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 کرامت انسان در سیرۀ امام رضا )ع(

 محسن نورایی
 و حديث دانشگاه مازندران قرآناستاديار علوم 

 حدیثه سلیمانی
 و حديث دانشگاه مازندران قرآندانشجوي دکتري علوم 

 (6060ن8ن67  تاريخ تصويب: 6060ن8ن88فت: )تاريخ دريا

 چکیده

شناخت انسان و بررسی ابعااد و شائون مختلا  او ماورد اهتماام ادياان، مكاتاب و شاماري از         
به معناي شرافت، بزرگی و وااليی او، نقطة تالقی « کرامت ذاتی انسان»هاي علوم بشري است   رشته

اي و اسنادي است کاه   ار پيش رو، پژوهشی کتابخانهشناسانه است  نوشت هاي انسان بسياري از انگاره
کوشد تا با تمرکز بار سايرة هشاتمين پيشاواي      به روش توصيفی ا تحليلی سامان يافته است و می 

الرّضا )ع( برخی از ابعاد کرامت انسان را در کالم گهربار و رفتار تابنااک   شيعيان، امام علی بن موسی
پژوهش حاکی از جايگاه ويژة کرامت انسان در سيرة امام رضا  هاي آن حترت به بحث بگذارد  يافته

هاي رقيب و غير وحياانی اسات     ها بيانگر تمايز اين ديدگاه با ديدگاه است همچنان که اين يافته )ع(
هاي نظريّة کرامت انسان در سيرة امام عبارتند از  برخاورداري از صابغة توحيادي،     ترين ويژگی مهم

روي، برخاورداري از ضامانت اجرايای درونای و      هاي اخالقی، اعتدال و مياناه  زهسازگاري با ديگر آمو
 نگري  جامع

  شناسی، کرامت انسان سيرة اهل بيت)ع(، امام رضا)ع(، انسان واژگان کلیدی:

 

                                                           


 E-mail: mnoor3@gmail.com   )نويسندة مسئول(


 E-mail: hsolamani@yahoo.com 
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 طرح مسأله

هااي انساان ماورد توجّاه و از ديربااز در کاانون        ترين ويژگی به عنوان يكی از اساسی« کرامت»

وا به انسان قرار گرفته است  اين اصطال  در معناي عاام خاود بياانگر ارزشامندي و     مطالعات معط

باشد  هر ياک از ادياان، مكاتاب و علاوم      وااليی ذاتی انسان و برتري او نسبت به موجودات ديگر می

اناد و ابعااد    بشري مانند دانش حقوق، فلسفه، علوم تربيتی از زاوية خاص به ايان موضاوع نگريساته   

اند  و به کرامت ذاتی انسان تصري  نماوده، خواساتار حفاص و پارورش و      ن را بررسی نمودهمختل  آ

( فصال  Human dignityداناان نياز باا جعال اصاطال  )      باشند  حقوق تعالی اين موهبت الهی می

جديدي از مطالعات حقوقی را گشوده و بر ضرورت توجّه به کرامت انساان باه مثاباة پاياه و بنياان      

و  667اا 602 :6029)باراي آگااهی بيشاتر، ر ک  صاادقی،      کنند یمواد حقوقی اصرار بسياري از م

فيلسوفان و شاعران نيز باه متامون کرامات انساانی      ( 669ا608 :6027، زاده بيحبو  نژاد یميرح

همچنين بناد   ( 87ا81: 6021، عصفور آلو ان يآساتوراند)براي آگاهی از برخی موارد، ر ک   پرداخته

دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی به اهميّت کرامت انسان اشاره و آن را باه هماراه   ششم از اصل 

اصول بنيادين اسالم مانند توحيد، نبوّت و معاد ذکر نموده است  در اين ميان گفتار و رفتار گازارش  

 ـ  هساتند   قارآن که به حق ترجمان  ـويژه سيرة تابناک حترت امام رضا)ع(  شده از معصومان)ع( به

ي از معاارا واالي رضاوي   ا گوشهعی غنی و سرشار براي بازخوانی کرامت انسان است  اين مقاله منب

  دينما یمرا در باب کرامت انسان بحث و بررسی 

 الف( کرامت انسان

شايسته است پيش از ورود به بخش اصلی نوشتار، نخست معناي لغوي و نيز کاربرد قرآنای واگة  

 ذکر گردد  بارهيحات تكميلی در اين کرامت بررسی و آنگاه برخی توض

 «کرامت»( معنای لغوی 2

هاي لغت معانی گونااگونی باراي ايان     از مادّة )ک ر م( و مصدر است  در فرهنگ« کرامت»واگة  

کاريم  »منظور نوشاته اسات:      ابنبخشندگى و ارجمندح ورزيدن، بزرگىواگه ذکر شده است  مانند 

اوصاا ستودنی را در خود داشته باشد  اين واگه متّتاد لئيم اسم است براي چيزي يا کسی که همة 

، امّا گاه در کاربرد عام خود براي موارد ديگري نيز گردد یماست  اين صفت در اصل بر انسان اطالق 
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« شود به کار رفته است و براي وص  موجودات ديگر مانند اسب، شتر و درخت نيز به کار گرفته می

 ( 78ا79: 68 ق ، ج6868منظور،  )ابن

هرگاه خداوناد باا ايان واگه    »راغب اصفهانی به کاربرد دوگانة اين واگه اشاره نموده، نوشته است: 

وص  گردد، اسم است براي احسان و بخشش خداوند متعال، و هرگاه انسان با اين واگه وص  گردد، 

