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 شناختی در سنّت علوی اصول انسان

 *طاهره صالحی

 چکیده
در موضاوع  عنوان جانشایِن تأییدشاده نبای خااتم به هدف این مقاله  بررسی سّنت امیرمؤمنان

شناخت انسان  جایگاه او و چگونگی مواجهه با انسان اسات. تحقیاق در ایان نوشاتار  از ناوع بنیاادی 
باشاد.  ای می  ه گردآوری اطالعات  بار پایاه مناابع کتابخاناهاست و روش آن  توصیفی ا تحلیلی و شیو

جای سّنت علوی  سخن از کرامت راتی است که مشترک میاان  حاصل این تحقیق  آن است که در جای
یابد و شرف راتی او به قدری عظمات  هاست. بنا بر همین ارتباط وجودی  انسان حرمت می همه انسان

حرمتای و نادیاده گارفتن آن  خشام  نقاض حرمات الهای و سازای بی دارد که نقض حریم او  به مثابه
و برخاورداری از حقاوق انساانی در زنادگی   پروردگار است. در قوانین اجتماعی حاکم بر زندگی انسان

دنیوی  سّنت علوی بیانگر محوریت کرامت راتی انساان اسات. همچناین در ایان ساّنت  باه کرامات 
اشاره شده  که نتیجه این نوع از کرامت  آمرزش الهی است. در دیادگاه اکتسابی  معیار و آثار اخروی آن 

  انسان موجودی است که فطرتا  خداجوست و نه برای مردن  بلکه برای زندگی جاویدان و اما  علی
اناد از:  شناختی قابل اساتخراج از ساّنت علاوی  عبارت  ترین اصول انسان ابدی آفریده شده است. مهم

 .«جاودانه بودن آدمی»و « خداشناس و خداجو بودن انسان»  «کرامت انسانی»

 . شناسی  سّنت علوی  اما  علی انسان  اصول  انسان: کلیدواژگان

                                                           
 :تهران دانشگاه الزهرا اتیدانشکده اله یت اسالممگروه فلسفه و حکدکترای تخصصی و عضو * 

 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 60

  

 ضرورت تحقیق
  باا ناا  دیان اساال  دوره ضرورت تحقیق  بدان جهت است که پس از رحلات نبای خااتم

و  بررسای دقیاق ساّنت ر جدیدی در حیاات سیاسای و اجتمااعی مسالمانان آغااز شاد. ازایان
عنوان نخستین مرد مسلمان و شااگرد خااّص مکتاب نباوی  افضال صاحابه و  به امیرمؤمنان

در موضوع شناخت انسان  جایگاه او و چگونگی مواجهاه باا او  جانشیِن تأییدشده نبی خاتم
نماید تا عیان شود رویکرد حضرت در این باره کدا  اسات و بار چاه اصاول نظاری  ضروری می

تواند مبنا واقع شود و برای نوع بشر مورد استفاده قارار  توار است؛ اصولی که در تما  اعصار میاس
 گیرد.

 پیشینه و نوآوری
شناسی اسالمی  آثار مکتوب متعددی نوشته شده که حاصل مطالعه آنهاا  ایان باود  درباره انسان

اّول تااریخی  عناوان  ع دساتشناسی در سّنت علوی  با توجه به منااب که پرداختن به مبانی انسان
حاال  در برخای آثاار  مباانی نظاری ایان  ای است که اثری با این عنوان نگاشته نشاده؛ بااین تازه

تاوان از کتااب  شود. از جمله ایان آثاار  می موضوع به صورت پراکنده در قالب مصادیق دیده می
در  سیاسای اماا  علای اثر صابر اداک نا  برد که گزارشی تااریخی از سایره اخالق زمامدارى

های تاریخی پرداخته است. این کتااب نیاز  دوران حکومت است و در چهار فصل به بیان گزارش
به بیان مبانی نپرداخته؛ اما بسیاری از مصادیق را با استناد بر منابع مهم تاریخی بیان کارده اسات. 

هاای ایان اثار  ویژگی بیان مصادیق متعدد از سّنت علوی با محوریت حق  عدالت و اخاالق  از
« شناسای در ساّنت علاوی مباانی انسان»ارزشمند است که تعدادی از این مصادیق باه موضاوع 

مرتبط است و در نوشتار خود از آنها بهره برد . در واقع  در میان آثار متعادد مکتاوب کاه دربااره 
شات نماود؛ اماا شناسی را در سّنت علاوی بردا توان مبانی انسان نگاشته شده  می امیرمؤمنان

 هاست. تمرکز و تأکید این مقاله  بر جایگاه مهّم این اصول در مواجهه عملی با انسان

 روش پژوهش
تحقیق در این نوشاتار  از ناوع بنیاادی و روش آن  توصایفی ا تحلیلای اسات. شایوه گاردآوری 

 ای است.  اطالعات نیز بر پایه منابع کتابخانه



 61  |شناختی در سّنت علوی اصول انسان

 

 شناسی مفاهیم تحقیق مفهوم

 ـ اصول

  1414منظاور   )ابندر لغت  به معناای ریشاه  منشاأ « اصل»است. « اصل»  جمع «اصول»واژه 
؛ چیزی کاه اشایای «(اصال»)دهخدا  ریل واژه ُبن  بیخ و بنیاد  پایه و اساس آمده است  (16  ص11ج

 ساایر اصاول  از بخاش هار تغییار گوید باا می« اصول»دیگر بر آن بنا شوند. نفیسی  ریل واژه 

اسات. واژه « مبناا»کار رفته  واژه  به« اصل»معنا با  یابند. واژه دیگری که هم می تغییر نیز اه بخش
در لغت  به مفهو : اساس  اصل  بنیاد  بنیان  پایه  مأخذ  اساس و بنیان هر چیزی اسات « مبنا»

 است. « » که معادل آن در انگلیسی  واژه «(مبنا»)دهخدا  ریل واژه 
 مقاّد  جنباه شاود کاه زیرساختی اطالق می و نظری های گزاره اصطالح  به مبانی نظری در

را دارد؛ « مناسابات و رواباط تماا  بار حااکم ثاباِت  عملاِی  کلاِی  قواعاِد »بودن و علیات بارای 
 خداشناسای و همانناد یابناد؛ می تغییر نیز ها بخش سایر مبانی  از بخش هر تغییر با که طوری به

هاا بار  ؛به عبارت دیگر  قواعدی اساسی که سایر بخش(48  ص1391 نای تهرا )دلشادشناسی  انسان
 آن استوار است.

