق ذاتی برای حقیقت انسان تصور شود؛ زیرا 
ارزش  دادن و ترجیح انسان از جنبه انسانیت می باشد و این معنا، مستلزم آن 
که انسان دارای حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی، مانند حق حیات،  است 

حق آزادی اندیشه و بیان و نظایر آن باشد.
بر همین اساس، نمی توان ِصرف داشتن عقیده خاص را دلیل امتیاز دهی 
گفته می شود  در اعطای حقوق اجتماعی و شهروندی دانست؛]17[ زیرا وقتی 
»انسان کرامت ذاتی دارد«، مراد از کرامت ذاتی، محمولی است که مقّوم موضوع 
که تصور انسانیت انسان بدون آن ممکن نیست. به عبارت  است؛ یعنی چیزی 
که انسان است، از آن  که انسان از آن رو  ج و حرمتی است  کرامت ذاتی، ار دیگر، 
ک و انتزاع از وجود انسان است. هیچ  برخوردار است. این کرامت، غیرقابل انفکا
که حتی با  گونه ای  گونه ارتباطی با عقیده، نژاد، مذهب و مانند اینها ندارد. به 

ارتکاب جرم و جنایت نیز از آدمی سلب نمی شود.
کریم، از جمله آیه 12 سوره محمد و آیه 179  بنابراین، آن دسته از آیات قرآن 
کافران و برخی دیگر از انسان ها را به دلیل استفاده  نکردن  که  سوره اعراف، 
کرده  صحیح از قوای تعقل، تفکر و شنوایی و بینایی شان، به حیوانات تشبیه 
کرامت ذاتی از آنان نیست. در واقع،  است، هرگز به معنای زایل  شدن وصف 
که این قبیل انسان ها، در فرایند تکامل حیات، از  این آیات نشان می دهند 
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مرحله حیات نباتی و حیوانی فراتر نرفته اند.
که خداوند  چنین آیاتی بیشتر ناظر بر ناهماهنگی رفتار آنان با هدفی است 
آدمیان را برای آن آفریده است. در واقع، چون هدف از خلقت جهان، انسان و 
که به این هدف پشت پا می زنند، مورد نکوهش قرار  تکامل انسانی است، آنان 

می گیرند.]18[
این تمثیل ها صرفًا به این دلیل است که این دسته از انسان ها، نفس ملکوتی 
ک،  اند و تنها به  خواب، خورا را در اختیار نفس حیوانی خود قرار داده  خود 
که بی  خشم و شهوت مشغول اند و از حیات انسانی بی خبرند. روشن است 
اعتباری نفس حیوانی، در مقایسه با شرف نفس انسانی و روح الهی مطرح می 
شود، وگرنه خود حیات حیوانی نیز دارای حرمت و ارزش است. مگر حیوانات 
که ما این قبیل انسان ها را  موجوداتی پست، بی ارزش و فاقد هرگونه حق اند 
که حیوانات، موجودات پست و  گونه  کنیم و بگوییم: همان  با آنها مقایسه می 
بی ارزش اند، این دسته از انسان ها نیز مانند حیوانات فاقد هرگونه حرمت و 

حقی هستند؟
در منطق شریعت:

که اعطای وجود  هر موجودی در جای خود، مشمول رحمت الهی است؛ چرا 
که از عدم پا به اقلیم  به تنهایی نشان رحمت الهی بر موجود است و هر ممکنی 
مشمول  گیرد،  می  قرار  که  وجود  مراتب  از  ای  درجه  هر  در  گذارد،  می  وجود 

رحمت رحمانیه حق متعال است.]19[

2. کرامت اکتسابی
که انسان به صورت ارادی و از طریق  کتسابی آن نوع شرافتی است  کرامت ا
کسب  کمال و  کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد،  به 

فضایل اخالقی، به دست می آورد. به عبارت دیگر:
کار  هرچند همگان دارای شئون و حیثیت برابرند، اما انسان قادر است با به 
به  و  نماید  را طی  انسانیت  کمال  مراتب  استعدادهای جمیله خود  انداختن 
ج عالی ارتقا یابد. بدین ترتیب، رفتار انسانی منزلت های متفاوتی را ایجاد  مدار

کنند.]20[ کند. در نتیجه، افراد نسبت به یکدیگر برتری پیدا می  می 
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کتسابی( بر اساس آموزه های دینی،  کرامت )ا مهم ترین معیار و محور این نوع 
ا 

َ
اُس ِإّن َها الّنَ ّیُ

َ
»تقوا و ایمان« است. خداوند متعال در این باره می فرماید: »َیا أ

ْکَرَمُکْم ِعنَد اِل 
َ
أ ِإّنَ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُکْم ُشُعوًبا  نَثی َوَجَعْلَنا

ُ
َوأ َذَکٍر  ن  ُکم ّمِ َخَلْقَنا

ُکْم.« )حجرات: 13( از دقت و تأّمل در این آیه، چند نکته به دست می آید:  ْتَقا
َ
أ

کرامت انسانی  اول اینکه: نژاد، زبان، جنسیت و حریت و رقیت هیچ ارتباطی با 
ندارد.

کرامت ارزشی منحصر نمی داند؛ زیرا از  کرامت انسانی را در  دوم اینکه: این آیه 
کرامت ترین  کرامت اند. اما با  که همه انسان ها دارای  این آیه استفاده می شود 
کرامت مبتنی بر تقوا و ایمان  آنان نزد خدا، باتقواترین آنان است. سوم اینکه: 
ک برتری و امتیاز بیشتر انسان ها نسبت  نزد خدا و در روز قیامت می تواند مال
به همدیگر باشد، نه در این دنیا، به عبارت دیگر، »کرامت ارزشی هیچ تأثیری در 
حقوق اجتماعی ندارد. در حقوق اجتماعی، همه انسان هاـ  صرف نظر از درجه 

گونه حقوق بهره مند هستند.«]21[ ایمان و تقوای آنان ـ  از این 
خداوند در آیات مختلف قرآن، از جمله آیه 126 سوره بقره می فرماید: »َرّبِ 
اآلِخِر  َواْلَیْوِم  ِباِل  ِمْنُهم  آَمَن  َمْن  َمَراِت 

َ
الّث ِمَن  ْهَلُه 

َ
أ َواْرُزْق  آِمًنا  َبَلًدا  َذا  ـَ َه اْجَعْل 

اِر َوِبْئَس اْلَمِصیُر.« از این آیه،  ُه ِإَلی َعَذاِب الّنَ ْضَطّرُ
َ
ُعُه َقِلیاًل ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
َکَفَر َفأ َقاَل َوَمن 

که خداوند بهره مندی از مواهب طبیعی در این دنیا را بر همه  چنین برمی آید 
انسان ها، صرف نظر از ایمان و اعتقاد آنان، مقرر می دارد.

گیری از حقوق طبیعی در این جهان را مردود  اندیشه برتری مؤمنان در بهره 
خواهد  می  خداوند  از  ابراهیم)ع(  حضرت  وقتی  آیه،  این  در  زیرا  شمارد؛  می 
که به خداوند و روز  سرزمین مکه را سرزمین امنی قرار دهد و مردم آن را، آنان 
پاسخ  فرماید. خدای متعالی در  بهره مند  آن  آثار  از   ، اند  آورده  ایمان  قیامت 
کافر شود، ]در این دنیای  که  را  کس  ابراهیم)ع( می فرماید: »هر آن  تقاضای 
کوتاهی بهره مند می سازم و سپس،  فانی و زودگذر از نعمت های خود[ در زمان 

کشانم و چه بد سرانجامی است.«]22[ ]در روز جزا[ به عذاب آتش می 

کرامت ذاتی انسان از دیدگاه اسالم مبانی 
بر  بلکه  اعتباری،  و  قراردادی  امر  یک  مبنای  بر  نه  اسالم،  در  انسان  کرامت 
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که منشأ آن ذات خلقت بشری است و  اساس یک امر هستی شناختی و اصیل، 
کرامت ذاتی  نیز بر مبنای احکام و فرامین الهی توجیه می شود. به عبارت دیگر، 
انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفاهیم و ارزش های بنیادین اخالقی و دینی 

که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم. است 

1. آزادی، اراده و اختیار
کرامت ذاتی انسان، »آزادی اراده  یکی از بنیان های مهم اخالقی و دینی، 
چند  متضمن  اراده،]23[  خودمختاری  و  استقالل  این  است.  اختیار«  و 
دیگر،  عبارت  به  است.  غایتمند  موجودی  انسان  اینکه،  اول  است:  مفهوم 
که  بخش مهمی از این استقالل، معلول غایتمندی انسان است. بدین معنا 
که به جهان هستی معنا می دهد.  انسان غایت جهان هستی است. اوست 
کانت  بنابراین، همه موجودات تابع انسان، برای انسان و در خدمت اویند. 

گوید: در این باره می 
جهان  خود  وجود  و  جهان  در  چیزها  وجود  درباره  فاهمه  ترین  عادی  گر  ا
که همه مخلوقات عالم،  کند  از این حکم خودداری  تواند  کند، نمی  تعمق 
که در سازمان دهی شان مشهود است و علی رغم  علی رغم عظمت هنری 
آدمیان  گر  ا کند،  می  وابسته  یکدیگر  به  غایتمندانه  را  آن  که  پیوندی  تنوع 
کل خلقت برهوتی پوچ و بی حاصل و  نبودند، عبث بود؛ یعنی بدون آدمیان، 

بدون غایتی نهایی بود.]24[
دوم اینکه، انسان توانایی مهار اعمال و رفتار خود را دارد. او می تواند از انجام 
که بدان تمایل دارد، اجتناب ورزد. از جلوه های دیگر این استقالل،  هر آنچه 
کانت، انسان به لحاظ اخالقی این  گذاری اراده است. به عقیده  شأن قانون 
که ضابطه رفتاری او به صورت قانون  کند  گونه ای رفتار  که به  توانایی را دارد 

عام درآید.]25[
کرامت ذاتی انسان، مورد  آزادی، اراده و اختیار به منزله یکی از پایه های مهم 
که از  گرفته است. از دقت و تأّمل در حدیث ذیل،  کید آموزه های دینی نیز قرار  تأ
که »آزادی، اراده  کرم)ص( نقل شده است، به خوبی استنباط می شود  پیامبر ا
کرم)ص(:  ا انسانی است. پیامبر  کرامت  ترین مبانی نظری  از مهم  و اختیار«، 
پرسیدند:  پیامبر)ص(  از  نیست.«  ها  انسان  از  تر  گرامی  خدا  نزد  چیز  »هیچ 
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حتی فرشتگان؟ حضرت فرمود: »آری، چون فرشتگان به سان خورشید و ماه 
مجبورند؛ ولی انسان مختار آفریده شده است.«]26[

