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  يقرآن يدر جامعه آرمان يكرامت انسان گاهيجا
*اهللا شفاييامان 30/4/98: تأييد 13/6/97: دريافت

    چكيده
بـدون توجـه بـه امـور      يآرمـان  هينظر چيهستند و ه هاارزشبر  يمبتن ها ذاتاًشهرآرمان

ـ مطـرح شـود. در م   يشـهر آرمان هيدر سطح نظر دتوانمين يو ارزش ياخالق و  هـا ارزش اني
ـ سـت. ا هاارزش گريمقدم بر د جهيانسان در صدر قرار دارد و در نت يكرامت ذات ات،ياخالق  ني
ـ نوشتار حاضر ا ياصل دهيبدان پرداخته است. ا زين مياست كه قرآن كر ييادعا اسـت كـه    ني

اسـت   يشهرآرماناز نظام  ييالگو ياسالم، حاو يمنبع معرفت نيبه عنوان مهمتر ميقرآن كر
 يمتفـاوت  ينظـر  يبتوان بـا الگوهـا   دي. شادهدمي ليروح آن را تشك ،رامت انسانك كه طبعاً

ـ قـرار داد، امـا ا   يمورد بررس ميقرآن كر يآرمان ظامانسان را در ن يو اكتساب يكرامت ذات  ني
است،  ميكه برگرفته از قرآن كر ميمحمدباقر حك» آرمان نامحدود« هينوشتار در چارچوب نظر
 ؛هينظر نيمراحل و اصول پنجگانه ا يكه در تمام دهدمينشان  هايافته سامان داده شده است.

 »يكم رييتغ«و  »يفيك رييتغ« ،»آميزحركت مشقت«، »حركت آگاهانه«، »پرستش خداوند« يعني
آن  يبرا ياريدارد و شواهد بس ياحضور روشن و برجسته يو اكتساب يهر دو گونه كرامت ذات

، آرمـان نامحـدود   هيدر چارچوب نظر ينمود. مطالعه كرامت انسان هئارا توانميقرآن  اتياز آ
   .دهدميرا نشان  يقرآن شهرآرمان يهاظرفيتاز  ياهتنها شم

  واژگان كليدي
  ميقرآن كر ،يجامعه آرمان ،يكرامت اكتساب ،يكرامت انسان، كرامت ذات

                                                                                

المصـطفي:   معـة و علـوم سياسـي جـا    دانشجوي دكتري قرآن و دانش آموخته حوزه علميه *
aman.shafa@yahoo.com. 
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  مقدمه
تمـامي   اهتمـام  مـورد  هاي بسيار مهمي اسـت كـه تقريبـاً   كرامت انساني از مقوله

اند، در . از آنجايي كه اين مكاتب براي تعيين سرنوشت انسانها پديد آمدهاستمكاتب 
توانند موضوع كرامت انسان را ناديده بگيرنـد. كرامـت انسـاني در مكتـب     نتيجه نمي

اسالم نيز جايگاه رفيعي دارد و در منابع اسالمي به شواهد بسياري در اين خصـوص  
شهري نيز از گذشته تـا بـه   ي حوزه آرمانهانظريه ،ود. از سوي ديگرتوان اشاره نممي

ي هانظريهشناسان و عالمان دين قرار داشته است. امروز مورد اهتمام فيلسوفان، جامعه
شاه افالطون، شهر خداي آگوستين، مدينـه   آرماني در ايران باستان، فيلسوفـ   شاهي

توان به عنوان مهمترين يسم ماركس را ميفاضله فارابي، يوتوپياي توماس مور و كمون
شهر اسالمي در ميان انديشـمندان  شهري برشمرد. بايد گفت كه آرماني آرمانهانظريه

شهر دولت مسلمان نيز هواداران بسياري دارد. بسياري از انديشمندان مسلمان از آرمان
د و قاطبـه  گوينشهر دولت علوي سخن ميشهر خالفت راشدين و آرماننبوي، آرمان

  .اندشهر مهدوي اميد بستهباورمندان آموزه مهدويت، به برقراري آرمان
مورد مطالعه قـرار   توانمياسالمي، مباحث بسياري را  شهرآرماندر منظومه مباحث 

 مقوله كرامت انساني از اهميـت بسـياري برخـوردار اسـت. اصـوالً      ،داد. اما در اين بين
ند نسـبت  توانميآيند و در نتيجه نالي بشريت پديد ميها براي سعادت و اعتشهرآرمان

اسـالمي نيـز كرامـت انسـان      شهرآرماني هانظريهتفاوت بمانند. در به كرامت انسان بي
ي به شدت با شهرآرمانهاي جامعه پردازان قرار داشته و شاخصمورد توجه نظريه جداً

ابعاد و زواياي كرامـت انسـان   تحليل  ،مباحث كرامت انساني گره خورده است. بنابراين
 ،كند. اما در اين مياناسالمي را منابع قرآني و روايي به وفور معاضدت مي شهرآرماندر 

دادن بـه مباحـث   . مشكل آنجاست كه سر و سـامان شودميحفره بزرگ روشي مشاهده 
در  (قرآني)، چندان روشمند نبوده و اسالمي شهرآرمانفراوان پيرامون كرامت انسان در 

ي علمي صورت نگرفته است. با توجه به اين خالء، نوشـتار حاضـر   هانظريهچارچوب 
اسـالمي را در چـارچوب يكـي از جديـدترين      شهرآرماندر نظر دارد كرامت انسان در 
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 ،»آرمـان نامحـدود  «اسالمي، سامان دهـد. نظريـه   ـ   ي حوزه جامعه آرمانيهانظريه

صر كه برآمده از منابع ديني بـويژه قـرآن كـريم    فقيه و انديشمند معا »محمدباقر حكيم«
قرآني پديـد   شهرآرماني مناسبي براي مطالعه جايگاه كرامت انسان در هاظرفيتاست، 

  آورده است. 

  شناسي و چارچوب نظريمفهوم
در  ،به عنوان مفاهيم محـوري نوشـتار  » شهرآرمان«و » كرامت انساني«عليرغم آن كه 

ان و پژوهشگران و حتي غير ايشان به وفور مورد اسـتفاده  حال حاضر از سوي نويسندگ
ند. كما ايـن كـه نظريـه    هست گيرند، در بادي امر نيازمند تعريف و تبيين مفهوميقرار مي

كه از سوي يكي از انديشمندان معاصر شيعي طرح گرديده اسـت  » شهر نامحدودآرمان«
يهي اسـت تعريـف واژگـان و    نده شـود. بـد  انيز ضروري است تا معنا و عناصر آن نماي

  كند. شته در فهم محتوا و پيام آن مساعدت ميوها در ابتداي نتبيين نظريه

  كرامت انساني
شناسي است. كرامت در خور مفهوم» انسان«و » كرامت«، »كرامت انساني«در تركيب 

است كه در عربي دربردارنده معاني بسيار است. مهمترين معـاني لغـوي   » كرم«از ريشه 
عبارت است از: بزرگواري، ارجمندي، بخشندگي، سرزدن امـر   ،انده براي آن برشمردهك

الكرم نقـيض  «اند: ). گفته1363-1364، ص4جتا، بي (سياح، معصوم العاده از غيرخارق
به همين جهت در معناي اكرام و تكريم كـه   .)510، ص2ق، ج1410(فراهيدي،  »اللئوم

اكرام و تكريم اين است كه بزرگداشتي يا سـودي  « متعدي كرم است، چنين آمده است:
رسـد، او را كـريم و   به انسان برسد كه در نقصان و خواري نباشد يا چيزي كه به او مي

توان گفت كرامـت  ). در مجموع مي429ق، ص1324(راغب اصفهاني،  »شريف گرداند
ه از هر پسـتي.  ي نزاهت از پستي و فرومايگي است و كريم؛ يعني بزرگوار و منزابه معن

(جـوادي آملـي،    گيرد و كريم در مقابـل دنـي  بدين معنا، كرامت در برابر دنائت قرار مي
  ).21-22، ص1366
است و نـوعي مركـب از جـنس و    » بشر«و » مردم«از حيث لغوي به معناي » انسان«
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. انسان نام است براي جسد معين و نفس معين كه سـاكن  است »ناطق«و » حيوان«فصل 
، 1349، 7(دهخـدا، ج  دو جـزء بـراي آن هسـتند    ،سد اسـت و جسـد و نفـس   در آن ج

عبارت از اسم جنس اسـت كـه بـر     ،شود). آنچه امروز از واژه انسان متبادر مي399ص
ـ  آدم اطالق ميتك تك افراد بني ثيري در ايـن  أگردد و جنسيت، رنگ و نژاد و... هـيچ ت