 ـ انسان شناختی

ترین مفهو  آن  علام و آگااهی و اطاالع  های معنایی مختلفی دارد و عا اربردک  «شناخت»واژه 
تعریف را نیز چنین « شناختی انسان »است. مراد از شناخت در اینجا  همان مفهو  عا  آن است. 

هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان  ُبعد یا ابعاادی از وجاود او یاا گاروه و قشار »اند:  کرده
. انساان شاناختی  باه لحااظ روش یاا ناوع (21  ص1384)رجبای  « پردازد ها می خاصی از انسان

 نگرش  انواع مختلفی دارد.
 ـ سّنت علوی

. از معاانی لغاوی ایان (197  ص7  ج 1410هیادی  )فرادر لغت  از ریشه َسَنَن است « سّنت»واژه 
معاانی دیگاری کاه اساتعمال بیشاتری دارناد   شاود. یافتن برداشت می واژه  روان شدن و جریان

  3  ج1371)قریشاای   طریقااه و رویااه (226  ص13  ج1414)اباان منظااور  انااد از: راه و روش  عبارت
تبدیل به روش و رفتار متداول شده  . همچنین  گفته شده سّنت به معنای چیزی است که(342ص

؛ اما معنای اصاطالحی ساّنت  روش و سابک رفتاار «(سنن»  ریل واژه 1420)عبدالقادر رازی  است 
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 .(251  ص1413)مفید  است 
 آنچه در این تحقیق از مفهو  سّنت علوی مورد نظر است  قول  فعل و تقریار اماا  علای

 است.

 مقدمه
  بیان آغاازین خلقات او  بخاش قابال توجاه و محاوری از ایان در مسئله شناخت قرآنی انسان

َِحى» دهد؛ آنجاکه قرآن اشاره به پدیدار شدن انسان و  شناخت را به دست می  َ ُفلِهُِیوُ « َنَفخت 
 را سرمنشأ حیات وی معرفی کرده است.  (29)حجر  آیه

ده شادن روح الهای العلل پیدایش انسان و نقطه آغازین حیات وی  باا دمیا با این بیان  علت
بوده و از این جهت  گویی قارآن باه بیاان تعریاف راتای انساان پرداختاه و در ایان آیاه کریماه  

دهد. در نتیجه  اگار قارآن تعااریف  ترین تعریف از شناخت انسان را ارائه می ترین و بنیادی اصلی
رامات راتای آورد که ناظر بر فطرت خداجویی  جاودانگی روح و ک دیگری در شناخت انسان می

 در کالبد اوست.« دمیدن شدن روح الهی»وی بود  در واقع  همگی مبتنی بر حقیقِت 
این حقایق و اصول قرآنی  حقوقی را نیز برای انسان به دنبال دارد. اینکه نوع انسان بدون توجه 
به گرایشش به اصل دین یا بودن در کنف یاک آیاین  حقاوقی را بارای خاود یاا همناوع خاویش 

 کند  چندان بیراه نیست.  وجو می مارد و ریشه آنها را در طبیعت خود جستش برمی
ها بر سر حقوق بسیاری است که انسان آنها  تاریخ  حکایتگر طوماری از فریادها و کشمکش

داند. در سرلوحه این طومار  حّق حیات  آزادی و عدالت نگاشته شاده  را با هستی خود متحد می
فطارت »ین است که میان سه اصل قرآنی  بر مبنای سه مفهو  بنیاادین است. ادعای نویسنده بر ا

ای  شاده رابطاه   با حقاوق مطرح«کرامت»و « جاودانگی انسان»  «خداشناس و خداجوی انسان
َِحى»مسقیم وجود دارد و به واسطه این مبانِی مأخور از حقیقِت   َ ُفلِهُِیوُ  (29)حجر  آیه« َنَفخت 

واسطه فهم کرده و برخورداری از آنهاا را بارای خاود مساّلم  برده را بی  ها حقوق نا است که انسان
 شمارند. می

 . خداشناسی و خداجویی انسان در سّنت علوی1
شاود. اصاِل  شکل یافته و تادوین می  این اصل  مبتنی بر مفهو  خداشناس و خداجو بودن انسان

رینش ویژه انسان و آن چیزی کاه   با تکیه بر آف«انسان  فطرتا  موجودی خداشناس و خداجوست»
شاود  نضاج و  می« فطارت»ها به ودیعه گذاشته شده و از آن تعبیار باه  در خلقت تکوینی انسان

های متعاددی در اشااره باه شاناخت فطاری    عبارتپذیرد. در سخنان اما  علی صورت می
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  1  ج1407  لینایک؛ 125و258  92 163 43  ص1414)شاریف الرضای  شاود  انسان از خدا دیده می
 ؛ از جمله در عبارت ریل:(43  ص1  ج1409؛ مسعودی 139ص

َُوَُواتََرُاُُُِِفیِهمُُُْفَبََعَثُ»  َ لَ س  ُِلیَُلَیِهْمُاَُر  َُوُی ُنِْبیاَءه 
َِ یثَاَقُِفْطَرِت ِْ وه ْمُ  ُ نِْسىَُّْستَا َْ وه ْمُ َُُذكِّر  َِ ِنْعَمِتو

لَیِهْمُِبالتَّبِْلیِغَُوُی َُوُیَُ ََ واُ واُلَُْحتَجُّ َفائَِنُالْع ق ولُِِثیر  َُ ْمُ    ؛(34 ص1414)شریف الرضی   ه 
ه کادیگر بیامدند تا از مرد  بخواهناد کپس  پیامبران را به میانشان بفرستاد. پیامبران از پی ی

اناد  فارا  ه از یاد بردهکه خلقتشان بر آن سرشته شده  به جای آرند و نعمت او را کآن عهد را 
ه در کاه رسالت حق  به آنان رسیده است و ِخردهاشان را ک یاد آورند و از آنان حجت گیرند

 «پرده غفلت مستور گشته  برانگیزند.
یثَاَقُِفْطَرتَِ»عبارت    اشاره به این حقیقت دارد که شناخت خدا  در انساان نهادیناه شاده و او «ِْ

رت را روشان شناسد. هدف بعثت انبیای الهی  این بود تا چراغ ُپرفروغ فط فطرتا  خالق خود را می
چون امکان مدفون کردن فطرت باا غرایاز و »نگه دارند؛ زیرا نورش قابل شدت و ضعف است و 

های  ها و دفیناه هواها و تمایالت وجود دارد  خداوند انبیای الهی را مبعوث کارد تاا ایان گنجیناه
 .(23  ص1389)جوادی آملی  « فطرت را شکوفا کنند

