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   تقابلی میان عّزت و کرامت وجود ندارد 
عّزت، یک »کرامِت اجتماعی شده« یا »کرامِت حداکثری« است. 

کرامتی است امتدادیافته از سمت فرد به سمت جامعه.

   عّزت، همیشه در نسبت با »دیگری« رخ می دهد 
ما با کرامت انسانی به دنیا می آيیم، اما عزيز آفریده نشده ایم؛ 

کرامت، ذاتی و عّزت یک امر اکتسابی و کاماًل اختیاری است. 
اگر انسان در گوشه ی اتاق تنها باشد ارزش ذاتی و اخالقِی نفسانی 

خود را دارد و برای حفظ آن نیاز نیست زیست اجتماعی داشته باشد 
اما زمانی عزيز می شود که در نسبت با دیگری جایگاهی پیدا کند.

   چگونه می شود با از دست دادن ها
به یک امر وجودی مثل عّزت رسید؟

یكی از نقاط پیوند عّزت با بحث امداد، اين است که عّزت یک
امر  وجودی از جنِس داشتن است، ازخودگذشتگی یک امر عدمی 

و از جنِس نداشتن؛ چه در جايی که ازخود گذشتگی می کنیم 
و چه جايی که همدردی می کنیم.
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   مبحث اصلی مدد  رسانی
حفظ و توسعه ی عّزت است 

امدادگر و مددجو هر دو باید در جامعه عّزت داشته باشند؛
فرایند امداد نیز به گونه ای باشد که زمینه ی امدادگری عّزت مندانه 
محقق شود؛ مددرسانی برای حفظ عّزت بر دیگر موارد اولویت دارد

 چون کسی که در مرحله ی آسیب دیدگی است
در آستانه ی ذلت پذيری قرار می گیرد.

   فقدان عّزت و کرامت 
مهم تر از فقدان اموال فرد مددجو است

عّزت امری اجتماعی و نسخه ای رشد یافته از کرامت است.
از نظر اختالالت اجتماعی، فقدان عّزت و شكنندگی که فرد مددجو 

به دلیل درخواست کمک پیدا می کند
هیچ گاه بر اثر ورشكست شدن برایش ایجاد نمی شود. 

   از کرامت، تمدن به وجود نمی آید
بلکه عّزت تمدن می سازد

با کمک و حضور انسان های با کرامت به تنهايی موج اجتماعی 
ایجاد نمی شود بلكه انسان های عّزت مند می توانند تمدن بسازند.
اگر یتیمی عزيز بشود می تواند پیغمبر شود، تمدنی به وجود بیاورد

و یا موجی جهانی ایجاد کند.
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بــرای درک ارتبــاط میــان عــّزت و امــداد و جای گــذاری عــّزت در فراینــد امــدادی 
ابتــدا بــه نكتــه ای اشــاره خواهــم  کــرد و ســپس مقدمــه را بــر مســئله ی امــداد و 
ــط  امــداد فرهنگــی تطبیــق می دهــم. مــن پیــش از اینكــه در موضــوع عــّزت و رب
آن بــا امــداد بیندیشــم، فكــر نمی کــردم وقتــی بحــث عــّزت وارد شــبكه ی امــداد 

ــد. ــته باش ــی داش ــد پیچیدگ ــدازه می توان ــن ان ــود، اي می ش
ابتــدا در ايــن مقدمــه یــک بحــث مفهومــی داریــم کــه البتــه نمی خواهــم روی آن 
تأکیــد جــدی داشــته باشــم. مســلمًا تعاریــف مختلفــی می شــود از منظــر قــرآن، 
روایــت و فلســفه ی اخــالق دربــاره ی موضــوع عــّزت و کرامــت مطــرح کــرد. ولــی در 
هیچ کــدام از ايــن تعاریــف، تقابلــی میــان عــّزت و کرامــت وجــود نــدارد؛ بــه ايــن 
ــا  ــا عــّزت. عــّزت یــک »کرامــِت اجتماعی شــده« ی ــا کرامــت ی معنــا کــه بگويیــم ی
به تعبیــری یــک »کرامــِت حداکثــری« اســت. یــا بــه تعبیــری عــّزت، کرامتــی اســت 

ــه از ســمت فــرد به ســمت جامعــه. امتدادیافت

طول و عرِض عّزت
در مختصات اجتماعی

 کرامت
ــورد  ــان و م ــِس انس ــودن نف ــمند ب ــّزت، ارزش ــت و ع ــی کرام ــترک معناي ــه مش وج
احتــرام بــودِن آدمــی اســت. البتــه امــروز نمی خواهیــم بــه مناقشــات معنايــی 
ــوان ايــن تعریــف را به عنــوان  ــم؛ پــس می ت ــا کرامــت بپردازی در حقیقــِت عــّزت ی

