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  چکيده
از ، هـاي مختلـف علـوم انسـانیدر حوزه، المللـیاساس حقوق بشر و معیار تعامل اجتمـاعی و بـینمثابه به ،کرامت انسان

کرامـت انسـان ، رودمـیشمار به نظیر علمی جهان اسالمهاي کمکه از چهره طباطبائیعلّامه  اهمیت ویژه برخوردار است.
، تحلیلـیـ  با استفاده از روش توصیفی کوشیممینوشتار  ایندر کند. یرا به صورت عمده به تکوینی و اکتسابی تقسیم م

قـت یدر حق، . کرامـت اکتسـابیکنـیمبیـان علّامـه  را از منظـر هاي آنترین ویژگیار کرامت و مهمیمع، کرامت اکتسابی
انـدازه عبودیـت  وجودي و مقام قرب الهی و تنها راه وصول به آن خدامحوري اسـت. لـذا هـر دستیابی انسان به کماالت

کـه آیـد. ازآنجااندازه به ارزش و کرامت بیشتر نایـل میبه همان ، تر باشدتر و مخلصانهآگاهانه، تعالیانسان در پیشگاه حق
تـوان بـه آن افتخـار نمـود. می است و یک امر ارزشی، آیددست میه هاي اختیاري انسان بر اثر تالشبکرامت اکتسابی 

تدریجی و تشکیکی بودن دو ویژگی دیگر کرامـت اکتسـابی اسـت. ، شودتدریج حاصل میبه، چون حرکت تکاملی انسان
  رود.میشمار به آن نوعی بودن چهارمین ویژگی، ها قابلیت کسب کرامت را دارندکه همۀ انساننیل ایبه دل

 اختیار و خدامحوري.، انسان، اکتسابی، کرامت :هاهکلیدواژ
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  مقدمه. ۱
م ویـژة آفریـدگار یمورد عنایـت و تکـر، گل سرسبد عالم خلقتمنزلۀ به انسان، در اندیشۀ اسالمی

بـدیل هـاي بیها و نعمتتیقابل، ت ممتازیاز موقع، گر مخلوقاتیسه با دیعالم قرار گرفته و در مقا
براي آن است کـه انسـان ، شوداد میی ینیم که از آن به کرامت تکویتکرن یکن ایبرخوردار است؛ ل

در پیشگاه آفریـدگار و پروردگـار عـالم شـکرگزار ، هاهیبهینه از این سرما با حسن اختیار و استفادة
، رور عبودیت به کماالت انسانی و کرامت اکتسابی دسـت یابـد. ازایـنیباشد و با گام نهادن در مس

ۀ یـتوانـد ماینم، اسـت ياریراختیو غ ییاعطا يکه امر ینیانسان از کرامت تکو يصرف برخوردار
اختیـاري و  يامرمثابه به ،ي از کرامت اکتسابیربلکه برخوردا، گر مخلوقات باشدیانسان بر د يبرتر

تواند مایۀ مباهـات انسـان و برتـري او زند و میارزشی است که سرنوشت نهایی انسان را رقم می
  گر مخلوقات شود.ینسبت به د

، جهت ضـرورت مضـاعف دارداز آن ، دگاه اسالمیتبیین درست و منطقی کرامت اکتسابی از د
منزلـۀ به اوالً به کرامت تکوینی، کوالرهاي اومانیستی و سکه در جهان معاصر به دلیل شیوع اندیشه

انسان بر همۀ مخلوقات برتر دانسـته ، کرامت ذاتی و ارزشی نگریسته و به صرف برخورداري از آن
نـه خـدامحوري و اطاعـت از ، راه رسیدن انسان به کرامت و سعادت، شود؛ ثانیاً در این پارادایممی

داران نظریۀ توحیدي طرف، ي است. به همین دلیلمحوري و اطاعت از قوانین بشربلکه انسان، خدا
پاسخ دهنـد؛ ، بارة کرامت اکتسابی انسان وجود داردها و شبهاتی که درباید به پرسش، کرامت انسان

همچـون عقـل و ، بدیل تکـوینیهاي بیانسان از امکانات و سرمایه ياز جمله اینکه چرا برخوردار
گر موجودات کافی نیست؟ اساساً معیار کرامـت حقیقـی یبر د براي برتري او، آزادي اراده و اختیار

را  يت و خـدامحوریـر عبودید مسیبا، دن به کرامت حقیقییرس يانسان در چیست؟ چرا انسان برا
  رد؟ یش گیدر پ

که در علوم مختلف عقلی و نقلی و نیـز ، طباطبائیعلّامه  ،در راستاي اداي همین رسالت سترگ
در ، رودمـیشمار به نگر در جهان اسالمنظیر و جامعهاي کماز شخصیت ،آشنایی با نظریات جدید

تدوین ، رسدبه این موضوع پرداخته است. به نظر می، البته به صورت پراکنده، آثار مختلف خویش
 يهاگوي پرسـشتوانـد پاسـخخوبی میبه، دقیق و جامع نظریۀ ایشان دربارة کرامت اکتسابی انسان

در این زمینـه کمـابیش مـورد توجـه بـوده و در برخـی آثـار علّامه  با آنکه دیدگاهش گفته باشد. یپ
کـه ییامـا تـا جا، نیـز اشـاراتی صـورت گرفتـهعلّامـه  بـه دیـدگاه، منتشره دربارة کرامـت انسـان



   ۸۳ کرامت اکتسابي انسان از ديدگاه عّلامه طباطبائي

علّامـه  دگاهیـپژوهشی با عنوان کرامـت اکتسـابی انسـان از د يتاکنون اثر، وجوها نشان داردجست
مبـانی نظـري نامۀ کارشناسی ارشد خویش با عنـوان نشده است. نگارنده در پایانتدوین  طباطبائی

به صورت مختصر و تنهـا در ، در ضمن یکی از فصول، طباطبائی و کانتعلّامه  ارزش انسان از نظر
لیکن در این نوشتار ؛ دگاه ایشان پرداخته استیبه بیان چیستی کرامت اکتسابی از د، صفحهحد یک

معیـار کرامـت ، امهعلّدگاه یاست تا عالوه بر بیان تفصیلی چیستی کرامت اکتسابی از دتالش بر آن 
هـاي ترین ویژگیتواند به آن برسد و سرانجام مهمراه رسیدن به آن و مراتبی که انسان می، اکتسابی

  تحلیلی بیان شود.ـ  کرامت اکتسابی با استفاده از روش توصیفی
انسان بایـد هویـت ربـانی و موقعیـت خـود در عـالم ، امهعلّانۀ گرایدر اندیشۀ توحیدي و واقع

بکوشـد از طریـق ، کـه تـوهمی بـیش نیسـت، هستی را درك کند و بـه جـاي تفـرعن و اسـتکبار
یعنی کامل مطلـق نزدیـک ، عبودیت خالصانه خود را هرچه بیشتر به معدن اصلی عظمت و کرامت

ایـن تـوان و قابلیـت را دارد کـه بـا ، اسـت سازد. در این نگاه هرچند انسـان داراي وجـود فقـري
خـود را بـه ، اندکه در کرامت تکوینی به انسـان عطـا شـده، هاي بزرگ الهیاستفادة بهینه از نعمت

بـه جـاودانگی و اوج قلـۀ ، منبع اصلی کرامت و کمال نزدیک سازد و با فناي ذاتی در کامل مطلـق
اختیـاري و ارزشـی کـه  يامرمنزلۀ به ،تسابی انسانکرامت اک، کرامت انسانی راه یابد. به همین دلیل

گونـه محـدودیت و هیچ، شـودهاي خود انسان و البته به توفیق الهـی دسـتیاب میبر اثر مجاهدت
  شناسد. حد و مرزي نمی

  معناي لغوي کرامت. ۲
  سد:ینومی کرامت يمعنا ةدربار قیالتحقصاحب  .اندان کردهیب يپرشمار یکرامت معان يشناسان برالغت

چیزي بدون در نظر گرفتن برتري آن نسبت به چیزي کـه  کرامت عبارت است از عزت و برتري در ذات
گونه که عزت در مقابل ذلت و بزرگـی همان، گیردفروتر است. کرامت در مقابل پستی و خواري قرار می

، امتیازهاي مادي است (مصـطفويها و و اما شرافت بیشترین مورد استعمال آن در برتري، در مقابل خردي
  ).46ص ، 10ج، 1368

  نویسد:در بیان معناي کرامت می مفردات فی غریب القرآنصاحب ن یهمچن
و هرگاه انسان بـا وصـف ، هاي آشکار اوستاسمی براي احسان و نعمت، کرم اگر وصف خداوند باشد

شود و تا آن صفات از او صـادر اي اوست که ظاهر اسمی براي افعال و اخالق ستوده، کرم توصیف شود
  ).428ص ، 1992، اصفهانیراغب شود (و ظاهر نشود به او کریم گفته نمی
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هاي لغت معانی مختلفی بـراي آن بیـان اما در کتاب، کرامت واژة عربی است و معادل دقیق فارسی ندارد
، حیثیـت، حرمـت، رزشا، جوانمرد گردیـدن، ند از: بزرگی ورزیدناترین آنها عبارتکه مهم، شده است