 ( 882: ق 6868)راغب اصفهانی،« مقصود از آن اسم براي اخالق و افعال پسنديده است

کريم صفتی است که بر چيازي کاه   »طريحی نيز با اندکی تفاوت در تعبير چنين نگاشته است: 

(  برخای  698: 1ق ، ج 6069)طريحای،  « گاردد  رضايت عقالء را متوجّه به خود نمايد، اطاالق مای  

امات  ، رو  معنايی کرقرآن کريممحقّقان معاصر نيز پس از مالحظة کاربردهاي گوناگون اين واگه در 

اصل واحد در اين مادّه، آن معنايی است که مقابل معناي پستی قرار گرفتاه  »اند:  را چنين شناسانده

 ( 682: 1ق ، ج 6861)مصطفوي،« شود و متّتاد آن محسوب می

تاوان گفات کرامات باه معنااي نزاهات و پيراساتگی از پساتی و          با توجّه به آنچه گذشت، مای 

مت انسان يعنی بزرگی و نزاهت رو  و گوهر جان او از هر پستی فرومايگی است  به عبارت ديگر کرا

 ( 666ا686: 6022پور،    و يداهلل86ا88: 6078)ر ک  جوادي آملی، عبداهلل، 

 قرآن( کرامت انسان در 1

ترين آيه براي پيگيري موضوع کرامت انسان، آية هفتادم سورة مبارکة اساراء اسات کاه     شاخص

 وَفَرَّلْنَاهُمْ الطَّیِّبَاتِ مِّنَ وَرَزَقْنَاهُم وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِی مْنَاکَرَّ وَلَقَدْ»فرمايد:  می

 بار ) درياا  و خشاكى  در را آنهاا  و داشاتيم  گرامى را آدميزادگان ما: تَفْرِیالً خَلَقْنَا مِّمَّنْ کَثِیرٍ عَلَى

 از بسايارح  بار  را آنها و داديم روزح آنان به پاکيزه يهاحروز انواع از و کرديم حمل( راهوار مرکبهاح

   «بخشيديم برترح ايم، کرده خلق که موجوداتى

نماياند و در آن سخن از آفارينش انساان و امتيااز او بار      به انسان را می قرآناين آيه نگاه اصلی 

سان است کاه او را از  که کرامت، موهبتی الهی براي ان کند یمديگر موجودات است  آيه آشكارا بيان 

 باشد  ديگر موجودات متمايز نموده است و ماية برتري او نسبت به ديگران می

ديدگاه مرحوم عالّمه طباطبائی)ره( دربارة اينكه مقصود از اين کرامت چيست و شامل کدام يک 

بيان حاال   شود، حايز اهميّت و براي بحث مورد نظر بسيار راهگشاست  مقصود از آيه، ها می از انسان
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اي از افاراد اسات   ها با قطع نظر از کرامت الهی و قرب و فتيلت روحی خاص باراي پااره   همة انسان

 ( 691: 60ق ، ج6867)ر ک  طباطبائی، 

شود وگرنه مفهوم امتنان و عتاب تحقّاق   فاسقان هم می کافران و   پس اين کالم شامل مشرکان،

تخصيص يافتن چيزي است که به وي )انساان( اختصااص    کند  بنابراين، مقصود از تكريم، پيدا نمی

  نيز براي آگاهی بيشاتر در ايان بااره،    6027:06)سلطانی، « شود يافته است و در غير آن يافت نمی

 ( 09ا98: 6026و رحمانی زروندي،  86ا88: 6078 ر ک  جوادي آملی،

 کاه  کند یم اثبات صراحت کمال با هيآ نيا»استاد جعفري نيز ذيل اين آيه چنين نگاشته است: 

 داده يبرتار  کائناات  از فاراوان  يمقادار  بار  را آنان و ميتكر مورد ذاتاً را آدم فرزندان متعال خداوند

 باه  گريهماد  يبارا  را تيّا ثيح و کرامات  نيا ديبا یانسان افراد ، يصر و قاطع ،ليدل نيهم به  است

 ( 26: 6026)جعفري،  ننديبب  مكلّ حق آن برابر را خود و بشناسند حق کي عنوان

 ( انواع کرامت9

يكی از نكات مهم در بحث کرامت انسان، توّجه به اناواع کرامات اسات  بار اسااس نظار برخای        

کرامت انسان به دو نوع کرامت ذاتای و کرامات اکتساابی      فكرانش، عالمان مانند عالّمه جعفري و هم

ها از آن برخوردارناد   است که همة انسانآن کرامت و وااليی   شود  منظور از کرامت ذاتی، تقسيم می

آناان بااقی اسات       کرامات يازي به خيانت آن را زايل نكنند،  و تا زمانی که با ارتكاب جنايت و دست

مقصود از کرامت ارزشی کرامتی است که از به کار انداختن استعدادها و نيروهااي مثبات در وجاود    

شاود  ايان ناوع کرامات، کرامات       ل برانگيختاه مای  آدمی و نيز از رهگذر تكاپو در مسير رشد و کما

اکتسابی و اختياري است و ارزش غايی و نهايی انسان باه هماين ناوع کرامات اسات )ر ک  هماان:       

876)6  

 ب( کرامت انسان در سیرۀ امام رضا )ع(

شناسی، در بخاش دوم نوشاتار باه بررسای      اکنون پس از مرور اجمالی مباحث مربوط به مفهوم

شود  يادآوري اين نكتاه بايساته اسات     کرامت انسان در سيرة آن امام همام پرداخته میبرخی ابعاد 