ها با خادا  یان عظمت نبی خاتم  به عهد الهی انسان  در فرمایش دیگری ضمن باما  علی
 اشاره کرده است:

ُ ُُیََزلُُُِلَمُْ» ُالنُّوَرُتَْحَتُُُتََعالَىُُاّلَله وداُ ُُیَْخبَأ  َحمَّ  ْ اِنُِإلَىَُأْنَُفَصَ ُ َْ ِفويَُلواِهِرُالْقَنَوَواِ ُُالزَّ
َمُ َْ ْمُِسَرا َُوُِإ َُوُبَاِلنا َُوُنََدبَه  اُالنَّاَسَُظاِهرا  ََ لَوىُالَْعْهوِدُالَّوِذيَُفَد ََ ُ ََ ىُالتَّنِْبیو ََ نا َُوُاْسوتَْد

ُقَبَْ ُالنَّْسِ ُ رِّ ُِإلَىُالذَّ  َ َْ  ؛(43  ص1  ج1409)مسعودی  َقدَّ
ه محماد را ا کداشت تا این ها پنهان می خداوند تعالی پیوسته آن نور را در تحت گذران زمان

ه از پیامبران خاالی باود ا کای فترت نیز ا ه ظاهر در زمان ه درود و سال  خدا بر او باد ا بهک
در این حال  مرد  را از دو وجهه ظاهر و باطن  به این پیاامبر دعاوت  .برتری و فضیلت داد

ار  به تبعیت و پیروی از شریعت او خواند و این پیاامبر  مارد  را بار کنمود و در پنهان و آش
گااه  ه خداوند قبل از پیدایش نسال  درکهمان عهد و میثاقی  عاالم َرر باا آن نماوده باود  آ

 «.ردکها را دعوت  ساخت و بر همان اساس و بنیان  انسان

در حدیث دیگری  درباره معرفت ربوبی خداوند آمده کاه ایان معرفات از بادو خلقات انساان  
 مالز  انسان بوده و در نهاد او قرار داده شده است:

،ُاََُاُ» ِ ُّلِلَه ُحَُلَْحْمد  ه  َُ بَا
َِ لِْهِمُ َُوُلْم  َِ ِهُبَِخلِْقو ُِ و ج  لَىُو  ََ ُ الِّ ،ُالدَّ َِ ب وِبیِت ْعِرفَِةُر  َْ لَىُ ََ َُوَُفاِلِرِهْمُ ْمَده 

َُوُِباُِ َِ ِل َُ لَىُا ََ ُ َِ وِثَُخلِْق د  لَىُاَُبِح  ََ ُلََْشتِبَاِهِهْمُ ََ  ؛(139  ص1  ج1407لینی ک) ْنَُ ُِشْب
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ناان را بار معرفات رد و آکاه حمد خویش را بار بنادگانش الهاا  کحمد خدایی را سزاست 
ربوبیت خویش سرشت و به واسطه َخلق خویش  به وجودش و به حدوث آنهاا بار ازلیات 

 «ند.ک ه شباهتی برای او نیست  داللت میکخود و به شباهت داشتن آنها بر این
آن مقدار از معرفت خدا کاه بارای »بارها  خداشناسی فطری انسان را متذکر شده است؛  اما 

ی است  برای وی میّسر است و استعداد آن  در نهاد او واقع شده و باا فطارتش بشر الز  و ضرور
اند  باره عبارت . بخشی از سخنان حضرت در این(53  ص1385)جوادی آملای  « عجین گشته است

 از:
ووومََُاُ» ِتووو َُُُالْق ل وووو ََُُُخلَْقوووَتُُُللَّه  َُ لَوووىُإَرا ْعِرفَِتوووكَََُُ َْ لَوووىُ ََ   «َوُفََطوووْرَ ُالْع ق ووووَلُ

َُفواُِ»؛ (403  ص92  ج1403؛ مجلسی 120 ص1411طاووس  )ابن ِلوْد   لَوىُُنِّىُو  « الِْفْطوَر ََُُ
ُاْ ُِ»؛ (92  ص1414)شریف الرضی   ؛ (289  ص1  ج1371)برقای  « نَّهاُالِْفْطَر ُ ْخَمِصَُفاُِكَِلَمة 

وهُ » ج  َُُُِتَْعن وُالْو  َخافَتَُُِِلَعَظَمِت َْ ْنُ
ِْ ُ ُالْق ل و    .(205  ص1  ج1413)صدوق  « َُوُتَِجب 

بنابراین  معرفت خدا و اقرار به آن  در جان آدمی به ودیعت نهاده شاده و انساان  اصاالتا  خادا را 
طلبد و این امر  با سرشت او عجین گشته اسات. باه فرماایش حضارت  دل انساان  شایدا و  می

ُلِتَْجِریُفَُُُِوُتََولََّهتُِ»سرگشته صفات خداوند است:  َِ ُالَی )شاریف الرضای   « ىُكَیِفیِةُِصَفاتَِالْق ل و  
هدف و سرگردان نیست؛ بلکه    انسان  موجودی بی. پس  در دیدگاه اما  علی(125  ص1414

آفرینش او هدفمند است؛ انسان  فطرتا  خداجوست و برای رسیدن به خدا خلاق شاده اسات. باا 
ود  باید با ایان خصوصایات  ش های راتی انسان  حقوقی که برای او تنظیم می توجه به این ویژگی

 هماهنگی و سازگاری داشته باشد.

 . جاودانه بودن انسان در سّنت علوی2
شود؛ یعنی پایان زندگی آدمی  نابودی و نیستی نیسات. ایان  حیات انسان  به همین دنیا ختم نمی

شاود. در دیادگاه  مطلب  هم از رهگذر کندوکاو عقلی و هام از طریاق ادلاه نقلای دریافات می
  انسان  موجودی است که نه برای مردن  بلکه برای زندگی جاویدان و ابدی آفریده شاده ما ا

 فرماید: است. ایشان در وصایای خویش  به این امر مهم پرداخته و می
لَْمُیاُب نَىَُّ» َْ نْیاَُوُلِلْفَنَاِءَُ ُلِلْبََقواِءُوَُلِْمُاُُنََّماُخ ِلْقَتُِاُُنَّ َُِاَُُوُا لِلَْموْوِ َُ ُلِلَْحیواِ َُوُُِخَرِ َُ ُلِلدُّ

نِْزلُُِانَّ َُ َْ اِرُب لْغٍَةَُوَُلِریٍقُالَىُاْ ِخَر ُُِِفىُ] َُ  ؛(400  ص1414)شریف الرضی    [ُق لَْعٍةَُوُ
ای  نه بارای ایان جهاان؛ و بارای نیساتی  ناه بارای  آفریده شده  جهان  آن  تو برای  هک  و بدان

ه از آن رخات کاه بودن؛ و بدان  تو در منزلی هساتی زندگانی جاودان؛ و برای مردن  نه زند
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ه کاه بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست و در راهای هساتی کای  خواهی بست و خانه
 «پایانش آخرت است.