2. قدرت تعقل و تفکر
توانایی تعقل و تفکر مستقل، برای تشخیص اینکه چه چیزی به طور اخالقی 
کمک نیروی  درست یا نادرست است، در همه انسان ها ذاتی است. انسان به 
که بیندیشد و تصمیم بگیرد تا نه تنها به زندگی  فطری عقل، این توانایی را دارد 
کس را تشکیل می  که ساختار زندگی همه  خود شکل دهد، با وضع قوانینی 

دهد، به حفظ و ترویج احترام متقابل مردم یاری رساند.]27[
ْمَنا َبِنی آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفی اْلَبّرِ  َکّرَ عالمان و مفسران در تفسیر این آیه »َوَلَقْد 
ْن َخَلْقَنا َتْفِضیاًل« )اسراء:  ّمَ َکِثیٍر ّمِ ْلَناُهْم َعَلی 

َ
َباِت َوَفّض ّیِ

َن الّطَ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ّمِ
که خداوند متعال فرزندان  کرده اند: »مراد از آیه این است  کید  70(، بر این امر تأ
آدم را به واسطه قوه تعقل و تفکر، نطق و قدرت تمیز حق از باطل و صورت زیبا 

کرامت و برتری بخشیده است.«]28[ و تدبیر دنیا و آخرت 

3. داشتن وجهه و نفخه الهی
این  به  تنها  انسان  ذاتی  کرامت  وحی،  بر  مبتنی  کرامت  نظریه  اساس  بر 
که او »آزادی، اراده و اختیار« و »قدرت تعقل و تفکر« دارد، بلکه  دلیل نیست 
که او دارای وجهه و نفخه الهی است؛ یعنی خداوند  به این دلیل نیز هست 
عنوان  به  انسان  ذات  واقع،  »در  و  است  آفریده  خویش  صورت  به  را  انسان 
کائنات  آیینه اسمای الهی، به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر معنوی خود با 
و هستی پیوستگی دارد. بدین ترتیب، او عالی ترین صورت برای هویت حق 

است.«]29[
در آموزه های سایر ادیان آسمانی، از جمله یهودیت و مسیحیت نیز درباره 
کید شده است.]30[ معتقدان به وحی، نه  وجود وجهه الهی برای انسان تأ
انسان را در مقابل خداوند و نه خداوند را در مقابل انسان قرار می دهند، بلکه 
گویند خدای انسان با او نوعی پیوستگی و ارتباط دارد. همین ارتباط و  می 
کرامت  و  حقوق  متافیزیکی  و  شناختی  هستی  اساسی  مبانی  خویشاوندی، 
کند: »این رابطه  انسانی را در جامعه بشری و در یک حکومت دینی تبیین می 
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وِحی"  بسیار مهم و باارزش خداوند با انسان، از آیه شریفه "َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن ّرُ
استفاده می شود.«]31[

4. داشتن جنبه خلیفه الهی
ذاتی  مقام  خداست.  خلیفه  انسان  که  است  دلیل  این  به  کرامت،  این 
که با افعالی مانند فساد و خون ریزی  جانشینی و خالفت الهی، چیزی نیست 
گونه خللی به مقام خالفت الهی  نفی شود. اینها امور عارضی هستند و هیچ  
کنند؛ زیرا وقتی خداوند با فرشتگان در مورد جعل خلیفه در  انسان وارد نمی 
ْرِض َخِلیَفه،« 

َ
َک ِلْلَماَلِئَکه ِإّنِی َجاِعٌل ِفی ال ِإْذ َقاَل َرّبُ گوید: »َو زمین سخن می 

ِفیَها  ُیْفِسُد  َمن  ِفیَها  َتْجَعُل 
َ
»أ آورند:  می  روی  اعتراض  و  پرسش  به  فرشتگان 

ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن«. پاسخ 
َ
َماء.« خداوند در پاسخ می فرماید: »ِإّنِی أ َوَیْسِفُک الّدِ

با  که مقام ذاتی جانشینی و خالفت الهی،  خداوند بیانگر این حقیقت است 
افعالی از قبیل فساد و خون ریزی نفی نمی شود.]32[

گیرد، وجود انسان نیست، بلکه  »در واقع، آنچه در معرض سرزنش قرار می 
که از او سر می زند و فعل انسان از ذات او جداست.«]33[  رفتار و فعلی است 
بنابراین، خداوند انسان را به دلیل داشتن استعداد ذاتی و فطری، برای درک 
تعلیم  دیگر،  عبارت  به  است.  داده  قرار  خود  خلیفه  هستی،  اسرار  و  حقایق 
تکوینی اسرار و حقایق هستی به انسان در ابتدای آفرینش، موجب شده است 

انسان برای احراز این مقام، شایسته تر از فرشتگان باشد.]34[
توان  گفته شد، می  اسالم  از دیدگاه  انسان  کرامت  در مورد  کنون  تا آنچه  از 
که اواًل، انسان مظهر و رمزی از حق، و در واقع، آیینه ای در برابر  گرفت  نتیجه 
وجود الهی است. نابود ساختن و در هم شکستن هر فرد، شکستن آن آیینه و 
کرامت انسان امری ذاتی  جلوگیری از تجلی انوار حق از طریق آن است. ثانیًا، 
کردار آدمی ندارد. بنابراین، رفتار مجرمانه نافی  است و هیچ ارتباطی با افعال و 
کرامت ذاتی  کرامت مبتنی بر وحی در توجیه  کرامت ذاتی انسان نیست. ثالثًا، 
کامل تر است؛ زیرا بر اساس این  انسان نسبت به نظریه های دیگر، جامع تر و 
کرامت ذاتی انسان هم به دلیل آزادی، اراده و اختیار و قدرت تعقل و  نظریه، 

تفکر آدمی، و هم به علت داشتن وجهه و نفخه الهی است.
البته، در بسیاری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، از جمله اعالمیه 
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جهانی حقوق بشر )1948(، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )1966( 
کرامت و حیثیت ذاتی انسان  و حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی )1966(، 
بر اساس همین مبانی، یعنی قدرت تعقل و تفکر، آزادی، اراده و اختیار توجیه 
شده، شناسایی این حیثیت برای همه اعضای خانواده بشری، مبنای آزادی، 
عدالت و صلح در جهان شناخته شده است.]35[ در مقدمه این اسناد، نوشته 
که حقوق مذکور )حقوق بشر(، ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان  شده است 

است.]36[
بنابراین، تکیه بر استقالل ذاتی، شخصیت و وجدان اخالقی انسان، در توجیه 
که ادیان الهی را با  کرامت انسانی در نظام بین الملل حقوق بشر، امری است 
گرایی بیشتر میان آموزه های  آرمان های حقوق بشر پیوند می دهد و زمینه هم 
گفته شد، نظریه  که  گونه  اصیل دینی و حقوق بشر را فراهم می آورد. همان 
کرامت ذاتی  که در تبیین و توجیه  کرامت مبتنی بر وحی، به دلیل جامعیتی 

انسان و حقوق ناشی از آن دارد، بر دیدگاه های دیگر برتری دارد.

گیری نتیجه 
گرفتن آموزه های  کرامت انسانی و در نظر  با توجه به مفهوم و مبانی نظری 
کرامت انسانی در ادیان آسمانی، به ویژه دین اسالم، می توان  دینی مربوط به 
گفت: اواًل، کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافتی است که تمامی انسان ها به دلیل 
داشتن توانایی تعقل، تفکر، آزادی، اراده و اختیار و وجهه الهی، به طور فطری و 
ک و انتزاع  کرامت، یک امر ذاتی و غیرقابل انفکا یک سان از آن برخوردارند. این 
از انسان است؛ یعنی تصور انسانیِت انسان، بدون آن ممکن نیست. تا زمانی 
کرامت انسانی و حقوق فطری  که عنوان انسان و بنی آدم بر او صادق است، از 

ناشی از آن برخوردار است.
ثانیًا، کرامت بشری چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت بر خود یا دیگران 
که انسان  زایل شود. در واقع، آنچه قابل سرزنش می باشد، رفتار و فعلی است 
انجام می دهد، نه ذات او. فعل انسان از ذات او جداست. آن دسته از آیات 
نکردن  استفاده   دلیل  به  را  ها  انسان  از  دیگر  برخی  و  کافران  که  کریم،  قرآن 
کرده  صحیح از قوای تعقل، تفکر، بینایی و شنوایی شان به حیوانات تشبیه 
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کرامت ذاتی از آنان نیست. است، هرگز به معنای زایل شدن وصف 
ثالثًا، تفکر مبتنی بر فاشیسم، نازیسم و اثبات گرایی حقوقی، افزون بر مغایرت 
کرامت نیز در  آن با آموزه های اصیل دینی، با معیارها و موازین عقلی مربوط به 
کرامت ذاتی انسان را مشروط و مقید به عدم  که  تعارض است. رابعًا، رویکردی 
کند، دچار یک نوع پارادوکس است. خامسًا، احترام  ارتکاب جرم و جنایت می 
قدرت  و  انسان  آزادی  و  استقالل  به  احترام  مستلزم  انسان،  ذاتی  کرامت  به 
که حفظ نظم عمومی،  انتخاب، تعقل و تفکر اوست. تنها در موارد استثنایی، 
کند و در  رعایت مقتضیات اخالقی و احترام به حقوق و آزادی دیگران اقتضا می 
کمیت قانون و دادرسی عادالنه و منصفانه، می توان آنها را  چارچوب اصل حا

کرد. محدود 

]۱[. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )شیوه حکومت در اسالم( »تشکیل امت 
و  با دیگر جنبش های اسالمی  المللی و همکاری  گسترش روابط بین  از طریق  واحد جهانی« 

مردمی یکی از هدف های عمده قانون اساسی پیش بینی شده است.
واالی  ارزش  و  »کرامت  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  دوم  اصل  ششم  بند  در   .]۲[