که در اين مقاله برخی از موارد منقول از سيرة آن حترت بررسی شده است  اميد اسات در مجاالی   

 ديگر بررسی کامل از سيرة ايشان صورت گيرد 
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 ( خاستگاه کرامت2

پرداخت، تعيين خاستگاه و منشاء کرامات انساان اسات     هاي اساسی که بايد به آن  يكی از نكته

ها به چه دليل کرامت دارند و منشاء کرامت ايشان چيست؟ يا به تعبير ديگر، آدمی کرامات را   انسان

 از چه منبعی دريافت نموده است؟

شود که ريشه و بنيان کرامت انسان، مبتنی بر اعتقااد گرا باه    با دقّت در متون دينی روشن می

ها است  درنگ در اين متاون بياانگر آن اسات     د و ايمان به خداوند متعال و برابري ذاتی انسانتوحي

که آدمی کرامت را از جانب آفريدگار خود دريافت نموده است  او به اين دليل شرافت ذاتی دارد که 

را مخلوق و مصنوع خداوند متعال است  نكتة ديگر، تساوي تمام آدمياان در ايان ويژگای اسات  زيا     

همگان مخلوق خدايند و به يک اندازه باه او محتااج و نيازمندناد  هماة آناان ساخت محتااج نگااه         

و عامال برتاري معناوي، تقاوا و      هاا  انساان باشند  تنها ماية برتري مياان   مهربانانة آفريدگار خود می

 پايبندي به احكام تابناک الهی است 

موجودات آفريادة خداوناد و مقهاور اويناد:      ، همةقرآنیهاي  توضي  بيشتر اينكه بر اساس آموزه

 و يكتاا  اوسات  و است  چيز همه خالق خدا: بگو    : الْقَهَّارُ الْوَاحِدُ وَهُوَ شَیْءٍ کُلِّ خَالِقُ اللّهُ قُلِ»   

همگی نيازمند خداوند متعال هستند و هيچ برتري نسبت به يكديگر ندارند:  آنها  (61)الرّعدن «پيروز

 باه  نيازمناد ( همگى) شما مردم اح :الْحَمِیدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یَا»

 هايچ (  69)فااطرن « اسات  ستايش و حمد گونه هر ةشايست و نياز بى که است خداوند تنها و يديخدا

و سارانجام اينكاه    نيست او از رترب و ردندا ترجي  ديگر شخص بر ،است انسان که نظر آن از انسانی

 اللَّـهَ  إِنَّ أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِندَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ... »تقوا، تنها مالک برتري يک فرد نسبت به ديگري است: 

« اسات  آگااه  و داناا  خداوناد  شماسات   تقاواترين  باا  خداوناد  نازد  شما ترين گرامى...  :خَبِیرٌ عَلِیمٌ

 ( 60)الحجراتن

هاي ظاهري مانند تفاوت در نژاد،  ترسيم نموده از يک سو تفاوت قرآنب اعتقادي که اين چارچو

رغام   جغرافيا، زبان و موارد مشابه را نفی نموده است و از سوي ديگر، آحاد جامعة انساانی را ا علای   

شناسااند    ا به هم پيوند داده است و آنان را مانند ياک واحاد منساجم مای      شان يظاهرهاي  تفاوت

انگياز ماادّي و    سان، ايمان به خدا و اعتقاد بنيادين توحيدي جايگزين عوامل و عناصار تفرقاه   بدين
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ها باا   ساز تحقّق انديشة کرامت انسانی است  آري انسان ها و زمينه گرايی انسان خود عامل اساسی هم

 نيست  انشانيميكديگر برابرند و در عرصة کرامت و ارزش ذاتی هيچ تفاوتی 

شود که به ياد بياوريم تأکيد بر عناصر ماذکور مانناد    ر اين عامل هنگامی روشن میاهميّت بيشت

ساازي   تواند عامل يكسان جغرافيا شايد گروه اندکی را گرد هم جمع نمايد، ولی هيچ گاه نمی زبان و 

و برابري بشر در مقياس جهانی محسوب گردد، بلكه تأکيد زياد بر اين عوامال خاود عامال تفرقاه و     

 ها خواهد بود  جويی و نزاع ميان ملّت هستيز

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْـنِ مُحَمَّـدٍ    عِدَّةٌ»به گزارش کوتاه امّا بسيار گوياي ذيل دقّت نماييد: 

إِلَـى  الرِّضَـا )ع( فِـی سَـفَرِهِ      مَـعَ   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ قَالَ: کُنْتُ

لَهُ فَجَمَعَ عَلَیْهَا مَوَالِیَهُ مِنَ السُّودَانِ وَ غَیْرِهِمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِـدَاکَ   ب مَلئِدَةٍخُرَاسَانَ فَدَعَا یَوْماً 

الْـأَبَ وَاحِـدٌ وَ    وَ وَاحِادَةٌِفَقَالَ مَهْ إِنَّ الرَّبَّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ وَ الْـأُمَّ   مَلئِدَة لَوْ عَزَلْتَ لِهَؤُلَاءِ 

اي طلبياد و تماام    با امام رضا )ع( در سفر به خراسان همراه بودم  روزي سافره       الْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ:

اي جداگاناه   خدمتكاران و غالمان را نزدش فراخواند  گفتم: فدايتان شوم، کااش باراي ايناان سافره    

است، پدر و مادر همه يكی است و پااداش نياز    انداختيد  فرمود: دست بردار  خداي همة ما يكی می