نزاهـت ، منزلت، جایگاه، رتبه، درجه، موقعیت، مقام، شأن، شرافت، عزت، جوانمردي، بزرگواري، بزرگی
الهـی  يکـه اولیـا ايهالعـادبه امور خـارق البته، احسان و بخشش، هااز فرومایگی و پاك بودن از آلودگی

؛ 16070ص ، 11ج، 1373، ؛ دهخـدا2929ص ، 3ج ، 1360، (معـین ندیوگنیز کرامت می، دهندانجام می
  )585 ص، 1381، آذرتاش

  معاني اصطالحي کرامت. ۳
ز قـوانین ملـی و یـو ن، هاي مختلفها و اندیشهدر مکتب یکه کرامت انسان ینیادیرغم اهمیت بنبه

عریـف اي تبلکه هر مکتب و اندیشه، ش ارائه نشدهیتاکنون تعریف جامع و مانع برا، المللی داردبین
خاص و موردنظر خود را از آن ارائه کرده است. در اندیشۀ اسالمی نیـز از رویکردهـاي گونـاگون 

رویکرد فلسـفی ، رویکرد عرفانی و اخالقی، همچون رویکرد سنتی و فقهی، نسبت به کرامت انسان
، پورو رویکرد حقوقی سخن به میان آمده و تفسیرهاي متفاوتی از آن ارائه شده است (ر.ك: یـداهللا

به رویکـرد سـنتی ، رویکردها به کرامت انسان در جهان اسالم، ). از جهت دیگر39-33ص ، 1391
کـه ، رویکرد اجتهادي و نواندیشی و رویکرد سکوالر و دیگراندیشانه نیز تقسـیم شـده، و کالسیک

 هـاي متفـاوتی نیـز بـراي آن ارائـه گشـته اسـتبندي و تعریفدسته، از رویکردهاهریک  برحسب
  .)1386، نژادرحیمی ؛199-180ص، 1391، پور(ر.ك. یداهللا

رو بـراي نه امکان دارد و نه ضـرورت. ازایـن، پرداختن به رویکردهاي گوناگون، در این نوشتار
کنیم. با توجه به مطـالبی بسنده می طباطبائیعلّامه  تنها به تعریف کرامت از دیدگاه، رعایت اختصار

 تـوان گفـت کـهمی، آمـده اسـت المیزان ژه تفسیریوبه، امهعلّار مختلف که به صورت پراکنده در آث
کنـد. بـه عبـارت کرامت انسان را به تکوینی و اکتسابی یا طبیعی و الهی و ارزشی تقسیم میعلّامه 
بـدیل و دارا بـودن هـاي بینعمت هـا وکرامت به معناي برخـورداري انسـان از قابلیتعلّامه  ،دیگر

در عالم خلقت را که از جانب آفریدگار عالم به وي عطـا شـده و امـر غیراختیـاري موقعیت ممتاز 
ابی به کماالت انسانی و مقام قرب الهـی را کـه بـا ینامد؛ اما دستکرامت تکوینی و طبیعی می، است

الهی و ارزشی ، کرامت اکتسابی، آید و اختیاري استها و رعایت تقواي الهی به دست میمجاهدت
  ).165ص، 13ج، 1372، طباطبائیداند (می
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  يئطباطباعّلامه  دگاهيداز  يکرامت اکتساب يچيست. ۴
به صورت ارادي و از طریـق اسـتفادة بهینـه ، کرامت اکتسابی عبارت است از شرافت و حیثیتی که انسان

آورد. هرچنـد همـۀ در مسیر رشد و کمـال بـه دسـت مـی، هاي خدادادي خویشاز استعدادها و توانایی
ی بـه کرامـت اکتسـابی دسـت یهاتنهـا انسـان، انـدهاي بس شـگرفها داراي استعدادها و تواناییانسان

اسـتعدادهاي خـدادادي ، و بـا پیـروي از شـریعت اسـالمی باشـندبینی صـحیح یابند که داراي جهانمی
وجـودي  همـان کمـاالت، کرامـت اکتسـابی گیرند. بنابراین خویش را براي کسب کماالت انسانی به کار

، 1372، طباطبـائی( شـودر اثر رعایت تقواي الهی و حرکت در مسیر عبودیت نصیب انسان میباست که 
  .)357ـ356ص ، 18ج

معتقد ، با توجه به نقش بنیادي باورها و اعمال صالح در دستیابی انسان به کرامت انسانی، امهعلّ
اما ریشه در باورهـاي توحیـدي ، است هاي درونیتابع ملکات و خصلت، کتسابیااست که کرامت 

الت وجـودي اسـت کـه از طریـق کمـاو  ارزش دستیابی به، کرامت اکتسابی، دارد. به عبارت دیگر
متخلق شـدن بـه اخـالق نیکـو و انجـام دادن رفتارهـاي پسـندیده ، بینی درستباورمندي به جهان

اثر آراسته شدن به فضـایل و  بر، گاه که انسان مؤمن و معتقد به باورهاي درستشود. آنحاصل می
کرامـت و ارزش را ، شـوندیابد و افعال صالح از او صـادر میبه کماالت وجودي دست می، مکارم

اي است که درخت کرامت انسـان بـر نامند. بنابراین توحید ریشهمیو او را کریم است کسب کرده 
بـار هـاي پـاکیزة اعمـال صـالح بـه میـوه، اند کـه از آنهـاهاي آن اخالق کریمهروید و شاخهآن می

  ).170ـ169ص ، 11ج، 1372، نشینند (طباطبائیمی

  ياکتسابکرامت معيار . ۱ـ۴
غنـاي مطلـق بـا توجـه بـه ، چون کرامت به معناي دستیابی انسان به ارزش و کمـاالت وجـودي اسـت

و قـرب بـه  شـدت وجـود درو سـعادت انسـان  رامتک، اوحضرت حق و فقر محض انسان نسبت به 
 هـر، به عبـارت دیگـر. و دوري از خداستضعف وجود  در وشقاوت اذلت و  کهتعالی است. چنانحق

حـدود و قیـود عـدمی او کمتـر و ، تریافتههاي او فعلیتقابلیتو باشد اندازه مرتبۀ وجودي انسان باالتر 
قیـود وجـودي انسـان بیشـتر چه حـدود و  بیشتر خواهد بود. در مقابل هر، مطلق املاو به ک بشمقام قر

هـر  دنیرسـ رو. ازایـناسـتتر نیـز کمتـر و ضـعیف، و سـعادت رامـتبرخورداري انسـان از ک، دنباش
 از سـویی، کمـال بـه یابیدسـتزیـرا  ؛مستلزم فناي آن موجـود اسـت، شکمال حقیقی خود موجودي به

۸۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

د. بنـابراین شـوشـدن آن می ترموجب بقاي حقیقت و کامل، دیگر سوياز  و مستلزم فناي قیود و حدود
مطلـق و  امـلکهرچه بیشتر به شدن  نزدیکرهایی از حدود و قیود عدمی و  انسان حقیقینهایی و کمال 

  ).124و67ـ64ص ، الف1386، طباطبائی( است منبع اصلی عزت و کرامت
، کـاروانگل سرسبد ایـن منزلۀ به ،انساناند. همۀ موجودات به سوي خدا در حرکتعلّامه  در اندیشۀ

نیازمنـد دوم در درجـۀ ، مقصـد و هـدف اول نیازمند توجـه بـه ۀدر درج، رسدبمقصد  خواهد بهاگر می
 اسـت. ضـرورتبرداشتن توشه به اندازة نیازمند سوم  و در درجۀ معرفت الزم براي سیر به سوي هدف

یا خود را مصـروف امـور ، یا معرفت الزم را کسب نکند، اگر انسان در این سفر الهی از هدف غافل شود
بـه همـین  .هرگز به مقصد نخواهد رسـید، دسازطریق  از جمله توجه و اشتغال به خودِ، زاید و غیر الزم

، عـالیتدر حقشـدن بـا فنـا ان آنـجز رضاي خدا هیچ مطلوب و مقصـودي ندارنـد. ، الهی ياولیا، دلیل
پـذیر فـانی و زوال، و آنچه نـزد ماسواسـت، یزیرا آنچه نزد خداست باقابند؛ ییبار م بقا جاودانگی و به

  ).127و107- 106ص ، الف1386، طباطبائی( است
هرگز بـه ، روي آوردها کرامتو  هاعزت، به منبع اصلی همۀ کماالت انسان اگرعلّامه  به عقیدة

به غناي نفسـانی و هیبـت ، رامتدر سایۀ قرب به منبع اصلی عزت و کبلکه ، تن نخواهد داد پستی
اگـر انسـان  داند کـهناعت کند؛ زیرا میغیرخدا ق تواند بهنمی، موحد ربانی نایل خواهد آمد. انسان

تنها و تنها در سایۀ قـرب بـه ، جویدمی ریپذطلبد و اگر پشتوانۀ اتکاقدرت و قوت می، بقا، کرامت
گر را نیز بـراي طلبد و هر چیز دیتنها خدا را می، من واقعیؤخدا میسور و ممکن است. در نتیجه م

، 1383، ؛ همـو178ــ174ص ، 11ج ؛363ـ364ص، 1ج، 1372، (طباطبائی خواهدتقرب به خدا می
  ).193-190ص، 2ج

  قرآني و کرامت انساني توحيد. ۲ـ۴
در ، قرب به کامل مطلق و توجه به خداي سبحان است، این حقیقت رفیع را که معیار کرامتعلّامه 