گویاد کاه دارای ظرفیات    حاکی از آن است که حضرت از بقای نوع انسانی می«لِلْبََقاءُِ»عبارت 
  حکمات الهای بار ایان تعلاق گرفتاه کاه حیاات   علیحیات جاودانه است. در دیدگاه اما

 جاویدان برای انسان مقرر گردد.
هاسات؛  ها  خداوند است  خود دلیل بار جااودانگی روح انسان اینکه مرجع بازگشت انسان

 آن را در وصایای خویش بیان کرده است:  که امیرمؤمنان چنان
ُُُِبِتَْقَوىُُوِصیك مُْا ُُُنِّىَفاُِ» ك مُُابْتَوَداَُخلَْقك ومُُُْیالَّذُُُِاّلَله  ُ َعوا َْ ُ ُیك وون 

َِ   1414)شاریف الرضای     َوُالَیو
تاان را آغااز نماود و  ه آفرینشکانم شاما را باه تارس از خادایی ک اما بعد  سفارش می ؛(313ص

 «او خواهد بود.  به  بازگشتن شما 

 . کرامت انسان در سّنت علوی3
هاست  وجاود دارد.  که مشترک میان همه انسانجای سّنت علوی  سخن از کرامت راتی  در جای

همچنین در سّنت حضرت  به کرامت اکتسابی  معیار و آثار اخروی آن اشاره شده است. پیش از 
داده « اکتساابی»و « راتی»ورود به این بخش  الز  است توضیح مختصری درباره دو نوع کرامت 

 شود. 
بودن  از این ناوع کرامات برخوردارناد و قارآن نیاز   ها در نگاه اّول  به دلیل انسان تما  انسان

ْینباَُِّنبي»صراحت و قاطعیت درباره این کرامت همگانی سخن گفته اسات:  به ََّ َُلَقبْدَُك ََُُُ ََ آَدَمُ
ْمَُعلى ْلناه  َُفضَّ ََ یاِتُ لك َِّ ْمُِیَوُال َزْقناه  ََ ُ ََ ُ َِ ُاْلَیْح

ََ ُ َك ْمُِفيُاْلَی ْوَُخَلْقنباَُُحَمْلناه  ُِیمَّ ٍَ ْفضبلًَُكثل َُ »
 .(70)اسراء  آیه

نکته مهم در کرامت راتی  منشأ آن است. این حیثیت و ارزش واال  از جهت انتساب راتی او 
َِحى»به خداوند و دمیدن روح الهی بر اساس   َ ُفلِهُِیوُ گیارد  نشائت می (29)حجر  آیاه« َنَفخت 

رفتنای  کردن نیسات و از بین اد یا زی  که ارتباطی وجودی و تکوینی است. این نوع تکریم  قابل کم
هم نیست؛ حتی با کفر؛ زیرا به نوع انسان تعلق دارد و جزء ماهیت اوسات. بناابراین  باه اماوری 

ها در کساب ایان ناوع از شارف و  مانند: رنگ  نژاد  عقیده و جنسیت بستگی ندارد. خود انساان
ناظر به شارافت راتای شایء این کرامت  »حیثیت  نقشی ندارند و در واقع  موهبتی الهی است. 

 .(216  ص1385)جوادی آملی  « است که ویژه اوست
کردنی است. طبق آیات قرآن   نوع دیگر از کرامت  اکتسابی است؛ یعنی راتی نیست و کسب
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تار کاه در آخارت  این کرامت قابل کاهش و افزایش است و میزان آن  تقواسات؛ کرامتای حقیقی
ها  به عهده خداست که به همه چیاز علایم و  تقوای انسان شود؛ زیرا تشخی، درست نمایان می

هایی است کاه انساان  مقصود از کرامت اکتسابی  دستیابی به کمال. »(13)حجرات  آیهخبیر است 
این نوع کرامت  برخاسته از تالش  .آورد در پرتو ایمان و اعمال صالِح اختیاری خود  به دست می

تاوان واقعاا   شگاه خداوند است. با ایان کرامات اسات کاه میو ایثار انسانی و مالک تقرب در پی
ها  استعداد رسایدن باه ایان کماال و کرامات را  انسانی را بر انسان دیگر برتر دانست. همه انسان

. (156 ص1384)رجبای  « مانناد بهاره می یابند و برخای از آن بی دارند؛ ولی برخی به آن دست می
تارین آنهاا  قادی و پایبندی به آن در مقا  عمال اسات کاه مهمقلمرو این نوع از کرامت  حوزه اعت

 باشد. تقوای الهی و اطاعت از خداوند و رسولش می

 . کرامت ذاتی در سّنت علوی3-1

ها و زمین  به بیاان آفارینش انساان  در خطبه آفرینش پس از توصیف خلقت آسمان اما  علی
داناد و  ح الهای در کالباد انساان میپردازد. حضرت صورت انساانی را مناوط باه دمیادن رو می
  فرماید: می

ُ]فَتََمثَّلَْتُُُنَفَخَُُُث مَُ» َِ وِح ْنُر 
ِْ ؛ پاس  از َد  (42  ص1414)شاریف الرضای  [َُفَمث لَوْتُانَْسواناُِفیَهاُ

 «خود در آن دمید  تا به صورت انسانی گردید.
وط باه آن اسات؛ دمیدن روح الهی  سبب شرافت وجودی انسان است و صورت انسانی  فقط من

این روح الهی  منشأ حیاتی است کاه فصال »به عبارت دیگر  رات نفس انسانی  شریف است. 
. این ویژگی  فقط به انسان عطا شاده (139  ص1385)جوادی آملی  « الفصول حقیقت انسان است

 ُنمایاند. و باعث تمایز او از سایر مخلوقات گردیده است؛ سرشتی که حقیقت انسان را می
ها نادارد و  ای خااص از انساان کته قابل توجه دیگر  آن است که این امر  اختصاص به عدهن

ها دارای حیثیت و ارزش راتی و شرافت  شود؛ به عبارت دیگر  همه انسان ها می شامل همه انسان
 خورد. کس استثنا نمی وجودی در خلقت هستند و هیچ