ــت. ــر گرف ــث در نظ ــن بح ــرای اي ــرض ب پیش ف
مايــر)1( در دانشــنامه ی اخــالق، در مقالــه ای بــا موضــوع کرامــت انســانی، کرامــت 
را در دو رتبــه بررســی می کنــد: در رتبــه ی اول، کرامــت انســانی را ُبعــد ذاتــی و 
انســانی  اخالقــی  و  ذاتــی  بعــد  می رســد  به نظــر  می دانــد.  انســان ها  اخالقــی 
کرامــت  بــا  مــا  کــه  معنــا  به ايــن  می شــود.  حــادث  اختیــاری  غیــر  به صــورت 
انســانی به دنیــا می آيیــم، ولــی حفــظ و بقــای کرامــت و اینكــه چنیــن کرامتــی 

)1( چارلز ماير . استاد دانشگاه هاروارد
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در مــِن فــرد باقــی بمانــد، اختیــاری اســت. امــام علــی)ع( می فرمایــد: »اکــِرم 
نفســَک عــن کل َدنّیــه«)1( یعنــی »نفــس خــودت را از هرگونــه پســتی حفــظ کــن و 
کریــم بــدار.« ايــن ُبعــد از کرامــت، در حــدوث، غیــر اختیــاری و در بقــا، اختیــاری 
ــاق  ــد. یعنــی اگــر شــما در گوشــه ی ات ــردی به شــمار می آی ــی یــک امــر ف اســت ول
تنهــا باشــید ارزش ذاتــی و اخالقــِی نفســانی خــود را داریــد و بــرای حفــظ چنیــن 

ــد.  ــر ببری ــی به س ــت اجتماع ــه در زیس ــدارد ک ــرورت ن ــی ض کرامت
در ايــن مقالــه بحــث داشــتِن رتبــه ی بــاال در سلســله مراتــب اجتماعــی نیــز 
مطــرح می شــود. در ايــن بخــش به معنــای عــّزت نزدیــک می شــویم، زيــرا کرامــت 
نفســانِی انســان بــه حــوزه ی اجتماعــی وارد می شــود. در ايــن بخــش کرامــت را 
ــا »Human Honor« بیــان می کنــد. البتــه در  ــا »Human Dignity« و عــّزت را ب ب
 »Honor« اســت تــا »Dignity« تفكــر مســیحی و مــدرن بیشــترين تأکیــد روی

ــه آن شــأن می گويیــم. همــان کــه مــا ب
در بحــث عــّزت، »مــورد احتــرام بــودن« در نظــر گرفتــه می شــود ولــی عــّزت همیشــه 
در نســبت بــا دیگــری رخ می دهــد، نــه در نســبت بــا نفــس انســان. انســان در 
ــا دیگــری  ــه در نســبت ب ــز می شــود ک ــی عزي ــی زمان ــردی کرامــت دارد ول زندگــی ف
رخ  تحقیرآمیــز  وضعیــت  در  عــّزت  وقت هــا  خیلــی  کنــد.  پیــدا  جایگاهــی 
می دهــد. بــه  ايــن  معنــی کــه آنجايــی  کــه بتوانیــم در برابــر عوامــل تحقیــرزا مقاومــت 
کنیــم و خــود را نشــكنیم، عــّزت حاصــل می شــود. اين هــا نقطه هايــی هســتند 
کــه بحــث مــا را به مســئله ی امــداد گــره می زنــد. یعنــی مــن بتوانــم در هــر بســتری کــه 
نفــس مــرا تحقیــر می کنــد، مکانیســمی پیــدا کنم کــه ویروس هــای حقــارت در وجودم 
ننشــیند. از طــرف دیگــر، عــّزت هــم در حــدوث و هــم در بقــا اختیــاری اســت. مــا در 
خلقتمــان عزيــز آفریــده نشــده ایم، بلكــه عــّزت یــک امــر کامــاًل اختیــاری اســت.  
حــال می خواهیــم عــّزت را در آیــات و روایــات جســتجو کنیــم. معنــای مشــترکی 
ــه موضــوع نفوذناپذيــری  ــرای عــّزت در آیــات مختلــف قــرآن آمــده، بیشــتر ب کــه ب
انســان اشــاره دارد؛ یعنی انســان خودش را نشــكند و از شــخصیت خودش کوتاه 

نیایــد. مــن نقطــه ی عزیمــت بحــث ام را ايــن نكتــه قــرار می دهــم.