انسانی« یکی از پایه های ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسالمی تلقی شده است.
]۳[. بر اساس اندیشه فاشیسم، ارزش انسان در وابستگی او به دولت است و فرد در خدمت 
کمانه  دولتی است که نسبت به مرگ و زندگی او ابتکار عمل دارد. این دولت است که با اقتدار حا
خود آزادی های عمومی را به افراد بخشیده است. درنتیجه او نیز می تواند به راحتی این آزادی 
ها را از افراد سلب کند. اندیشه فاشیستی یک اندیشه کاماًل ضد فردی است و برای انسان بماهو 
کاماًل بیهوده  گونه اصالت و ارزشی قایل نیست. در این تفکر، حقوق بشر یک امر  انسان، هیچ 
نژاد خاص می داند و معتقد است  او به  را در وابستگی  انسان  ارزش  نیز  نازیستی  است. تفکر 
که زندگی و مرگ او را در اختیار دارد. این جریان فکری،  فرد در خدمت جمعیت و نژادی است 
کاملو انسان های ناتمام و ناقص  انسان ها را با توجه به خصوصیات نژادی، به انسان های 
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گرایی حقوقی نیز ازجمله  کند. رویکرد پوزیتویستی یا اثبات  و موجودات پستدرجه بندی می 
که منکر هرگونه »منبع و منشأ پیشینی« برای حقوق بشر بوده، معتقد است  رویکردهایی است 

گیرد کنند، نشئت می  همه اقتدارات از آنچه حکومت یا مقامات دولتی تعیین می 
و  حق  راسخ،  محمد  ص۱۴۸؛  اساسی،  های  آزادی  و  بشر  حقوق  هاشمی،  سیدمحمد   .]۴[
کارگزاری،حقوق و  ک جروم، »نظریه حقوق بشر«، ترجمه جواد  مصلحت، ص۴۹؛ جی شستا

قضایی دادگستری، ش ۴۰، ص۱۴۴.
کبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ص۱۶۰۷۰. ]۵[.علی ا

.۴۵۶.Henry Campbell, Black,s Law Dictionery, p.]۶[
.dignity.]۷[

.۳۹۸.Oxford English Encyclopeida, p.]۸[
]۹[.محمدتقی جعفری، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب، ص۲۷۹.

 Immanuel Kant, Gruandwork of the Metaphysic, tr. with in trod, H. J. Pato,  .]۱۰[
.۹۷_۹۶.p

کنز العمال، ص۱۹۲. ]۱۱[.علی بن حسام الدین متقی، 
]۱۲[.محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ص۲۷۳.

]۱۳[.علی بن حسام الدین متقی، همان، ص۱۹۲.
]۱۴[. نهج البالغه، ص ۴۲۸

]۱۵[.محمدتقی جعفری،  همان، ص۲۸۲ - ۲۸۳.
]۱۶[. همان، ص۲۹۱.

]۱۷[.حسینعلی منتظری، رساله حقوق، ص۳۷.
مقاالت  بشر )مجموعه  مبانی نظری حقوق  در:  انسانی«،  کرامت  و  نوبهار، »دین  ]۱۸[.رحیم 

دومین همایش بین المللی حقوق بشر(، ص۶۱۳ـ۶۳۲.
کرامت ذاتی انسان، ص۴۳۹ـ۴۴۷. ]۱۹[.سیدرضا فیض، مبانی عرفانی 

]۲۰[.سیدمحمد هاشمی، همان، ص۱۰۱.

]۲۱[.حسینعلی منتظری، همان، ص۳۷.
]۲۲[.)بقره: ۱۲۶(.
.Autonomy.]۲۳[

کانت، ص۸۲. ]۲۴[.منوچهر صانعی دره بیدی، جایگاه انسان در اندیشه 
کانت، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، ص۴۵. ]۲۵[.راجر سالیوان، اخالق در فلسفه 

]۲۶[.علی بن حسام الدین متقی، همان، ص۱۹۲.
کانت، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، ص۴۵. ]۲۷[.راجر سالیوان، اخالق در فلسفه 

]۲۸[.فخرالدین طریحی، مجمع  البحرین، تحقیق سیداحمد الحسینی، ص۱۵۲.
]۲۹[.محی الدین  بن عربی، فصوص الحکم، ص۱۵۱ـ۱۵۲.

]۳۰[.مایکل فیشبین، »تصویر انسان و حقوق افراد در سنت یهودی«، ترجمه حسین سلیمانی، 
همان،  هاشمی،  سیدمحمد  ص۱۷۳؛  یهود،  آیین  در  کیفری  عدالت  سلیمانی،  حسین  در: 

ص۹۶.
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]۳۱[.محمدتقی جعفری، همان، ص۲۸۰.
کرامت انسانی«، روزنامه مشارکت،۱۷- ۱۹ خرداد،  ]۳۲[.سیدهاشم آقاجری، »حکومت دینی، 

۱۳۷۸ ،ص۷.
]۳۳[.محی الدین بن عربی، همان، ص۱۶۷.

]۳۴[.ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۱، ص۱۷۶و۱۷۸.
۴۸ -۳۹ .P .۱۹۹۹ Novak, Michael, » Human dignity, Human Rights,« November. ]۳۵[
عمومی  مجمع   ۱۹۶۶ دسامبر   ۱۶ مصوب  سیاسی  و  مدنی  حقوق  المللی  بین  میثاق   .]۳۶[

سازمان ملل متحد) مقدمه (

کرامت انسانی«، روزنامه مشارکت، ۱۷ـ۱۹ خرداد ۱۳۷۸. آقاجری، سیدهاشم، »حکومت دینی، 
ابن عربی، محی الدین، فصوص الحکم، بیروت،دار الکتب العربی، ]بی تا[.

قضایی  و  حقوقی  کارگزاری،  جواد  ترجمه  بشر«،  حقوق  »نظریه  ک،  شستا جی.  جروم، 
دادگستری، ش۴۰، پاییز ۱۳۸۱، ۱۴۴

جعفری، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب،تهران، دفتر خدمات حقوقی 
بین الملل جمهوری اسالمی ایران، ۱۳۷۰.

کبر، لغت نامه، تهران،دانشگاه تهران، ۱۳۷۳. دهخدا، علی ا
ح نو، ۱۳۸۱. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طر

ح نو، ۱۳۸۰. کانت، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، تهران، طر سالیوان، راجر، اخالق در فلسفه 
کانت، تهران، ققنوس، ۱۳۸۴. صانعی دره بیدی، منوچهر، جایگاه انسان در اندیشه 

طریحی، فخرالدین، مجمع  البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران، المکتبه المرتضویه، 
۱۳۹۵ق.

سلیمانی،  حسین  ترجمه  یهودی«،  سنت  در  افراد  حقوق  و  انسان  »تصویر  مایکل،  فیشبین، 
آیین یهود )مجموعه مقاالت(، قم، مرکز مطالعات و  کیفری در  در: حسین سلیمانی، عدالت 

تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۹۴ق.
کرامت ذاتی انسان« )ترجمه و تفسیر متنی از ابن عربی در باب  فیض، سیدرضا، »مبانی عرفانی 
شرف نفس و تساوی نفوس(، مبانی نظری حقوق بشر )مجموعه مقاالت دومین همایش بین 

المللی حقوق بشر، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲(، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.
کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ضبطه و فسره غریبه بکری  متقی، علی بن حسام الدین، 

حیانی، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ق.
بسته  محمد  در:  اجتماعی«،  نظام  اصلی  مبنای  بشر  »حقوق  محمد،  شبستری،  مجتهد 

نگار،حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.
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مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، تهران، مکتبه االسالمیه، ۱۳۶۵.
اسالمی،  دارالکتب  تهران،  پنجم،  و  سی  چ  نمونه،  همکاران،تفسیر  و  ناصر  شیرازی،  مکارم 

.۱۳۷۷
مصباح، محمدتقی، نظریه حقوقی اسالم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

.۱۳۸۰
منتظری، حسینعلی، رساله حقوق، چ دوم، قم، سرایی، ۱۳۸۳.

تهران،  ایران،  اسالمی  جمهوری  موضع  و  المللی  بین  اسناد  در  بشر  حقوق  حسین،  مهرپور، 
اطالعات، ۱۳۷۴.

دومین  مقاالت  )مجموعه  بشر  حقوق  نظری  مبانی  انسانی«،  کرامت  و  »دین  رحیم،  نوبهار، 
همایش بین المللی حقوق بشر، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴.

هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، چ ششم، تهران، میزان، ۱۳۸۴.
ـــــــ، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان، ۱۳۸۴.

.۱۹۹۵,Harv.l.Rew ,۷۱,Hart, Herbert, Positivism and the separation of low and morals
.۱۹۹۱ ,Campbell, Henry, Black's law Dictionary, U.S.A, West Publisher

.۱۹۹۶ ,English Oxford Encyclopedia, Oxford University press
 Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysic of morals, tr. with in trod, H. J.

.۱۹۴۸ ,Pato, as the moral law, London, Hutchinson

منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2
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کتابشناسی سیره وسنت 
امام رضا )ع(

چکیده
علمی،  مختلف  محور های  و  موضوعات  در  کتابشناسی ها  میان  در   
کتابشناسی در سیره و سنت معصومین از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار 
که مطالعه و تحقیق در سیره و سنت آنها ما را به مسیر سعادت و  است. چرا

هدایت و دوری از ضاللت، راهنمایی و هدایت می کند.
 در میان امامان شیعه ضریب نفوذ سخن و اندیشه امام رضا )علیه السالم(، 
اندیشه های  ح  طر نیست.  کمتر  بقیه  از  است،  دیگران  از  بیشتر  نگوییم  گر  ا
گونه  این  در  ای  واره  ح  طر ارائه  و  ادیان  بزرگان  با  مناظره  در  توحیدی  ناب 
مباحث، ارائه الگویی جدید در باب عصمت انبیاء و تأثیرگذاری آن بر تفکرات 
اهل سنت و همچنین دفاع محکوم و معقول ایشان از مقام امامت، آن هم 
در مجلس مأمون، خلیفه عباسی و در نزد بزرگان ادیان و مذاهب، چهره ای 
باعث شد  کرده است. همین موضوع  ارائه  امام رضا )علیه السالم(  از  پرفروغ 
از دیر زمان به فرمایشات ایشان بذل عنایت ویژه ای شود و در همان قرون 
اخبار  عیون  و  الرضا  طب  الرضا،  فقه  الرضا،  نسخة  الرضا،  مسائل  نخستین، 

گردد.  ح در میان شیعیان  الرضا به عنوان آثار مطر
با  مرتبط  مقاالت  کتابها،  از  لیستی  خود  سهم  به  تا  میکوشد  پژوهش  این 

سیره وسنت رضوی )علیه السالم( راارائه نماید.