های انساان را برشامرده و  ساپس  باار  ژگیحضرت در ادامه خطبه اّول نهج البالغه  سایر وی
کند؛ ارزشی چناان واال و ارزشامند کاه بایاد فرشاتگان در  دیگر  سخن از ارزش راتی انسان می

 مقابلش به سجده افتند و خود را کوچک و آن را بزرگ شمارند.
وفاا اناد   ه پذیرفتاهکنند و عهدی را کتا آنچه در عهده دارند  ادا   خواست  پس  از فرشتگان

آد  را »نمایند. سجده او را از بن دندان بپذیرند  خود را خوار و او را بزرگ گیرناد و فرماود: 
ه دیاده معارفتش از کا« نید ای فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادناد  جاز شایطانکسجده 
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مقادار  و آفریاده  رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره  خلقت آتش را ارجمند شمرد و بزرگ
امل شادن که خشم را سزاوار بود و کپست و خوار. پس  خدایش مهلت بخشید  از خاک را

ناد  چاون پروردگاار! و کسای کار  و وفای باه وعاده را چاه ک بال و آزمایش را در خور و به
)شاهیدی  « ه تاا رسایدن رساتاخیز بماانیکندگانی کاف همانا تو از واپس»پروردگار فرمود: 

 .(5  ص1378
ه انسان که فرشتگان را به زانو درآورده  همان روح الهای اسات کاه ناوع این موهبت عظیم الهی ب

دهد. انتساب راتای  انسان آن را با خود به این کره خاکی آورده است و ماهیت انسان را تشکیل می
انسان به خداوند و روح الهی  سبب سجده فرشتگان بر انسان شد. این شرافت راتای انساان  باه 

حرمتی و نادیده گرفتن این مجد و بزرگی  خشم پروردگار است؛  ی بیقدری عظمت دارد که سزا
حرمتی به نوع انسان و عاد  پاسداشات کرامات نفاس همنوهاان  پیاروی از  به عبارت دیگر  بی
 ابلیس خواهد بود.

ُ»  همان است که در قرآن در آیات متعددی از جمله: دیدگاه اما  ََ ُ ه  ُ َفباراَُسبَوِّ ت  َنَفْخبت 
ُ  َ ُساِجد و َحىفلِهُِیْوُ واَُله  َِ َوُ»  (29)حجر  آیه« َفَقع  ْنَظب

کُِیبَوُاْلم  و  (37)حجار  آیاه« قاَلَُفاَنِّ
وِمُُُإلى»    درباره عظمت راتی انسان بیان شده است.(38)حجر  آیه«  ْوِمُاْلَوْقِتُاْلَمْعل 

ره ها رنگای الهای دارد  اشاا در فرمایشی دیگر  به این امر که حقیقات انساان امیرمؤمنان
شود که ارتباط انسان باا خداوناد  ارتبااطی وجاودی و  کند. از بیان حضرت چنین حاصل می می

 .  (152  ص1398)صدوق  ای از خداوند است  تکوینی است؛ گویی هرانسانی در رات خود  جلوه
یابد و نقض حریم او  به مثاباه نقاض حرمات  بنا بر همین ارتباط وجودی  انسان حرمت می

ها   های حضرت به مأموران حکومتی خود برای حفاظ حرمات انساان سفارش الهی است. همه
ای  خطاب به مالک اشتر  اصل  عنوان نمونه  آنجا که حضرت طی نامه بر همین اساس است؛ به

کناد  شود و به حاکم اساالمی گوشازد می بودن را برای مواجهه کریمانه با همگان متذکر می انسان
کیش اویند و یا  در خلقت با او برابرند. بنابراین  حاکم اسالمی بایاد  همکه مرد  یا برادران دینی و 

 به هر دو قسم از مرد   با چشم عطوفت بنگرد و اصل را بر مهربانی با آنان قرار دهد:
را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن باا آناان را و مهرباانی   بر رعیت  و مهربانی»

ه خوردنشان را غنیمت شماری؛ چه رعیات کاری کچون جانوری شردن با همگان  و مباش همک
  1378)شاهیدی  « ای برادر دینی تواند و دسته دیگر  در آفارینش باا تاو همانناد اند: دسته دو دسته

 .(326ص
تنهاا . »(435تا  ص )بستانی  بیشود    یعنی عمو  مرد  و شامل مسلمان و غیرمسلمان می«الرعیه»
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ها از هار  اشتر  در سی ماورد جمالتای وجاود دارد کاه تماامی انساان در نامه حضرت به مالک
باه « رعیات»به معنای مارد  در ُناه ماورد  « ناس»گیرد.  ملیت  نژاد  صنف و مذهب را دربرمی

به معنای هار « کل امری  »به معنای همگان در سه مورد  « عامه»معنای شهروند در سیزده مورد  
نظیٌر لک »تر از همه  به معنای بندگان خدا در یک مورد  و صریح« عبادالله»انسانی در دو مورد  

 .(319  ص1369)جعفری  « به معنای همنوع تو در خلقت در یک مورد آمده است« فی الخلق
بنابراین  در نگاه حضرت در حقوقی که خداوند برای انسان ا بما هو انسان ا قائل است  همه 

ها  از جملاه  تااثیری در ماهیات انساانی ندارناد. هماه انساان برابرند و نژاد و قبیله و مذهب و...
اند که به تعبیر اماروزی  یکساان باودن حقاوق تماا  شاهروندان نامیاده  رعیت و حاکم  یکسان

باری یکساان در زنادگی فاردی و اجتمااعی  ه شود. ُپرواضح است که این مهم  به معناای بهر می
ُاْنُ»بهره خواهد داشت؛ نیست؛ بلکه هرکس به تناسب سعی و تالش خویش  ََ ُ ْنساِنُااَلِّ ًْ َللَسُِل

 .(39)نجم  آیه« َسعى یا
همچنین  در تاریخ ثبت شده است که حضرت در پاسخ اعتراض خواهرش به جهت تساوی 

اش به او فرمود کاه در کتااب خادا دلیلای مبنای بار فضایلت فرزنادان  المال با کنیز عجمی بیت
الحدیاد   ابی ؛ ابن70  ص1  ج1353؛ ثقفی کوفی  151  ص1413د  )مفیاسماعیل بر اسحاق ندیده است 

در مدینااه درباااره مساااوات بااین نژادهااای مختلااف  . هنگااامی کااه امااا (200  ص2  ج1403
نمود  عقیل برادر ایشان برخاست و با تعجب از اماا  دربااره تسااوی میاان خاود و  سخنرانی می