)1( نهج البالغه، نامه 31
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غفلت از 
مقوله ی عّزت

در محاسباِت مسیحیِت مدرن
آنچــه در حقــوق بشــر امــروز مطــرح اســت، به مســئله ی کرامــت انســانی مرتبــط 
اســت. چنــدی پیــش در اتریــش کنفرانســی بــا موضــوع »رنــه ژيــرار و اســالم« 
برگــزار شــده  بــود. یكــی از اســاتید الهیــات دانشــگاه کــه اســالم تدریــس می کــرد، 
 Human دربــاره ی کرامــت انســانی در قــرآن ســخنرانی کــرد. مــن از او دربــاره ی
Honor یــا عــّزت پرســیدم و متوجــه شــدم اساســًا ذهنــش در ايــن مــورد هیــچ 
تأملــی نــدارد. به نظــر می رســد از دیــدگاه آنهــا در انسان شناســی قرآنــی فقــط 
کرامــت انســانی وجــود دارد، درحالی کــه در انسان شناســی قرآنــی غیــر از کرامــت 
انســانی، مفهومــی بــه نــام عــّزت هــم وجــود دارد. در مقالــه ای بــا موضــوع عــّزت 
-منتشــر شــده در پژوهشــگاه اخــالق دانشــگاه قــم- بــا شــواهدی از آیــات قــرآن 
بــه مفهــوم عــّزت اشــاره شــده اســت: از جملــه آیــه ی ۸ ســوره ی منافقــون: »َوهلِلَِّ 
ُمْؤِمِنیــَن« عــّزت مخصــوص خــدا و رســول و اهــل ایمــان اســت. 

ْ
ُة َوِلَرُســوِلِه َوِلل ِعــَزّ

ْ
ال

 َمــْن َتَشــاُء« خدایــا هــر کــه 
ُّ

 َمــْن َتَشــاُء َوُتــِذل
ّ
یــا آیــه ی ۲۶ ســوره ی آل عمــران: »ُتِعــُز

را خواهــی عــّزت دهــی و هــر کــه را خواهــی خــوار گردانــی. در روایــت مــا نیــز بــه »َاِعــز 
الّنــاس و َاِذل الّنــاس« اشــاره شده اســت.

ظاهــرًا ادبیــات اومانیســتی غــرب یــا ریشــه های مســیحی بــه گونــه ای اســت کــه 
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مفهــوم عــّزت چنــدان در آن رایــج نیســت. در ايــن مــورد بایــد به دو نكته ی بســیار 
جــدی توجــه کــرد کــه در همیــن مقالــه ی مايــر نیــز آمــده و نشــان می دهــد در تفكــر 
ــّزت از  ــه ع ــت یابی ب ــون دس ــت. چ ــع اس ــالف تواض ــّزت خ ــًا ع ــیحی اساس مس
نظــر اخالقــی نوعــی تبختــر ایجــاد می کنــد. از طــرف دیگــر در تفكــر مــدرن گفتــه 
می شــود عــّزت خــالف دموکراســی اســت. چــون دموکراســی طالــب نوعــی از 

برابــری اســت، درحالی کــه عــّزت نوعــی سلســله مراتب ایجــاد می کنــد. 
ایــن نظریه هــا، کــه در تفکــر مســیحی عــّزت خــالف تواضــع اســت، و در تفکــر مــدرن 
عــّزت خــالف دموکراســی اســت، نقطــه ی آغاز بررســی مجموعــه ای از دوگانه هایی 
اســت کــه در مســئله ی عــّزت مطــرح می شــود. مثــاًل عــّزت دربردارنــده ی نوعــی 
بزرگــی اســت، درحالی کــه تواضــع متضمــن نوعــی کوچک پنــداری اســت. عــّزت 
از  به نوعــی  اســت، درحالی کــه دموکراســی  نوعــی سلســله مراتب  دربردارنــده ی 

برابــری اعتقــاد دارد. 

عّزت
خالِف تواضع، دموکراسی

برابری و امداد است؟
یكــی از نقــاط پیونــد عــّزت بــا بحــث امــداد، ايــن اســت کــه عــّزت یــک امــر 
وجــودی از جنــِس داشــتن اســت، ولــی ازخودگذشــتگی یــک امــر عدمــی اســت 
و از جنــِس نداشــتن. چــه در جايــی کــه ازخود گذشــتگی می کنیــم و چــه جايــی 

ــم. ــدردی می کنی ــه هم ک
 اخــالق از همــدردی آغــاز می شــود، چــون شــما 

ً
به تعبیــر امانوئــل لوینــاس، اساســا

ــن   از همی
ً
ــد و اخــالق دقیقــا ــد می کنی به خاطــر درد دیگــران خــود را بی دلیــل دردمن

ــردن  ــی ک ــا قربان ــدردی ی ــه ی هم ــا مقول ــود ب ــه می ش ــود. چگون ــروع می ش ــه ش نقط
خــود و در مبحــث شــهادت کــه فــرد خــود را از بیــن می بــرد، بــه عــّزت رســید؟ 