 ( 686: 86ق ، ج 6860و مجلسی،  806: 2، ج 6019کلينی، « )به اعمال است

نماياد    نيااز مای   بخش پايانی اين روايت بسيار گوياست و خواننده را از هر توضي  بيشاتري بای  

وَ  وَاحِادَةٌِارَکَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ وَ الْأُمَّ إِنَّ الرَّبَّ تَبَ»فرمايناد:   توجّه شود بر اين سخن امام )ع( که می

 « الْأَبَ وَاحِدٌ وَ الْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ

 ی کسب کرامتها مالک( 1

ي کساب کرامات   هاا  راهيكی از مباحثی که الزم است در اين مقاله بدان پرداخته شاود، اينكاه   

کاه   شاود  یمراوانی از اين موارد يافت ي فها نمونهانسانی چه چيزهايی است  در سيرة امام رضا )ع( 

 :شود یماشاره  آنهاگيري است  به عنوان مثال به سه مورد از  شايستة توجّه و بهره
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 ( مودّت اهل بیت )ع(1ـ2

در زمان واليت عهدي امام رضا )ع( جمعی باراي اساتفاده   »طبرسی نقل شده است:  احتجاجدر 

اذن دخول خواستند تا ايشان را مالقات کنناد، ولای    از محترش از راه دور به مرکز خالفت آمدند و

، ولی باا عادم پاذيرش    دندايشان )ع( مخالفت کردند  اين جمع تا دو ماه هر روز خواستار مالقات بو

 بان  علاىّ  تاو  پدر شيعة تا اينكه يک روز براي ايشان )ع( پيام فرستادند: ما شدند یمامام )ع( مواجه 

 مااه  دو الحاال،  و آماديم  شاهر  نيا ا به شما مالقات يآرزو به بعيده ازلمن از السّالم، عليه طالب، أبى

 باه  گراماى  ساامى  مالزمت ادراک يآرزو به روز هر که شد منقتى و منصرا اللّيالی و األيّام متوالى

 کاه  رسايد  به جايى کار نماييم  الحال، می مراجعت مأيوس و محروم و ايم آمده پاسبان ماليک آستان

 از اضاطراب  و حُازن  کماال  باا  ما و ماييد از حجاب در شما آنكه از ندينما یم اتتشم ما به دشمنان

 را محروماان  ماا  کارّت  ايان  اگار  نمااييم   مى مآب و منزل به معاودت شما احتجاب خورشيد آستان

 باه  مراجعه ايشان آستان از که همان نگردد، ميسّر البريّات امام آن البرکات فايض ذات مالقات ادراک

 حترت آن مهاجرت ألم غ صَص تحمّل از که عجزح و رسيد ما به که خجالت از نماييم، قامم و محل

 واليت و أوطان و منازل ترک أحبّا  عنايت و احسان قلّت و أعدا شماتت ةليوس به گرديد، ملحق ما به

 الفرارُ المِک و شده طاق طاقت و عاقّ طالع را ما که زيرا کرد  خواهيم اختيار قرار بر فرار نموده، خود

 « است عالّم ايزد برگزيدگان سخن التيام صدق کالم المرسلين سُنَن مِن يُطَاق ال مِمّا

اقرار به محبّت  آنهااذن حتور دادند، ولی ابتدا حترت رضا )ع( از  آنهادر اين زمان، امام )ع( به 

 نيتار  کيا نزدرا باه   آنهاا و دشمنی با دشمنانشان گرفت، سسس  آنها  اهل بيت )ع( و عمل به فرمان

 ايشاان  مناع  مرتبه چند»مكان به خودش فراخواند و مورد لط  قرار داد  پس به دربان خود فرمود: 

 کاه : فرماود  حتارت   نماودم  ايشان منع مرتبه شصت  الحُكم حَسَب حترت  يا: گفت نموديد؟ دربان

 یدرسات  باه  رساان   نبه ايشا نيز من سالم و کن سالم رفته جماعت آن نزد به متواليه مرتبه شصت

 ما محبّت و مواالت لهيوس به طايفه اين و شده جماعت آن توبة و استغفار به ايشان گناهان محو که

 از أذيّاات  و معرّات دفع و نمايى ايشان عيال امور و ايشان امور تفقّد که بايد گشتند  کرامت مستحقّ

)طبرسای،  « بيفزاياى  وساعت  در جماعات  آن مبارّات  و احساان  و صاالت  و نفقات در نموده، ايشان

(  بنابراين، با مودّت و دوستی با اهل بيت )ع( است که انساان باه کماال    626ا668: 8ق  ، ج6860

  ازدي یمجايگاه انسانی و کرامت خويش دست 
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 ( اطاعت از حقّ و پذیرش والیت مطلقة او1ـ1

 ابراهيم اليت اوست  ازي حصول کرامت، اطاعت مطلق از خداوند و پذيرفتن وها راهيكی ديگر از 

 و باشد رنجانده سخن با را کسى رضا )ع( امام که نديدم هرگز من»نقل شده است:  صولى عبّاس بن

 روح بر که سوگند خدا به: گفت ايشان به باشد    مردح کرده قطع را کسى سخن او که نديدم هرگز

   ايشان باه   بخشيده شرافت را آنان تقوا: فرمود  شود نمى يافت پدرانت از تر شري  و بزرگوارتر زمين

 جالّ  و عازّ  خداوناد  کاه  هساتى  آن منكر ديگران همچون نيز تو آيا عبدالسّالم  اح: اباالصّلت فرمود