به او متذکر شد کاه برتاری او نسابت باه  منانسیاهی از سیاهان مدینه اعتراض نمود و امیرمؤ
 (151  ص1413)مفید  آنان  جز سبقت در دین یا پرهیزکاری چیست؟ 

 های رکرشده  بیانگر محوریت کرامت راتی انسان در سّنت علوی است. نمونه
 . کرامت اکتسابی در سّنت علوی2ـ3

بی است. این نوع از کرامات  قسم دیگر کرامت که در کال  حضرت از آن یاد شده  کرامت اکتسا
آیاد. حضارت در یکای از  هاست و با اطاعت از خدا و رسولش باه دسات می معیار تمایز انسان

ها  به آیه سیزده سوره حجارات کاه  های خویش  ضمن بیان این نوع از تمایز میان انسان سخنرانی
 کند. تقوا را تنها معیار برتری دانسته  استناد می

نَْدنَاَُفْض ٌُُِْلََحدٍُُُلَیَْسُ» َُُُِِ ِةُاّلَله ََ ُبَِطا ُُُِإ َّ ْهود  ََ ِرنَاَُوُ ُبَیَْنَُأْظه 
ِ ُاّلَله وِل.َُهَذاُكِتَا   س  ِةُالرَّ ََ َوَُلا

ُِ وِلُاّلَله ُتََعوالَىَُرس  نِْكٌرَُقواَلُاّلَله   ْ ُ ِنُالَْحقِّ ََ اِنٌدُ ََ َُجاِهٌ ُ َُذلَِكُِإ َّ ُِفینَاَُ ُیَْجَه    َ   : َوُِسیَرت 
ْنثبى اَُأ ُُّ» ُأ  ََ ُ ٍَ ْمُِیْوَُرَكب

اَُخَلْقناك  ُِإنَّ اس  َُُُااُالنَّ واُِإنَّ ف  ََ ُِلَتعبا َِ َُقیاِئب ََ ُ وِّا  بع  ْمُش  َُجَعْلنباك  ََ

ْمُ قاك  ُْ ِهَُأ ْمُِعْنَدُاللَّ َیف  ََ  ؛(40  ص7  ج1403الحدید  ابی )ابن « َأْك
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دا  و کسی را بر کسی برتری نیست  مگر به طاعت از خدا و پیامبرش. این است کتااب خا
که عناد ورزد ]و[ به حق منکر باشاد. خداوناد  عهد پیامبر  به کسی مجهول نیست؛ مگر آن

قبیلااه  مّلات و قبیله ای ماارد   ماا شااما را از مارد و زناای آفریادیم و شااما را مّلت»فرماوده: 
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت  ارجمنادترین شاما نازد 

گاه است ارترین شماست. بیخدا  پرهیزک  «.«تردید  خداوند  دانای آ
ای کاه  در همان روزهای نخست حکومت خویش در پاسخ به اعتاراض عاده همچنین  اما 

امتیازهای خاصی برای خود قائل بودند  به مسجد آمد و طی ساخنانی مفّصال  تقاوا و اطاعات 
ماالک شارافت و کرامات معرفای نماود و  ها دانست و تقوا را پروردگار را تنها معیار برتری انسان

خواهد محبوب الهی واقع شود  طریق آن اطاعت خادا و رساولش  توضیح داد که اگر انسانی می
 است. نتیجه این نوع کرامت  آمرزش الهی است.

كَْر ُ » ُالْم  ِری   َوُالسَّ ُفَه  َ وَُُفَمِنُاتََّقىُاّلَله ََ َُوَُلا َِ ِتو ََ َُلا َُوُكَوَذِل ُاْهو   َحبُّ وولُِالْم  ُُِِةَُرس  ُ.اّلَله
ُ: َِ ُِفىُكِتَاِب َُفاتَِّبع وِنىُی ُ»یق ول ُاّلَله  َ ُاْنُك نْت ْمُت ِحبُّوَنُاّلَله َُوُیْغِفوْرُلَك وْمُذ ن ووبَك ْمَُوُاّلَله  ُاّلَله  ْحبِبْك م 

وَلَُفاْنُتََولَّْواَُفاَُِاُ»َُُوَُقاَل:ُ«َُغف وٌرَُرِحیمٌُ س  َُوُالرَّ َ ُ ِلیع واُاّلَله َ ُاّلَله ُالْكاِفِرینَُُی ُنَّ شاعبه  )ابن« ِحبُّ
 ؛(184ا183  ص1404حرانی  

داشتنی  و نیز آن کس که اهل طاعت خدا و  هرکه تقوا دارد  شریف باکرامت است و دوست
بگو:[ اگر خدا را دوست داریاد  از »]گوید:  خداوند در کتابش می .طاعت رسول خداست

شما را بر شما ببخشاید و خداوناد آمرزناده نید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان کمن پیروی 
نید. پس  اگر رویگاردان کبگو:[ خدا و پیامبِر ]او[ را اطاعت »]گوید:  و می« مهربان است.

 «.«افران را دوست نداردکشدند  قطعا  خداوند 
 نکته قابل توجه و مهمی که در کنار موضوع کرامت ایماانی مطارح شاده  آن اسات کاه اماا 

جهانی بیشتری را به دنباال نخواهاد داشات و  کند که اسال  آوردن  حقوق این می صراحت بیان به
افراد مسلمان به این دلیل نباید مّنت گذارند؛ بلکه ایان امتناان و لطاف الهای اسات کاه نعمات 

 هدایت را به ایشان عطا کرده است: 
ان  بر خادا و ای گروه مهاجران و انصار  ای جماعت مسلمانان  آیا به جهت اسال  آوردنت»

دانید که خدا و رسولش بار شاما  که اگر راستگو باشید  می نهید؟ درحالی رسولش مّنت می
 .(40  ص7  ج1403الحدید   ابی )ابن« مّنت دارند

شاود کاه در جامعاه انساانی و در قاوانین  با توجه به اقسا  کرامت  اکنون ایان ساؤال مطارح می
ها بر کدا  ناوع از کرامات اساتوار باوده  با انسان اجتماعی و اصالحی  سّنت حضرت در برخورد
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است؟ در قسمت بعدی این نوشتار  شواهد متعددی در این باره از منابع معتبر تاریخی بیان شاده 
 است.

 هایی از سّنت علوی در تکریم کرامت انسانی نمونه

اساس اماری  ها بر   قوانین زندگی اجتماعی انساننیم تا نشان دهیم در حکومت اما اینک برآ
ها بود. در واقع  در دیدگاه علوی  هماه مارد  در برخاورداری از حقاوق  مشترک میان همه انسان

ها کرامتای قائال  انسانی در زندگی دنیوی برابرند؛ هرچند خداوند در آخرت  برای برخای انساان
 است که نتیجه تقوا و ایمان آنهاست.