ــل عــّزت می رســیم؟ ــه یــک امــر وجــودی مث ــه از یــک امــری عدمــی ب چگون

)1(فیلسوف يهودِی فرانسوی. درگذشته 1995 میالدی
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در ايــن طیــف، آنجــا کــه احســان می کنیــم، آنجــا کــه از خــود می گذریــم، از آبــروی 
خــود می گذریــم، از بــدن خــود می گذریــم، از منافــع مــادی خــود می گذریــم، ايــن 
گذشــت کردن هــا و ايــن از دســت دادن ها و ايــن فقدان هــا چگونــه راه را بــرای 
عزيــز شــدن بــاز می کنــد؟ اصــواًل چطــور امــكان دارد بــا از دســت دادن، یــک امــر 
وجــودی را به دســت آورد؟ ايــن پرســش می توانــد مبنــای بحــث مــا در موضــوع 

»عــّزت و امــداد« باشــد.
و  اخــالق«  »جادوانگــی  جملــه  از  مختلــف  کتاب هــای  در  مطهــری  اســتاد 
مــه را حــل 

ّ
»تعلیــم و تربیــت«، هنگامــی کــه می خواهــد بحــث اعتباریــات عال

کنــد، موضوعــی را طــرح می کنــد بــا ايــن مضمــون کــه انســان ها دو »مــن« یــا دو 
»نفــس« دارنــد، یــک مــِن ِســفلی یــا مــادی یــا فیزیكــی یــا دنیــوی اســت، کــه ايــن 
محــل اختــالف اســت. اختالفــات از ايــن  گــروه از »من هــا« شــروع می شــود. شــما 
قابلیــت اشــتراک نداریــد. ممكــن نیســت کــه در بدن خودتــان در دنیــای خودتان، 

ــا شــما مشــترک باشــند. ــان، دیگــران هــم از همــان جهــات ب ــات خودت در مادی
»مــِن« دیگــر، مــِن  علــوی یــا روحانــی یــا متافیزیكــی اســت. کــه بــا روایــات متعــدد 
ايــن گــزاره را تأيیــد می کنــد. اختالفــات از »مــن ســفلی« آغــاز می شــود، چــون 
ــؤال  ــر س ــما زي ــن« ش ــِی »م ــا فیزیك ــادی ی ــای م ــران در دنی ــتراک دیگ ــت اش قابلی

مــی رود، امــا »مــن ِعلــوی« مــِن مشــترک اســت.
اســتاد مطهــری در کتــاب »تعلیــم و تربیــت« می نویســد: »یــک »خــود« داریــم 
کــه خــوب دیــدن آن ُعجــب اســت. بــزرگ دیــدن آن ِکبــر اســت. خواســتن آن، 
خودخواهــی و مذمــوم اســت. بایــد بــا او جهــاد کــرد. بــه او بایــد به چشــم دشــمن 

ــت. ــن« اس ــک »م ــن ی ــرد.« اي ــارزه ک ــد مب ــای او بای ــا هواه ــرد. ب ــگاه ک ن
در ادامــه می نویســد: »یــك خــوِد دیگــر هــم داریــم کــه بایــد آن را عزیــز و مکــّرم و 
ــرم داشــت، بایــد حّریــت و آزادی اش را حفــظ کــرد، بایــد قــّوت و قدرتــش را  محت

ــوده بــه ضعفــش نکــرد.« حفــظ کــرد و آل
در بحــث عــّزت بایــد بــه ايــن موضوعــات توجــه کــرد: مــِن علــوی بیــن مــا مشــترک 
اســت و اتفاقــًا اختــالف و تناقضــی در ايــن بخــش وجــود نــدارد. هرچقــدر بــرای 
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مــن علــوی مایــه بگذاریــم، بــه اشــتراکات بیشــتری می رســیم. از طــرف دیگــر مــن 
ســفلی محــل نــزاع و اختــالف اســت. بــا ايــن مبنــا اواًل عــّزت متعلــق بــه مــِن 
علــوی اســت و ازخودگذشــتگی مربــوط بــه مــِن ســفلی. در بحــث عــّزت، از مــِن 
ســفلی عبــور می کنــم تــا مــِن علــوی را عزيــز و مكــّرم و محتــرم بــدارم. لــذا انســان 

از مــال و زمــان خــود می گــذرد تــا مــِن علــوی را رشــد دهــد.
بایــد توجــه داشــت کــه عــّزت نــه در تقابــل بــا دیگــران، بلکــه در بــودن بــا دیگــران 
ــرد و  ــن نیســت کــه سلســله مراتبی شــکل بگی ــا کــه چنی ــرد. به این معن شــکل می گی
دیگــری در برابــر مــن تحقیــر شــود تــا مــن عزیــز شــوم. پــس عــّزت در تقابــل بــا دیگــران 
نیســت، بلکــه برابــر اســت بــا بــودن بــا دیگــران، رســیدگی بــه آنهــا و حفــظ حرمــت 
ایشــان. اگــر بــا ايــن نــگاه بــه آیــات قــرآن بــا محوریــت عــّزت نــگاه کنیــم، عــّزت نــه 

بــر خــالف تواضــع اســت و نــه در مقابــل برابــری و دموکراســی. 
کــس  هــر  یعنــی   )1(».