، معیـار کرامـت انسـانی، ادیان الهی در همۀ، است. به عقیدة او قالب اخالق توحیدي مطرح ساخته
، دهـدمحور همۀ ادیان الهی را توحید و خـدامحوري تشـکیل میقرب به خداي سبحان است. لذا 
در یک مرتبه قرار ندارند؛ بلکه اصل توحید در قـرآن مجیـد بـه ، لیکن مراتب توحید در ادیان الهی

توحید با این درجه و مرتبه وجود نداشته است. در ، ول قرآن مجیدش از نزیاوج خود رسیده و تا پ
  :میپردازیانواع اخالق م یادامه به بررس
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چـون  و دنـدهرفتارهـاي اخالقـی را بـراي جلـب فوایـد دنیـایی انجـام می ايعده: اخالق دنیامحور. 1
ا مـداومت بـر انجـام دادن آنهـ، شـونداجتمـاعی میاخالقی موجب شهرت و محبوبیـت رفتارهاي 

، باشـد عظیم و بـزرگ مردمد که انسان همواره در چشم شوشجاعت موجب مینمونه  يبرا. کنندمی
ص ، 1ج، 1383، طباطبـائی( گـرددپیش خـود و دیگـران می ترسو بودن موجب ذلت در کهدرحالی

مـادي و هاي لیکن کرامت را در برخورداري از نعمت، اندگروه در پی کسب کرامت ). این274ـ273
  ؛دانندفواید دنیوي می

محور: شیوة دوم تربیت اخالقی این است که هـدف انسـان از مـداومت بـر رفتارهـاي اخالق آخرت. 2
توجـه فـرد معطـوف بـه منـافع ، . در این نگـاه ماننـد نگـاه اولآخرت آباد باشد رسیدن به، اخالقی

 ؛معدن اصلی عزت و کرامـتنه رسیدن به هدف غایی و اتصال به ، شخصی و اهداف واسطی است
. ایـن گـروه شـودیچشـم دوختـه ملذات اخـروي به ، باشدکه لذات دنیوي هدف نای يلیکن به جا

چون از اخـالق توحیـدي و معیـار اصـلی کرامـت ، آیندل مییهرچند به مرحلۀ باالتري از کرامت نا
  )؛275ـ274ص ، 1ج، 1383، طباطبائی( رسندبه اوج قلۀ کرامت نمی، اندغافل

بینی در جهـانمحـور اسـت. شـیوة تربیتـی توحیـد، خالق توحیدمحور: شیوة سوم تربیـت اخالقـی. ا3
بلکه به لحاظ غایی نیـز غایـت مسـتقل و ، خداستفقط ثر حقیقی ؤم، تنها به لحاظ فاعلینه، اسالمی

در نـه ، و بقاست، کمال، در پی حق، و طالب کمال عاقلست. روشن است که انسان خداتنها ، نهایی
هـاي اخالقـی توحید را محور اخالق و ارزش، اسالم اخالقیرو مکتب نقصان و فنا. ازاین، پی باطل
 کنـدرفتارهـاي اخالقـی مـداومت می نسبت بـهبراي قرب به حق فقط دهد و انسان موحد قرار می

، همـو ؛147ــ146 ص، 2ج ؛280ـ275ص ، 1ج، 1383، همو ؛542ـ533ص ، 1ج، 1372، طباطبائی(
  .)23- 24ص، ق1415

  عبوديت و خدامحوري تنها راه کسب کرامت. ۳ـ۴
عبودیـت و خـدامحوري اسـت. در ، تنها راه رسـیدن بـه آن، توجه به چیستی و معیار کرامت اکتسابی با

زیـرا کرامـت  ؛کشـدجامۀ کرامت و خالفـت را در بـر می، اندازة عبودیت خویش انسان بهعلّامه  اندیشۀ
مسیري جـز عبودیـت ، برسدتجلی کرامت الهی است و هر انسانی که بخواهد به کرامت انسانی ، انسانی

عَدُ الْکَلِـمُ الطّ ةُالْعِـزّهِ فَلِلّـ ةَالْعِـزّمَن کَانَ یُرِیدُ «وجود ندارد. ش یبراو تقرب الی اهللا  ْ بُ جَمِیعًـا إِلَیْـهِ یَصـ یـِّ
 فقـر ذاتـی وو ، از سـویی مالکیت مطلق خداي سبحانر واقع غنا و د ).10 :(فاطر »الِحُ یَرْفَعُهُوَالْعَمَلُ الصّ

۸۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

لحـاظ تکـوینی ه بـ گونه کهانسان همانکند که ایجاب می، همۀ مخلوقات از سوي دیگرمملوکیت مطلق 
صـورت کمـال و تمـام  لحاظ تشـریعی نیـز بـهه ب، داندهمۀ موجودات می پروردگاررا آفریدگار و  خدا

باز زدن از اوامر الهی و اعـالم اسـتقالل  . سرکندبرداري حق باشد و تنها از او فرمانارادة تشریعی تسلیم 
عنـاد و دشـمنی ر اثر بکه انسان  شودنشانۀ تفرعن و استکبار است و موجب می، سبحاندر برابر خداوند 

، هایشـهاندهمـۀ بایـد در ، اگر طالب کرامت اسـتانسان  .دیگرفتار آ یشگیهمعذاب به ، با حقایق مسلم
، طباطبـائی( دو تقرب به او را در نظـر داشـته باشـ سبحانرضاي خداوند  همۀ، رفتارها و غایات خویش

  ).203ص، 1ج، 1372
که باید همۀ مخلوقات مسخر او باشـند و فرشـتگان بـر او سـجده  کریم استقدر آناگر انسان 

 خواستگاه نباید نظر و هیچ، ستخدا ۀخلیفانسان اگر  این دلیل است که خلیفۀ خداست. به، کنند
مقدم کند. خلیفه زمانی خلیفه است که ارادة او ، عنهمستخلفٌ اراده و خواستخود یا دیگران را بر 

خواهـد مقـام ارجمنـد خداونـد سـبحان وقتـی می، . بـه همـین دلیـلعنه باشدتابع ارادة مستخلفٌ
کنـد. خطـاب می» بنـده«آنها را ، کند اند بیانی را که به مقام خالفت و اوج کرامت رسیدهیهاانسان

کِ  ۀُالْمُطْمَئِنّـفْسُ تُهَا النّیّأیَا «)؛ 7: (اسراء...» الًسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْأذِي سُبْحَانَ الّ« یَۀًارْجِعِـی إِلَـى رَبـِّ ِ  رَاضـ
خواسـتند بـه میگـاه کـه الهـی آن ياولیا). 30ـ26فجر: »(تِیفَادْخُلِی فِی عِبَادِي وَادْخُلِی جَنّ ۀًرْضِیّمّ

ا یخـدا«فرمایـد: می علـی مفتخر بودند. حضرتبه بندگی خود ، کنند کرامت انسانی خود افتخار
» ین فخر مرا بس است که تو پروردگار مـن باشـیکند که بندة تو باشم و ات میین عزت مرا کفایا

  .)10ح، 94ص، 91ج، 1362، (مجلسی
عبادت اندیشۀ انسان را بیـدار و گذرد که دیت میراه رسیدن به کرامت به این دلیل از مسیر عبو

شوید و صـفات گناه را از دل و جان او می گرد و غبار غفلت و ؛کندنهایت میفکر او را متوجه بی
ول به بـار ئکند و انسان را مسروح ایمان را تقویت می ؛دهدعالی انسانی را در وجود او پرورش می

نیـاز و یـا خـود را تواند خود را از شـریعت بیاي نمیهیچ مرحلههیچ انسانی در  روازاین آورد.می
کننـد مییـا خیـال ، پندارندخدامحوري را متضاد با ارزش انسان میکه فوق آن قلمداد کند. کسانی 

اوالً ارزش انسـان و حقیقـت ، عبـادت نداشـته باشـد رسد که نیاز بـهبی یجا ممکن است انسان به
شـأن  کـه. آنـان انـدمحـدود پنداشـتهبسیار تکامل انسان را ارزش و  ثانیاً ؛اندعبادت را درك نکرده

حیـوانی بـاقی  مرحلۀ زندگی طبیعی و دردر واقع ، دانندانسان را از عبادت و بندگی خدا باالتر می
دسـته  است. قرآن دربارة نگاه ایـنطبیعی  برخورداري از اموراز نگاه آنان همان کرامت و  اندمانده
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ا إِذَا مَـا مّـأکْرَمَنِ وَأمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی کْرَمَهُ وَنَعّأا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَمّأفَ«فرماید: کرامت می فراد بها
  .)16ـ15: فجر( »هَانَنِأابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی 

چیـزي اسـت کـه آفریـدگار و  ی و راه رسـیدن بـه آن همـانکرامت حقیقـ، اما در نگاه انسان ربانی
ن اسُ إِنّـیُّهَا النّـأیَا « ۀشریف ۀآی تفسیردر علّامه  پروردگار عالم فراروي انسان قرار داده است. ا خَلَقْنَـاکُم مـِّ

(حجـرات:  »هَ عَلِـیمٌ خَبِیـرٌاللّـ تْقَـاکُمْ إِنّأهِ کْرَمَکُمْ عِندَ اللّأ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ اًذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوب
  :نویسدمی، )12