از اهمیات واالیای برخاوردار باود.  ها  در سّنت علوی  حفظ حرمات انساانی هماه انساان
باه ماأموران  هایی است که اماا  ای از این تکریم و احترا  به شخصیت انسانی  سفارش نمونه

در شیوه برخورد با مرد  هنگاا  اخاذ زکاات  بیاانگر اعتمااد  های اما  نمود. توصیه زکات می
در  حرمت انسانی  اماا کردن به مرد  است که این مهم  نمود تکریم انسانی است. در حفظ 

کنااد کااه ماادنظر قااراردادن اولویاات تکااریم  شااامل مساالمان و  خطااابی دیگاار خاطرنشااان می
. سفارش به متانت رفتاار  ادب  (324  ص1378)شهیدی  غیرمسلمان است و ربطی به آیین ندارد 

تفاده از عد  ایجاد رعب و ترس در مرد   پرهیز از اخذ مالیات بیش از حّد مقاّرر و نیاز عاد  اسا
ها و فرامین حضرت به ماأموران مالیااتی در برخای مناابع تااریخی ثبات  زور و شکنجه  در نامه

؛ 162اا161  ص2  ج1394؛ بالرری  126  ص1353؛ ثقفی کوفی  108  ص1382)منقری  گردیده است 
؛ 600  ص3  ج1409اثیاار   ؛ ابن16  ص1399؛ ابویوسااف قاضاای  396ااا395  ص3  ج1412زمخشااری  

 .(773  ص5  ج1413؛ متقی هندی  249  ص1402فی  اسکا
به عبارت دیگر  برای اخذ مالیات نباید به هایچ انساانی هتاک حرمات شاود و یاا باا او باه 

 خشونت رفتار شود؛ بلکه باید تکریم و احترا  به شخصیت انسانی  در اولویت قرار گیرد. 
داده  اتفااق روی اماا  که در سّنت علوی  همه مرد  دارای حرمت و کرامت هستند؛ چنان

اگر از این پس  مرد مسلمانی از غم چناین حادثاه بمیارد  »در شهر انبار را فاجعه نامید و فرمود: 
 .(28  ص1378)شهیدی  « رامت استکه در دیده من  شایسته چنین کچه جای مالمت است 

شاهر کوفاه در راه بازگشت از صفین  درباره جنگ صفین باا ساران قبایال و بزرگاان  حضرت
  5  ج1387)طباری  کارد  دیدارهایی داشت و از نظراتشان دربااره جناگ و نتاایج آن  اساتفاده می

حاایز اهمیات باود؛  گونه  نظر عماو  مارد  بارای اماا  . همین(531  ص1382؛ منقری  61ص
که در مسیر بازگشت از جنگ صفین  نزد پیرمردی که در راه نشسته بود  رفت و ساال  داد و  چنان

الله  نااا  خااودت و نااا  پاادرت و انتسااابت و  ساابحان»از نااا  و احااوالش جویااا شااد و فرمااود: 
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خدا  ناه  حضاور  به»گفت: « وست. آیا با ما در این جنگ حضور داشتی؟کات بسیار نی وابستگی
بار »گفات: « بینای  بااز  داشات. ه نشان آن را بر من مایکخواستم  اما ضعف تب  نداشتم. می

خواه خدا و پیمبر که نیکه خرج راه ندارند  سختی نیست؛ به شرط آنکسانی کو  ضعیفان و بیماران
ه مارد  دربااره کاران زحمتی نیست و خدا آمرزگار و رحیم است. به من بگو کوکاو باشند. برای نی

شان از آنچه میان تاو و آنهاا رفتاه   بعضی»گفت: « گویند؟ آنچه میان ما و مرد  شا  بوده  چه می
خاطرناد و ایناان  اند. بعضی دیگر  از آنچه ر  داده  دلگیار و آزرده . اینان مرد  بددلاند دل خوش

فااره کراست گفتای  خادا ایان بیمااری را »رد و گفت: کرفتن آغاز  علی« خواهان تواند. نیک
ه پااداش  در گفتاار اسات و کند ک ه بیماری پاداش ندارد؛ اما گناه بنده را پاک میکند کگناهان تو 

ه دست و پای  و خدا ا جّل ثنائه ا به سبب نیات پااک و بااطن خاوب  جمعای فاراوان از عمل ب
 .(528  ص1382؛ منقری  60  ص5  ج1387)طبری  « برد بندگان خویش را به بهشت می

وگوی  کارد  گفات ای گاذر می از محله در ماجرایی دیگر  پس از صفین  هنگامی که اما 
به خدا که علی کاری نکرد؛ رفت و »گفت:  ید. یکی از آنان میتعدادی از مرد  را درباره جنگ شن

شدند  آشفته گردیدند؛ ولای امیرمؤمناان همچناان  آنان وقتی متوجه اما « نتیجه بازگشت. بی
 .(62  ص5  ج1387)طبری  به راه خود ادامه داد 

 ماا هایی است از چگونگی مواجهه حضرت با مرد ؛ در هماه ایان رفتارهاا  ا اینها نمونه
ها داشتند که محور آن  بزرگداشت انساانیت باود. نظار مارد  آن قادر  برخوردی کریمانه با انسان

عنوان مالکی برای شناخت حکومت صالحان به کاارگزار خاود  برای حضرت مهم بود که آن را به
 یادآوری نمود: 

نگاری  و  مای ارهای والیان پایش از خاودکه تو در کنگرند  تو چنان می  ارهایکدر   و مرد »
«  ی تاوان شاناختکااران را به نا  نیکوکگویی  و نی ه درباره آنان میکگویند  می  درباره تو آن

 .(325  ص1378)شهیدی  

بارای تحقاق کرامات  از جمله مسائلی بود کاه اماا  منشی  رواج فرهنگ عزت نفس و بزرگ
ی  از جمله رفتارهایی اسات کاه انسانی آن را دستور کار خود قرار داده بود. خدعه کردن و ریاکار

کاری مبارزه نماود و  همواره با فرهنگ تملق و فریب رساند. اما  علی به عزت نفس آسیب می
و رواج  (250اا249  ص1378)شاهیدی  صراحتا  فرمود که خوش ندارد از ناحیه مرد  ستوده شاود 

 گویی را بسیار مورد توجه قرار داد. فرهنگ حق
ود که دهقانان شهر انبار از بدرقه و دویدن در اطراف مرکب حضرت  رعایت کرامت انسانی ب