َّ
َذل ــاِس  َالّنَ ــی 

َ
َعل ــَر  َتَكّبَ »َمــْن  امــام علــی)ع( می فرمایــد: 

بــه مــردم تكبــر کنــد خــوار شــود. اساســًا ذلــت برآمــده از تكبــر انســان اســت، 
پــس کســی کــه تواضــع داشــته باشــد عــّزت پیــدا می کنــد. همچنیــن پیامبــر 
 الّنــاِس َمــن أهــاَن الّنــاَس.« یعنــی پســت ترين مــردم 

ُّ
اکــرم)ص( می فرمایــد: »أَذل

کســی اســت کــه بــه دیگــران توهیــن کنــد. چــرا مــن بــا اهانــت بــه دیگــران ذلیــل 
می شــوم؟ چــون دارم مــِن علــوِی دیگــران را مخــدوش می کنــم و از آنجــا  کــه مــن 

ــا مــِن علــوی آنهــا مشــترک هســتم، مــِن علــوِی مــن هــم تحقیــر می شــود. ب
در واقــع مــن بــا توهیــن بــه دیگــران خــودم را تحقیــر می کنــم، چــون خــوِد دیگــران 
بــا خــوِد مــن مشــترک اســت. لــذا مــن نمی توانــم دیگــران را پلــه ای قــرار دهــم بــرای 
بــزرگ و عزیــز شــدن خــودم. اگــر بخواهــم عزیــز شــوم بایــد دیگــران را عزیــز کنــم و بــه 

آنهــا احتــرام بگــذارم.
امــام حســین)ع( می فرمایــد »خداونــدا پنــاه می بــرم به تــو کــه ذلیــل بشــوم یــا 
ــُه  ــِن َصالُت ُمْؤِم

ْ
کســی را ذلیــل کنــم.« امــام صــادق)ع( نیــز می فرمایــد: »َشــَرُف ال

 ااَلذى َعــِن الّنــاِس.«)2( یعنــی شــرافت مؤمــن بــه نمــاز شــب 
ُ

ُه َکــّف ْیــِل، َوِعــّزُ
َّ
ِبالل

ــت مــردم اســت. ــوارى او خــوددارى از اذی اوســت و عــّزت و بزرگ

)1( محمدتقی مجلسی، بحاراالنوار، ج3، ص235
)2( محمدتقی مجلسی، بحاراالنوار، ج 87، ص141
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امدادگرِی عّزت مندانه
و عّزِت امدادگرانه

اشــاره کردیــم کــه عــّزت امری اجتماعی و نســخه ای رشــد یافته از کرامت اســت. 
بــه ايــن نكتــه نیــز پرداختیــم کــه عــّزت برآمــده از تواضــع اســت و از وضعیــِت 
برابــری انســان ها به وجــود می آیــد. بــا ايــن مقدمــه، عــّزت را از چهــار محــور در 
رابطــه بــا امــداد بررســی می کنیــم: اول در رابطــه بــا شــخص امدادگــر اســت؛ دوم 
ــِق امــداد اســت و چهــارم 

َّ
دربــاره ی شــخص مددجــو اســت؛ ســوم در مــورد متعل

دربــاره ی فرآینــد امــداد.
عــّزت  جامعــه  در  بایــد  امدادگــر  داشــتیم،  کــه  بحثــی  بــه  توجــه  بــا  امدادگــر: 
داشــته  باشــد؛ نــه صرفــًا در میــان مددجویــان، کــه امدادگــر در برابرشــان تواضــع 
و دســتگیری می کنــد. به عنــوان مثــال نبایــد شــغل کســی را کــه در زنــدان یــا 
ــه ماننــد  ــا افــرادی دون پای ــه  ایــن  دلیــل کــه ب حاشــیه ی شــهر امدادگــری می کنــد، ب
معتــادان و زندانیــان در تعامــل اســت، پســت دانســت. صحبــت کــردن از ايــن 
موضــوع، مباحــث مختلفــی ماننــد روان شناســی اجتماعــی و مباحــث الهیاتــی 
می طلبــد. در مهندســی اجتماعــی، هــم به لحــاظ قانونــی و هــم از نظــر فرهنگــی 
بایــد بــرای مــددکاری کــه به افــراد دون پایــه مــدد می رســاند عــّزت قائــل شــد. ايــن 
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گــروه از مــددکاران نــه فقــط کرامــت، بلكــه بایــد عــّزت اجتماعــی داشــته  باشــند.
مســلمًا کارکردهــای عــّزِت فــرد مــددکار باعــث می شــود کــه او در امــر مــددکاری 
توانمندتــر باشــد. اگــر یــک مــددکار، اعتبــار بیشــتری داشــته  باشــد، نســبت بــه 
مــددکاری کــه بی اعتبــار اســت، بهتــر می توانــد منابــع اجتماعــی را در راســتای 