محقق: جعفر روحی 
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 مقدمه
به  را  و مطالعاتی خود  کار تحقیقی  به درستی  زمانی می تواند   یک محقق 
که به منابع دست اول آن موضوع تحقیقی دسترسی داشته  سرانجام برساند 
که خود از منابع مرجع ردیف دوم )1( است،  کتابشناسی  باشد. در این میان 

کتابها ی مورد نیاز می کند. کمک بسیاری به محقق در رجوع به 
 1( منابع مرجع دو دسته هستند: دسته اول منابع مرجع ردیف اول که شامل: 

فرهنگ لغت؛ سالنامه ها، دایره المعارف ها، سرگذشت نامه ها و... می شود.
نامه ها،  فهرست  شامل:  که  هستند  دوم  ردیف  مرجع  منابع  دوم  دسته   

دست نامه ها، مقاالت، نمایه ها می شود.
عنوان،  نویسنده،  )نام  کتابشناختی  اطالعات  مجموعه  بهتربه  عبارت  به   
کتاب( آثار  مترجم، محل انتشار، ناشر، تاریخ انتشار، تعداد صفحات یا قیمت 
گاه تحلیلی اطالق می شود و با نظم  چاپی، غیرچاپی، و نسخه های خطی و 

خاصی به قصد استناد و ارائه اطالعات تهیه می گردد.
گردیده است  کتاب شناسی در هر موضوعی یکی از ضرورتهای جامعه علمی   
جدید  موضوعات  دنبال  نه  و  کند  تکراری  کاری  نه  زمینه  این  در  محقق  تا 
با تورق فهرستها و مأخذ شناسی ها می تواند بهتر به موضوعاتی  بگردد. زیرا 
انجام نشده است، پی  آنها  پیرامون  و پژوهش  کنون روی زمین مانده  تا که 

ببرد و راه را برای تولید علم بهتر بشناسد.
گونی  گونا  محدوده تحقیق فهرست نویسی می تواند رویکردها و هدفهای 
از  )علیه السالم(«  رضا  »امام  همچون  موضوعی  پیرامون  و  باشد  داشته 
با  مناظره  آثار،  زندگانی،  نمود.  شناسی  کتاب  می توان  مختلف  جنبه های 
تاریخ  مشهد،  تاریخ  ایشان،  مقدسه  آستانه  تاریخ  مذاهب،  و  ادیان  پیروان 
چاپی،  و  خطی  نسخه های  عقاید،  تفسیر،  حدیث،  طب،  فقه،  خراسان، 
کتاب  این  موضوعات  می تواند  آن  غیر  و  رفته  بین  از  تاریخی  نسخه های 
شناسی باشد. تحقیق پیرامون همه این موضوعات، هم به زمان بسیار نیاز 

دارد و هم در قالب یک مقاله قابل عرضه نیست. 
در میان امامان شیعه ضریب نفوذ سخن و اندیشه امام رضا )علیه السالم(، 
اندیشه های  ح  طر نیست.  کمتر  بقیه  از  است،  دیگران  از  بیشتر  نگوییم  گر  ا

کــتــاب
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گونه  این  در  ای  واره  ح  طر ارائه  و  ادیان  بزرگان  با  مناظره  در  توحیدی  ناب 
مباحث، ارائه الگویی جدید در باب عصمت انبیاء و تأثیرگذاری آن بر تفکرات 
اهل سنت و همچنین دفاع محکوم و معقول ایشان از مقام امامت، آن هم 
در مجلس مأمون، خلیفه عباسی و در نزد بزرگان ادیان و مذاهب، چهره ای 
باعث شد  کرده است. همین موضوع  ارائه  امام رضا )علیه السالم(  از  پرفروغ 
از دیر زمان به فرمایشات ایشان بذل عنایت ویژه ای شود و در همان قرون 
اخبار  عیون  و  الرضا  طب  الرضا،  فقه  الرضا،  نسخة  الرضا،  مسائل  نخستین، 

گردد.  ح در میان شیعیان  الرضا به عنوان آثار مطر
وسنت  منظرسیره  )علیه السالم(از  رضا  امام  کتابشناسی  مقاله  این  در 

حضرتش مورد اشاره قرار میگیرد.
یوسف  بن  سلیمان  بن  داود  روایت  )علیه السالم(،  الرضا  االمام  1-مسند   

الغازی، متوفای بعد از 203 ق. )1(
 2- الفقه یا فقه الرضا، منسوب به امام رضا )علیه السالم(، تحقیق مؤسسه 

آل البیت االحیاء التراث. )2(
مهدی  محمد  تحقیق  الذهبیه،  الرسالة  یا  )علیه السالم(  الرضا  طب   -3  
قم،  و  نجف  الخیام،  مطبعة  و  العامه  الحکیم  االمام  مکتبة  انتشارات  نجف، 

1402ق/ 1982م، 80 ص. )3(
 4-اصول الدین، منسوب به امام رضا )علیه السالم(، رساله ای منسوب به 

امام رضا )علیه السالم(که در عیون اخبار الرضا نیز آمده است.
حسین  شیخ  تحقیق  صدوق،  شیخ  )علیه السالم(،  الرضا  اخبار  5-عیون   
اعلمی، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1404ق/ 1984م. )4(

عصفور  محمد  بن  حسین  شیخ  الرضویه،  العقائد  فی  الوضیه  6-االنوار   
بحرانی رازی )م1216ق(. )5( 

طبرسی  حسن  بن  فضل  روایت  به  )علیه السالم(،  الرضا  االمام  7-صحیفة 
)م548 ق( صاحب مجمع البیان، تحقیق مدرسه امام مهدی)علیه السالم(، 

قم، 1408 ق/ 1366 ش، 327ق. )6(
 8- مکاتیب االمام الرضا، جمع آوری علی احمدی میانجی، انتشارات المؤتمر 
العالمی لالمام الرضا )علیه السالم(، چاپ اول، مشهد مقدس، 1411 ق، 243 ص. )7(
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الصدوق،  مکتبة  عطاردی،  عزیزا...  آوری  جمع  الرضا،  االمام  9-مسند   
تهران، چاپ اول، 1392 ق. )8(

قاضی  الجالوت،  رأس  حدیث  ح  شر یا  الرضویه  الفوائد  علی  التعلیقة   -10  
آثار امام خمینی،  سعید قمی، همراه با تعلیقات امام خمینی، مؤسسه نشر 

1375 ش، 128 ص. )9(
 11- شرح حدیث عمران الصابی، قاضی سعید قمی، تصحیح دکتر نجفقلی 
حبیبی، در مجموعه االربعینیات، نشر آثار مکتوب، 1381 ش، تهران، 432 ص.

)علیه السالم(،  الرضا  االمام  کلمات  من  المستخرجة  الحکم  و  12-االمثال   
رضوی،  قدس  آستان  )علیه السالم(  رضا  امام  جهانی  کنگره  غروی،  محمد 

1409ق، مشهد 616.)10(
 13-الحیاة السیاسیة لالمام الرضا )علیه السالم(، سید جعفر مرتضی عاملی، 

انتشارات داراالتبلیغ االسالمی، قم، چاپ اول، 1398 ق، 511 ص. )11(
 14- حیاة االمام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، سید عبدا... بحرانی، 

مدرسه االمام المهدی، قم، چاپ اول، 1411 ق. )12(
 15-زندگانی امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، و سخنان آن بزرگوار در علوم 

مختلف، نگارش محمدصادق هاشمی، چاپ مؤلف، قم، 1369 ش، 190 ص.
 16- زندگانی امام هشتم، علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، از موسی خسروی، 

انتشارات فروشگاه صحافیان، مشهد، چاپ چهارم، 1348 ش، 304 ص.
اصغر  علی  )علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  هشتم،  امام  زندگانی   -17  

عطائی خراسانی، انتشارات ندای اسالم، مشهد، چاپ دوم، 1376 ش.
)علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  امام  هشتم  پیشوای  زندگانی   -18  

نوشته سید علی محقق، انتشارات نسل جوان، قم، 1357 ش، 224 ص.
 19-در مکتب عالم آل محمد امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، علی 

قائمی، انتشارات امیری، قم، چاپ اول، 1378ش.
ابوالقاسم  از  )علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت  20-زندگانی   
 ،360 جلد،   2 ش،   1334 اول،  چاپ  تهران،  اسالمیه،  کتابفروشی  سحاب، 

396 ص. )13( 
تألیف حسین عمادزاده،  الرضا )علیه السالم(،  زندگانی علی بن موسی   -21

کــتــاب
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جلد،   2 ش،   1360 تهران،  دوم،  چاپ  محمد،  نشر  و  گنجینه  انتشارات 
554ص.)14(

 22- زندگانی علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، از عبدالقادر أحمد یوسف، 
ترجمه غالم رضا ریاضی، چاپ مشهد، 1333 ش، 222 ص.

)علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  هشتم  امام  شهادت  و  23-زندگانی   
تألیف سید عبدالحسین رضایی، انتشارات ندای اسالم، مشهد، 1362 ش، 

433 ص.)15( 
24-زندگانی و شهادت السلطان علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، تألیف 

حسان، انتشارات پدیده، تهران، چاپ دوم، 1346 ش، 312 ص.
 25-الرضا و المأمون و والیه العهد و صفحات من التاریخ العباسی، حسن 

امین، دارالجدید، چاپ اول، بیروت، 1995 م.
محمدجواد  )علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت  سرگذشت   -26  

کتابفروشی اسالمیه، تهران، 1351 ش، 246 ص. نجفی، 
 27-سرگذشت و شهادت هشتمین امام شیعیان امام رضا )علیه السالم(، 

علی غفوری، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی، تهران، 1394 ق
 28- سرچشمه های نور امام رضا )علیه السالم(، سازمان تبلیغات اسالمی، 

تهران، 1369 ش، 256 ص.
 29-سنی المواهب یا شخصیت امام رضا )علیه السالم(، میرزا احمدبن محسن 

عماد خوشنویس اردبیلی، انتشارات فریدون علمی، تهران، 1369 ق، 253 ص.
جعفری،  انتشارات  مقدم،  محمدتقی  سید  هشتم،  امام  شخصیت   -30  

مشهد، 1348 ش، 228 ص.
کاظم )علیه السالم( و حضرت رضا )علیه السالم(، احمد   31-شخصیت امام 
مغنیه، ترجمه سید جعفر غضبان، انتشارات اردیبهشت، تهران، 1338 ش، 

200 ص. )16(
 32- شمس والیت امام هشتم، سید محمدتقی مقدم، نشر فلق، مشهد، 

1360 ش، 400 ص.
 33- مقتطقات من حیاة االمام رضا )علیه السالم(، علی عبدالرضا، مؤسسه 

الوفاء، بیروت، 1404 ق/ 1984م، 206 ص.
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 34- مکالمات حضرت رضا )علیه السالم( با ملل و مذاهب مختلفه، ترجمه 
گیالنی، تهران، 1328ش، 103 ص. حسن شمس 

)علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  والیت  هشتم  ستاره  مناظرات   -35  
شمس الدین عبدالمجید نجفی، مشهد، سال 1352ش، 255 ص.