  «دارم اعتراا شما واليت به من باللّه  معاذاً: گفتم است؟ گردانده واجب را ما واليت

 رد دارند، روا توهين ايشان به آن طريق از خواستند مى دشمنان که را اتّهامى چنين حترت آن

 را کس هيچ که است قرآنى آيات داشته، روا شان حقّ در امّت که يیها ستم شمار در را آن و کند مى

 شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنثَى ذَکَرٍ مِّن خَلَقْنَاکُم إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا» :داند نمى برتر تقوا، به جز ديگرح بر

 حاقّ  تنها و تنها خداوند که کند مى تأکيد امام و    « أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِندَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا لَوَقَبَائِ

 و ماردم  مصالحت  باه  هم آن که داشته مقرّر ايشان بر را آنان طاعت از برخوردارح و مردم بر واليت

)ر ک  « کند     مى تتمين را شان خرتآ و دنيا کرامت که است راستى و درست راه در آنها رهنمونى

 ( 011و  017: 8ج ،6028الحسنى،  معروا

براي به دست آوردن کرامت، بايد واليت مطلق خداوند را در جهان پذيرفت و در هار حاال از او   

 پيروي کرد تا کرامت انسان حاصل شود 

 ( عبادت و بندگی1ـ9

)ع(، انجام عبادات است  اماام )ع( در ياک    ي کسب کرامت در گفتار امام رضاها راهيكی ديگر از 

داري و اعمال ماه شعبان به عناوان ياک مصاداق اطاعات و بنادگی چناين        مورد با ذکر فتايل روزه

 در رود در تعاالى  خاداح  ثاواب  طلاب  جهات  از روزح ياک  شعبان از بدارد روزه که کسى»فرموند: 

 روز در شاود  کارده  حشار  بار هفتاد نشعبا از روزح هر در را خداح کند استغفار که کسى و بهشت،

 کناد  تصادّق  کاه  هر و او، براح کرامت تعالى خداح از شود واجب و( ص) اللَّه رسول زمرة در قيامت

 )محدّث« آتش    بر را او جسد تعالى حق گرداند حرام باشد، خرما چه يک اگر و صدقه به شعبان در

 ( 680: 0، ج6028 اربلى
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 ( بهای آبرو9

شاود، هنگاامی اسات کاه فارد       ها تهديد می س و کرامت انسانهايی که عزّت نَفْ تيكی از موقعيّ

متمكّن در شرايط ويژه نيازمند مبلغ اندکی گردد  معموال  مطر  نمودن نياز و درخواسات کماک از   

گران و دشوار است  اين اشخاص افزون بر رنج فقر و نااداري از آشاكار    شانيبراسوي چنين افرادي 

شاوند    نزد ديگران سخت نگران و از نقصاان کرامات و عاّزت خاود باس رنجاور مای        شدن نيازشان

باه  »چگونگی رفتار سنجيده و انسانی و واالي امام رضا )ع( را در گزارش يساع بان حمازه بنگرياد:     

کردم  مردم نياز از احكاام    همراه جمعيّت فراوانی در محتر امام رضا )ع( بودم و با ايشان گفتگو می

گاونی وارد شاد  پاس از     پرسيدند  در اين ميان شخص بلند قامت و گندم و حرام می شرعی و حالل

 ام عرض سالم، خود را معرّفی کرد و گفت از شيعيان شما هستم که از ديار خود به حج مشرّا شده

ام  از شما درخواست کمک دارم تا به شهرم برسم، و چون مستحقّ  و اکنون خرجی راهم را گم کرده

 قه نيستم، پس از رسيدن به ديارم آن مبلع را از طرا شما صدقه خواهم داد دريافت صد

از او تفقّد نمود و از وي خواسات تاا بنشايند     « رحمک اهلل»امام )ع( با تعبير شيرين و دلنشين 

قدري گذشت و افراد حاضر در جلسه ا جز سه تن ا از مجلس برخاستند و رفتناد  در ايان هنگاام،      

شاان را از   ضر رخصت خواست و به اتاق ديگر رفت  پس از لختی، دستان مباارک حترت از افراد حا

باالي در خارج نمودند و فرمودند: خراسانی ا فرد درخواست کننده ا کجاسات؟ عارض کارد: اينجاا       

هستم  فرمود: اين دويست دينار را بردار و براي سفر و نيز ديگر مخارج صرا نماا، و الزم نيسات از   

ی  اکنون بيرون برو تا همديگر را نبينيم  يكی از حاضران پرسيد: فدايت گاردم،  سوي من صدقه ده

هااي   بدو نيكی کرديد و مبلغ زيادي بخشيديد  چرا روي از او پنهان نموديد؟ فرمود: از ديدن نشاانه 

به خاطر درخواست کمک ا در چهرة او بيم داشاتم  مگار ساخن گهرباار رساول        ـ  خفّت و کوچكی 

پاادش او برابار هفتااد حاجّ       را نشنيدي که فرمود هر که نيكای خاود را بسوشااند،   گرامی خدا )ص( 

 ( 88: 8، ج 6019ک لينی، « )است؟ 

به رفتار امام خوب توجّه شود که به شايستگی رنج او را دريافتند و مالحظة حال او را نمودناد و  

نسانی آن فرد خوار و زبون شود و از او خواستند تا همديگر را نبينند تا مبادا از اين مواجهه کرامت ا

ال تصادّق بهاا   »و « تبارک بهاا  »، «رحماک اهلل »خاطرش آزرده گردد  عالوه بر اين، تعابير دلنشين 