نون تـا حـدود زيـادي معنـا و     ). اك320، ص1386(مصباح يزدي،  تبادر نخواهد داشت
دسـت آورد  بتوان مي ،مفهوم تركيب كرامت انساني روشن شده است. از آنچه گفته شد

كه كرامت انساني اشاره به كرامت و شرافتي دارد كه انسان به صرف انسانيت و فارغ از 
ان هاي متمايزكننده واجد آن است. اين كرامت از ابتداي خلقت انسان تا پايهر نوع علقه

پژوهان به آن كرامـت  كار او در اين جهان و حتي پس از آن همراه انسان است كه انسان
...     و لَقَـد كَرَّمنـا بنـي   «آيـه   ،گويند. در قرآنذاتي مي رِ حـالْب رِّ و ي الْبـ فـ ملْنـاهمح و مآد« 
تـوان  ه ميبنياني است ك ،)، مشعر به اين نوع كرامت است. كرامت ذاتي70): 17((اسراء

بر آن بناهاي ديگري برافراشت و آن را به كمال رساند. ايـن همـان چيـزي اسـت كـه در      
شود. انسـان كرامـت اكتسـابي را در پرتـو     فرهنگ اسالمي به آن كرامت اكتسابي گفته مي

برخواسته از تالش و ايثـار   ،آورد. اين نوع كرامتايمان و عمل صالح اختياري بدست مي
يابند. آيات لهي است. با اين كرامت است كه انسانها بر يكديگر برتري ميانسان در مسير ا

ذينَ    لَفي إِنَّ الْإِنْسانَ«)؛ 13): 49((حجرات »إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم«شريفه؛  ا الـَّ خُسر إِلـَّ
  د.نكرامت دار اشاره به اين نوع )3-2): 103((عصر »امنُواْ و عملُواْ الصالحات

  شهرآرمان
ترين نوع جامعـه  ا پيرامون عاليگرآرماني هانظريهاصطالحي برآمده از » شهرآرمان«

تركيب مزجي خوش آب و رنگي اسـت   شهرآرماند پديد بيايد. توانميانساني است كه 
 كننـد. در آمال خود را در آن جستجو مـي  ،ايانگرآرمانكه در ادبيات فارسي جا افتاده و 

معنـاي محصـلي دارد و بـه غايـت تمـايالت انسـاني اشـاره        » آرمـان «واژه  ،اين تركيب
بوم انسـاني دارد كـه در آن   اشاره به زيست ،»شهر«نمايد. اين در حالي است كه واژه مي

به مفهومي نيست كه امـروزه   الزاماً ،. در نتيجه شهرشودميغالب نيازهاي انسان برآورده 
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بسـياري از متشـرعان و    ،. هرچنـد در جهـان اسـالم   شودميمتبادر از آن در برابر روستا 

را استخدام » مدينه فاضله«اصطالح  ،شهرآرماندهند به جاي متفكران اسالمي ترجيح مي
از تبارشناسي متفاوتي مستفيد شده و در  ،كنند، اما واقعيت آن است كه اين دو اصطالح

سـتند. مدينـه فاضـله اصـطالح برآمـده از      پوشاني تام و تمامي برخوردار نينتيجه از هم
 مهمترين فيلسوف سياسي مسلمان قرن چهارم است كـه صـرفاً   ،»ابونصر فارابي«انديشه 

  ي تلقي نمود.شهرآرماني حوزه هانظريهاي از آن را گونه توانمي
از ظرفيت بيشتري براي ترسيم و تفهيم معـاني و   شهرآرمانرسد كه واژه به نظر مي 

ي حوزه جامعه آرماني هانظريهد جامع جميع توانميرد نظر برخوردار است و مقاصد مو
 »تـامس مـور  «نـام كتـاب    ،»يوتوپيا«برگرفته از واژه  ،ي امروزيابه معن شهرآرمانباشد. 

نويسنده و فيلسوف سده پانزدهم و شانزدهم انگلستان است. يوتوپيـا برسـاخته از واژه   
) از آن ou( »او«ست كه نويسنده با افزودن حرف نفي ي مكان اايوناني به معن» توپوس«

» ناكجاآبـاد « ،»شـيخ اشـراق  «و به گفته  »مكان ال«يا » هيچستان«مفهومي منفي ساخته كه 
توانـد  هـاي مختلـف مـي   ). هرچند كه از منظر فرهنگ16، ص1361(مور،  دهدمي امعن
توان گفت المجموع مييثشهر متفاوت باشد، اما من حها به ماهيت و كاركرد آرماننگاه

نظام كـاملي بـراي سـعادت     ،شهر همان جامعه خيالي و آرماني است كه در آنكه آرمان
فرماست و از هرگونه شر و بدي از قبيل فقـر و بـدبختي عـاري اسـت و     نوع بشر حكم

اند و بـراي رسـيدن بـه سـعادت     افرادش به كمال عقلي رسيده و از هوي و هوس رسته
  ).6831، ص7، ج1381 (انوري، كنندحقيقي تالش مي

  چارچوب نظري؛ جامعه آرماني نامحدود قرآني
اي به پايه نظريـه  گمان هيچ نظريهبي ،يشهرآرماني قديم و جديد هانظريهدر ميان 

ـ مين »سيد محمدباقر حكيم«» آرمان نامحدود« د كرامـت انسـاني را در دامـان خـود     توان
هاي آرمان در قـرآن كـريم   از تقسيم و تطبيق گونهپرورش دهد. اين نظريه كه بر گرفته 

هـاي اسـالمي برخـوردار اسـت.     است، از ظرفيت بسـياري بـراي تحليـل ديگـر آمـوزه     
بر اين باور است كه قرآن كتاب آسماني و آرمـاني اسـت و در بيـان     »محمدباقر حكيم«
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كند كه بيان مي . قرآنشودميبه كار برده » آرمان«نام خدا بر  ـ  هادر برخي حالتـ   ديني
هايي باطل اند، آرمانهاي فرضي در آن روزگار كه در ميان مردم مطرح بودهتمامي آرمان
ها را بـه عنـوان خـداي    كدام از آن آرمانهيچ 7. لذا حضرت ابراهيمهستند و دروغين

ي  « :پذيرد. لذا خداوند اين آرمان برتر را از زبان وي حكايت كرده استخويش نمي إِنـِّ
جضوالْأَر و ماواتلَّذي فَطَرَ السل هِيجو ت؛ من به درسـتى آيـين روى   )79): 6(انعام( »ه

 چنين خداوند درها و زمين را آفريده است. همام كه آسمانكسى آوردهخويش به سوى 
ـ  «كند: هاي برتر را چنين توصيف ميآرمان ،جاي ديگر إِالَّ ه الَّذي ال إِلـه اللَّه وه  معـال و

؛ اوست خداونـدى كـه خـدايى جـز او نيسـت،      )24-22): 59(حشر( »الْغَيبِ و الشَّهادة
. در اينجا قـرآن كـريم از دانـش، قـدرت، مهربـاني و سـاير       استداننده پنهان و آشكار 

خواهد آرمان حقيقي و نامحدود انسان را بيان كنـد  گويد و ميخداوند سخن مي صفات
در  »حكـيم «). 254، ص1387(حكـيم،   مان را برايش مشخص سازدهاي اين آرنشانهو 

ند الگوي عمل جوامع و انسانها قرار گيرند را با توانميهاي مختلف آرمان كه گونه ادامه
بندي پـس از طـرح دو گونـه آرمـان     شمرد. او در اين تقسيماستناد به آيات قرآن بر مي

رود و نظريـه آرمـان   خويش مـي  ناقص و برشمردن نقايص آن به سراغ الگوي مطلوب
  كند.   نامحدود را طرح مي

؛ آن است كه از طريق وضعيتي كه جامعه انساني در آن بـه سـر   آرمان تكراري. 1
دهد. در اينجا جامعه به آينده بنگريم. يعني وجود ذهنيتي كه آينده را شكل مي ،بردمي
بلكـه آرمـان خـود را از    تواند از وضعيت كنوني فراتـر رود و از آن عبـور كنـد.    نمي

گيرد و به همين سبب، ايـن  وضعيت كنوني و با حدود، مشخصات و شرايط آن بر مي
اي جديد چشم بدوزد، كوششي است براي بزرگ جلـوه  آرمان به جاي اينكه به آينده

دادن وضعيت موجود و انتقال آن به آينده. در ايـن وضـعيت كـه بـه شـرايط كنـوني       
در نتيجـه   كنـد و كـار و فعاليـت مـي    ،خاطر بزرگداشت آن شود، انسان بهمربوط مي

شود. عوامل وجود آرمان تكراري با استناد به قـرآن از ايـن   حركت تاريخ تكراري مي
ا علـى    بلْ قالُوا إِنَّا وجدنا آباءنا على« :انس و عادت قرار است: الف) ةٍ و إِنـَّ أُمـ   مآثـارِه