کانون   36-نگاهی به زندگی حضرت رضا )علیه السالم(، مصطفی مصباح، 
نشر اندیشه های اسالمی، قم، 1369 ش، 104 ص.

محمدحسین  سید  )علیه السالم(،  رضا  امام  حضرت  رهبری  37-نقش   
قم،  اسالمی،  اندیشه های  نشر  کانون  فاسی،  محمدباقر  ترجمه  شیرازی، 

1369 ش، چاپ دوم، 83 ص.
عبدالحسین  )علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  امام،  هشتمین   -38  

رضایی، چاپ موسوی عطری، مشهد، 1351 ش، 255 ص.
الرضا  موسی  بن  علی  هشتم  امام  زندگی  با  شیعه  پیشوای  هشتمین   -39  
)علیه السالم(، محمدباقر ساعدی، انتشارات جعفری، مشهد، 1390 ق، 127 ص.

المطبعة  مقرم،  عبدالرزاق  سید  )علیه السالم(،  الرضا  االمام  وفاة   -40  
الحیدریه، نجف اشرف، 1370 ق، 80 ص.

)علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  امام  زندگانی  در  دقیق  پژوهشی   -41  
محمدباقر شریف القرشی، ترجمه سیدمحمد صالحی، دارالکتب االسالمیه، 

تهران، چاپ اول، 1382ش.
انتشارات  کافی،   42-امام رضا )علیه السالم( اسوه صراط مستقیم، حسن 

میقات، چاپ اول، بی جا، 1366 ش.
امامت،  و  توحید  منادی  )علیه السالم(،  الرضا  موسی  بن  علی  امام   -43  
نگارش محمدجواد معینی و احمد ترابی، بنیاد پژوهش های اسالمی، آستان 

قدس رضوی، مشهد، چاپ چهارم، 1380ش، 208 ص. )17(
بنیاد  حکیمی،  محمد  رضوی،  تعالیم  در  اقتصادی  معیارهای   -44  
پژوهش های آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، 1370ش، 447 ص. )18(
سیدعلی  و  بیرجندی  احمدی  احمد  فارسی،  شعر  در  رضوی  مدایح   -45  
سوم،  چاپ  مشهد،  رضوی،  قدس  آستان  پژوهش های  بنیاد  زاده،  نقوی 

1377 ش، 326ص.

کــتــاب
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ک  گی های امام رضا )علیه السالم(، خصائص الرضویة، عبدالکریم پا  46-ویژ
کوثر، قم، چاپ اول، 1384ش. نیا، انتشارات نسیم، 

 47-مجالس الشیعة در مناقب و مصائب ثامن االئمة، احمد نورانی یگانه 
قمی، انتشارات انصاریان، قم، چاپ اول، 1379ش.

 48-دیدگاههای حضرت امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، سیدمحمدرضا 
مدرسی، مؤسسه فرهنگی - انتشاراتی حضور، قم، چاپ اول، 1375ش.

کاظم مدیر شانه چی، بنیاد   49-چهل حدیث حضرت رضا )علیه السالم(، 
پژوهش های آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1371ش.

شهادت،  تا  ولیعهدی  از  )علیه السالم(  الرضا  موسی  بن  علی  50-زندگانی   
محمدرضا مقدسیان، مجله زائر، سال چهارم، شماره 38، سال 1376ش.

 
مقاالت

کتاب شناسی عبارتند از:  مقاالت چاپی منطبق با موضوعات این 
معرفته«  ا...  عبادة  »اول  عبارت  با  )که  توحیدیه  خطبه  ح  شر و  ترجمه  1ـ   

شروع می شود(، حسن مصطفوی.
سیدجواد  )علیه السالم(،  رضا  امام  مناظرات  در  بیت  اهل  علوم  تجلی  2ـ   

مصطفوی.
کتاب فقه الرضا )علیه السالم(، رضا استاد.  3ـ تحقیقی پیرامون 

 4ـ فرصت والیتعهدی امام رضا )علیه السالم( در نشر معارف اسالمی، محمد 
تقی فلسفی.

 5ـ جنبه های اخالقی و سیره عملی حضرت رضا )علیه السالم(، سید هاشم 
رسولی محالتی.

 6ـ مروری بر پاره ای از سیرت و رهنمودهای اخالقی و تربیتی حضرت رضا 
)علیه السالم(، سید محمدباقر حجتی.

 7ـ مسند االمام الرضا، رضا استادی، )بررسی مسند االمام الرضا )علیه السالم( 
اثر عزیز ا... عطاردی.(

 8ـ مجموعه اآلثار المؤتمر العالمی االول لالمام الرضا )علیه السالم(، مجموعه 
کنگره جهانی امام رضا )علیه السالم(، مشهد، 1406 ق. مقاالت، 
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گیالنی.  9ـ ثامن الحجج و عصمة االنبیاء، محمد محمدی 
لهیه، عبدا... جوادی  اال الفلسفة  و  الرضا )علیه السالم(  10ـ علی بن موسی   

آملی.
 11ـ والیة العهد بین االمام و المأمون، سید جواد شهرستانی.

 12ـ بحث فی علم االمام علی بن موسی الرضا )علیه السالم(، سلیمان یحفوقی.
 13ـ نقش الخواتیم عندی االئمه )علیه السالم(، سید جعفر مرتضی عاملی.

 14ـ قرادة فی فکر االمام الرضا )علیه السالم(، محمد باقر ناصری.
محمدمهدی  )علیه السالم(،  الرضا  بطب  المعروفة  الذهبیه  الرسالة  15ـ   

نجفی.
 16ـ عنصر مبارزه در زندگانی ائمه: سیدعلی خامنه ای، )جلد اول(

 17ـ برخوردهای تربیتی امام رضا )علیه السالم(، جواد محدثی )جلد سوم(
کبری )جلد سوم(  18ـ سکوت از دیدگاه امام رضا )علیه السالم(، غالمرضا ا

شریعتمداری،  علی  )علیه السالم(،  رضا  حضرت  شخصیت  گی های  ویژ 19ـ   
)جلد سوم(

کبری   20ـ اشعار حکمت آمیز منسوب به امام رضا )علیه السالم(، غالمرضا ا
)جلد سوم(

 21ـ بازتاب شخصیت علمی امام رضا )علیه السالم(، احمد شریف، )جلد اول(
جعفری،  محمدتقی  صابی،  عمران  با  رضا  امام  احتجاج  بر  تفسیری  22ـ   

)جلد اول(
رکنی  محمدمهدی  )علیه السالم(،  رضا  حضرت  دانش  فروغ  از  پرتوی  23ـ   

)جلد اول(
علی  )علیه السالم(،  رضا  امام  شخصیت  در  صدر  سعه  و  علمی  روح  24ـ   

شریعتمداری، )جلد اول(
 25ـ مناظرات تاریخی امام رضا )علیه السالم( با پیروان مذاهب دیگر، ناصر 

مکارم شیرازی، )جلد اول(
 26ـ زندگانی حضرت رضا )علیه السالم(، سید زین العابدین فقیه سبزواری، 
مجله نامه آستان قدس، از سال 1339 تا 1341 شمسی به صورت سلسله وار 

در یازده شماره.

کــتــاب
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 نـرم افــزارهـــا
کامپیوتری  الشموس( مرکز تحقیقات  امام رضا )شمس  کتابخانه  افزار  نرم   

حوزه علمیه اصفهان
کامپیوتری نور. گنجینه روایات نور مرکز تحقیقات   نرم افزار 

 نرم افزار در حریم طوس، مرکز تحقیقات ولی عصر)عج(
علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  رضا،  امام  تخصصی  کتابخانه  افزار  نرم   

اسالمی )نور(
 پی نوشتها:

قم،  اسالمی،  تبلیغات  دفتر  حسینی،  جاللی  محمدجواد  سید  تحقیق   )1  
چاپ اول، 1418ق/1376ش، 223 ص.

 2( انتشارات المؤتمر العالمی لالمام الرضا، مشهد مقدس، چاپ اول، 1406 
کتاب اختالف فراوانی وجود دارد. برخی  ق، 446 ص. »درباره نویسنده این 
کتاب الشرایع پدر شیخ صدوق  آن را از امام رضا)ع( دانسته، برخی آن را همان 

کتاب التکلیف شلمغانی می دانند«  دانسته و بعضی آن را 
امام در باب طب درخواست رساله ای نموده و  از  گویا مأمون عباسی   )3 
کتاب، هارون بن  ایشان این رساله را نوشته اند. اولین راوی نام برده شده در 

موسی تلعکبری )م385ق( است.
کتاب درباره احادیث، خطبه ها و نامه های   4( شاید مهمترین و معتبرترین 
متمادی  قرون  در  که  است  صدوق  شیخ  معروف  اثر  همین  رضا)ع(  امام 
کتاب را به خاطر  مورد استفاده علمای شیعه بوده است. شیخ صدوق این 
بن  صاحب  به  و  نگاشته  رضا)ع(  امام  درباره  عباد  بن  صاحب  معروف  اشعار 
عباد اهداء نمود. خطب توحیدی حضرت، مجالس ایشان با بزرگان ادیان و 
مذاهب در دربار مأمون، مکاتیب ایشان به مأمون، محمدبن سنان و غیر آن 

در این مجموعه ششصد صفحه ای آمده است.
 5( تصحیح ابو احمد بن احمدبن خلف بن احمد عصفور بحرانی، انتشارات 

احیاء االحیاء، چاپ اول، بی جا، 1406ق.
 این کتاب، شرح 400 حدیث از امام رضا )علیه السالم( است که امام برای مأمون 

خلیفه عباسی، نوشته است. این حدیث به حدیث شرایع دین معروف است. 
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کتاب قباًل نیز پنج بار با تصحیحات دیگران به چاپ رسیده است. 6( این 
)تهران، 1377ق؛ تهران، به اهتمام آیة ا... بروجردی، یمن، 1353 ق؛ مشهد، 
کتاب دارای 204 روایت از امام رضا از پدرانش  1404 ق؛ مشهد 1406ق(، این 
که با چهل روایت دیگر مستدرک شده است. در چاپ یمن آمده هذه  است 
در  را  صحیفه  و  مسند  لفظ  که  الرضا  علی  االمام  مسند  تسمی  و  الصحیفه 

