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 چکیده

ی انسان است، ویژهخلقت  انه که هماناشناس یامر هست کیبر اساس ، در اسالم ،کرامت انسان

دارای دو نوع انسان به عبارت دیگر، . دگردمیاطالق ذاتی چنین کرامتی، کرامت به باشد؛ استوار می

 نیادیبن یهاو ارزش میسلسله مفاه کیبر  یمبتن یذاتو شرافت کرامت باشد؛ نخست میکرامت 

قابل رویش و افزایش پیشگی قواورزی و ت ایمان اکرامت و شرافت اکتسابی که ب و دوم ینیو د یالقاخ

میسر در زندگی انسانی،  یاله نیاحکام و فرامبا عملیاتی کردن رویش کرامت نوع دوم، . باشدمی

داشتن  یاله ینفخهقدرت انتخاب و سرمنشأ آزاد،  یهتعقل، ارادکریم وقتی از نیروی قرآن . گرددمی

به کرامت و شرافت داند، می کسانیی خلقت را در نحوهها انسان تمامو  کندانسان صحبت میخلقت 

ها تقوای الهی است، از کرامت اکتسابی گوید معیار برتری انسانو آنگاه که می داردذاتی انسان اشاره 

کرامت و شرافت ذاتی و اکتسابی انسان  ی حاضر،هنوشتدر هر صورت، . آوردانسان سخن به میان می

به نتایج مهمی نیز مورد تحلیل قرار داده و ش توصیفی ـ تحلیلی، با رو شیرنوایی را در آثار امیرعلی

 . دست یافته است

 .شیرنواییانسان، آثار علی ، اسالم، کرامت اکتسابی، کرامت ذاتی واژگان کلیدی:
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 درآمد

 نیب نیثاقی(، مم1948 بمصوَّحقوق بشر ) یجهان هیاعالممانند مربوط به حقوق بشر،  یالملل نیاسناد بدر 

نیز ( م1966 بمصوَّ) یو فرهنگ یاقتصاد ،ی( و حقوق اجتماعم1966 بمصوَّ) یاسیو س یحقوق مدن یالملل

و  شده هیتوجانسان  اریو اخت رادها ،یقدرت تعقل و تفکر، آزادمبانی چون انسان بر اساس  یکرامت ذات

عدالت و صلح در جهان شناخته  ،یآزاد یمبنا ،یخانواده بشر یهمه اعضا یبرا انسانی تیثیح نیا ییشناسا

 (. Novak, 1999,p: 38-39)شده است 

انسان، بدون  تیتصور انسانبوده و قابل انفکاک از انسان  ریو غ یامر ذات کیکرامت، نیز ها از نظر غربی

کرامت او از  باشد،صادق کسی آدم بر  یانسان و بنعنوان که  یتا زمانآنان معتقدند زیرا باشد؛ مین مکنآن م

با حتی که  ستین یزیچ یکرامت بشراز نگاه آنان  .باشدمیبرخوردار نیز از آن  یناش یو حقوق فطر یانسان

از منظر اندیشمندان مبنای کرامت ذاتی انسان در مقابل، گردد.  لیزا ،گرانید ایبرخود  تیارتکاب جرم و جنا

 نامانت دار بودو بودن  کهئدر انسان، مسجود مال یروح اله دنیدم عالوه بر حقایق عینی فوق،اسالمی، 

 .باشدمی ،انسان

اندیشمندان اسالمی، عالوه بر کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی را نیز ی مهم در این زمینه این است که نکته

تواند مبنای رعایت حقوق اضافی برای انسان باشد. از نظر متفکران که می هبرای انسان مورد شناسایی قرار داد

و انسان زمانی به  باشدمی انسان یاریگرو اعمال و رفتار اختدر  کرامت اکتسابیاسالمی به دست آوردن 

خداوند در جهت  یهااز نعمتکه با تکیه بر کرامت ذاتی، بتواند کند پیدا میدست شرافت و کرامت واقعی 