ايم و مـا  بلكه گفتند: ما به راستى پدرانمان را بر آيينى يافته ؛)22): 43(زخرف( »مهتَدون
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دوها و    « :سلطه طاغوت ب) .نيز در پى آنان رهجوييم بـعأَنْ ي اغُوت وا الطـَّ تَنَبـالَّذينَ اج و
؛ و آنـان را كـه از پرسـتيدن بـت دورى     )18-17): 39(زمر( »أَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى

  .»اند، مژده باداند و به درگاه خداوند بازگشتهگزيده
. چرا كه گـرايش  است ؛ اين آرمان در حركت جامعه، گامي به جلوآرمان محدود .2

آورد. بيرون مي ،به نوآوري و چيزهاي جديد، امت را از وضع موجود و فاسدي كه دارد
رود، ولـي گـامي   يبينانه به شمار مهرچند تصميمي درست و واقع ؛اين گرايش به نوآوري

دهد. ايـن گـرايش   كه تنها بخشي از راه دور و دراز آينده امت را تشكيل مياست محدود 
هـم محـدود    هرچند پردامنه و گسترده باشد، بـاز  ؛گيردكه امت آرمان خويش را از آن مي

ي و رچرا كه از ذهن انسان سرچشمه گرفته است و انسان هرانـدازه از تـوان نـوآو    ؛است
هم نگرش او به حدود وجود، انديشه و وضع موجـود وي   ري برخوردار باشد، بازنگآينده

تواند از اين وضع فراتر رفته و با خطرات احتمالي مقابله محدود است و به هيچ روي نمي
خطاي گسترش افقي؛ گاهي انسان بـا   كند. خطرات آرمان محدود از اين قرار است: الف)

شود و بطور افقي محدود را به نامحدود ر امور غافل مياز ديگ ،تمركز و توقف بر يك امر
كند. ب) خطاي گسترش عمودي؛ گاهي انسان بـا تبـديل يـك انديشـه نيـك بـه       بدل مي

شود. مثل اينكه در گذشته انسانها با توسعه نهاد خـانواده،  انديشه فراگير مرتكب اشتباه مي
  ).253- 274، ص1387(حكيم،  گرايي و نژادپرستي در آوردندسر از قبيله

؛ قرآن كريم خداوند را در برابر حركت اجتماعي انسـان نهـاده و   آرمان نامحدود .3
او را آرماني براي جامعه انساني قرار داده است. اين آرمـان كـاملترين گونـه در ترسـيم     

  :شودميگفته، با پنج شاخص متمايز است و از دو آرمان پيش شهرآرمان
آرماني نامحدود بر اصل عبوديت اسـتوار اسـت. ايـن     الف) پرستش خداوند. جامعه

شناسي انسان و جهان داشته و خداوند را به عنوان خالق هسـتي در  اصل اشاره به هستي
  . دهدميمركز قرار 

وليت ؤاحسـاس مسـ   .1 :حركت آگاهانه. حركت آگاهانه مستلزم چند امر است ب)
حركـت نامتنـاهي و    .3افيـايي.  نداشتن حـد و مـرز و پايـه جغر    .2در پيشگاه خداوند. 

  پايان به سوي خداوند.بي
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. انسانيت همانند يك گروه و جامعه در حركت است. اما اين آميزمشقتج) حركت 
م است و اين همان چيـزي اسـت كـه در اصـطالح     أحركت با رنج، كوشش و مبارزه تو

ـ «نامند و آيه شريفه قرآني آن را كدح مي ك كَـدحاً    ك كـادح إِلـى  يا أَيها الْإِنْسانُ إِنَّ بـر
گمـان تـو بـه سـوى پروردگـارت سـخت       اى انسـان! بـى   ؛)6): 84(انشـقاق( ؛ »فَمالقيه
  به آن اشاره دارد.، اى، پس به لقاى او خواهى رسيدكوشنده

تمامي خدايان دروغين، بتها و موانعي كه بر سر  ،د)تغيير كمي. در آرمان نامحدود انسان
دارد. اين همان چيزي است كـه قـرآن بـه عنـوان يكـي از      ده را از ميان بر ميشراه او نهاده

هاي الهي بدان اشاره كرده است. يعني اين كه پيامبران همواره با ستمگران خوشگذران سنت
ارزش وقتـي بـه   زيرا بتها و اشياي بي ؛در جوامع خود بسان يك قطب مخالف روبرو بودند

 ،آينـد. در قـرآن كـريم   مردم به صورت مدافعان آن در ميشوند، گروهي از تنديس بدل مي
قَرْيةٍ  و ما أَرسلْنا في« ) و33): 43((زخرف» قَرْيةٍ... و كَذلك ما أَرسلْنا منْ قَبلك في« :آيات

  اشاره به اين موضوع دارد. )34): 34(أ(سب »منْ نَذير...
براي تضادي است كه ميان منـافع مـادي و    حل ) تغيير كيفي. منظور از تغيير كيفي راهھ

تمايالت فردي انسان با منافع همگاني جامعه انساني و تكامل روحي و اخالقـي آن وجـود   
ها و يافته است. خاك وي را به سوي زمين، شهوتدارد. انسان از بدن خاكي و روح تربيت

تـوان از  ن تضـاد را مـي  كشاند و روح او را به سوي خدا، تكامل و اخالق الهي. ايغرايز مي
ذى  « :طرفانه حل كرد كه به آن در قرآن هم اشاره شده استوليت بيؤطريق احساس مس الـَّ

ء خَلَقَه  و بدأَ خَلْقَ الْانسانِ من طينٍ، ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهِـين، ثُـم   شى أَحسنَ كلُ
نيكـو آفريـد و    ،؛ اوست كه هـر چـه آفريـد   )8-7): 32(سجده( »ه من روحهسوئه و نَفَخَ في

آفرينش آدمى را از گلى آغازيد.سپس نسل او را از چكيده آبى خوارمايه پديد آورد، سـپس  
   ).280- 282، ص1387(حكيم،  اندام برآورد و از روح خويش در او دميده او را ب

  جايگاه كرامت انسان در قرآن
برگرفتـه از قـرآن كـريم اسـت. ايـن نظريـه در        ،كه نظريه آرمان نامحدود گفته شد

بـديلي  انسان جايگاه بي ،شناسانه قرآن است كه مطابق با آنحقيقت مبتني بر نگاه انسان
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نامحدود بر محور اين نگـاه اسـتوار شـده و     شهرآرمان ،در نظام هستي دارد. در حقيقت

ي شـهر آرمـان در نظام هستي است. لهذا نظـام   هدف از تدوين آن اصالح جايگاه انسان
د بدون توجه به كرامت ذاتي و اكتسابي انسان به اهداف خـود دسـت   توانمينامحدود ن

اول آنكـه   :گيـرد ت مـي أنامحدود از دو مزيت نشـ  شهرآرمانپيدا كند. كرامت انسان در 
بوسيله آن خير تكريم انسان به دادن عقل است كه به هيچ موجودي داده نشده و انسان «

 ،13، ج1374 (طباطبـايي،  »دهـد مـي را از شر و نافع را از مضر و نيـك را از بـد تميـز    
شدن روح الهي در اوست. آنجا كه قـرآن  ) و دوم آنكه مايه كرامت انسان، دميده217ص
؛ پـس  )29): 15(حجـر(  »فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي«فرمايد: مي

اندام برآوردم و در او از روان خويش دميدم، براى او بـه فروتنـى در   ههنگامى كه او را ب
همه آثار صنعي كه در باره انسان پـذيرفت، بـين انسـان و     ،افتيد. قبل از مرحله انسانيت

 حيوانات ديگر مشترك است. امتياز انسان از ساير حيوانات در ناحيه روح الهي اوسـت 
). در نتيجه به دليل برخورداري انسـان از نيـروي عقـل و    97، ص1366آملي،  (جوادي
شدن روح الهي در كالبد او، موضوع جانشيني انسان از خداوند بر روي زمـين، از  دميده

كيـد قـرار   أقرآن كريم مـورد ت  موضوعات معرفتي مهم اسالمي است كه در آيات شريفه
و « ،)30): 2((بقره »إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَة«فرمايد: گرفته است. آنجا كه خداوند مي

ــأَرض ــف الْ خَالئ ــم ــذي جعلَكُ ــو الَّ انديشــمند  »سيدحســين نصــر«). 165): 6((انعــام »ه
  نويسد: گراي معاصر در اين رابطه ميسنت

خداوند پيش از هر چيز، انسان را به مقـام خالفـت خـويش بـر روي زمـين      
و به انسانها توانايي چيرگي بر زمين را عطا كرده اسـت. البتـه   يعني ا ؛برگزيد

بودن پايدار شان نسبت به خدا يا عبداهللابه شرط آنكه آنان هم چنان بر بندگي
هاي دين اسالم است كه خداوند از روح خويش در آدم دميد بمانند. از آموزه

مـراد از  خداوند آدم را بصورت خويش آفريـد كـه    ،و بنا به حديث معروفي
صورت در اينجـا همـان تجلـي اسـما و صـفات خداونـد در انسـان اسـت.         