عبارت آورده است ولی همان صحیفه است.
که در عیون اخبارالرضا، علل الشرایع  کتاب از مکتوبات امام رضا)ع(   7( این 
کتابهای حدیثی موجود بوده است جمع آوری شده است، لذا طب  و دیگر 

کتاب را شامل می شود. الرضا نیز در این مجموعه آمده است و نیمی از 
در  که  را  )علیه السالم(  رضا  امام  به  منسوب  احادیث  تمام  کتاب  این   )8  
کرده و در دو جلد آن را به چاپ  کتابهای خاصه و عامه وجود دارد، جمع آوری 

رسانده است. 
9( این رساله همچنین توسط دکتر نجفقلی حبیبی تصحیح و در مجموعه 

آثار قاضی سعید قمی از سوی نشر آثار مکتوب به چاپ رسیده است.
را  )علیه السالم(  رضا  حضرت  حکمتهای  از  حکمت  و  مثل   180 اثر  این   )10  

کرده است. بررسی 
کتاب در بیروت، انتشارات داراالضواء، سال 1409 ق بوده   11( چاپ دوم این 
خلیلیان  خلیل  توسط  شمسی   1363 سال  در  کتاب  این  همچنین  است. 
ترجمه و در دفتر نشر فرهنگ اسالمی به چاپ رسیده است. عنوان فارسی آن 
کتاب با عنوان زندگانی  زندگانی سیاسی هشتمین امام است. همچنین این 
جامعه  به  وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر  وسیله  به  رضا)ع(،  امام  سیاسی 
کنگره جهانی امام رضا)ع(  مدرسین قم نیز ترجمه و در سال 1365 ش توسط 

به چاپ رسیده است.
کتاب »عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات  کتاب جلد 22   12( این 
که از آن مجموعه خطی جدا و به صورت مستقل و  و االخبار و االقوال« است 

با نام خاص به چاپ رسیده است.
آن  زیاد  حجم  علت  و  دارد  هم  دیگری  متعدد  چاپهای  کتاب  این   )13  

ضمیمه شدن طب الرضا، علل الشرایع و القصیدة التائیه به آن است.

کــتــاب
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کتاب یک بار دیگر در سال 1355 شمسی در شرکت سهامی طبع   14( این 
نیز به چاپ رسیده است.

انتشارات  تهران،  در  شمسی   1346 سال  در  دیگر  بار  یک  کتاب  این   )15  
کتاب طب الرضا )علیه السالم( نیز به  پدیده منتشر شده است. در چاپ دوم، 

آن ضمیمه شده است.
رضا  امام  و  )علیه السالم(  کاظم  امام  زندگانی  پیرامون  کتاب  این   )16  

که با هم به چاپ رسیده است. )علیه السالم( است 
کالمی نزدیک است، اما  گرچه به مباحث اعتقادی و  کتاب، ا  17( ( عنوان 
کتاب بیشتر به زندگانی سیاسی و اجتماعی حضرت پرداخته است. محتوای 

که به مسایل  کتاب الحیاة است   18( این اثر برگرفته از جلد سوم تا ششم 
مالی و اقتصادی اسالم می پردازد.

کامپیوتری حوزه علمیه اصفهان کتابخانه امام رضا )شمس الشموس( مرکز تحقیقات   نرم افزار 

کامپیوتری نور. گنجینه روایات نور مرکز تحقیقات   نرم افزار 

 نرم افزار در حریم طوس، مرکز تحقیقات ولی عصر)عج(

کامپیوتری علوم اسالمی )نور( کتابخانه تخصصی امام رضا، مرکز تحقیقات   نرم افزار 

 سایتهای اینترنتی:

http://www.noordir.com :۱ـ پایگاه اطالع رسانی حوزه 

http://www.andisheqom.com :۲ـ پایگاه اطالع رسانی اندیشه قم 

http://toos.valiasr-aj :)۳ـ پایگاه مرکز تحقیقاتی ولی عصر)عج 

http://ketabeqom.com :کتاب قم  ۴ـ پایگاه 
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عالمه سید ابوالحسن حافظیان

نویسنده: سیده قدسیه فیروز حافظیان 
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نشر  و  عرفان  و  علم  گسترش  و  حافظیان  ابوالحسن  سید  عالمه 
دین اسالم و زبان فارسی در شبه قاره هند

مشهد  در  ش  هـ   1297 سال  در  حافظیان  ابوالحسن  سید  بزرگوار  عارف     
مقدس قدم به عرصه وجود نهاد. پدرش حاج سید میرزا آقا و مادرش بی بی 
معصومه خاتون هر دو از انسان های مؤمن و پارسای زمان خود بودند و چون 
پدرش به ریاضیات و علوم غریبه مشغول بود، او هم شوق و عالقه زیادی به 
گردیده بود سید ابوالحسن  که متوجه عالقه او  این رشته نشان می داد. پدر 
که در آن وقت در مشهد  را به شیخ حسنعلی اصفهانی )نخودکی( طاب ثراه 
کرد تا در محضر وی حاضر شوند و نزد آن استاد فرزانه  اقامت داشت معرفی 

درس بخواند. 
قرار  تربیت  و  تعلیم  تحت  و  پذیرفت  را  او  هم  )نخودکی(  اصفهانی  مرحوم 
در  ها  شب  و  کرد  می  تحصیل  جعفر  میرزا  مدرسه  در  روزها  حافظیان  داد. 
حجره فوقانی صحن عتیق جنب ایوان عباسی به عبادت و ریاضت مشغول 
استادش مرحوم شیخ حسنعلی  نزد  استعداد سرشار،  اثر  زود در  بود. خیلی 
گوی سبقت را از دیگران ربود. استاد در مکتب و  گردید و  نخودکی بسیار مقرب 
کرد  مجلس درسش نور، صفا، وارستگی و آزادی را در سیمای ابوالحسن رصد 
گماشت،  و به هوش و ذکاوت او بیش از دیگران پی برد. و به تربیت وی همت 
سید ابوالحسن خیلی زود مقدمات صرف و نحو، ریاضی، طب، نجوم، هیئت، 
کمالی شایسته و بایسته  گرفت و در هر یک از آنها به  فقه و اخالق و ... را فرا 
کند.  نائل آمد. او در این ایام همیشه مترصد بود از اساتید دیگر هم استفاده 
کشورهای دیگر به  که برای زیارت از شهرهای ایران و  او از عالمان و عارفانی 

گردید. مشهد مقدس مشرف می شدند نیز بهره مند می 
سید  عالمه  عصر  بزرگ  استاد  دو  نخودکی،  حسنعلی  شیخ  حاج  بر  عالوه   
موسی زرآبادی و عالمه حاج سید مظهر حسین هندی، در رشد معنوی استاد 
ُحسن  جهت  به  و  تقوا  و  زهد  واسطه  به  او  داشتند.  بسزایی  تأثیر  حافظیان 
مقدس  مشهد  شهر  خاص  و  عام  افراد  میان  در  خدادادی  و  موروثی  خلق 
گشایان مردم به  از محرمان و مشاوران و مشکل  پایان عمر  تا  و  مشهور شد 

گرفتند. شمار می رفت و از خرمن دانش و ادعیه او عام و خاص بهره می 
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 حافظیان در سرزمین هندوستان
   استاد سید ابوالحسن حافظیان به سبب یک بیماری طوالنی ذات الریه 
که  در اوایل جوانی و شفا یافتن او توسط جد بزرگوارش حضرت امام رضا )ع( 
گرمسیر  که باید در زمستان به  گانه ای دارد، به تجویز اطبا  خود مبحث جدا
کرد و در حدود نیم قرن در  برود، در سال 1316 به سرزمین هندوستان سفر 
کستان یکی از شخصیت های  کرد. او پس از استقالل پا کستان زندگی  هند و پا
خود  ایرانی  ملیت  حفظ  با  و  آمد  می  حساب  به  کشور  این  نفوذ  با  و  علمی 
انجمن  رئیس  ایشان  کرد.  ایرانیان  بخصوص  همنوعان،  به  زیادی  خدمات 
بسیار همت می  آنان  به مشکالت  و  کستان محسوب می شد  پا در  ایرانیان 
او مریدان و عالقه مندان بسیاری در میان دانشمندان و دانشگاهیان  داد. 
کثر مردم آن سرزمین پهناور به او عشق می ورزیدند. خانه او مرکز  داشت و ا
گره از مشکل شان  رفت و آمد مردم بود و او با فروتنی همه را می پذیرفت و 
کستانی دوستی و آشنایی داشته است  گشود. حافظیان با عالمه اقبال پا می 
کردند. آقا سال های آخر عمرشان به فکر  و جریان هایی را از ایشان نقل می 
این  از  نیز  بنویسند حتی صفحاتی  اقبال  برای عالمه  ح حالی  که شر افتادند 
آن  در  تشیع  و  ایران  به  اقبال  گرایش  علل  بخصوص  شد  نوشته  حال  ح  شر

ح حال بررسی شده بود. شر
 روزنامه معروف و پرتیراژ »دان« در هند حدود 50 سال پیش مطالب مفصلی 
و  کرده  تصنیف  را  آن  ایشان  که  رساند  به چاپ  لوح محفوظ  کتاب  مورد  در 
و  »دانشمند  تیتر  با  را  حافظیان  مقاله  آن  در  روزنامه  آن  رسانید.  چاپ  به 

کرده بود. ریاضیدان بزرگ« خطاب 
و  بود  هند  های  کتابفروشی  کثر  ا در  بزرگوار  عارف  این  عکس  روزگار  آن  در   

بسیاری از مردم هند عکس او را در خانه خود داشتند.
ح حال  کتاب »فرهنگ خراسان« بخش طوس در شر  عزیز ال عطاردی در 

ایشان نوشته اند:
معنوی  فیوضات  کسب  و  متعارف  علوم  گیری  فرا و  تحصیالت  از  پس  او   
عازم  زرآبادی،  موسی  سید  و  نخودکی  مرحوم  جمله  از  اساتید  محضر  از 
گردید او در هندوستان به محافل  کشور پهناور مقیم  هندوستان شد و در آن 
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والیات  و  شهرها  کثر  ا در  و  شد  نزدیک  عرفان  و  ادب  و  علم  اهل  مجالس  و 
شد  آشنا  گون  گونا طبقات  با  و  پرداخت  تفحص  و  تحقیق  به  هندوستان 
حافظیان پس از مدتی اقامت در هند یکی از شخصیت های بزرگ مسلمان 

گردید و در همه شهرها و والیات مشهور شد. کشور  در آن 
تأثیر  را تحت  او هندوهای بسیاری  گیرا و روش اسالمی  کالم  راه درست و   

کرد. اسالم قرار داد و مسلمان 
کرد  گون را سیاحت  گونا کناف هندوستان، شهرها و والیات   او در اطراف و ا
و  کیش«  »ریشی  و  کرد. در شهرهای »هردوار«  کنار هند دیدن  و  گوشه  از  و 

کرد. گفتگو  گنگ با مرتاضان بزرگ هند مالقات و  کنار رود  »لچمن جوال« در 
در  کرد.  پیدا  را  کمال  صاحب  عالمان  هندوستان  سراسر  در  حافظیان   
کرد و دین اسالم را در  گردش  کشمیر و سرزمین پهناور هند  مناطق مختلف 
آن  ح  شر که  گرویدند  اسالم  به  بسیاری  هندوهای  و  داد  ترویج  سرزمین  آن 
کماالت این سید بزرگوار  کرامات و  که  مفصل است و فرصتی طوالنی می طلبد 

را در سال های اقامت در شبه قاره هند به رشته تحریر بیاوریم.
 