  افزايد بر زيبايی اين نگرش انسانی و رفتار کريمانه می« عنی
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 ( پاسداشت کرامت فرودستان4

عهد مأمون ا البتّاه    را به عنوان ولیالرّضا )ع( دو سال پايانی عمر شري  خود  امام علی بن موسی

بر اساس رعايت مصال  اسالم ا روزگار گذراندند  اين بخش از حياات تابنااک آن برگزيادة الهای، از      

 اجتماعی، سياسی و     شايسته بررسی و تأمّل است   زواياي گوناگون تاريخی،

ا نگريستن به اين بخش   به نظر نويسندگان، يكی از اين زوايا ا که شايد کمتر مطر  شده است 

از سيرة آن واالمقام به عنوان نمونة عينی و عملی از چگونگی زيست و کيفيّات تعامال متاديّنان در    

ماداران از   دربار جائران و ظالمان است  آري، همواره مسير حقّ و باطل از هم جداست و زندگی حق

گی در کناار فاساقان و جاائران و تعامال     متمايز، امّا گاه در شرايط ويژه، نيكان از زند گان هشيپ ستم

گسترده با ايشان ناگزيرند  مانند حترت موسای)ع( و آسايه )س( در درباار فرعاون و نياز حتارت       

 يوس  )ع( در دربار عزيز مصر 

ی، در چنين شرايط دشوار، شيوة درست رفتار خداپسندانه و تعامل صحي  الهی چگوناه  راست به

ام است و ابعاد و جزئيّات آن به چه شيوه است؟  در چنين هنگاام،  خواهد بود؟  حدود اين روابط کد

سان رفتار نمود؟  سيرة امام رضا )ع( برخی از اين زواياا   با باالدستان چه بايد کرد و با فرو دستان چه

دهد  پاسخی که فراتر از گفتار است و در رفتاار آن   ها پاسخ می را ترسيم و به بسياري از اين پرسش

توان به ناوع رفتاار باا کاارگران و خادماان حاضار در        داده شده است  به عنوان نمونه می امام نشان

زندگی اشرافی ساالطين اشااره نماود  هام ايشاان کاه از نظار اجتمااعی از جايگااهی فارو دسات            

برخوردارند و همواره ناگزيرند تا کارهاي دشوار و پُرزحمت را انجام دهناد  رفتاار درسات انساانی و     

 يشان چگونه است؟ الهی با ا

به گزارش ياسر خادم توجّه شود آنجا که از روش هميشگی و منش پيوسته موالي خود و بلكاه  

امام )ع( همواره پاس از فراغات از   »گويد:  الحُجَج، امام رضا )ع(، سخن می موالي آزادگان عالم، ثامن

ا خود از بزرگ و کوچک را شدند، تمام خدمتگزاران و کارگران اطرا کارهاي خود، آنگاه که تنها می

گرفتناد  هار زماان در کناار      گفتند و ا نس می نمودند، با ايشان سخن می گرداگرد وجودش جمع می

نشااندند  حتّای متصادّيان     خواندناد و در کناار خاود مای     نشست، بزرگ و کوچک را فرامی سفره می

 ( 696: 8 ق ، ج6072بابويه،  )ابن« زن را اصطبل و رگ

واالي انسانی و آسمانی مذکور، رفتاري است که ياسر خادم در روايتی ديگر بازگو  فراتر از رفتار

امام به خدمتگزاران و کارگران اطراا خود فرمود: اگر من باالي سرتان بودم و شما در »نموده است: 
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اري شد که امام )ع( برخی از ما را براي ک می حال خوردن غذا، برنخيزيد تا غذايتان پايان پذيرد  بسا

فرمود: او را واگذاريد تا غذايش را  نموديم: مشغول خوردن غذاست  می خواند، و ما عرض می فرامی

شخصی ا که امام رضا )ع( را »(  در موردي ديگر نقل شده است: 862 :1 ج، 6019)ک لينی، « بخورد

ترت نيز شناخت ا پس از ورود امام به حمّام، از آن حترت خواست تا وي را کيسه بكشد  ح نمی

چنان کرد  پس از لحظاتی که امام را شناخت از ايشان عذزخواهی کرد، امّا امام کريمانه به وي 

 ( 66: 86ق ، 6860)مجلسی، « کشيد دلداري دادند و همچنان او را کيسه می

و قادرت   هاا  انساان ی قلم و نوشتار توان ترسيم عظمت اين هماه پايبنادي باه کرامات     راست به

هاايی   انسان و انسانيّت در سلوک امام را ندارد  بايسته ايان اسات کاه چناين نموناه     بازگويی وااليی 

الگوي مسلمانان قرار گيرد و شايستة آن است که با ادبيّاتی درخاور باه جهانياان عرضاه گاردد  تاا       

 جهانيان شكوه کرامت انسان را نه تنها در قالب شعار، بلكه در قالب رفتار و عمل مالحظه نمايند 

 دشمنان مدارا ( با3

نحوة برخورد معصومان)ع( با دشمنان و مخالفان از ابعاد قابال توجّاه در سايرة آسامانی ايشاان      

است  منطق حاکم بر سيرة تابناک ايشان با منطق مقبول در رفتار تودة ماردم متفااوت اسات، چاه     

ا به هر گوناة ممكان،   کوشند ت اينكه معموالً مردم در چنين موارد، پاي از مرز اخالق فراتر نهاده، می