نور خورشيد  ،چنان كه آيينههم ؛صفات الهي هستند آدميان بازتابنده ،روازاين
تاباند. خداوند انسان را كـه در ميـان مخلوقـات زمينـي از جايگـاه      را باز مي
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» عبـداهللا «) و نيـز  30): 2((بقـره » اهللاخليفة«به مقام  ،محوري برخوردار است
  ).336و22، ص1383(نصر،  ) برگزيد30): 19((مريم

انسانها به صرف انسانيت و قطع نظـر   ،مطابق منطق قرآن ،با توجه به اين دو ويژگي
اند و اين موهبتي است كه سراسـر جامعـه   زايي داراي كرامت ذاتياز هر عامل تشخص

و جعلْناكُم شُعوباً  ا النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم منْ ذَكَرٍ و أُنْثىيا أَيه«انساني را فرا گرفته است. آيه 
به روشني بازگوكننـده حقيقـت امـر اسـت. در      )،13): 49((حجرات »و قَبائلَ لتَعارفُوا...

اسالم حساب كار و عمل انسانها از خود شخص و ارزش وجـودي او تفكيـك شـده و    
گيرد. ارزش خود انسان و وجود او از نظر اسالم ي قرار ميحده مورد ارزيابهر يك علي

گردد و مراتب ايمان است كـه ارزش انسـان را بـدون    ايمان انسانها مشخص مي بوسيله
افعال انسـاني   گرنهكند وتوجه به بازدهي مادي و نيروي جسماني و فكري او تعيين مي
ارزش اسـت و تفـاوتي    و صفات نيك، خدمات و توليدات انسان در جاي خـود داراي 

   ).94، ص1359اسحاق،  (آل من نيستؤم من و غيرؤميان م
كند، ايـن  اي كه بر كرامت ذاتي انسان داللت ميترين آيهروشن ،در ميان آيات قرآن

  آيه است: 
نَ الطَّ     و لَقَد كَرَّمنا بني« مـ مقْنـاهزر رِ و حـالْب رِّ و ي الْبـف ملْناهمح و مآد  و بـاتي

؛ و بـه راسـتى مـا    )70): 17(اسـراء(  »كَثيرٍ ممنْ خَلَقْنـا تَفْضـيال   فَضَّلْناهم على
ايم و آنان را در خشـكى و دريـا (بـر مركـب)     فرزندان آدم را ارجمند داشته

ايم و آنان را بر بسيارى پاكيزه روزى دادهايم و به آنان از چيزهاى سوار كرده
  .  ايمم، نيك برترى بخشيدهاياز آنچه آفريده

توانـد از آن جهـت كـه    انسان مي«نويسد: در مورد اين آيه مي »اهللا جوادي آمليةيآ«
 ،دهد و اين روحكريم باشد. انسان روحي دارد كه حقيقت او را تشكيل مي ،انسان است

نيـز معتقـد اسـت:     »ييعالمه طباطبـا «). 42، ص1366 (جوادي آملي، »كريم است طبعاً
هاي خاصه و فضايل روحـي  صرف نظر از كرامت ،راد آيه بيان حال جنس بشر استم«

آيه مشركين و كفار و فساق همه را زير  ،بنابراين .اي اختصاص داردو معنوي كه به پاره
  ).214، ص13، ج1374ي، ي(طباطبا »نظر دارد
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  نامحدود قرآني شهرآرمانجايگاه كرامت انسان در عناصر 

شـهر نامحـدود قرآنـي تـأمين     تواند در آرماني انسان در صورتي ميبختسعادت و نيك
گردد كه كرامت ذاتي او مورد احترام قرار گيرد و مكانيسمي براي تحصيل كرامت اكتسـابي  
وجود داشته باشد. در ادامه گفته خواهد شد كه كرامت انساني چگونه در چارچوب نظريـه  

ده و جامعه آرماني مورد نظر قرآن كريم بـه چـه   شهر نامحدود قرآني انعكاس پيدا نموآرمان
  كند.نحوي در حفظ و تأمين كرامت ذاتي و اكتسابي انسان ايفاي نقش مي

  پرستش خداوند و كرامت انساني
. عبوديـت انسـان بـراي    شـود مـي نامحدود خداوند از اصل پرستش آغاز  شهرآرمان

. به تعبير امام شودميد ياد خداوند اولين اصل اسالمي است كه از آن تحت عنوان توحي
 و مسـلماني  بنـاي  ،ديـن 	مايـه  معـارف،  سـرّ  علـوم، 	، عارفان توحيد را اصل1خميني
 آن سـرانجام  و ارزشبي توحيد، بدون را طاعتي هر و دانندمي دشمن از دوست فارق

 بـا  وثيقي ارتباط توحيد اصل .)506، ص2، ج1378د (امام خميني، شمارنمي تاريك را
 درجـات  و رسـد مـي  كمـال  مرتبه باالترين به انسان ،توحيد اصل اد. بدار انسان كرامت
 تفاوت به ،خست و شرافت و رذيلت و فضيلت ،نقص و كمال بعد، و قرب در موحدان
  ).54، ص4، ج1370ست (مالصدرا، ا توحيد مراتب
 منـافي  ،شـود مـي  آدمـي  نفـس  ذلت موجب كه آنجا از شرك پرستش، گفتمان در
 مـورد  ،كـريم  قرآن تصريح به كه است لغزشي تنها شرك ،جهت اين از .است توحيد
رُ أَنْ يشْـرَك بِـه    «: گيردنمي قرار الهي غفران غْفـال ي ه ). شـرك در  48): 4((نسـاء  »انَّ اللـَّ

قوط آزاد انسان از اوج عزت به قعر ذلت است. اين مفهوم به زيبـايي  حقيقت موجب س
   :و در قالب تمثيل در قرآن آمده است

 و منْ يشْرِك بِاللَّه فَكَأَنَّما خَرَّ منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّيرُ أَو تَهوي بِه الـرِّيح فـي  «
ورزد، گـويي از آسـمان   ؛ هركس به خدا شرك )31): 22(حج( »مكانٍ سحيق

ربايـد و بـا تنـد بـاد او را بـه جـاي       سقوط كرده و پرنده[شكاري] او را مـي 
  كند. دوردستي پرتاب مي

شراكت در پرستش براي خداوند آثار و پيامدهاي مخربي به حال شرافت و كرامـت  
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جايگاه ارزشمند انسـان و كرامـت خـدادادي او بـه شـدت       ،انسان دارد. با اين وضعيت
شود در دنيا با خواري و ذلت به سر كنـد. بـه فرمـوده قـرآن     خورده و موجب مي لطمه

؛ هرگـز معبـود   )22): 17(اسراء( »ال تَجعلْ مع اللَّه إِلهاً آخَرَ فَتَقْعد مذْموماً مخْذُوال«كريم: 
  ديگري را با خدا قرار مده كه نكوهيده و بي يار و ياور خواهي نشست!

ان كرامت انساني و اصل توحيد و عبوديت خداوند ارتبـاط وثيقـي   در روايات نيز مي
  اند: در اين رابطه فرموده 7ترسيم شده است. امام صادق

همسـنگ   ،ارزش و كرامت من آنقدر زياد است كه اگر دنيا را به مـن بدهنـد  
سـنجم و فقـط او را بـه خـدا     نيست، من تنها ارزش خود را با خـدا مـي  آن 
يعني براي حفظ ارزش كرامـت انسـاني وجـودم     ؛ديگردهم، نه هيچ چيز مي

مـن نفـس خـودم را بـا هـيچ       كـنم. هرگز كاري بر خالف رضاي خدا نمـي 
كنم. اگر بخواهي معامله بكني با نفس خودم، هيچ چيزي موجودي برابر نمي
  ). 27ص ،18جق، 1404، (مجلسي كنم، جز پروردگارمرا با آن برابر نمي

كتاب منسوب به ايشان(مصباح الشريعه)، نقل شـده   در 7از امام صادقهمچنين 
ة،    «كه فرمودند:  ة وجـد فـي الرّبوبيـة؛ فما فقد من العبوديوبية جوهرة كنه ها الربالعبودي

). 7ق، ص1400، 7منسوب به امام صادق( »وما خفي من الربوبية اصيب في العبودية
  نويسد:در توضيح اين حديث مي 1خميني امام

خود گذارد،  ةت بندگي را در ناصيو داغ ذل ت سير كندا قدم عبوديكسي كه ب
ت سـير در  يـ دا كند. طريـق وصـول بـه حقـايق ربوب    ت پيوصول به عزّ ربوبي