ازدواج و خانواده
و  پدر  و  مهربان  بسیار  فردی  خود  خانواده  میان  در  حافظیان  استاد     
همسری پر عطوفت و واقعًا با رفتار و منشی اسالمی بود. امور زندگی داخلی 
و اداره و تربیت فرزندان به دست بانوی ارجمند و با تدبیرش بود و با اینکه 
که داشتند و به تجویز پزشکان در زمستان و  ناراحتی تنفسی  آقا به واسطه 
کستان می رفتند همسرشان با درایت فرزندان را  هوای سرد به سفر هند و پا
کوشید و  کماالت آنان می  کرد و در  در مسافرت های زمستانی پدر اداره می 

آنان را به ثمر می رساند.
توصیه  به  هندوستان  در  اقامت  زیاد  های  سال  از  بعد  حافظیان  البته   
که از استاید  دوستان و مریدان خود با دختر پروفسور میرزا »علی نقی شریفی« 
از  و  کرم)ص(  ا پیامبر  نسل  از  دختر  این  کردند.  ازدواج  بود،  بمبئی  دانشگاه 
کشمیر بود. بعد از ازدواج، ایشان  نوادگان میرسید علی همدانی عارف بزرگ 
در  و  شده  نوشته  اعداد  علم  در  محفوظ  )لوح  محفوظ«  »لوح  تکمیل  برای 
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کشمیر رفتند و »لوح محفوظ«  کتاب مهمی است( از بمبئی به  موضوع خود 
کشمیر به پایان رساندند و به بمبئی برگشتند و با  را بعد از مدتی طوالنی در 
همسر خود بعد از سالیانی عازم ایران و مشهد مقدس شدند و به شهر زادگاه 

خود بازگشتند و در این شهر مقیم شدند.
 

کستان حافظیان در پا
کراچی  کستان به  کشور پا آزادی هندوستان و تأسیس  از     حافظیان پس 
شناسنامه  و  بود  ایرانی  اینکه  با  او  گردید.  مقیم  شهر  این  در  و  شد  منتقل 
کردند  کستانی تلقی می  ایرانی داشت ولی مسلمانان او را هندی و در اواخر پا
کستان و همکاری با رجال مسلمان و شیعیان هند همکاری  او در تأسیس پا
عرفان  اهل  اینکه  با  حافظیان  ابوالحسن  سید  کرد.  می  مساعی  تشریک  و 
شغل  به  کراچی  در  شناختند  می  عنوان  این  به  را  او  مردم  و  بود  معنویت  و 
تأمین  تجارت  و  کار  و  کسب  راه  از  را  خود  زندگی  و  بود  مشغول  هم  تجارت 
هزار  دهها  و  کرد  نمی  استفاده  هرگز  تبرعات  و  شرعیه  وجوهات  از  و  می کرد 

گرم او سود می بردند. مسلمان از شیعه و سنی او را می شناختند و از نفس 
 محقق اندیشمند، استاد »عطاردی« در کتاب »فرهنگ خراسان« می نویسد: 
کراچی  کستان با وی آشنا شدم و در منزل او در  در سفر اول به شبه قاره هند و پا
کردم و از وی برای تحقیق و تتبع و مطالعات اسالمی  برای اولین بار او را مالقات 
با رجال علم و ادب و مدیران  تا مرا  کردم  از وی درخواست  و  کمک خواستم 
کند. در مالقات  که اغلب از آشنایان و عالقه مندان او بودند، آشنا  کتابخانه ها 
کتاب الغدیر را به  نخستین پیام مرحوم شیخ عبدالحسین امینی مؤلف بزرگ 
گفت حضرت آقای امینی )عالمه امینی( به من فرمودند: »در  وی رسانیدم و 

کستان است.« کلید هند و پا که او  کراچی نزد آقای حافظیان بروید 
 

کشمیر بنای مسجد در 
کشمیر برای شیعیان محله »گرو بازار« مسجدی     حافظیان در شهر سرینگر 
ساخته است و این مسجد برای شیعیان آن محل بسیار مورد استفاده می 
و  باشد  زیادی می  آبادی های  و  کوهها  کشمیر  »ترال«  کوه  دامنه  در  باشد، 
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کنند. آنها سمت قبله را به درستی تشخیص نمی  گروهی در آنجاها زندگی می 
کردند و قبله را  دادند. در آنجا برجی مربعی ساختند و سنگی در آنجا نصب 

روی آن سنگ مشخص نمودند.
گفتند. او قبل از اینکه   حافظیان را در هندوستان ابوالحسن مشهدی می 

کند به ابوالحسن مشهدی معروف بود. کستان مهاجرت  به پا

 منبع: ماهنامه پیام زن شماره 210 
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کم مانند روزگار ما استاد حاج سید ابوالحسن  از انسان های ممتاز و بسیار 
حافظیان مشهدی است. وی در مشهد در خاندان سیادت و تقوی، دیده 

گشود. به جهان 
گرفتن ادبیات، ریاضی، طب قدیم، نجوم، هیئت، فقه  در آغاز تحصیل به فرا
گشت، و از  و اخالق پرداخت، لیکن بزودی وارد ریاضت و تحصیل علوم غریبه 

گردید.  برخی استادان بزرگ بهره مند 
از جمله  گشت،  کسانی چند دوست  با  استاد حافظیان، در حوزۀ مشهد، 
و  ذکر مقامات  با  که  بود  و همین دوست  قزوینی  مرحوم حاج شیخ مجتبی 
مربی  و  عامل  عالم  آن  متوجه  را  وی  زرآبادی،  موسی-  سید  علوم  و  کرامات 
و  لت  دال به  حافظیان  آقای  تا  گردید  باعث  چگونگی  همین  و  کرد.  کامل 
محضر  به  و  کند،  مسافرت  قزوین  به  قزوینی  مجتبی  شیخ  حاج  همراهی 
کسب مسائل و مراحلی بس مهم تر از آن چه تا آن  حضرت سید نیز برسد و به 

هنگام بدان رسیده بود نایل آید. 
و  بود،  شرعی  سلوك  به  متعبد  و  بزرگ  کشان  ریاضت  از  حافظیان  استاد 
انقالب(،  )صحن  رضوی  عتیق  صحن  فوقانی  حجره های  از  یکی  در  سال ها 

مقاله عالمه محمد رضاحکیمی 
دربارۀعارف بزرگوار سید ابوالحسن حافظیان 

نویسنده: سیده قدسیه فیروز حافظیان 
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حجره های روبه قبله در سمت شمال شرقی، به عبادات و ریاضات اشتغال 
بزرگان اهل نفس و دعا، و استاد مسلم علوم غریبه بود.  از  ورزیده بود. وی 
ح و تفسیر لوح  کتابی »شر از آثار ایشان، یکی »لوح محفوظ« است و دیگری 
کنون این لوح  کسی تا  گمان نمی رود  که   َاالسماء«، 

ّ
محفوظ« و نیز لوح »ُجَنَه

کمال و زیبایی نوشته باشد. دربارۀ رموز علمی و خواص  را به این صحت و 
گفته آید.  روحانی این الواح باید در جای خود سخن 

کوتاه دربارة زندگی خویش  استاد، به خواهش یکی از دوستان شرحی بسیار 
با قلمی ساده و صمیمی مرقوم داشته است. بدنیست بخشی از آن نوشته را 

در اینجا بیاوریم ) با تغییری اندك(: 
سید ابوالحسن حافظیان در سال 1282هـ.ش در مشهد مقدس پیدا شد. 
و  فقه  هیئت،  نجوم،  طب،  ریاضی،  نحو،  و  صرف  مقدمات،  به  بلوغ  از  قبل 
ریاضت  به  پدر  از  اعمال  بعضی  دیدن  از  گردید.  مشغول  اساتید  نزد  اخالق 
شیخ  حاج  پدر  سفارش  به  نمود.  پیدا  وافری  شوق  )ریاضتی(  عملیات  و 
گردی خود، به ریاضات، قبول فرمود.  حسنعلی اصفهانی ـ طاَب َثراه ـ او را به شا
مرتب روزها برای تحصیل علم در مدرسۀ »میرزا جعفر« )در ضلع شرقی صحن 
عتیق رضوی- صحن انقالب(، و شب ها در حجرۀ فوقانِی صحن عتیق، جنب 
ایوان عباسی، مقابل »بقعۀ مطهره« به عبادات و ریاضات اشتغال داشت... 
عملیات  و  دعوات  از  کرد.  پیدا  عوام  و  خواص  بین  در  تامی  شهرت  بتدریج 

روحانی او عوام و خواص بهره مند می شدند. 
بود. وی در  نیز مشغول  به خدمت حاج سید مظهر حسین هندی  مدتی 
گوشۀ صحن نو )صحن آزادی فعلی(، حجرات فوق  اواخر عمر )در مشهد(، در 
آب انبار )در ضلع جنوبی( را منزل خود قرار داده بود، ومشغول به ریاضت های 

شرعی بود.... 
در سال 1347، باتفاق مرد بزرگ، حاج شیخ مجتبی مدرس قزوینی ـ طاَب 
موسی  سید  حضرت  جلیل،  سید  و  بزرگ  استاد  زیارت  و  مالقات  برای  َثراه ـ 
گذشته به  َثراه ـ به قزوین مسافرت نمودند.... آنچه در مدت  زرآبادی ـ طاَب 
گویا مقدمه بود از برای رسیدن به آن سید بزرگوار، بعد از  آن موفق شده بود، 
گشت، صاحب مکاشفات و ضمیری روشن شد،  کاملی موفق  آن، به ترقیات 
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گشت. سالی یك  که آثار و عالئمش بر همه ظاهر  گردید،  و قوۀ ارادی او قوی 
مرتبه به سفر قزوین موفق می شد. 