 نهی شدند:
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شهر انبار هنگا  رفاتن اماا  باه شاا  او را دیدناد  بارای وی پیااده شادند و   ]وقتی دهقانان
ه داریام و کاردید؟ ]گفتند: عاادتی اسات که کار بود کپیشاپیش دویدند. فرمود:[ این  چه 

ار ساودی کاه امیران شاما  از ایان کشماریم. فرمود:[ به خدا  میبدان امیران خود را بزرگ 
گردیاد. و  بدبخت مای  نید و در آخرتتانکاف نبردند و شما در دنیایتان خود را بدان به رنج می

ه باا آن از کایفر در پی آن است و چه سودمند اسات آسایشای که کچه زیانبار است رنجی 
 .(366ا367  ص1378)شهیدی  « آتش امان است

ای از قبیلاه  در راه بازگشت از صافین  باه تیاره هنگامی که اما  همچنین  در تاریخ ثبت شده 
آماد و ساپس   شرحبیل شبامی ا از بزرگان قبیله ا به سوی اماا  بن همدان برخورد کرد  حرب

: سواره بود. حضرت خطاب باه او فرماود که اما  پیاده به دنبال مرکب اما  به راه افتاد؛ درحالی
« پیمودن کسی مثل تو  موجب فریب و گمراهی والی و حقارت مؤمنان اسات بازگرد که پیاده راه»

 .(62  ص5  ج387؛ طبری  193  ص1402؛ اسکافی  532  ص1382)منقری  
داد که نباید به بزرگواری و کرامت انسانی لطمه وارد شاود؛  عمال  نشان می بدین گونه  اما 

ترین آفت کاه هماان  د؛ به عبارت دیگر  عزت نفس انسان  باید از مهمهرچند در برابر حاکم باش
 گرایی است  در امان بماند. روحیه تملق

برطارف کاردِن آن را بار عهاده  شاد  امیرمؤمناان ای تردیادآمیز می اگر برای مرد  مسائله
  1414ی  )شاریف الرضاآنها را برطرف کنناد   دانستند؛ تا با ارائه دلیل  شک و سوءظن مسئوالن می

باا مارد  شاد و ایان  درباره شیوه مقابله با معاویه و سپاه او  خواستار مشورت اما  .(442ص
نشان از مهم بودن نظر مرد  و حرمت آنان نزد حضرت بود. حضرت هنگاا  خاروج معاویاه باه 

همانا مشورت  امر مبارکی است. پاس آنچاه در نظار داریاد  بیاان کنیاد. »سوی صفین فرمود: 
 .(539  ص2  ج1411اعثم   )ابن« تان مورد رحمت قرار دهدخدای
نمود تا آنان را اقنااع کناد؛  داد و اگر تردید داشتند  سعی می   به مرد  حّق پرسش میاما  

خصوص پس از جنگ جمل  برای مردمی که شک داشتند که این جنگ باید اتفاق بیفتد یا ناه   به
عنوان نموناه  بارای اقنااع و برطارف کاردن  ه است؛ بهای جز جنگ نداشت داد که چاره توضیح می

هاا و جنایاات در بصاره  عوف األزدی درباره جنگ جمل  به عهدشکنی و خیانت بن تردید ابوبردة
. این مهم کاه ابتادا اتماا  حجات بار (492  ص2  ج1411اعثم   ؛ ابن5  ص1382) منقری اشاره کرد 

بارای  فت  موضوعی است که در ناماه اماا گر سپاه مقابل تما  شده  آنگاه جنگ صورت می
مرد  شهرهای مختلف  پس از جنگ صفین نگاشته شد تا مرد  بدانند که حضرت سعی خاود را 

کار گرفت؛ اما دشمنان حضرت  فقط جنگیدن را برگزیدناد. بخشای از ایان  در برقراری صلح به
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 نامه  به شرح ریل است:
نایم کاری را چاره کردن مردمان  کار و آرا  کتش پیساختن آ گفتیم بیایید تا امروز با خاموش

ار استوار شود و اطراف آن فاراهم آیاد و ماا بتاوانیم که پس از درگیری  جبران آن نتوان؛ تا ک
نایم و سار بااز زدناد و کار نکار را جز با پیکه چاره کحق را به جای آن برگردانیم. گفتند: نه 

ار  دنادان کاشید. پس چون پیکافروخت و سر  جنگ در گرفت و پایدار گردید و آتش آن بر
در ما و آنان فرو برد و چنگال خود را سخت بیفشرد  به دعوت ماا گاردن نهادناد و بدانچاه 
خوانده بودیمشان  پاسخ دادند. پس  بدانچه خواندند  پاسخشان گفتیم و آنچاه خواساتند  

)شاهیدی  تشاان بریاد ار گردیاد و رشاته معذرکه حجت بر ایشاان آشاکزود پذیرفتیم؛ تا آن
 .(344ا343 ص1378

کننده این مهم باود کاه در نظار گارفتن ارزش  بود که بیان هایی از سّنت اما  موارد فوق  نمونه
ها  برای حضرت مبنا و اصل بوده است. ادعای نویسنده این مقالاه  بار آن اسات کاه  راتی انسان

  «کرامت»و « جاودانگی انسان»  «فطرت خداشناس و خداجوی انسان»میان سه اصل بنیادین: 
ای مساقیم وجاود دارد کاه البتاه    رابطه«عدالت»و « آزادی»  «حیات»با حقوقی همچون حّق: 

 طلبد. توضیح و تبیین آن  مجالی دیگر می

 نتیجه
شناختی را در نظر داشاته   ها  اصول انسان در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با انسان اما  علی

داده  نموده و مبنای سنجش وضعیت  اقدا  و مرز عمل عادالنه قرار مای و توصیه میآنها را گوشزد 
بارهاا  گیاریم اماا  علای است. با توجه به شواهدی که از سّنت علاوی ارائاه شاد  نتیجاه می

پایبندی خویش را به این مهم که حکومت متعلق به مرد  است  نشان داد و حّق مارد  و بیعات و 
رت مهم بود و این امر  در تما  دوران حکومتشاان جریاان داشات. رفتاار رضایت آنان برای حض

 های امنیت در جامعه بود. علوی  بیانگر اوج مدارا و تحمل ایشان و ایجاد زمینه
تواناد    میشناسی در سّنت علوی و سایر معصاومین بررسی جزئیات بیشتر اصول انسان

 .ل اسال  در شناخت انسان و جایگاه او باشدهای اصی گیری از آموزه باعث افزایش زمینه بهره
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