در  ،ت از انيت و انانيت مفقـود شـود  مدارج عبوديت است و آنچه در عبودي
تعـالي سـمع و   يابد، تا به مقامي رسد كـه حـق  ت آن را ميبوبيظلّ حمايت ر

بـين فـريقين   صر و دست و پاي او شود؛ چنانچه در حديث صحيح مشهور ب
فات خود گذشت و مملكت وجود خود را يكسـره  وارد است. چون از تصر

ت واگذار نمود و فاني در عزّ ربوبيتسليم حق كرد و خانه را به صاحب خانه 
ف الهي پس تصرفات او تصر ،ف در امور گرددخانه خود متصرشد، صاحب 

 ).8-9، ص1372خميني، امام ( گردد
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 انساني كرامت و آگاهانه حركت

 آغاز حركت عنصر با نامحدود شهرآرمان تحقق خداوند، عبوديت و شناخت از پس
 انـه  حيـث  مـن  بالقوة لما اول كمال الحركة«: كه هشد گفته حركت تعريف در د.شومي
 ،است بالقوه امر براي وسيله كه كمالي يعني؛ اول كمال اما ،است كمال حركت ؛»ةبالقو
 ةالحرك«: ترساده تعريفي در )45، ص4، ج1379، طباطبايي( است بالقوه كه جهت آن از

 نظـر  از .)22، ص3ج، م1990ا، مالصـدر ( »تـدريجاً  الفعـل  الـي  ةالقو منشئ ال خروج

 حركـت  انسـان،  كرامـت  و خداونـد  پرسـتش  ميـان  ذاتي پيوند از پس منطقي، تسلسل

 تشكيل را نامحدود آرمان ساختن مرحله دومين آرماني جامعه ساختن سوي به آگاهانه

 انسـان  اختيـار  كف از كه گيردمي قرار غريزي حركت برابر در آگاهانه حركت د.دهمي

 در خداونـد  كه است برتر اهداف و آمال سوي به حركت انه،آگاه حركت. است بيرون

 نيز انتخاب و اختيار اصل بر است، آگاهانه نكهآ عين در حركت اين. دارد قرار آن قطب

 گزينـه  يـك  از بيش حداقل انسان كه كندمي پيدا امعن صورتي در انتخاب. است استوار

 .گشت خواهيم باز اريتكر آرمان به صورت، اين غير در. باشد داشته رو پيش

 كـه  آن چـه ؛ كندمي باز آگاهانه حركت در را خود راه انساني كرامت مقوله اينجا از

 آگاهانه غير حركت در. بيايد راست نامحدود آرمان با جز به دتوانمين مقوله اين اصوالً

. بندهاسـت  و قيـد  در محصـور  انسـان  و دارد وجـود  جبر و اضطرار نوعي ، ـ غريزيـ 
 سـو  يـك  از. بينـد مـي  لطمـه  او كرامـت  جهـت  دو از است، محدود و مقيد كه انساني

 راكد بصورت را او و رودمي نشانه را انسان خدادادي و ذاتي كرامت تنگناها و حصارها

 اكتسابي كرامت آنچه اعتالي و ارتقا بر را راه ،ديگر سوي از و داردمي نگه گيرزمين و

 اصـل  ذيل در را آگاهانه حركت اصل خداوند ،كريم قرآن در. بنددمي ،شودمي خوانده

 »اتَّبعني منِ و أَنَا بصيرَةٍ على اللَّه إِلَى أَدعوا سبيلي هذه قُلْ«: كندمي بيان انسان بصيرت
 خوانم،مى فرا خداوند سوى به بينش با كه است من راه اين بگو ؛)108): 12(يوسف(

 زده گره انسان اختيار با را موضوع اين سپس و است نم پيرو كه كس هر ]نيز[ و من

  د: كنمي حجت اتمام جن و انس با انكاري استفهام قالب در و
 وينـذرونَكُم  آياتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتكُم أَلَم واإلِنسِ الْجِنِّ معشَرَ يا«
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ذَا يومكُم لقَاء نَا قَالُواْ هـلَى شَهِدنَا عأَنفُس مغَرَّتْهه ويا الْحنْي؛)130 ):6(انعام( »الد 
 آيات كه نيامدند شما براي فرستادگاني شما ميان از آيا !انس و جن گروه اي

 به ماد: گفتن دهند؟ هشدار شما به روزتان اين ديدار از و بخوانند شما بر مرا

 .داد شانفريب دنيا زندگي و ]دآمدن آري، كهم [دهي گواهي خود زيان

نْ  الْحقُّ قُلِ و«د: دار داللت انسان اختيار بر صراحت به ذيل آيه ،كريم قرآن در مـ 

كُمبنْ رفَم نْ  شاءـؤْمفَلْي نْ  و مـ  كْفُـر  شـاءسـوي  از حـق  بگـو  ؛)27): 18(كهـف(  »فَلْي 

 از .شـود  كافر اهدخومي هركس و بياورد ايمان خواهدمي هركس .شماست پروردگار

 آن اگـر  حتي شود، مجبور باوري پذيرشِ در كه انساني آورد بدست توانمي آيه اين

 اهانـت  مـورد  او شخصـيت  و اسـت  شده سركوب وي كرامت باشد، هم درست باور
 عقيـده  پـذيرش  بـراي  بشر قرآني، هايآموزه منظر از ،دليل همين به .است گرفته قرار

 نيـز  اقنـاع  ينـد آفر. يابد دست اقناع مرحلة به اعتقادي شگزين در بايد و نيست مجبور
. شـود  طـي  نامحسـوس  و محسـوس  فشـارهاي  و جوسـازي  هرگونـه  از دور به بايد

 بتوانـد  او تا بزنند كنار دارد، قرار انسان فراروي كه را موانعي اندبوده موظف پيامبران
 دانسته انتخابي نيز را ايتهد امر كريم قرآند. كن طي را هدايت مسير آگاهانه و آزادانه

  : كه كندمي تصريح و
»دي ال إِنَّكنْ  تَه مـ  ت بـبأَح نَّ  و لكـ  ه دي  اللـَّ هـنْ  ي مـ  شـاءي و  و هـ  لَـمأَع 

 ،دارى دوسـت  كـه  را كـس  هـر  تو گمانبى ؛)56): 28(قصص( »بِالْمهتَدين
 كنـد مى نمايىراه ،بخواهد را كس هر خداوند اام ،كرد توانىنمى راهنمايى

   .است داناتر رهيافتگان به او و
 و اجبـار  چارچوب در هيچگاه عقيدتي امور كه است حقيقت اين گوياي آيه اين
 .دنگيرنمي قرار اكراه

 ال«د: كنـ مـي  مطرح راهبردي اصل يك عنوان به را دين در اكراه عدم كريم قرآن
ي إِكْراهينِ فالد نَ قَديتَب نَ الرُّشْداكراهـى  هيچ ديندر [كار]  ؛)256): 2(بقره( »الْغَي م 

 بطـور  ديـن  پذيرش در اجبار آيه اين در .است آشكار گمراهى از رهيافت كه نيست

 نيست انساني كرامت به احترام جز چيزي دين در اجبار عدم و است شده نفي كامل
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 پيامبر ،دليل همين به. است انتخاب و آزادي حفظ گرو در كرامت اين از پاسداري و

 بـه  گونـاگون  هايراه از بلكه نكرد، مجبور دين پذيرش به را كسي هيچگاه 9اكرم

 هماهنـگ  انسـاني  كرامـت  با را گزينش و انتخاب اصل و پرداخت جامعه روشنگري

  »: مطهري اهللاةيآ« عقيده به ).31-32، ص1385د (سلطاني، ديمي
ـ مـي  خـود  تـي ذا استعدادهاي از صحيح گيريبهره طريق از انسان  بـه  دتوان

 جانشينيـ  است متصور ممكن موجود يك براي كه كمال مرتبة باالترين

 اختياري كمال به اصطالحاً ،آن از كه كند پيدا دست ـ  زمين روي بر خدا

  ).38-39، ص1360د (مطهري، كننمي ياد اختياري كرامت يا

 انساني كرامت و آميزمشقت حركت

 سـاختن  بـراي  انسـان  حركت .است حركت نيازمند دائماً آرماني جامعه ساختن
 ايـن  غيـر  در. باشـد  اختيـار  و انتخاب با همراه و آگاهانه بايد صرفاً مطلوب جامعه
 گفت بايد .آمد نخواهد راست او اكتسابي كرامت بويژه انسان كرامت اصل ،صورت

 نـه آگاهابايـد   اينكه بر عالوه حركت قرآني، نامحدود آرمان نظريه چارچوب در كه
 حركـت  عنصـر . باشـد  نيـز  بـردن رنـج  و استمرار تالش، با همراه بايستمي باشد،
 پيدا اكتسابي كرامت با وثيقي ارتباط نامحدود آرمان نظريه چارچوب در آميزمشقت