بنابراین، کرامت ذاتی انسان، مقتضی انجام اعمال صالح،  یابد.بار و به قرب الهی برد بسود  اشیکمال انسان

آل و ی ایدهداشتن جامعهآن  قطعی و طبیعی ینتیجه باشد کهیعنی رفتار نیک، پندار نیک و گفتار نیک می

توانند به صورت تمام ابنای بشر می شهری است کهدر چنین آرمان باشد؛میفاضله  یتشکیل مدینه

  رفاه و عدالت اجتماعی دست یابند. ،امنیت واقعیبه زندگی نموده و  انهو برابر آمیز، برادرانهمسالمت

قدرت بوده است، توجه وافر نوایی که در معارف اسالمی، ید طوالی داشته و زمانی را در مسند علی شیر

ها آنها بر مبنای کرامت ذاتی انسان تربیت تا به کرامت انسانی به معنای اسالمی آن داشته و تالش کرده است

ی حاضر تالش کرده است جایگاه نوشته. شان دست یابندتمام افراد بشر به حقوق مساوی ویرد صورت گ

برون رفت رهیافتی برای و از این رهگذر داده مورد تحلیل قرار  شیرنوایی علیدر آثار را کرامت ذاتی انسان 

زندگی برای را و راهکاری افغانستان جستجو نماید ماندگی مردم بختی و عقباز تمام مظالم، نگون

ز، آمی؛ زیرا زندگی مسالمتارائه نماید در افغانستان و رفاه اجتماعی تأمین امنیتآمیز مردمان کشور و مسالمت

ی توجه به کرامت ذاتی و سعی در جهت به دست آوردن کرامت تأمین امنیت و رفاه اجتماعی، جز در سایه

 باشد.اکتسابی انسان، میسر نمی
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 هوم شناسیفـ م1

 شویم: آشنا می شیرنواییکرامت انسانی و علی ی واژه، با قبل از ورود به اصل بحث
 انسانی تعریف کرامتـ 1ـ 1

ی کرامت را در لغت و اصطالح تعریف نموده و پس از آن آشنایی با کرامت انسانی، ابتدا واژهبرای 

 پردازیم: کرامت انسانی می ی ترکیبیبه تعریف کلمه
 کرامت در لغت ـ 1ـ 1ـ 1

ن، أبزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، ش ارزش، حرمت، حیثیت، ،»کرامت«ترین معانی لغوی مهم

 ها، احساساز فرومایگی و پاک بودن از آلودگی رجه، رتبه، جایگاه منزلت، نزاهتمقام، موقعیت، د

 ؛(840: ص1378 عین،م ؛16070: ص1373دهخدا،ر، ک: )باشد میجوانمردی و سخاوت  1و بخشش، خوب

هم در معنای کرامت ذاتی استعمال شده و هم در واژه »کرم«  ،کتاب مفرداتی به اعتقاد نویسنده

خدای تعالی با این واژه وصف  »هر گاهاست؛ زیرا به باور ایشان:  رفتهاکتسابی به کار کرامت معنای 

او و هرگاه انسان با این واژه  اسمی است برای احسان و نعمت بخشیدن ظاهر و روشن ،کرم شود،

)راغب د« شوانسان ظاهر می ای که ازافعالی پسندیده اسمی است برای اخالق وکرم، ، گرددوصف 

را  «Dignity واژه »کرامت ،نیز کسفوردآانگلیسی  المعارف ةدایری نویسنده (.428: ص1384اصفهانی، 

: 1390 ،اسماعیلنژاد، رحیمی: به گزارش)دانسته است به معنای شرافت، حیثیت، افتخار و استحقاق احترام 

 (.115ص
  در اصطالح کرامتـ 2ـ 1ـ 1

یا اکتسابی  به دوقسم ذاتی و ارزشیکه تقسیم بندی، کرامت معنای اصطالحی کرامت را با توجه به 

ها به صرف انسان بودن، حیثیتی است که تمامی انسان ،ذاتی کرامت؛ دهیممیانجام تقسیم شده است 