اشاره دارد به اینکه اگر خداي سبحان از بین سایر مزایا تقوا را براي کرامـت » إن اهللا علیم خبیر« این جمله
، دارد مصـالح بنـدگان خـود اي کـه بـهبود که او به خاطر علم و احاطه براي این، ها برگزیدیافتن انسان

ها براي خود مایـۀ کرامـت و ی که انسانینه آن مزایا، مزیت حقیقی و واقعی است، داند که این مزیتمی
لذا بر هر انسانی واجب اسـت کـه در  اند...کلی مزایاي وهمی و باطلطورزیرا آنها به ؛اندشرف قرار داده

را  اختیار کنـد و راهـی، ر کرده استآنچه او اختیا، هاي زندگی تابع دستورات پروردگار خود باشدهدف
ـیش  که او به سویش هدایت کرده پیش گیرد و خدا راه تقوا را براي او برگزیده و او بایـد همـان راه را پ

دین خدا را سنت خـود قـرار ، هاي زندگیگیرد. به عالوه بر هر انسانی واجب است که از بین همۀ سنت
  .)357ـ356ص ، 18ج، 1372، طباطبائی( دهد

  يچيستي عبادت و خدامحور. ۴ـ۴
فرمـان خـدا بـهتنها در فعل و ترك فعلش باید گوشبه این معناست که انسان نه، عبودیت و خدامحوري

، مـراد از خـدامحوري، . به عبارت دیگـررا اطاعت کندباید حکم خدا  زینکه در اراده و تصمیمش ، باشد
کـه عبـد در ياگونـهبه ؛سیر در آن مسیر است داخل شدن در والیت الهی و وقوف در موقف عبودیت و

مشیتش تابع مشـیت ، گونه که در مرحلۀ تکوینهمان، مشیت خود را تابع مشیت خدا کند، مرحلۀ تشریع
  ).333ص ، 18ج، 1372، طباطبائی( خداست

اي معنـ اسـالم در لغـت بـهنامد. توجه به همین معناست که قرآن کریم ادیان آسمانی را اسالم می با
. اسـتاحکام و قوانین مبتنی بـر آن  به کردنو در اصطالح پذیرفتن عقاید توحیدي و عمل تسلیم شدن 

جهت اسالم نامیـده اسـت کـه برنامـۀ کلـی آن  کند از اینسوي آن دعوت می قرآن مجید دینی را که به
 امـور، هـاي اسـالمیآموزهلـذا تسلیم شدن انسان در برابر پروردگار عالم و پرستش خداي واحد اسـت. 

بایـد تـابع  وکـه انسـان و ارادة ا اندو حقایقی تابلکه واقعی، ندعاري از حقیقت و تابع هوا و هوس نیست
 »دیـن در پیشـگاه خداونـد فقـط اسـالم اسـت«فرمایـد: میسـبحان خداونـد ، همین دلیل بهباشد.  هاآن

۹۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 )85:عمـران(آل »نیسـت یفتند هرگـز پـذیرکـس غیـر از اسـالم دینـی را برگزینـ هر«و  )19 :عمران(آل
  ).330ـ329ص، الف تابی، همو؛ 224ـ223ص ، 1ج، 1383، طباطبائی(

عبارت است از اینکه انسان خود را مملـوك پروردگـار و ، به معناي عام، عبادت و خدامحوري
سازد کـه جـز خواهد این معنا را مجسم کامالً مطیع او بداند. انسان خدامحور به وسیلۀ عبادتش می

در واقـع او را ، کند. لذا هر کس هر چیزي را اطاعت کنـداراده نمی، آنچه را معبود اراده کرده است
مالـک ده است. بنابراین اوالً عبادت و پرستش مترادف است با اطاعت؛ ثانیاً بندگی نسبت بـه یپرست

بنـدگان ، خویش اسـت قدر مالکیت اوست. چون خداوند مالک وجود و همۀ آثار وجود بندگانبه 
ص ، 18ج ؛23ـ22ص ، 1ج، 1372، بندة خدا هستند (طباطبائی، او از هر جهت و به صورت مطلق

  ).21ـ20ص ، 1373، ؛ همو187
 با توجـه بـه، سبحانخداوند عبادت به معناي خاص عبارت است از انجام مناسک و واجبات دینی. 

 لسـلهسرفتارها را واجب و یک لسلهسیک، اوعنوي هاي مادي و مابعاد مختلف وجود انسان و نیازمندي
تـأثیرات ، انـدها و احکام دینی چون مبتنی بر واقعیـات آفـرینشاست. برنامهاعالم کرده رفتارها را حرام 

تشـریفات  سلسلهاز یک نداعبارت عباداتکه  این پندارلذا . دارنددر ترقی و تکامل انسان  یبسیار شگرف
احکـام . از نظـر اسـالم همـین عبـادات و عمـل بـه تفکر وارداتی از غـرب اسـت، خارج از گوهر دین

هاي نورانی و بهشـتی به صورت، سازند و در روز قیامتکه شخصیت و حقیقت انسان را می انداسالمی
ص ، ب 1386، همـو؛ 167، 18ص ، تـا الـفبی، همو ؛15- 14ص ، الف1386، طباطبائی( یابندظهور می

  ).273ص ، 1381، ؛ تلوکی103

  نقش معرفت در عبوديت و کرامت اکتسابي انسان. ۵ـ۴
متوقف بر تصـور و معرفـت ، عبادت مانند دیگر رفتارهاي اختیاري انسان، پرستیرغم فطري بودن حقهب

 تـرافزون، کامل مطلق که تنها معیار کرامت انسانی اسـتبه معرفت انسان نسبت  چقدرهر رواست. ازاین
محبـت و  وشـود می اوبیشتر عاشـق و شـیفتۀ ، خداوند را بیشتر درك کند و جمال جاللانسان باشد و 

انسـان از طریـق عقـل و فطـرت وقتـی ، به عبـارت دیگـر. ابدییش میافزانیز  پرستش اوبه عشق انسان 
عقالنـی و ، هم معرفـت اینکه به دلیل، شودتعالی واقف میو صفات علیاي حق احسن ياسما به، خویش
نیـز حقیقـی و  آنشیدایی و محبت برآمـده از ، حقیقی و معقول است، است و هم متعلق معرفتحقیقی 
شـمار به فـرع آن، و عبـادت حقیقـیو محبـت اسـت اصل  ◌ْ معرفت، . به همین دلیلخواهد بودواقعی 
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معرفـت اسـاس ، تنها راه رسیدن به ارزش و کرامت انسان است، اگر عبودیت و خدامحوري . لذادنآیمی
  ).  93ـ91ص ، الف1386، طباطبائی( آیدمیشمار به آن

بلکـه عبـادت نیـز موجـب صـفا و نورانیـت بـاطن و ، طرفه نیستالبته رابطۀ عبادت و معرفت یک
بـدون معرفـت ، سـبحانمحبت ورزیدن نسبت به خداوند عبادت حقیقی و اما  شود؛افزایش معرفت می

 دارد.منطقـی تقـدم بـر عبـادت اما معرفـت ، ندمتالزم امعرفت و عبادت ، نیست. به عبارت دیگرممکن 
ر اثر عبـادت بگاه آن ؛آیدعبادت حقیقی می آن یدرپشود و و محبت حاصل میمعرفت نخست  روازاین

نتیجۀ معرفت است و اخـتالف و انشـعاب  . بنابراین عبادت و سیر الی اهللاشودمیمعرفت بیشتر ، عارفانه
نسـبت بـه  معرفت خویشاساس فهم و  مردم بر روازاینست. ومعرفت ا وعلم تبع اختالف در  بهانسان 

  :)107و  94ـ92 ص، الف1386، طباطبائی( دنشوبه چند دسته تقسیم می، سبحانخداوند 
درك علـت  بـه گروهاین ند. ااز مردم فقط در فکر امرار معاش و گذران زندگی ياهمردمی عادي: دست. 1

اگر  ستند.یمند نهن کار عالقیو به ا در آیات و کلمات الهی را ندارند تفکر مجال، ضعیف و همت پایین
 آنهـاعمـل  قـول و، به صورت اجمالی و تقلیدي است. به همین دلیل، به خدا و آیات او ایمان دارند

د. بـا آنکـه نشـومرتکب گناه می یبه آسان، استعالم محضر خد نداآنکه قایل نوعاً ناسازگار است. با
در برابـر ، و فرجام همۀ کارها نیز به سوي اوسـت ستخدافقط همگان و سرپرست  د ولیّندارقبول 

ضـعف سـبب هامـا ب، اصول دین را قبول دارنـد، به عبارت دیگرآورند. غیر خدا سر تعظیم فرود می
، الـف1386، طباطبـائی( دنـرونمی فراتـردر عمـل از محسوسـات و امـور دنیـوي ، معرفت و ایمان

این افراد نسبت به معیار کرامت انسانی که همان قرب به کامل مطلق و معـدن اصـلی  ).109ـ108ص
اند. به همین دلیل در عمل مانند کسانی که معیار کرامت را برخورداري از جاهل، عزت و کرامت است

دي مندي هرچه بیشتر از لـذات مـاتنها به فکر اشباع غرایز و بهره، دانندهاي مادي و شهوانی میلذت
زنـدگی ماده و عالم هم در مقام علم و هم در مقام عمل وابسته به  این گروه، به عبارت دیگر هستند.