 مشـقت  و رنج تحمل و استمرار تالش، بر كرامت اينگونه كسب منطق زيرا .كندمي
 هـاي انقـالب  و اجتمـاعي  تغييـرات  بـر  حاكم عليت اصل كريم قرآن. است استوار
 روابـط  و هانظام صوالًا .است داده قرار كيدأت مورد را پيامبران بعثت بويژه تاريخي
 رفـع  بـراي  جامعـه  آن افـراد  جمعـي دسـت  تـالش  زائيده جامعه يك در اجتماعي
 كه است ضروري جهت آن از زمينه اين در كوشش .است آنان حياتي هاينيازمندي
 ممكن فوري و آماده بصورت و جا همه در و هميشه انسان هايمندينياز برآوردن
 در زندگي شرايط كردنآماده بمنظور انسان جانب از تالش مستلزم آنها تهيه .نيست
ت اسـ  طبيعت با تطابق نوعي ايجاد به ناچار انساني جامعه زيرا. است طبيعي محيط

  ).130تا، ص(پيمان، بي
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 صـرف  بـه  همگـان  كـه  اسـت  خـدادادي  عطيـه  ذاتي كرامت كرامت، شناسيگونه در
 مخاطرات تهديد معرض در سو يك از انساني سرمايه اين اما. برخوردارند آن از انسانيت
 بايـد  ،روازايـن . دارد وجود نهايتبي به آن افزايش امكان ،ديگر سوي از و است بسياري
 ،رهگـذر  ايـن  از و هسـت  نيـز  مشقت مستلزم طبيعتاً مختارانه و آگاهانه حركت كه گفت
 كرامـت  كـه  اسـت  واضـح . شودمي گشوده نامحدود آرماني جامعه روي به ديگري داالن
 ايجامعـه  چنين بناي كه است روشن اما .كندمي پيدا معنا ايجامعه چنين سپهر در انسان
 نخواهـد  ميسـور  جامعـه  اعضاي همه توسط ،رنج و شدايد تحمل و مستمر حركت بدون
: كـريم  قـرآن  فرموده هب .است استمرار و تالش به نيازمند ثيرگذارأت و مستمر حركت. بود

»أَن و سانِ لَّيلْانسا إِلَّا لى معس أَنَّ و هيعس فورَى سرا آدمى اينكه و ؛)39): 53(نجم( »ي 
 زود وى كوشـش  ]بهـره [ اينكـه  و بود نخواهد است كوشيده ]آن براى[ آنچه جز چيزى
 تحمـل  بسا چه و مشقت با همراه عادتاً كوشش و سعي كه آنجا از .شود ديده كه است
 ايـن . بخشدمي ارزش نيز حركت عامل به و است ارزشمند خود است، بسيار هايرنج
 ت.اس آن بدنبال اكتسابي كرامت كه است چيزي همان

ا «: آيـه  ،كـريم  قـرآن در  ا  يـ هـانُ  أَي اإلِنسـ  ك ك  إِلَـى  كَـادح  إِنـَّ بــ  ر ـ  دحاكَ  »هفَمالقي
 نمـوده  جلـب  خود به را مفسرين و پژوهانقرآن توجه ايويژه بطور ،)6): 84(انشقاق(

 معنـاي  بـه  اسـت،  رفتـه  بكـار  قرآن در بار يك تنها كه» كدح« كلمه ،آيه اين در .است

 شده، متعدي» الي« حرف با كه آنجا از و است خستگي و رنج با همراه تالش و حركت

 اسـتفاده  بـه  نسـبت  ترديـد  اظهار با مفسرين از برخي .است نهفته ركتح و سير آن در

 كـه  انـد داده سـوق  جوهري حركت سمت به را آن آيه، اين از مشقت با همراه حركت

 حركـت . شـود مـي  حاصـل  شدايد تحمل و تالش بدون و است انسان اختيار از خارج

 بـر  در را زنده يرغ حتي و زنده موجودات همه بلكه نيست، انسان در منحصر جوهري

 سـوي  بـه  تو انسان اي«: كنندمي امعن چنين را آيه فيلسوفان از برخي ،بنابراين. گيردمي

(مالصـدرا،   يكنمي مالقات را او نتيجه در و كنيمي جوهري حركت خويش پروردگار
» كـدح « واژه معناشناسـي ، مفسرين از بسياري منظر از كه گفت بايد اما ،)89، ص1382
 اراده و اختيار كف در كه عرضي حركت به آشكارا و تابدبرنمي را آيه از ريتفسي چنين
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 و 699، ص10، جم1988د (طبرسـي،  دار اشاره است، مشقت و تالش با همراه و انسان

  .)242، ص20، ج1374طباطبايي، 
 ارتبـاط  انسـان  بـودن حكـد  در كه آورد بدست توانمي »كدح« واژه شناسيغايت با

 شرايط در جز انسان براي اكتسابي كرامت كه آن چه؛ كندمي پيدا او تكرام با مستقيمي

 بدون خداوند نامحدود آرماني جامعه نتيجه در و نيامده بدست مشقات تحمل و سخت

 كالم و سيره در هارنج تحمل و تالش و سعي صل. ايابدنمي تحقق گردنه اين از عبور

 جامعـه  الگـوي  مهمتـرين  عنـوان  به .است نموده پيدا زيادي بازتاب نيز :معصومين

 هعـ جام اين كه است روشن. نمود اشاره نبوي جامعه سيسأت كيفيت به توانمي آرماني
 هرگـز  ،شدند متقبل منانؤم ديگر و 9اسالم پيامبر كه زحماتي و هارنج بدون آرماني

، ديافتن دست بدان جامعه اين ذيل در مسلمانان كه كرامتي آن متعاقب و يافتنمي تحقق
 .داشتمي نگه خود بند در را انسانها كماكان جاهليت عصر هايسنت و شدنمي حاصل

 هايرنج و شد تحميل مسلمانان بر هجرت ابتداي در كه احد جنگ در نمونه عنوان به

 آن در واقعـي  منـان ؤم تـا  خداونـد  جانـب  از بود امتحاني نمود، وارد ايشان بر بسياري

 در شـدند  موفـق  و آمدنـد  خـود  بـه  مسـلمانان  كه بود هواقع اين از پس. شوند آزموده

 .كنند تثبيت را خويش اقتدار و عزت بعدي رويدادهاي

 انساني كرامت و كيفي تغييرات

 ارزش كه است زدني درجا تغيير بدون حركت و است تغيير با همراه اصوالً حركت
 را جودمو وضع حفظ به معطوف حركت »حكيم مدباقرمح« .نيست مترتب آن بر غايي

 آميـز مشـقت  البتـه  و آگاهانه حركت بر مترتب امري تغيير ،بنابراين. نامدمي» تكراري«
 آرمـان  نظريـه  شـاكله  در »حكـيم « .شـود مي محسوب آن نتيجه گفت توانمي و است

 قرار نظريه اين مكمل فصول را كيفي و كمي تغييرات ،قرآن آيات به استناد با نامحدود
 بـاب  در »جعفـري  محمـدتقي « ديدگاه به نظريه اين در كمي و كيفي تغيير .است داده

 :نويسدمي او .است نزديك بسيار قرآن تحول

 اين و باشدمي مفيديت قيد با مادي و انساني جنبه دو داراي قرآن ديدگاه از تحول
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 بـه  هرگـز  تـاريخ  تفسـير  اسـاس،  ايـن  بر. دارند ثرأت و ثيرأت رابطه يكديگر با جنبه دو
 كه انسانهايي شناخت نيز و خوب تمدن يك مادي عنصر شناسايي و سدرنمي بستبن
 بـراي  كـه  كنـد مـي  پيدا ضرورت و لزوم مقدار همان اند،بوده بكار دست تمدن آن در

، 1388ن (جعفـري،  تمد آن مادي عناصر شناسايي به نظر تمدن، يك انسانهاي شناخت
  ).74ص

 جامعـه  سـاختن  سـوي  به تغيير يندآفر در كه شود روشن تا است آن مهم اينجا در
 كرامـت  بحـث  بـا  ايرابطـه  چه و دارد جايگاهي چه انساني كرامت نامحدود، آرماني
 دارد دروني خصلت كه كيفي تغييرات نامحدود، آرماني جامعه نظريه در. كندمي برقرار

 آرمـاني  جامعـه  اصـوالً  .اسـت  مهمـي  فصـل  دارد، اشـاره  اخالقي و معنوي امور به و
 تغييـرات  سـوي  به راهي و يابدنمي تحقق نامتناهي و پيوسته تغييرات بدون، نامحدود