 اي از خود بروز دهند و به اصطال  رايج انتقام بگيرند  رفتار قهرآميز و کوبنده

اکنون نه در مقام شناسايی و معرّفی کامل اين بخش از سيرة معصومان)ع(، بلكه تنهاا از منظار   

ن باه نظار   شود  چناي  رعايت و پاسداشت کرامت انسانی، نگاهی به سيرة آن يگانة دوران اندخته می

مياان گفتگاو باا ماأمون ماورد مناساب و       « جَلاودي »مرتبت در برابر با  رسد که رفتار آن گرامی می

اي گوياست  جَلودي از درباريان عبّاسی و از مأموران سفّاک ايشان بود و ساابقة فراوانای را در    نمونه

ند شخص ديگر ا مورد  خدمتی به ايشان در کارنامة خود داشت  او در پايان عمر ا به همراه چ  خوش

اي کاه ماأمون جَلاودي و همراهاانش را موأخاذه       امام رضا )ع( در جلسه غتب مأمون قرار گرفتند 

  سالی و فرتوتی بود ا وارد جلسه کردناد،   کرد، حتور داشت  وقتی جَلودي را ا که در دوران کهن  می

ت جَلودي سخت خشمگين حترت آرام به مأمون فرمود: او را به خاطر من ببخش  مأمون که از دس

گشت، گفت: او همان کسای اسات کاه باه      اي براي نسذيرفتن پيشنهاد امام )ع( می بود و دنبال بهانه

خانة شما يورش برده، شما و خانوادة ارجمندتان را آزرده ساخت  همو باود کاه زياورآالت خاانوادة     
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م رضاا )ع( و ماأمون را از دور   را به قهر و زور به يغما برد  جَلودي کاه تنهاا گفتگاوي اماا     فتانيشر

خبر بود، فكر کارد اماام در برابار رفتاار زشات او نازد ماأمون         بی شانيگفتگونگريست و از متن  می

 ست و خواستار تنبيه و عقوبت سخت اوسات  از ايان رو باه ماأمون گفات: باه پااس       ا شكايت نموده

کاه ساخنان او را درباارة مان     دهام   خدمات فراوانی که تا کنون برايتان انجام دادم، سوگندتان مای 

 ( 616: 8 ج ق ،6072بابويه،  )ر ک  ابن نسذيريد

 پرسش و پاسخ

ممكن است خوانندة ارجمند پس از مالحظاة روايات ماذکور و احادياث مشاابه آن، از علّات و       

فلسفة اين کار امام )ع( بسرسد که چرا حترت در برابر جَلودي چنين رفتاري در پايش گرفات؟ آياا    

پيشگی نيست؟  آيا اين  فتار سبب افزايش جرأت فاسقان و جسارت افزونتر آنان براي ستماين گونه ر

 انجامد؟  نوع رفتار به صورت پنهان و غير مستقيم به تشويق ظالم و گسترش ظلم و ستم نمی

، امّاا آنچاه کاه    طلباد  یما پاسخ مفصّل و جامع به اين پرسش و موارد همانند آن مجال فراخای  

مقال به اختصار گفت اينكه اوّالً بايد در حدود اين نوع رفتار امامان )ع( دقّات نماود     توان در اين می

اين موارد معموالً معطوا به حقوق شخصی ايشان است نه حقوق اجتماعی و يا احياناً احكام الهای   

ساتم و  عمران، بايد مراقاب باود تاا     ثانياً بر اساس مفادّ برخی آيات مانند آية هشتم سورة مبارکة آل

جفاي ديگران، انسان را از مرز عدالت بيرون نبرد و پااي وي را از ايان قلمارو بيارون ننهاد  آياه را       

 عَلَـى  قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّکُمْ وَالَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ قَوَّامِینَ کُونُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»بنگريد: 

 ايماان  کاه  کساانى  اح: تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِیرٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اْاعْدِلُو تَعْدِلُواْ أَالَّ

 باه  را شاما  جمعيّتى با دشمنى  دهيد گواهى عدالت روح از و کنيد قيام خدا براح همواره  ايد آورده

 خادا ( معصايت ) از و اسات  نزديكتار  پرهيزگاارح  باه  کاه  کنياد  عدالت  نكشاند عدالت ترک و گناه

عادالت باه مثاباة     (  در اين آية شاريفه،  2)المائدهن« است باخبر دهيد، مى انجام آنچه از که بسرهيزيد

يک مرز در عرصة تعامالت اجتماعی مشخّص شده که نبايد از آن عبور نمود  حتّی دشامنی و بادي   

 کار طرا مقابل نيز مجوّز عبور اين مرز نخواهد بود   

ير انسانی جَلودي سبب نشد تا امام رضا )ع( مقابله به مثل نمايند و کرامات انساانی او را   رفتار غ

هااي او را   کناد تاا بادي    ناديده انگارند  آري، پاسداشت حرمت انسان و حفص کرامت وي اقتتاا مای  

ناديده گيرند و خيرخواهانه از مأمون بخواهند تا از خطاي او چشم پوشد  جَلودي هر چناد شاخص   
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می است و بدکردار، امّا به هر حال انسان است و داراي کرامت انسانی و به همين علّات شايساتة   ظال

 ترحم و حفص حرمت 

 گیری ج( نتیجه

سيرة امام رضا)ع( مفسّر   باشدمی قرآنويژه سيرة امام رضا)ع( منطبق با  ا رفتار اهل بيت )ع( به

  و شار  آيات وااليش است قرآن کريم

اخالقی اسالم و نياز کرامات انساان     هاي بنيادين و منشاء شمار زيادي از فرمانا توحيد، اصلی 