ظـواهر  تنها به . آنانطبیعیاسباب فوق اسباب مادي و دنیایی بیشتر اعتماد دارند تا به بهلذا . اندییدنیا
و صرفاً جنبۀ اسقاط تکلیـف دارد. فاقد روح و معرفت است تشان و عباداند معارف اسالمی راه یافته

هنوز این توان و قابلیت را دارند که با ، اهل عناد و لجاج نیستند چون این افراد، البته بر خالف کافران
سـبب به ؛ امابه عالم نور راه یابند، و شناخت هدف غایی و معیار اصلی کرامتمادي  رهایی از عالیق

تواننـد بـه هرگز نمـی، اندتعالی داشتهکه از حق غفلتیز یو ن، ی که به دنیا و اسباب ماديیهادلبستگی
 ؛)43ـ36ص، الف1386، طباطبائیاوج قلۀ کرامت برسند (نقطاع کامل و ا

۹۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

و  یبهشـتهـاي جاودانگی نعمت بههم فریبندگی و فناپذیري دنیا و  بههم زاهدان و عابدان: این گروه . 2
آخرت آباد حاضـرند زحمـات طاعـت و تـرك براي رسیدن به  لذاجهنم ایمان دارند. در عذاب الیم 

کننـد و از فـانی را فـداي بـاقی می، گروهن هرچند ای. ندکندنیا را فداي آخرت  و، معصیت را تحمل
منـافع شخصـی و حـب  شـانغایت نهایی چون، ترندتر و عاقلگروه اول موفق جهت نسبت به این

تجـارت  ینـوع ،دنیـا تـرجیح آخـرت بـر زیـرا؛ دارندان سبحخداوند  نگاهی ابزاري به، نفس است
و هنـوز در امـور  نـدامرحلۀ معرفت بـه حـق و توحیـد نایـل نشـده به نیز، گروه اینسودمند است. 

کـه ، اول معیار کرامـت رااند نتوانستهمانند گروه ، گروه واقع این ند. درادهکرفناپذیر و عرضی توقف 
درك کننـد و در شـناخت ، معدن اصلی عزت و کرامـت اسـت قرب به کامل مطلق و فانی شدن در

 انـدگرفتـار مشـکل، هدف نهایی که شرط اصلی رسیدن انسـان بـه اوج قلـۀ کرامـت انسـانی اسـت
 ؛)173ص ، 11ج، 1372، طباطبائی(

معیار اصلی کرامت انسانی را که کامـل مطلـق و معـدن اصـلی عـزت و ، عارفان و عاشقان: این گروه. 3
، معرفـت تریناز ناب، روو نسبت به آن معرفت دارند. ازاین اندخوبی تشخیص دادهبه، کرامت است

بـه خداونـد نسـبت چیـز را ربـط محـض  برخوردارند. آنـان همـه ترین ارادهباالترین همت و قوي
جـز ، به همـین دلیـل حاضر نیستند که بدیل و شریکی براي او قایل شوند.هرگز دانند و می، سبحان

دهنـد. رضـایت نمی يچیـز دیگـر به هـیچ، کامل مطلق و اتصال به معدن عزت و کرامت رسیدن به
وجـود همـۀ  .انـدشیداي زیبایی و واالیی کمال و جمال مطلـق، اثر انقطاع کامل رب، عارفان و عاشقان

چیـز دیگـر وجـود ، دلشان جز محبت و عشـق بـه حـق خلوتخانۀ ا را محبت حق پر کرده و درهآن
عـذاب الـیم جهـنم و نـه رهـایی از نه ، هاي بهشتیو نعمتآباد نه آخرت ، آنا و لذات ندارد. نه دنی

جنـت تنهـا ، شـانیاغایت نیست. غایت نهایی و مقصود بالـذات  هدف و نآنابراي ، هیچ چیز دیگر
آنهـا و حـق هـیچ ان یـمچـون ، اندنامیده شده »صمخلَ«، دلیل به همین ؛تعالی استحق يذات و لقا
 هـر .دنـهیچ پسند و ناپسـندي از خـویش ندارویژگی عارفان این است که . ستینعی مان وحاجب 

د. لـذا بهتـرین و نپسندنیز نمی آنانآنچه را خدا نپسندد  د و هرنپسندنیز می نآناآنچه را خدا بپسندد 
 خـداي سـبحانهجـران و دوري از ، ذلت و عذابو بدترین ، وصال انعارفْبراي  کرامت ترینبزرگ
، . در واقـعانـدمرحلۀ اعتمـاد بـه حـق رسـیده و به اندگذاشتهنفس  از مرحلۀ اعتماد به عارفاناست. 

 ؛23- 24ص ، 1ج، 1372، طباطبـائی( کننـدچیـز دیگـر توقـف نمیدر برابر ، مال مطلقک عارفان جز
گانۀ دربـارة مـورد اقسـام سـهعلّامـه  مرحـوم ).200ــ199ص، ب1386، همو؛ 174- 178ص ، 11ج
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؛ 60:؛ غـافر93:؛ مـریم 56:؛ ذاریات2:از جمله: زمر، کندآیات و روایات بسیاري را نیز ذکر می، عبادت
  ).86ـ101ص ، 1386، طباطبائی(ر.ك:  6:؛ انشقاق60- 61:یس

  و نقش آن در کرامت انساني، عبادت توأم با حضور. ۶ـ۴
بـا حضـور همـراه ادت عبادت حقیقی را عبـعلّامه  ،توجه به نقش اساسی معرفت حضوري در عبادت با

مستلزم آن اسـت کـه همـۀ عـالم ، توحید اطالقی خداوند و فقر اطالقی ماسواءاهللا، داند. به عقیدة ويمی
تر باشـد. انسـان نیـز از طریـق تر و آگـاهاز خود موجودات به آنها نزدیک سبحانو خداوند ، محضر خدا

العالمین را بـا علـم حضـوري بتوحید اطالقی و حضور ر، معرفت نفس و درك حقیقت فقري خویش
، العـالمین و هـم از ناحیـۀ بنـدگانبنابراین عبادت حقیقی این است کـه هـم از ناحیـۀ رب کند.درك می

، و انسـان را بـه معـدن اصـلی عـزت و کرامـتباشد. عبادت وقتی حقیقی و کامل است محقق  حضورْ
و  مشغول خودش نیـز نباشـد که، ه باشدمشغولی بهشت و جهنم را نداشتتنها دلنهکه عابد کند وصل می

ص ، 1ج، 1383، همـو ؛23- 24ص، 1ج، 1372، طباطبـائی(به هدف غایی و خداي سـبحان بیندیشـدتنها
  ).  54ـ53ص ، 1377، ؛ عزیزي47ـ46

زیرا عبـادت  ؛مرکب از فعل و ترك است، و رسیدن به معدن اصلی عزت و کرامتراه سلوك اساساً 
متوجـه تنهـا جنبۀ اثباتی عبـادت ایـن اسـت کـه انسـان  .دارد و یک جنبۀ سلبیحقیقی یک جنبۀ اثباتی 

، يدیگـر چیـز اما جنبۀ سلبی عبادت این است که انسان به غیـر از خـدا بـه هـیچ، باشد سبحانخداوند 
، تر از هـر چیـز دیگـر اسـتبـدیهیسبحان چون وجود خداوند  حتی به خودش نیز توجه نداشته باشد.

گونـه لذا از ناحیۀ خداي سبحان هیچ .معنا نداردو غیبت جهل ، استود و حضور مطلق که وج او بارةدر
، از ناحیۀ بندگان اسـت. در واقـع، ست. غیبت و محدودیتی اگر وجود داردیندر کار غیبت و محدودیتی 

جمـال بـرد و مـانع مشـاهدة که بینایی قلب انسان را از بین می، غیر اوست بستگی بهو دلاز خدا غفلت 
شـود کـه انسـان بـه جنبـۀ اثبـاتی و سـلبی عبادت حقیقی زمانی حاصل می، به همین دلیل. شودحق می
ذکـر خـدا و بیـرون کـردن از مسـیر تنها » لقاءاهللا«رسیدن به  دو توجه داشته باشد و بداند که هر، عبادت

  ).121ـ118ص، الف1386، طباطبائی( گذردمی و بیرون آمدن از غفلت، قلب غیرخدا از
نیز بـه ایـن ، ادربارة حقیقت تقوعلّامه  ،توجه به اهمیت معرفت حضوري در تحقق عبادت حقیقی با
، عبارت است از پرهیز از معصـیت و گنـاهنگاه نخست در  ادهد که هرچند تقوبسیار رفیع توجه می نکتۀ

و آنچـه  سـبحانخداوند عبارت است از پرهیز از غفلت نسبت به  احقیقت تقو، تر تأمل کنیماما اگر دقیق

۹۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

رود مـیشـمار به فرع ذکر و از نتـایج آن، اسما و صفات حضرتش اقتضا دارد. اجتناب از معصیت و گناه
ایـن اسـت کـه انسـان مقـام پروردگـار خـویش را  احـق تقـو«نویسد: می، نه رکن آن. وي در این زمینه