 حركـت  بـر  مترتـب  كمـي  و كيفي تغييرات »حكيم محمدباقر«نظر زا .گشايدنمي كمي
 در و شـد  خواهـد  كمي و كيفي تغييرات به منتج آميزمشقت و آگاهانه حركت و است
 محتواي اگر .برد خواهد جلو به مگا چند را نامحدود آرماني جامعه تحقق يايؤر نتيجه
 كرامـت  حوزه در آن يهاظرفيت بشكافيم، را نامدمي كيفي تغييرات حكيم كه را آنچه

 ،كيفـي  تغييـر  نامحـدود،  آرماني جامعه نظريه چارچوب رد .شودمي نمايان نيز انساني
 فـرا  را آن در نهفتـه  يهاارزش و داده رخ انسانها درون در كه است تغييراتي به مشعر
 آيـه  ايـن  دارد، اشاره كيفي تغيير به كه ايآيه مهمترين كريم قرآن در گمانبي. گيردمي

 خداوند ترديدبي ؛)11): 13(رعد( »بِأَنْفُسهِم ما يغَيرُوا حتَّى بِقَومٍ ما يغَيرُ ال اللَّه إِنَّ« :است

   .هندد تغيير را خود وضع آنها تا دهدمين تغيير را قومي سرنوشت
 بيروني تغييرات شامل را فوق آيه در تغيير از مقصود مفسرين، از بسياري كه هرچند

 بر آيه كيدأت كه است واضح پر اما، )145، ص10، ج1380د (مكارم شيرازي، داننمي نيز

 او و نموده ايجاد وليتؤمس انسان براي دروني امور زيرا ؛است كيفي و دروني تغييرات

 به و منطقي نگاه از و است ماده بر مقدم ،روح ؛ چونكندمي ذابع و پاداش مستحق را

 رابطـه  ايـن  در »طباطبايي عالمه« .است كمي تغيير بر مقدم كيفي تغيير فوق آيه فرموده

  ت:اس معتقد
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 نقمـت  بـه  تبـديل  الهي نعمت هيچگاه آيد،مي نعمت از پس خداوند عقاب

 كه نعمتي پس. نهاستانسا جان همان كه محلش دگرگوني با مگر ،شودمين

 خويش جان كه كندمي ريزش آنان بر هنگامي كرده ارزاني قومي به خداوند

 ،گـردد نمي عذاب به تبديل و شودمين گرفته نعمت آن باشند، كرده آماده را
د باشـن  شـده  عقـاب  مسـتحق  و داده دسـت  از را خـود  دروني استعداد مگر

   ).102، ص9، ج1374(طباطبايي، 
 مظـروف  كـار  ظـرف،  كـار  يافتنسامان بدون اما ،است روح ظرف ماده كه هرچند

  »: مطهري اهللاةيآ« عقيده به. يافت نخواهد سامان
 شـك  بـدون  امـا  نيسـت،  نيازبي آن، نيرومندي و آن سالمت و بدن از روح،
 و مجـال  جسـماني،  گرايـي لذت به تمام اقبال و مادي تنعمات در شدنغرق

 بـاقي  ضـمير،  پايـان بـي  منبـع  و روح انونكـ  از بـرداري بهـره  بـراي  فراغتي
، مـادي  تمتعـات  و روحـي  تمتعات ميان تضاد نوعي حقيقت، در. گذاردنمي
د دار وجـود  باشـد،  آنها در دنشفاني و محوشدن و شدنغرقه صورت به اگر

  ).218-220، ص1379(مطهري، 
 ييرتغ قرآن منطق در ،بنابراين .است مشخص آن جهت كرامت، به معطوف تغيير در

 كرامـت  همانـا  كه تغيير از هدف دتوانمين و نيست شده پذيرفته وجه هيچ به قهقرايي
ذينَ  ولي اهللا« :آيـه ، كريم قرآن در .كند مينأت را است انسان  مـن  يخـرجهم  آمنـوا  الـَّ

انـد آورده ايمـان  كـه  است كساني سرپرست خدا ؛)257): 2(ة(بقر »النُّور الي الظُّلُمات. 
 مشـخص  را تغييـر  جهـت  وضوح به. سازدمي خارج نور سوي به هايكيتار از را آنها

 كـه  ايمـان  تكليـف  كـه  همانگونـه  .اسـت  زده گـره  انسان سرنوشت به را آن و نموده
 اهللا لكنَّ و«: است نموده روشن آيه اين در آن اضداد با را است روحاني ارزش عاليترين

 ؛)6): 49(حجـرات(  »والفُسوق الكفرَ اليكم رَّهك و قلوبكم في زينه و االيمانَ اليكم حبب
 در[ و اسـت  بخشيده زينت تاندلهاي در را آنها و داده قرار شما محبوب را ايمان خدا
  ست.ا داده قرار شما منفور را فسق و كفر] كهحالي
 صـرفاً  دارد، نمـود  كنـوني  دنيـاي  در كه تغييراتي نمود استنباط توانمي فوق آيه از
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 بـر  چيـزي  تنهـا  نه ،تغييري چنين قرآن منطق مطابق. است زندگي مادي ابعاد در تغيير
 و مـاديگري  گـرداب  در شـديداً  را آن بلكـه  افزايـد، نمـي  انسان ذاتي كرامت و ارزش

 بـه  وضـعيت  ايـن  از مصـري  معاصر انديشمند ،»قطب محمد« .كندمي غرق دنياپرستي

 سياسـت،  اجتماع، در فساد مختلف عاداب در را آن و برده نام بيستم قرن جاهليت عنوان

 مـادي  تقـدم  جاهليـت  را آن و دانسـته  جـاري ... و هنر جنسي، روابط اخالق، اقتصاد،

 شدنغافل). 16، ص1385ت (قطب، اس ناميده تفوق و ترقي سرمست و نيرو به مغرور

 بـه  زندگي روند در اخالقيات و هاارزش شدن رنگبي و دروني و كيفي تغيير از انسان

  : نامدمي »شدگي ئش« را آن »لفرانك« كه انجامدمي جايي
 منحـرف  نيـز  وجود ،شودمي گرفته ناديده انسان خويشتن تعالي كه هنگامي

 پـايين  ئشـ  يـك  سـطح  تا صرفاً و يابدمي تنزل جسماني سطح به گردد،مي

 است اين مسأله مهمترين و شودمي شخصيت از عاري انسان وجود. آيدمي

 بـراي  را در كـه  اسـت  شـدن مـادي  ايـن . گرددمي تبديل منفعل به فاعل كه

 را انسانها كسي است قرار اگر. برعكس و گشايدمي انسان شدنگرفتهبازيبه
  .)49، ص1371د (فرانكل، كن جسماني را آنها بايد وي ابتدا بگيرد، بازي به

 انساني كرامت و كمي تغييرات

 آرمـاني  جامعـه  در .اسـت  آن مكمـل  و ييفك تغيير بر مترتب كمي تغيير كه گفتيم
 دارد وجود فراواني آيات قرآن در. است هميم فصل نيز تغيير اينگونه ،قرآني نامحدود

 كرامـت  و تغيير اينگونه ميان وثيقي ارتباط ذيل آيه رد .دارد كمي تغيير امر به اشاره كه
  : شودمي ديده انساني

ه  و الْـأَذَلَّ  منْها الْأَعزُّ لَيخْرِجنَّ الْمدينَةِ إِلَى رجعنا لَئنْ يقُولُونَ« ةُ  للـَّ زَّ الْعـ و 
 هول رَسـل نينَ  وؤْم لْمـل نَّ  و قينَ  لكـنـافون  ال الْم لَمـع؛)8): 63(قونف(منـا  »ي 

 بيرون آنجا از را ترفرومايه تر،فراپايه گرديم، باز مدينه به چون: گويندمى
 مؤمنـان  و او پيـامبر  و خداونـد  آن از تنها فراپايگى آنكه با راند؛ خواهد
 .ننددانمى منافقان اما ،است
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 رفتنازدست موجب را شهر به ايشان بازگشت منافقان زبان از خداوند آيه اين در 
 در كـه  كفـر  و نفـاق  ،قـرآن  منظـر  از آنكـه  حال و داندمي ذلت به منجرشدن و عزت

 بـاقي  نفـاق  بـراي  شـرافتي  و عـزت  تغييـر،  نـه  و اسـت  ثبـات  بر مبتني امور حقيقت
 به مسلمانان تا آمده فراواني به اسالمي معارف در» تذل« و »تعز« هايواژه .گذاردنمي

 كه است آمده نيز فقه در حتي .برهند ذلت از و شده رهنمون افتخار و عزت سرچشمه
 همراه بگيرد، آب كسي از بخواهد انسان اگر كه است جايي تيمم، جواز موارد از يكي