امــر مــددکاری بســیج کنــد و مســائل مددجویــان را حــل کنــد. 
بحــث دیگــر، عــّزت مــددکاران میــان مددجویــان اســت. مــددکاری کــه در برابــر 
مددجویــان تواضــع می کنــد، بــرای آنهــا عزیــز می شــود. ايــن نــوع عــّزت، متفــاوت 

اســت بــا عّزتــی کــه در مهندســی اجتماعــی بــرای هــر مــددکار تعبیــه می شــود.
ــا  مددجــو: در مــورد مددجــو چنــد نكتــه وجــود دارد کــه بایــد بــه آنهــا اندیشــید ت
عــّزت مددجــو حفــظ شــود. یكــی از مــوارد ايــن اســت کــه در فرآینــد دریافــت 
ــد عّزتــش تأمیــن  ــد عــّزت مددجــو مخــدوش شــود بلكــه بای ــه تنهــا نبای مــدد، ن
ــر از فرآینــد دریافــت کمــک و قبــل از آن، فرآینــد درخواســت کمــک  شــود. مهم ت
اســت. تقاضــا و درخواســت مــدد نبایــد موجــب ُافــت عــّزت فــرد مددجــو شــود. 
ــرد  ــوال ف ــدان ام ــر از فق ــت مهم ت ــّزت و کرام ــدان ع ــی فق ــالالت اجتماع ــر اخت از نظ
مددجــو اســت. آن شــکنندگی کــه فــرد مددجــو به دلیــل درخواســت کمــک پیــدا 
می کنــد، هیــچ گاه بــر اثــر ورشکســت شــدن برایــش ایجــاد نمی شــود. مــا بایــد 
بحــث عــّزت را در امــر مــددکاری به گونــه ای نهادینــه کنیــم کــه هــم در بخــش 
درخواســت کمــک و هــم در بخــش دریافــت کمــک، مســئله ی حفــظ عــّزت 

مددجــو لحــاظ شــود.
تــرک ســؤال  روایــات، در بحــث اظهارالحاجــه، گاهــی مقتضــای عفــت،  در 
و اظهــار حاجــت اســت. مددجــو بایــد به گونــه ای تربیــت شــود کــه مســئله ی 
درخواســت و دریافــت مــدد هیــچ گاه باعــث خــروج او از چارچــوب عــّزت نشــود. 
از طرفــی سیســتم مــددکاری بایــد بســتری مناســب بــرای درخواســت و دریافــت 
کمــک مددجویــان ایجــاد کنــد؛ مثــاًل مكانیزمــی وجــود داشــته باشــد کــه عــّزت 
مددجــو مخــدوش نشــود، مــواردی ماننــد طراحــی فــرم بــرای درخواســت کمــک، 

مراجعــه ی حضــوری و ایســتادن در صــف و مــواردی از ايــن دســت.
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آسیب دیدگی
آستانه ی ذلت پذیری

است
ــق امــداد اســت. یعنــی امــداد در چــه 

َّ
مســئله ی بعــدی متعل ــِق امــداد: 

َّ
متعل

می گیــرد؟ صــورت  مــوردی 
ــع نیازهــای  ــرد اســت، گاهــی در رف گاهــی امــداد در زمینــه ی نیازهــای مــادی ف
روانــی او یــا رفــع آســیب های اجتماعــی بــرای فــرد آســیب دیده. مــن می خواهــم 
بحــث اصلــی مددرســانی را حفــظ و توســعه ی عــّزت معرفــی کنــم؛ ایــن متفــاوت 

اســت بــا اینکــه مــن بخواهــم امــداِد عّزتمندانــه داشته باشــم. 
ــل  ــادش را ح ــكل اعتی ــا مش ــم ی ــن کنی ــو را تأمی ــب مددج ــان ش ــه ن ــل از اینك قب
کنیــم، بایــد همــه ی تكنیک هــا و تاکتیک هــا بســیج شــود تــا عــّزت مددجــو 
تأمیــن شــود. مددرســانی بــرای حفــظ عــّزت بــر دیگــر مــوارد اولویــت دارد. اینجــا 
بحــث مهمــی وجــود دارد. کســی کــه در مرحلــه ی آســیب دیدگی اســت، در 
آســتانه ی ذلت پذيــری قــرار می گیــرد. مــا بایــد در ايــن مرحلــه به کمــک مددجــو 
بیايیــم، قبــل از اینكــه بــه عملــی ذلــت آور اقــدام کند؛ چه مشــروع، چه نامشــروع. 
اساســًا کســی کــه در ايــن مرحلــه ی آســیب دیدگی اســت، آســیب های اخالقــِی 
 الِعیــن« 