به  ماه   6 و  سال   10 تا  و  نمود،  مسافرت  هندوستان  به  1351هـ.ق  سال  به 
کنار هند نمود. از مرتاضین  گوشه و  کاملی از هر  ایران مراجعت نکرد. سیاحت 
کنار  در  و....(  )هردوار  مرتاضین  مخصوص  شهرهای  در  هند،  مخصوص 
کرد. در هردوار، در  که دریای مقدس هندوهاست دیدن  گنگا )گنگ(،  دریای 
کرد، در بت خانه ـ پشت به بت روبه قبله ـ نماز خواند و بعد از  گنگا غسل  آب 
کرد. مرتاضین زیادی استماع  نماز به صدای بلند و لحن عربی، قرآن قرائت 

کرده و متأثر شدند..... 
گرو بازار، مسجد مختصری  کشمیر برای شیعیان، در محلۀ  در شهر سرینگر 
و  کوه ها  کشمیر،  ترال  کوه  دامنه  در  بود.  احتیاج  مورد  بسیار  که  ساخت 
کوه »صوفی پوره«  که قبله را نمی دانستند. برباالی  آبادی های زیادی است 
که از هر طرف قبله مشخص شده است. در آن جا  برجی مربع از سنگ ساخت 
نوشته است: »2 رکعت نماز بخوانید، حاجت از خدا بخواهید«، در این ایام، 
از اطراف، هرکس هر حاجتی دارد آن جا رفته و دعا می کند، از سنی و شیعه، و 
گذارده اند. همه ساله در شب نیمه شعبان چراغانی  اسم آن محل را »آستانه« 
که یکی از عجایب علمی است،  که از دور پیداست. »لوح محفوظ« را،  می کنند 

کرده است.  وی در همان سرزمین تصنیف 
کنون برآن مرقد  که ا که ضریح مبارك حضرت امام رضا)ع(  یادآوری می کنم 
ملکوتی قرار دارد. از آثار مرحوم استاد حافظیان است. ایشان حدود 40 سال 
پیش، به فکر اقدام دربارۀ تعویض ضریح قبلی ـ که فرسوده شده بود ـ افتاده، 
و  رضوی  قدس  آستان  کمك های  و  کستان  پا معتقد  مردم  کمك  با  سپس  و 
کار ساختن  کرد. و پس از اتمام  مردم ایران برای ساختن ضریح جدید اقدام 
ضریح مطهر، به وسیلۀ هنرمندان اصفهانی و مشهدی، و انتقال دادن ضریح 
سابق به موزۀ آستان قدس رضوی، ضریح جدید پرده  برداری شد، و به بارگاه 
بیشتر بخشید.  )ع( جلوه هایی  علی بن موسی الرضا  ابوالحسن  امام  پر جالل 
گشت و از این  که نصیبش  که استاد حافظیان)ره(، از این توفیق  به یاد دارم 
که به این بارگاه ملکوتی و حرم روحانی انجام داد، بسیار شادمان بود  خدمتی 
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و خدای متعال را شکر می گذارد. 
موسی  سید  مرحوم  به  رسیدن  و  قزوین  به  سفر  جریان  حافظیان  آقای 
که به یاد آن  کرده است. اینك مناسب است  زرآبادی را اشاره وار در ابیاتی ذکر 

بزرگان و وارستگان، شماری از آن ابیات در این جا آورده شود: 

کن  نفس اماره به فرمان  کن    ای جوان خدمت بزرگان 

کر باش  کنند شا گر قبولت  بهر خدمت همیشه حاضر باش  

صاحب معرفت، قرین سداد  مجتبی شیخ عالم و استاد   

اوستاد معارف قرآن  واجد سر حکمت ایمان   

گه ز حکمت رضوی  گشته آ در جوار رضا)ع( به فیض خفی،   

وزرسوم و فنون یونانی  گذشت از علوم عرفانی    بر 

سر به درگاه علم صادق)ع( داشت  جان سوی مطلق حقایق داشت  

راه آموز سر ملك بقا  بد مربی به جمع اهل صفا   

کار من بودی  متوجه به  که یار من بودی    روزگاری 

بعد شرحی و مدح و منقبتی  روزی از روی لطف و مرحمتی   

کسی به سال و مهی  که نگوید  گهی    گاه و  گفته های  گفتی از 

کن  کیزه را تو تزئین  قلب پا کن    حالیا یك سفر به قزوین 

واقف راز ها ز قبل سؤال  کمال   بین چه دریای علم و فضل و 

صاحب نفس مطمئن و حکیم  راد مردی بزرگوار و علیم   

شدم از آن فرشتۀ انسان  چون رسیدم به خدمتش حیران  

گه به قیام  گه سجود و رکوع  در حقیقت نمونه ای ز امام   

که بود نهفت  خاصه  زان علم ها  گفت    کجا توانم  من ز علمش 

ندرم پردۀ مقال او  بگذرم از بیان حال او   

ظرف خود پر نمودم بردم  َمّن وَسلوی ز سفره اش خوردم   

 *****
که آقای حافظیان، در »معارف اعتقادی« و »حقایق مبدئی  کنم  باید اشاره 

معــاریــف



146

کتــاب مــاه

رسیده  باالیی  بسیار  مراتب  به  روحانی«،  شریف  »دریافت های  و  معادی«  و 
که حاصل جوهر روحی قوی و استعداد ممتاز ایشان بود و نتیجۀ درك  بود، 
محضر بزرگان، و سیر آفاق وانفس، و به ویژه عبادات و ریاضات شرعی و اذکار 
که، همواره در همۀ احوال بدان ها اشتغال داشت، و خود دارای  وختوماتی 
برای  گاه گاه  را  آن ها  از  برخی  که  اهمیت،  با  بسیار  بود  تصرفاتی  و  مشاهدت 
دوستان ـ و از جمله این ناچیز ـ بیان می داشت. اموری مهم نیز خود اینجانب 
گشت. و در طول سالیان دراز ـ حدود 50  کرد و مطلع  از خود ایشان مشاهده 
کستان  پا و  هند  در  و  ایران،  شهر های  دیگر  و  مشهد  در  بسیار  کسانی  سال ـ 
و  گشتند،  بهره مند  ایشان  ادعیه  و  روحانیت  از  جهان،  از  دیگری  نقاط  و 

کارهایی سترگ رفت.  گشت، و  مشکالتی بسیار رفع 
و  احوال  نوادر  و  ایشان،  مضمون  پر  و  روحی  زندگی  جزئیات  که  افسوس 
نیافته  ایشان، تدوین  اعمال و خدمات، و سرگذشت سیرها و سیاحت های 

است، خود چیز هایی مرقوم داشته اند لیکن بسیار اندك است. 
باری ایشان نیز، در مبانی اعتقادی )مانند استاد خود سید موسی زرآبادی، و 
دوست خود شیخ مجتبی قزوینی خراسانی(، تفکیکی بودند، و در مراحل سلوك 
نیز مواظبت بر »سلوك شرعی« داشتند، و از »سلوك صناعی« بدور بودند، البته 
کستان،  که در ایران و پا ایشان اهل تدریس و تألیف نبودند، و اشتغاالت فراوانی 

گرفته بود.  در سایر شئون خویش داشتند، همۀ اوقاتشان را فرا
ایشان  بود.  خلق  به  خدمت  مصروف  حافظیان)ره(  استاد  مرحوم  همت 
کرده و قدرت روحی  کسب  که  کماالتی را  کشیده بود، و علوم و  که  ریاضاتی را 
آورده  بدست  توجهات ـ  و  توسالت  و  شرعی  عبادات  و  ریاضات  پرتو  در  را ـ که 
بود، با تواضع و فروتنی، در خدمت مردم قرار داده بود، و راه قرب به »خدا« 
و  می گذاشت،  نیرو  بس  را  این  در  و  می دانست.  خدا«  »خلق  به  خدمت  را 

صبوری می ورزید، و خوش رویی نشان می داد. 
خانه  در  و  می نشست،  خانه  در  چهارشنبه(،  و  )یکشنبه  روز  دو  هفته ای 
سخن  و  می نشست  ایشان  نزد  و  می آمد  شرایطی  هر  با  هرکس  و  می کرد،  باز 
در  ایشان  با  را  بستگان خود ـ  و  فرزندان  زندگی خود ـ یا  و مشکل  دل خویش 
گرفتار،  میان می نهاد. و آقا پس از شنیدن متواضعانۀ درد دردمند و مشکل 



147

به چارۀ آن می پرداخت، و بدون طمع و چشم داشت ادعیۀ الزم برای هر امر 
کمال صحت و ظرافت ـ در اختیار مردم قرار  را ـ که خود تهیه می کرد، آن هم با 
می داد، و هرگاه دستورالعملی نیز ضرورت داشت آن را می گفت و می آموخت. 
گرفتند، و  گشتند و نتیجه  کسان از آن دعا ها و دستورها بهره مند  و چه بسیار 
که این خود  گردید،  مشکل آنان ـ یا صد درصد یا در حدی قابل قبول ـ برطرف 

که اشخاص و موارد، ثبت دفتری نگشته است.  داستانی دراز دارد، و دریغا 
استاد حافظیان در مورد آن چه می دانست و می توانست )که »توانا بود هرکه 
که از استادان بزرگ آموخته بود، دعاها، ختم ها  دانا بود«(، و علوم و اسراری 
کشیده بود )و  که اجازاتی دربارۀ آن ها داشت و ریاضات آن ها را  و نسخه هایی 
کسانی طالب  گر  برخی بسیار مهم بود(، به طور نوعی، مضایقه ای نداشت و ا
همین رو  از  می آموخت.  و  می گفت  می شدند  یافت  عامل  و  مستعد  و  اهل  و 
گرفتند و بهره هایی بردند. این مرد بزرگ، همیشه  کسانی از ایشان چیز هایی 
که به دست آورده بودو  کرد، و آنچه را  به یاد خلق خدا بود و خدمت ها به مردم 
کارافتادگان و مشگل داران  از  گرهی  گشودن  به خلق و  راه راحت رسانی  در 
بزرگوار ...... رضوان ال  آثار وجودی این  گذاشته بود و بدینگونه بوده است 

علهینم اجمعین.
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