 »این اسـت کـه معصـیت نکنـد اتقو را در جاي مناسبش قرار دهد و از فروع چیزي فراموش نکند و هر
  ).262ص ، 2ج، 1383، طباطبائی(

هـا احسـاس ذلـت و و گرفتاريدر برابـر مصـایب  گونه کههمان، به یاد خدا باشدشه یهم اگر انسان
زیـرا او بـاور دارد  ؛شودنمیش موجب تفرعن و استکبار نیزبه او  روي آوردن دنیا، خواري نخواهد کرد

لـک ام اهللاسـت. ماسـواء سـبحانفقط خداونـد ، هاچیز و منشأ اصلی همۀ کرامتمالک حقیقی همه که 
به حقیقت ربطی خود نسـبت بـه شخص وقتی وجود خود نیست. حقیقی مالک حتی ، چیز هیچحقیقی 

انسـان اگـر ژه یوهاي براي تفرعن و استکبار وجود نخواهد داشـت. بـزمینه، غنی مطلق توجه داشته باشد
به این حقیقت کـه خواسـت و ارادة الهـی تخلـف ، خداوند مالکیت در نحصارااعتقاد به من عالوه بر ؤم

، 1372، طباطبـائی( در او راه دارد و نـه تفـرعن و اسـتکبار يدینومنه ، نیز ایمان داشته باشد، تناپذیر اس
  ).273و115ص ، 1ج، 1383، همو ؛361و359ـ358ص ، 1ج

  (لقاء اهللا) کرامت ياعالراه رسيدن به مراتب ، اخالص. ۷ـ۴
ر بـانسـان شـود. موجب اخـالص می، عبادت حقیقی که همراه با حضور و پیراسته از غفلت است

 يبد و بـه مراتـب اعـالشود به باطن و اسرار عالم راه یاقادر می، ماسواءاهللانقطاع از اخالص و اثر 
 یانسـان هـر، اسـت ئمـهاانبیـا و ژة یو، درك مقام مخلَص هرچند اخالص ناب و. کرامت برسد

بـا ، هـاي ظلمـانیبه واسـطۀ عبـادات خالصـانه و کنـار زدن حجابرا دارد که  استعداد این توان و
بهتـرین گـواه ، لقاء اهللا نایل شود. آیات و روایات مربوط به رؤیت بهکند و ارتباط برقرار  عالم نور

شـود و بـا یدل او بـاز م چشـم، که انسان اگر خود را براي خـدا خـالص سـازد اندبر این حقیقت
آنچـه  و مشـهود همگـان اسـت؛ لـیکن، تریابد؛ زیرا خدا از هر چیـز روشـنجان و دل خدا را می

بسـتگی بـه دل، تعـالی خـود را محـروم سـازدو دیدار جمال حق» لقاءاهللا«شود انسان از موجب می
تعـالی تنهـا راهـی رو اخالص و دل بریدن از غیر خـدا و فـانی شـدن در حـقغیر خداست. ازاین
  ).2ص ، الف1386، طباطبائیپرده ببیند (تواند جمال یار را بیاست که انسان می

میان حق و انسان هیچ حجـاب و مـانعی جـز انسـان و خلـق خـدا سرّ مطلب در این است که 
انسان جز خدا چیـز ، شودانقطاع کامل حاصل ، وسیلۀ معرفت نفس و تهذیب. وقتی به وجود ندارد
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متعلـق ، وجـود دارد کرامتیابد که هرچه بها و انسان بالوجدان می، بیند. در این مرحلهنمی يدیگر
لـذا  تنها باید متوجه کمال مطلق و بارگـاه الهـی باشـیم.، و براي کسب عزت و کرامت ستاخدبه 

مخلَـص بـر اثـر معرفـت نفـس و حجاب و مانع وجود نـدارد. بنـدگان ، صین و خداوندمیان مخلَ
از تیررس شیطان و از شر آتش براي همیشـه اند که هاي رفیع کرامت را فتح کردهچنان قله، تهذیب

چه هسـت ذکـر و  هر ؛توجهی معنا نداردغفلت و بی، بارة آناندرلذا . نداخارج شده و رهایی یافته
، حاسـبهم، انابه، توبه، ترین اسباب انقطاع کاملاز مهم، امهعلّبه عقیدة است.  ي سبحانتوجه به خدا

 تـرین راه رسـیدن بـهلـیکن بهتـرین و اصـلی ؛داري استزندهشب و خلوت، جوع، صمت، مراقبه
 تعالی اسـتمعرفت نفس و شهود حقیقت فقري خویش و مخلوقات نسبت به حق، توحید خالص

  ).  200ص، ب1386همو، ؛ 83ـ77ص، الف1386، (طباطبائی
  نویسد:میدر بیان اخالص اولیاي الهی علّامه  مرحوم

اما خالص گردانیدن خداوند عبد را براي خودش همان اخالصی است که عبـد در نفـس خـودش 
یابد که منسوب به خداوند متعال است. چون عبد در نفـس خـودش هـیچ چیـزي را براي خدا می
عبد تملیک کرده  چیزي است که به تملیک خداوند و خداوند سبحان مالک آن مگر به، مالک نیست

دینش را و اگر خواستی بگو: خالص گردانیدن انسان ، صگردانیدن انسان مخلَ. بنابراین خالصاست
 همان خالص گردانیدن خداوند عبد را براي خـودش هسـت، مخلص نفسش را براي خداي سبحان

  .)177ص ، 11ج، 1372، (طباطبائی

  انسان کامل در کمال مطلق يفنا مراتب کرامت مخلصين يا مراتب. ۸ـ۴
هــا و عزت مطلــق و منبــع همــۀ کامــلِســبحان خداونــد ، شــدگونــه کــه در معیــار کرامــت بیــان همان

هاست. لذا رسیدن انسان به کمال و کسب کرامت انسانی در گرو مراتب قرب انسان بـه خداونـد کرامت
بـه بـه همـان انـدازه تـوجهش ، انسان خلوص و انقطاع از ماسواءاهللا داشته باشدچقدر  است. هرسبحان 

رسـند کـه بـه ی مییر اثر عبادت خالصانه به جابشود. مخلصین می تعالی بیشترخداوند و فنایش در حق
علّامـه  مرحـوم، شـوند. بـه همـین دلیـلو در آن فـانی می ابندیمعدن اصلی عظمت و کرامت اتصال می

را بـه  و آندانـد میسـبحان مراتب و درجات کرامت مخلصین را تابع درجات فنـاي آنـان در خداونـد 
  :  کندصورت کلی به سه مرتبه تقسیم می

از ذکـر خـدا و رفتـار نیـک غافـل  ص الهـی هرگـزمخلَـ ياولیـاچون ، عالمهفناي فعلی: در اندیشۀ . 1
عمـل و فعـل آنهـا فعـل  اکه گویايگونهبه ؛کندخداوند سبحان در مقام افعال آنان قیام می، شوندنمی

۹۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 از هـر ثنـا وي سـبحان خدابا آنکه ست. اوا سخط هو سخط آن اورضاي  آنهارضاي ، سبحان يخدا
ثنـا و ، به دلیل اینکه ثنا و حمد این افراد در ثنا و حمد خداي سبحان فانی اسـت، ستایشی منزه است

جز رضاي حق چیزي دیگـر را ، این افراد مطلب در این است کهآید. سر میشمار به حقیقیستایش 
رضا و سخط خداوند سـبحان شـمرده ، فعل، رضا و سخط آنان، افعال، یلبه همین دل ؛در نظر ندارند

بـراي علّامـه  مرحـوم ).203ــ202ص، ب1386، همو ؛143ـ140ص ، الف1386، طباطبائی( شودمی
همچنین روایاتی فراوانـی نیـز بـراي تأییـد ادعـاي  کند وبه آیات فراوانی استشهاد می ادعاي خویش

  ؛)144و142ص، الف1386، طباطبائی( آوردیمخویش 
اوصـاف و صـفات ، سـبحانخداونـد ، دیرسـتوحیـد فعلـی  پس از آنکه انسان به. فناي صفاتی: 2

اسـت: صـفت پـنچ ، سـازد. اصـول ایـن صـفاتاولیاءاهللا را در اسما و صفات خویش فانی می
جـاي انسـان قیـام ه بـي سبحان خدا، سمع و بصر. در مرحلۀ فناي صفات، قدرت، علم، حیات

با قواي نفس و ، از این مراحلش یانسان پکه گیرد. درحالیعهده میر و این اوصاف را بکند می
خداونـد نـور و روح ، بعـد از فنـاي صـفاتی، کردندچشم زندگی می و از قبیل گوش، ابزار آن

در کنند. آمد و معاشرت میوبا این نور در میان مردم رفت و سازداي را همراه این افراد میزنده
ي ادراکـی و همـین ابزارهـا، تعـالیحـق حقیقـی نسـبت بـه و محبت ي صفاتیر اثر فناب، قعوا

نـوري اهـدایی از  بـه، ها قرار داده اسـتهاي تکوینی که خداوند سبحان در اختیار انساننعمت
نورانیـت سراسـر وجـود انسـان را فـرا ، و به لطف الهـی شوندتبدیل می سبحانخداوند  يسو
  ؛)44ص، تا ببی، ؛ طباطبائی146و144ص ، الف1386، (طباطبائیگیرد می