ُ
منحصربفــردی پیــدا می کنــد ماننــد طمــع یــا بــه تعبیــر آیــات قرآنــی »َمــّد

ــه و ماشــین و موبايــل دیگــران  ــه خان ــا چشــم دوختــن. کســی کــه ســیر اســت ب ی
چشــم نمــی دوزد، امــا کســی کــه مــدام در وضعیــت نیــاز و بحــران اســت طمــع 

پیــدا می کنــد.
انســانی  دعواهــای  شــروع  »نقطــه ی  می گویــد:  رابطــه  ايــن  در  ژيــرار)1(  رنــه 
مشــارکت  امــکان  کــه  چیزهایــی  داشــتن  در  تقلیــد  چشم و هم چشمی هاســت. 
در داشتن شــان وجــود نــدارد، باعــث دعــوا می شــود.« در آیــات قــرآن بارهــا بــه 
ايــن موضــوع اشــاره شــده کــه در وضعیــت نبــوِد عفــت اجتماعــی و عدالــت 
ــر  ــه داشــته های دیگــران هســتیم. عــالوه ب اجتماعــی، شــاهد چشــم دوختــن ب

)1(فیلسوف فرانسوی و نظریه پرداز انسان شناسی فلسفی. درگذشته 2015 میالدی
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عــّزت، بایــد اخالقیــات مربــوط بــه امــداد را هــم بررســی کنیــم و ببینیــم بــا کــدام 
نظریــات یــا تكنیک هــای اخالقــی می تــوان بــه مددجویانــی کــه در موقعیــت 

داد؟  اخالقــی  مصونیــت  گرفته انــد  قــرار  آســیب دیدگی 
امدادگــرِی  بحــث  اســت؛  امــداد  مكانیــزم  چهــارم  امــر  امــداد:  فراینــد 
عّزت مندانــه، به اين معنــی کــه مــددکار قبــل از اعــالِم نیــاز، ســراغ مددجــو بــرود. 
در روایــات داریــم: »شــما بایــد قبــل از ابــراز حاجــت، نیــاز دوســت و بــرادر دینــی یــا 
همســایه ی خــود را بــرآورده کنیــد.« اگــر بخواهیــم بــرای ايــن مــوارد الگويی ترســیم 
کنیــم، احتمــااًل بــه الگــوی پیچیــده ای خواهیــم رســید کــه در فرآینــد مــددکاری و 
ــق امــداد، عــّزت 

َّ
در مــورد شــخص مــددکار، در مــورد شــخص مددجــو و در متعل

ــه اســت.  ــا هــم چگون ــط اين هــا ب کجاهــا حضــور پیــدا می کنــد و رواب

امتداِد کرامت
و عّزِت تمدن ساز

در همیــن شــبكه ی معنايــی عــّزت، در روایــات مختلــف و در ادبیــات دینــی 
افــراد  مــورد  کــردن در آن، در  تأمــل  و  کــردن  کــه فكــر  مــواردی داریــم  خودمــان 
مددجــو یــا اشــخاص آســیب دیده یــا اشــخاصی کــه در دايــره ی مددجويــی 
قــرار می گیرنــد مفیــد اســت. هنــوز ايــن روایــات و چارچوب هــا را بــر مســئله ی 
مــددکاری منطبــق نكرده ایــم. مثــاًل یــک مــورد مهــم کــه مشــابهی بــرای آن پیــدا 
ِبــَك 

ْ
نكــرده ام، روایتــی از امــام علــی)ع( اســت کــه می فرمایــد: »ِلَیْجَتِمــْع ِفــي َقل

ــاِس َو َااِلْســِتْغَناُء َعْنُهــْم«)1( یعنــی همیشــه در قلــب خــود دو  ــی َالّنَ
َ
َااِلْفِتَقــاُر ِإل

حــس متضــاد را هم زمــان داشــته  بــاش: نیازمنــدی بــه مــردم و بی نیــازی از آنهــا. 
ــَك َو ُحْســِن ِبْشــِرَك«)2(، یعنــی نیازمنــدی  ــي ِلیــِن َکاَلِم ــْم ِف ْیِه

َ
ــاُرَك ِإل »َیُكــوُن ِاْفِتَق

تــو بــه مــردم در نرمــی کالم و خوش رويــی توســت. بــه ايــن معنــی کــه بــرای اینکــه 
مــن بتوانــم نرمــی کالم داشــته باشــم و خــوش رو بمانــم بــه مــردم نیــاز دارم. برخــی 