 ذلـت  ولـي  ند،ك تيمم دتوانمي مؤمن موردي، چنين در. باشد خواري و تمن و ذلت با
  ).104، ص1، ج1379د (امام خميني، نكن تحمل ديگران از را بيدنطلآب

 اتفـاق  اجتمـاع  سـطح  در و داشـته  بيرونـي  صـبغه  كه كمي تغييرات قرآن منطق در

 د.شـو  تلقـي  پسـنديده  امـري  انساني شرافت و كرامت بحث از فارغ دتوانمين افتد،مي

 عليـه  مجاهـدت  و مبـارزه  از كمـي  ييـر تغ فـراز  مهمتـرين  قـرآن  در گفـت  بتوان شايد

 پيـامبر  سـيره  در اينكـه  كمـا . شـود مـي  آغـاز  انسـان  استضعاف و استثمار جويي،سلطه

 چنـگ  از انسـان  آزادي و طـاغوت  سلطه نفي را ايشان رسالت عزيمت نقطه ،9اكرم

 در را مسلمانان تكليف خداوند عمرانآل سوره در. دادمي تشكيل گراستضعاف نيروهاي
ا «: اسـت  نموده نهي كفار سلطه پذيرش از را ايشان و نموده مشخص كفار با ههمواج  لـَّ

ذتَّخنُونَ يؤْمرِينَ الْمالْكَاف اءيلن أَوونِ مينَ  دنؤْم نبايـد  مؤمنـان  ؛)28): 3(آل عمـران(  »الْمـ 

 و تمكان از حراست بر مبتني نهي اين گمانبي د.گيرن دوست مؤمنان جاى به را كافران
 مسلمانان ذاتي كرامت تنها نه كفار، سلطه پذيرش صورت در كه است مسلمانان كرامت

 ايـن  در. شودمي سلب ايشان از نيز اكتسابي كرامت كسب فرصت بلكه بيند،مي صدمه

 كرامـت  بـه  معطوف تغييرات ايجاد امر در را »أسب سوره« آيات مجموعه توانمي رابطه

  : مودن تلقي مقصود به وافي انساني
ؤْمنين    « ا مـ ذينَ   يقُولُ الَّذينَ استُضْعفُوا للَّذينَ استَكْبرُوا لَـو ال أَنْـتُم لَكُنـَّ ، قـالَ الـَّ

بعد إِذْ جـاءكُم بـلْ كُنْـتُم     استَكْبرُوا للَّذينَ استُضْعفُوا أَ نَحنُ صددناكُم عنِ الْهدى
گوينـد:  كشان مىشدگان به گردنتوان شمردهنا )؛31-32): 34(سبأ( »مجرِمين

كشـان بـه نـاتوان    بـوديم، گـردن  گمـان مـا مـؤمن مـى    بـى  ،اگر شما نبوديـد 
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 ،پس از آنكه نزد شما آمـد  ،گويند: آيا ما شما را از رهنمودشدگان مىشمرده
  . (هرگز) بلكه شما خود گناهكار بوديد باز داشتيم؟

ديگر آيات مشابه در قرآن و در چارچوب اصل با نگاه كالن به اين دسته از آيات و 
 ،اول :منوط به سـه عامـل دانسـت    توانميتغيير معطوف به كرامت، رستگاري انسان را 

نيرومندي تمايالت انسـاني و غلبـه انسـان بـر نفـس و نيروهـاي سـركش نفـس نظيـر          
 ،طلبي و تجاوز و ستمگري و انحصارجويي در كسب قـدرت. دوم جويي و برتريسلطه
شـرايط   يهاي حيات و ارتقامين نيازمنديألط بر طبيعت و استخدام قواي آن براي تتس

غلبه بر مناسبات ظالمانه و استثماري در جامعـه   ،زندگي و سعادت و تعادل جسم. سوم
كردن زنجيرهاي ستم اقتصادي و استبداد فكري و سياسي و هر نوع سلطه عوامل و پاره

انسـاني از طريـق تقويـت عوامـل انسـاني در برابـر        و روابط و نظامات و مناسبات غير
اقتصادي و احراز سلطه و كسـب حـق تعيـين سرنوشـت و تنظـيم      ـ   جبرهاي اجتماعي

  ).123، صتا(پيمان، بيروابط انساني
بويژه  :در سنت معصومين توانميبحث تغيير كمي معطوف به كرامت انساني را 

وبي فهم نمود. اگر اين رويداد را از هجري به خ 61در مجموعه رويدادهاي محرم سال 
هـاي بسـيار   ابتداي آغاز آن در مدينه تا ختم آن در كربال مورد مطالعه قرار دهيم، نشـانه 

. شـود ميروشني از اصل تغيير كمي با هدف پاسداري از عزت و كرامت در آن مشاهده 
ه همـراه بـا   ، خروج از مدين»بن معاويه يزيد«به بيعت اجباري  7تن ندادن امام حسين

بـاري كـه عوامـل حكومـت     بيت و معدودي از ياران، امتناع از پذيرش شرايط ذلت اهل
اي قليـل  شام در اماكن مختلف به ايشان پيشنهاد نمودند و در نهايت شمشيركشيدن عده

. دهـد ميرا نشان  7هايي از انقالب انساني امام حسينگوشه عليه سپاهي عظيم، صرفاً
شان را از بارها با استناد به اصل عزت و كرامت، اهداف ،رويداد حضرت در جريان اين

قيام و تغيير وضع موجود بيان نمودند كه در اين ميان اين فرموده ايشان وافي به هـدف  
اال و ان الدعي بن الدعي قد ركزني بين اثنتين، بين السـلة و الذلـة و هيهـات منـا     «است: 
 .)241، ص1382(حراني،  »الذلة
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توان بدست آورد كه آرمانها با كرامت انساني پيوند ناگسستني دارند مي ،از آنچه گذشت
سـيس شـود.   أتواند بدون تكيه بر اصـل عـزت و كرامـت انسـان ت    شهري نميو هيچ آرمان

شهرهايي است كه پديد ايي تمامي آرمانشهرها به دنبال سعادت انسانند و اين هدف غآرمان
شهر قرآني اند. واقعيت آن است كه در آرمانيافتني باقي ماندهآمده و يا به عنوان آرمان دست

كه اصول آن از همين كتاب آسماني قابل استخراج است، مقوله كرامت انسـاني بـا جامعـه    
حدي براي آن در نظر گرفت. توان آرماني مورد نظر قرآن چنان به هم آميخته است كه نمي

بـودن كرامـت   محدودبودن و نامتنـاهي  در واقع نظريه جامعه آرماني نامحدود به معناي غير
ــه نظــر مــي  ــز هســت. ب ــار  انســان در آن ني ــه ظرفيــت مناســبي در اختي رســد ايــن نظري

هاي ارزشي و اخالقي همانند كرامـت انسـاني را در   دهد تا آموزهشهرپژوهان قرار ميآرمان
شده آن ريخته و مورد تحليل قرار دهند. چه آن كـه بـه دليـل پيوسـتگي     ارچوب طراحيچ

نمـودن ابعـاد و   هاي ارزشي، بررسي موضوعات و روشـن شهر اسالمي و مقولهشديد آرمان
  .زواياي آن بدون قراردادن بحث در يك چارچوب نظري امري دشوار خواهد بود

بـا   »محمـدباقر حكـيم  «نامحدود كه توسـط   رسد نظريه آرمانبه نظر مي اساس،بر اين 
مندشدن تحليل كرامت انسـاني در  تواند در نظاماستناد به قرآن كريم طراحي شده است، مي

دهد كـه ميـان   ها نشان مييافته ،شهر اسالمي بسيار مساعدت نمايد. در اين چارچوبآرمان
ز سـويي رابطـه عرضـي    عناصر پنجگانه جامعه آرماني نامحدود از يك سو رابطه طولي و ا

يافته تبديل نموده است. در ساختار اي متشكل و نظاموجود دارد و همين امر آن را به نظريه
شـدن از  اي دارد. به نحوي كـه در صـورت تهـي   كرامت انساني حضور برجسته ،اين نظريه

حدود كرامت ذاتي و اكتسابي انسان، جامعه آرماني نامحدود به جامعه آرماني تكراري و يا م
توان گفت كه در جامعه آرماني برآمده از متن قرآن كريم، تنزل خواهد كرد. به طور كلي مي

ساختمان  ،دهد و بدون توجه به اين حقيقتكرامت انسان روح و حقيقت آن را تشكيل مي
شهر بر اسـاس نظريـه آرمـان نامحـدود كـه از عبوديـت       ريزد. اين آرمانشهر فرو ميآرمان

آميـز و تغييـرات كيفـي و كمـي     شود و بر مدار حركت آگاهانـه و مشـقت  يخداوند آغاز م
  زيرا كرامت انسان بدون حد و نامتناهي است. ؛نشدني استگردد، نامحدود و تماممي
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