رسـد. نوبت بـه فنـاي در ذات می، تعالیحق در اوصاف و صفات ي انسانپس از فنا. فناي ذاتی: 3
و کنـد سازد و اسم و رسم آنان را محـو مـیذات آنها را فانی می یدر این مرحله خداوند متعال

و حتـی گنجـد بیان ب درسیار برتر و باالتر از آن است که مقام ب ایستد. اینمقام آنان می خود در
و  نصـیب محمـد، جازي است. این مقـام را خداونـداطالق مقام بر این مرتبه و مرحله نیز مَ

، را که پیرو این حضرات باشـند ییحضرت فرموده است و خداوند اولیا آن بیت معصوماهل
و ن او از دار شیطان بـه دار رحمـ، دار بقا فرماید. این مقام انتقالی از دار فنا بهملحق می نبه آنا

، طهرانـیحسـینی ؛ 149ــ148ص ، الـف1386، (طباطبائی استرسیدن به اوج عزت و کرامت 
  ).44ص ، تا ببی، طباطبائی؛ 160ـ159ص ، تابی
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  واليت)(مقام  . فناي کامل و رسيدن به اوج قلة کرامت۹ـ۴
ولـی «الیـق عنـوان  و دهیرسبه اوج عزت و کرامت ، بقاي او شود اگر انسان فانی در ذات حق و باقی به

افتخار اولیاءاهللا این است که والیت و سرپرستی امور آنهـا را خداونـد  کرامت و ترین. بزرگدشومی »اهللا
اعتمـاد بـه «نیز خداوند منان اسـت. در ایـن مرحلـه انسـان از ، دهندة آنهاعهده دارد و مربی و بشارت به

در ایـن مرحلـه انسـان بـه اوج قلـۀ ، به عبارت دیگـرشود. نایل می »اعتماد به خدا«و به گذرد یم »نفس
ل یـو بـه کرامـت الهـی نا شـوداي در معدن اصلی کرامـت فـانی مـییابد و همچون قطرهمی بارکرامت 

کـس ، سـبحاناولیـاءاهللا جـز خداونـد  يهـایژگیواز مقامـات و  رفیع است که قدرآید. این مقام آنمی
  ).195ص ، 1380، ؛ رخشاد46ـ45ص، تا ببی، طباطبائی( آگاه نیست يدیگر

 نیـز از حـدود امکـانی کهايگونهبه ؛هیچ حد و مرزي نداردچنان مقام رفیعی است که والیت مطلقه 
از مرزهاي امکـانی اسـت  گذرهمین رفعت مقام و سبب هبست. هامحدودیتاز این منزه  و رودیمفراتر 

فهـم درخـور هاي عـادي اصـالً براي انسان، و آل محمد محمد یعنی، الهی خاص ياسرار اولیا که
  ).20ص ، 1384، طباطبائی( زیرا محدود و ممکن هرگز ظرفیت نامحدود را ندارد؛ چراکه نیست

نیـز  باالترین مقام و کرامت انسانی، ترین بندة خداستو مطیعترین خالص، چون حضرت محمد
کَ مَقامـاً مَحْمُـوداًأعَسی « ۀدر تفسیر آیۀ شریفعلّامه  مرحومحضرت است.  مخصوص آن  »نْ یَبْعَثَکَ رَبـُّ

  نویسد:می )79 :(اسراء
گونـه حمـد و  هر بهپس مراد مقام محمود است ، گونه تقییدي نگشتهمقام محمود در این آیه معروض هیچ

یجـه هـر مقام واجدیت هر جمال و کمال است و در نت، مقتضاي حمد پس مقام محمود به، از هر حامدي
است. از طرف دیگر خداوند سبحان فرموده الحمـدهللا رب العـالمین و هـر ججمال و کمالی مترشح از آن

ـین پس مقام محمود مقامی اس، خویش نسبت داده هر حامدي را به ازحمدي  ت متوسط بین خداونـد و ب
 ابه والیـت کبـر نیست و همین مقام است که از آنیئی شاست و هم ئی یلذا همچون رحمت هم ش ؛حمد

و این نیز کالم مطلقی است و واضح  »فترضی ولسوف یعطیک ربک«شود. خداوند سبحان فرمود تعبیر می
  ).178ص ، 1369، طباطبائی( است که عطیۀ مطلقه از خداي سبحان رحمت مطلق است

  يکرامت اکتساب يهايترين ويژگمهم. ۱۰ـ۴
  اختصار بیان خواهیم کرد.ترین آنها را بهمهم ادامهی دارد که در یهاکرامت اکتسابی ویژگی

  اختياري و ارزشي بودن کرامت اکتسابي .۱ـ۱۰ـ۴

، هـاي کرامـت اکتسـابیویژگیترین از مهم، خالف کرامت تکوینی که اختیار انسان در آن نقشی ندارد بر

۹۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

نیست که از قبل و به صورت جبري دستیابی انسان به سـعادت و کرامـت ن یچناختیاري بودن آن است. 
کـه همگـی ناشـی از ، فضایل و ملکات اخالقی و اعمال صالح، بلکه باورهاي درست، رقم خورده باشد

موجـب دسـتیابی ، شـوندحاصل می هاي فکري و عملی انسانر اثر تالشبحسن اختیار انسان هستند و 
حاصـل مجاهـدت از طریـق  اختیار و چون با اراده ود. کرامت اکتسابی نگردانسان به کرامت اکتسابی می

، برخـورداري از آنسـبب به تـوان بـه آن افتخـار کـرد ولـذا می ؛آیدمیشمار به کرامت ارزشی، شودمی
دیگـر  هـا برتـر ازایـن کرامـت نـه همـۀ انسـان در. ستیا موجودات دیگر برتر دان انسان و ازرا  یانسان

 اختیـار بسـتگی دارد کـه بـاارزش انسان بـه ایـن امـر بلکه  ؛آنها فروتر یا مساويۀ ند و نه همامخلوقات
لطـف ه بـ، خدا در زندگی او محور باشد و طریق بندگی را برگزینـدند. اگر یبرگز چه مسیري را، یشخو

رغـم داشـتن هبـ، غفلت و عصـیان باشـد، اهل استکباراگر ؛ اما گیردکرامت قرار می ۀاوج قل در، خداوند
، 1372، طباطبـائی(مانـد در حضیض ذلـت و خـواري خواهـد ، هاي شگرف انسانیها و قابلیتسرمایه

 ).356ـ355ص، 18ج

  نوعي بودن کرامت اکتسابي. ۲ـ۱۰ـ۴

اسالم بشـر کرامت اکتسابی انسان نیز نوعی است. ، استانسان نوعی کرامت تکوینی گونه که همان
دانـد و بـراي همگـان راه و روش را در برخـورداري از انسـانیت و اسـتعدادهاي انسـانی برابـر می

گونـه همۀ افراد بشر عمومیت دارد و هیچ . دین اسالم نسبت بهکندمیسعادت را معرفی  رسیدن به
گـذارد و از همگـان قـوي و ضـعیف و غیـره نمی، سفیدو  هسیا، غنی و فقیر، فرقی میان مرد و زن

رعایـت تقـواي الهـی و ، نبرتـري انسـا تنها میـزانند. کنوظایف دینی خویش عمل  طلبد که بهمی
ی به این معناست که هر انسانی . در واقع نوعی بودن کرامت اکتسابدینی است يهاپیروي از دستور

یابد و چنـین به کرامت اکتسابی دست می، د سازدکه عبودیت و خدامحوري را پیشۀ خوورتیصدر
همـو، ؛ 356ـ355ص، 18ج، 1372، (طباطبائیاختصاص ندارد  ياژهیطبقه یا گروه و، امکانی به فرد

  ).  182ص ، ب1386
  نویسد:میبرابري انسان در کرامت انسانی  بارةدرعلّامه 

قـرار داده و همـه را بـا  آفرینش خداي چنانکه زندگی مادي مخصوص را در دسترس نوع انسـان
زنـدگی معنـوي را کـه ، ته اسـتشتجهیزات مساوي مجهز نموده و میان انسان و انسان فرق نگذا

. اسـالم نیـز هماهنـگ بـا ..پشت پردة زندگی مادي است نیز در دسـترس همـه قـرار داده اسـت
ذاشـته اسـت اي فـرق نگهمۀ افراد دانسته و میـان هـیچ طبقـهمتعلق به زندگی معنوي را ، آفرینش

  ).199ـ198ص ، ب 1386، (طباطبائی
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  تدريجي بودن کرامت اکتسابي. ۳ـ۱۰ـ۴

هاي خصـلترسند؛ اما فعلیت مینخواهی در وقت خودش به خواهی، هاي حیوانی انسانغرایز و قابلیت
یدن بـه فعلیت بخش واند آفریده شده بالقوه، شوددرك و اراده می آنچه مربوط به یعنی هر، انسانی و الهی

 سـبحانخداونـد ، گونه که بیان شـدکامالً اختیاري و منوط به ایمان و عمل صالح است. همان يامر، اآنه
فعلیت رسـاندن انسـانیت  راه به، هاي الهی و آسمانیبه واسطۀ پیامسپس  و انسان بالقوه را آفرید نخست

و  کرامـت انسـانی، گرفتهدر مسیر الهی و انسانیت قرار ، کنند که از وحی پیروي وي نشان داد. آنان را به
که بـه وسـیلۀ غفلـت از خـدا و نیکسـاامـا  ؛بخشـندفعلیـت میمرحله بهمرحله خویش راالفت الهی خ