کافی، ج2، ص 149 کلینی،اصول  )1(و)2( شیخ 
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از فضائــل اخالقــی مــا در رابطــه بــا دیگــران تعریــف می شــود. اگــر مــن در خلــوت 
و تنهايــی خــودم ُحســِن ُبشــر )خوش رويــی( داشــته  باشــم، بــرای مــن فضیلــت 
محســوب نمی شــود. البتــه ايــن نرمــی کالم و خوش رويــی شــما زمانــی ارزشــمند 
اســت کــه آن را در وضعیــت درد، نداشــتن و ســختی نشــان دهیــد. »َو َیُكــوُن 
َك.«)1( یعنــی بی نیــازی تــو از  ِاْســِتْغَناُؤَك َعْنُهــْم ِفــي َنَزاَهــِة ِعْرِضــَك َو َبَقــاِء ِعــّزِ

ــد.  ــت باش ــظ عّزت ــرو و حف ــتن آب ــاک نگه داش ــان در پ ایش
آیــا چنیــن روایــات یــا آموزه هــا یــا معارفــی بــرای مددجویــان قابــل اســتفاده اســت 
یــا نــه؟ آیــا می توانیــم زمانــی  کــه بیانیــه و ســند امدادگــری فرهنگــی اســالمی 
را می نویســیم، ايــن مفهــوم را تبديــل بــه یــک قاعــده کنیــم کــه نرمــی کالم و 
خوشــرويی فقــط مختــص اغنیــا و قشــر متوســط نیســت، بلكــه بیــش و پیــش از 

ــه افــراد مددجــو و نیازمنــد اســت؟ آنهــا قابــل تعمیــم ب
در پژوهش هایــم دربــاره ی عــّزت، کــه بیشــتر بــا رویكــرد تمدنــی بــه آن پرداختــه ام، 
بــه ايــن نتیجــه رســیدم کــه از کرامــت، تمــدن به وجــود نمی آیــد، بلکــه ایــن عــّزت 
بزرگــی  انســان های  باعــّزت  انســان های  چــون  می ســازد.  را  تمــدن  کــه  اســت 
 بــا کمــک انســان های بــا کرامــت مــوج اجتماعــی 

ً
هســتند. شــما نمی توانیــد صرفــا

ــد. ــد می توانن ــان های عّزت من ــی انس ــد ول ــاد کنی ایج
ــی  ــر یتیم ــاًل اگ ــم. مث ــی کنی ــم بررس ــورد یتی ــّزت را در م ــث ع ــم بح ــی می توانی حت
ــی  ــی جهان ــا موج ــاورد ی ــود بی ــی به وج ــود و تمدن ــر ش ــد پیغمب ــود می توان ــز بش عزی
ــه یتیــم به عنــوان فــردی  ایجــاد کنــد. بایــد توجــه داشته باشــیم کــه نــگاه کــردن ب
نیازمنــد کــه بایــد بــه او ترحــم کــرد یــا کســی کــه قابلیــت رشــد اجتماعــی نــدارد، 

ــازد. ــن بس ــدن آفري ــد و تم ــان هدفمن ــم انس ــد از یتی نمی توان
در پایــان بایــد تأکیــد کنــم کــه بحــث عــّزت در امــداد بحثــی تقريبــًا جدیــد اســت 
بــا نظامــی از مســائل پیچیــده  و اگــر آن را وارد بحث هــای اجتماعــی کنیــم، 
مواجــه خواهیــم  شــد. الزم اســت در ايــن حیطــه تأمــل و تفكــر کنیــم تــا ابهامــات 

کامــاًل برطــرف شــوند.
السالم علیكم و رحمة اهلل و برکاته     

)1(همان



برای دسترسی به 
فایل صوتی
فیلم و  عکس های 
این نشست،
رمز تصویری
را  با موبایل تان 
اسکن کنید.

زمان اندیشه ورزی است
درنگ کنیم و نیک بنگریم ...

 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامی به تفكر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی، چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا می خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــی هســتند کــه 
بایــد بــا دقت به آنها بیاندیشــیم. درنگ در مســائل انســان، نیازهــا و رفتارهای 
او و نیــک نگریســتن بــه آنچــه در قالــب خدمــات داوطلبانــه بشردوســتانه 
مشــغول آن هســتیم مســیر تحقــق اندیشــه ورزی در بــاب یاری گــری اســت 

بــرای رســیدن بــه پاســخ ايــن چیســتی ها، چراهــا و چگونه هــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشه ورزی نمایان شده است.

احمــری  هــالل  فعالیت هــای  مخاطــب  و  موضــوع  عنــوان  بــه  انســان، 
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زيرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ايــن پیچیدگی هــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای 
جــاری جمعیــت، ژرف اندیشــِی انسان شناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یكــی 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت می دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمی-تخصصــی، گام نخســت اســت 
تحقــق ايــن هــدف بــه همــت همــكاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان 

ــت. ــده اس ــته ش ــف برداش ــای مختل حوزه ه
مجموعه درنگ، متن سخنرانی های اين نشست ها در قالب درس گفتار است.