 است 

ا زيستن به شيوة اسالمی بيشترين امكان را براي پايبندي به کرامت انسانی در ابعااد و زوايااي   

 نمايد  گوناگون فراهم می

وي از معارا واالي الگوگيري و پير  سخت نيازمند شناخت، ا جامعة اسالمی و نيز جوامع انسانی 

 باشد  ويژه کرامت انسان می هاي مختل  به اهل بيت )ع( در عرصه

ي کساب کرامات انساان    هاا  راها قبول واليت مطلق خداوند و ماودّت اهال بيات )ع( از جملاه     

  باشند می

 ها: نوشت پی

 رامتک نيا از مقصود»ا سخن برخی از محقّقان معاصر نيز شنيدنی است  در اين باره بنگريد  6

 يهاا  ناه يزم یعنا ي  اسات  نهفتاه  ،یعا يطب و ینيتكو طور به و یآدم ذات در که است يزيچ ،یذات

 در انساان  که است   مراد از کرامت اکتسابی ايناست شده نهاده عتيود به او وجود در بالقوّه کرامت

« آورد یدرما  تيّا فعل باه  را هاا  قاوّه  و زديا ر یما  رونيب را درَخِ و عقل يها نهيدف ت،يترب و ميتعل پرتو

 ( 09: 6077)علوي، 

 منابع و مآخذ

 (.اهلل مكارم شيرازي و مهدي فوالدوند آیةترجمة ) قرآن کریم

 تحقيق صبحی صال   قم: هجرت . ق (6868). البالغه نهج
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 يمثناو  در آن یاصال  يمحورهاا  و انسان کرامت(  »6021  )عصفور آلو محمّد ک يفارم ،انيآساتور

  87ا81  صص 96  شمارة 96  دورة و انسانی دانشگاه شیراز علوم اجتماعی«  يمولو

   بيروت: دار صادر العرب لسان ق (  6868منظور ، محمّد بن مكرم  ) ابن

قام: انتشاارات     عیون أخبار الرّضـا )ع( ق (  6072  )علی بن دمحمّ)شيخ صدوق(،  قمی بابويه ابن

 جهان 

ـ یس علـوم  و حقـوق  ۀدانشـکد  ةمجلّ  «یانسان کرامت حقّ(  »6026جعفري،محمّدتقی  ) ی اس

  26  ص 87 ةشمار  87  دورة (تهران دانشگاه)

  تهران: انتشاارات دفتار   حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب(  6076اااااااااااااااا   ) 

 خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسالمی ايران 

 نشر فرهنگی رجا   تهران: کرامت در قرآن(  6078جوادي آملی، عبداهلل  )

  تهاران: دفتار نشار    معجم مفردات الفاظ القـرآن ق (  6868راغب اصفهانی، حسين بن محمّاد  ) 

 کتاب 

  60  شامارة  60  دورة کوثر معـارف   « و روايات قرآنکرامت انسان در (  »6026رحمانی، محمّد  )

  09ا98صص 

 باا  ريمغاا  يها مجازات  نامتناسب ياه مجازات(  »6027  )زاده بيحبو محمّد ل يعااسم نژاد، یميرح

  669ا608  صص 669شمارة    8  دورة حقوق«  یانسان کرامت

  ص 72  شامارة  668  دورة آیینة پـژوهش   «قرآنکرامت از نگاه (  »6027سلطانی، محمّدعلی  )

06  

 اسـناد  در انسـان  یهمانندسـاز  منـع  یمبنـا  ی؛انسـان  کرامـت (  6029صادقی، محمود  )

  667ا602 صص  0 و 8 ةشمار ی اسيس علوم و حقوق ةپژوهشنام  المللی بین

 انتشاارات  دفتار   قام:  المیزان فـی التّفسـیر القـرآن   ق (  6867طباطبائی، سيّد محمّدحسين  )

  قم ةعلميّ ةحوز سينمدرّ ةجامع اسالمى

 : ران  تها  مازنادرانى  غفّاارح  احماد  الدّين نظام ترجمة  احتجاج ق ( 6860على  ) بن طبرسى، احمد

    مرتتوح

   تهران: مرتتوي البحرین مجمعق (  6069طريحی، فخرالدّين  )
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  66ة شامار   66دورة   جهاد رهنگف«  کار ةعرص در یانسان کرامت(  »6077)علوي، سيّد ابراهيم  

 09ص

   تهران: دار الك ت ب اإلسالميّه اصول الکافی(  6019ک لينی، محمّد بن يعقوب  )

 حياءإ دار  بيروت: األطهار األئم  أخبار ررَدُلِ الَلمع  ؛نواربحاراألق (  6860  )محمّدباقر مجلسی،

  العربی راثالتّ

 : تهاران   اح  زواره حساين  بان  علاى    ترجماة کشف الغُمّـه  ( 6028اربلى، علی بن عيسی  ) محدّث

 اسالميّه 

 ارت ارشاد   تهران: وزالتّحقیق فی کلمات القرآن الکریم ق (  6861مصطفوي، حسن  )

:    تهاران  مقادّس  محمّد ترجمة السّالم  عليهم امام، دوازده زندگانى ( 6028الحسنى، هاشم  ) معروا

   کبير امير

نامـة علـوم و معـارف     پژوهش  «قرآنمعناشناسی کرامت انسان در (  »6022يداهلل پور، بهروز  )
  666ا686  صص 8  شمارة 8  دورةقرآن )پیام جاویدان(