در ، خالفـت الهـیو کرامـت انسـانی ، تنها انسانیتنه، شوندمنحرف می الهیاز مسیر ، حقیقت خویشتن
واقـع ایـن امـر  . درکننـداز مرتبۀ حیوانیت نیز تنـزل می، نعمتاثر کفران ر بکه ، رسدفعلیت نمی بهآنان 

که سـقوط انسـان چنان ؛امر تدریجی است، بسیار روشن است که کسب کرامت و رسیدن انسان به کمال
  تواند متفاوت باشد.می، عود و سقوط انسانصهرچند که شتاب ، نیز امر تدریجی است

  تسابيتشکيکي بودن کرامت اک. ۴ـ۱۰ـ۴

معیار کرامت انسان کسب تقواي الهـی و تقـرب بـه کامـل مطلـق و معـدن ، گونه که بیان شدهمان
به همان انـدازه از ، داشته باشد ياصلی عزت و کرامت است. هرچقدر انسان تقوا و اخالص بیشتر

تـابع ، مراتـب کرامـت و کمـال، امـهعلّتعالی برخوردار خواهد بود. از نظـر کرامت و تقرب به حق
محـور  بـر، هاي دینـیبرنامـه همـۀ، مراتب معرفت و عبادت همراه با معرفت اسـت. بـه عقیـدة او

طـور سان نیسـتند و بـهیکپرستش خدا ها در لکن انسان؛ ندنزخداپرستی و رسیدن به خدا دور می
  :شوندچند گروه تقسیم میعمده به 

معـارف و  م و عمـل موحدنـد. ایـن گـروه بـهکـه در مقـام علـند االستعدادهاي تامگروه اول انسان
 ناشان فقط بـه خداسـت. اینـوابستگیو  بستگیهاي دینی یقین کامل دارند و در مقام عمل نیز دلآموزه

و بـا  ابنـدییمـانـوار الهـی اشـراف  گیرند که براوج می آنجاتا ، اندمعروف» مقربین«که در کالم الهی به 
  ؛شوندبقاي او باقی می در ذات خداوند فانی و به، صفات به عالم اسما و ملحق شدن

 پرسـتندیمو خداونـد را چنـان صـادقانه رسند یمکه در مقام علم به یقین کامل  اندگروه دوم کسانی
. ایـن برنـدسـر می بـه اوغیـر  بستگی بهدر مقام عمل هنوز در پس حجاب دلاما ، بینندرا می او گویاکه 

زیـرا هنـوز از  ؛آینـدمیشـمار به »مقـربین«تنها شبیه ، اندمعروف »اهل احسان«ه ب، دینی زبانگروه که در 
  ؛ایمان تام و کامل برخوردار نیستند
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. انـدییدنیازندگی ماده و عالم که هم در مقام علم و هم در مقام عمل وابسته به  اندگروه سوم کسانی
فاقد روح و معرفت است و صـرفاً جنبـۀ شان و عبادت اندظواهر معارف اسالمی راه یافته گروه تنها به این

اسباب فـوق طبیعـی؛ لـذا  اسباب مادي و دنیایی بیشتر اعتماد دارند تا به به این افراداسقاط تکلیف دارد. 
اهـل عنـاد و لجـاج  امـا چـون ؛انـدغافل، تنها خداست، سوز واقعیساز و سببکه سبب حقیقتاز این 
هاي مادي به عالم نـور ها و گسستن بندقابلیت را دارند که با پاره کردن حجابهنوز این توان و ، نیستند

تعـالی کـه از حـق غفلتـیو ی که به دنیا و اسباب مـادي یهابستگیدلسبب به ،نانین حال ایبا ا. راه یابند
  برسند. اوج قلۀ کرامتنقطاع کامل و اتوانند به هرگز نمی، اندداشته
، گانههـاي سـههمراتب وجود و کمـاالت وجـودي گـروتوان گفت که یم، شدا توجه به آنچه بیان ب

لذا کماالت گروه سوم را گروه دوم و کماالت گروه دوم را گروه اول به صـورت اتـم و  ؛تشکیکی است
 ند کـه هـرردابرخوریکدیگر نسبت به امتیازاتی شترکات و از مها گروه، همین دلیلبه . اکمل واجد است

اشـتراکات و امتیـازات توجه به  با، کامل و جامعدین منزلۀ به ،طلبد. دین اسالمخودش را میکدام احکام 
و مسیر کسب کرامت را متناسب با مرتبۀ وجـودي ، هر مرتبه را بیان ژةیواحکام احکام مشترك و ، مزبور

  ).  43ـ36ص ، الف1386، طباطبائی( آنها معرفی کرده است

    گيرينتيجه
کـه انسـان  ياتوان گفت کرامت اکتسابی عبارت است از کماالت وجـوديمی، چه بیان شدتوجه به آن با 

توان از آن بـه فـالح یابد و میدست می هافضایل اخالقی و اعمال صالح بدان، به واسطۀ باورهاي درست
 سـبحاند. چون کامل مطلق و منبع اصـلی وجـود و کمـاالت وجـودي خداونـد کرو سعادت نیز تعبیر 

تعالی و اوج آن فانی شـدن در معـدن عـزت و کرامـت اسـت. تنهـا راه عیار کرامت قرب به حقم، است
یابنـد و می ی بـه آن دسـتیهاانسانتنها لذا  ؛و خدامحوري است یبندگرسیدن به کرامت و سعادت نیز 

بنـدگی  مسـیر در، الهـی ياولیـا رسانند که تحـت رهبـري پیـامبران وفعلیت می استعدادهاي خود را به
گرد و غبـار  ؛کندنهایت میو فکر او را متوجه بی، اندیشۀ انسان را بیدار عبادتْزیرا  ؛خداوند گام بردارند

روح  ؛دهـدشوید و صفات عالی انسانی را در وجـود او پـرورش میگناه را از دل و جان او می غفلت و
عبـادت خالصـانه و تقـواي در اسـالم رو ازاین آورد.ل به بار میئوکند و انسان را مسایمان را تقویت می

رفتـار عبـادي و ، ترینخـالص بیشـترین و کـس هر. است ارزش انسانیو  کرامت راه کسبیگانه ، الهی
خواسـتند گاه که میالهی آن ياولیاد. یرسواهد خباالترین مقام و کرامت انسانی  به، اخالقی را انجام دهد



   ۱۰۱ کرامت اکتسابي انسان از ديدگاه عّلامه طباطبائي

الهی کفی بی عـزا ان «فرماید: می علی. مفتخر بودندبندگی خود به ، کنند به کرامت انسانی خود افتخار
  .)10ح، 94ص، 91ج، 1362، (مجلسی» لی رباتکون  أکون لک عبدا وکفی بی فخرا ان

تکالیف شرعی الزمـۀ انسـان در ، توجه به انحصار طریق کسب کرامت در عبودیت و خدامحوري با
یعنـی عبودیـت و ، اي از ایـن مکتـب بـزرگ تربیتـیلحظهامکان ندارد انسان در زندگی زندگی است و 

کننـد فکـر مییـا ، داننـدمداري را متضاد با ارزش انسان میدینکه کسانی. شود نیازبی پیروي از شریعت
عبـادت را اوالً ارزش انسان و حقیقـت ، عبادت نداشته باشد رسد که نیاز بهبی یجا ممکن است انسان به

کرامـت اکتسـابی جـز کـه درحالی ؛اندمحدود پنداشتهبسیار تکامل انسان را ارزش و  یاًثان ؛انددرك نکرده
 .رسـدپایـان نمی ۀاین مسیر به نقطـ گاه درانسان هیچ ندارد و يدیگرمحدودیت امکانی هیچ محدودیت 

سـر پشتی را انهـاي نـورحتی حجاب، قرب موانع ها وهمۀ حجاب، الهی ياولیا، که بیان شدگونههمان
 نـرا و، الهی هب لی کمال االنقطـاع الیـک« :شوندمتصل می کرامت و اصلی عزتبه معدن  و گذارندمی

فتصل الی معدن العظمـه وتصـیر ، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النُّور، ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک
  ).مناجات شعبانیه، الجنانمفاتیح( »قدسک قه بعزِّارواحنا معلّ

از طریـق  اختیار و با اراده و زیرا ؛اختیاري و ارزشی بودن آن است، ترین ویژگی کرامت اکتسابیمهم
نـوعی بـودن آن ، شود. دومین ویژگـی کرامـت اکتسـابیحاصل می، هاي انسان در طریق الهیمجاهدت

نـوعی بـودن بـه . البته را دارنداکتسابی کرامت  و قابلیت برخورداري ازاستعداد ، هاانسان ۀهمزیرا  ؛است
ها در برخورداري از آن نیست. لذا تشـکیکی و تـدریجی بـودن از دیگـر معناي مساوي بودن همۀ انسان

انسـان صـرفاً قابلیـت کسـب کرامـت و مراتـب ، تولـد آغـاززیرا در  ؛هاي کرامت اکتسابی استویژگی
نیـاز از مسـیر هرگـز بی و در طـی ایـن دیـمایپیمتدریج مراتب مختلف کمال را را دارد و به مختلف آن

  توفیقات الهی نیست.
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