اجتماعی  ـ یش، جنسیت، وضعیت سیاسیبرخوردارند و رنگ، نژاد، گو هیچ گونه استثنایی از آنبی

 . (25: ص1394دهقان سیمكانی، و ارژنگر، ک: ) ندارد و... در آن دخالتی

  فرمود: که رسول خدا )ص( نیز منعکس شده است ی ازاین معنی در حدیث

 ؛ أَنْفَعُهُمْ لِعِیَالِهِفَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  لْخَلْقُ کُلُّهُمْ عِیَالُ اللَّهِا»

 

 چنین آمده است:  شیرنوایی از مقطعات امیرعلی. این معنای در یکی 1

 جوانمرد از کرم مفلس نگردد                          سخی را از عطا چین نیست در چهر

 بپاشیدن چه نقص آید بدریا                            با فشاندن چه کم گردد زرِ مهر
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ها در نزد خدا کسی است که هستند و محبوب ترین آنو بندگان او تمام مردم تحت تکفل خداوند 

 (.345: ص16ق/هـ1409)حرعاملی،  «رسان ترین باشندنسبت به مردم، منفعت

که  حقوق بشر اسالمی یماده نهم اعالمیه «ب»ماده ششم و بند  «الف»کرامت در بند معنای  این

  (.70: ص1383 عبادي،ر، ک: )شده است  منعکس در قاهره تصویب گردید نیز ق«هـ1411سال »در 

الهی  یکرامت ذاتی، انسان افزون بر حیات نباتی و نفس حیوانی از روح انسانی و نفخه بر اساس

است که به هیچ موجود دیگری  برخورداری از روح انسانیِو تکریم او به جهت باشد می بهرمندنیز 

آزاد و  یقوای عالیه، دانایی و توانایی، شور و شعور انسانی، اراده أمنش ی کهروح ؛نشده است داده

از ظرفیت باالی علمی و شناختی که بزرگ ترین انسان به خاطر آن  و شودمیانتخاب در انسان  حق

  .گرددمیاست، برخوردار ممکن الوجود  ظرفیت علمی یک

نعمت عقل است که تنها به  : »تکریم انسان بهگفته استمورد معنای فوق، در عالمه طباطبایی 

و مسائل دیگری  1دهدتشخیص می نیک را از بد و خیر را از شر ،انسان اعطا شده است و او با عقل

شود و تفضیل انسان به این ع میانسان متفر مانند نطق، حظ و تسلط و تسخیر موجودات دیگر بر عقل

: 1370/13)طباطبائی،  «سهم بیشتری دارداست، شده  هایی که به دیگر موجودات دادهاست که از نعمت

  (.156ص

پس از دانستن معنای اصطالحی کرامت ذاتی، به تعریف اصطالحی کرامت اکتسابی به هرحال، 

بر مبنای است که انسان با تالش و کوشش خویش  مربوط به اموری ،کرامت اکتسابیپردازیم؛ می

ر، ک: ). یابد، تعالی میر اساس حرکت بر مدار ایمان و تقوا پیشگیو ب آوردبه دست میایمان و تقوا 

  (.279: ص1370جعفري، 

حقیقت انسان  کهاز آنجای توان گفت می ،مت اکتسابیابراساس تعریف اصطالحی کرامت ذاتی و کر

به تبع تواند مینیز  نسانا حق بالذات دارد،حضرت هر کمالی که بوده و حق حضرت تام  یجلوه

و سیر او در مسیر الهی  شودمی، انسان به کرامت ذاتی متنعم را باشدبالعرض( داو حق )حضرت 

بر و است تمام نمای حق  یحقیقت انسان آئینهبه عبارت دیگر،  .تواند این کرامت را افزایش دهدمی

 هر انسانی باید، نابراینب گردد.در زمین تلقی میحضرت ذوالجالل خلیفه و جانشین همین مبنا، انسان 

 

با نیروی اراده و انتخاب خود، تواند و اینکه میبد از وب ختشخیص برخورداری انسان از نیروی تعقل و توانایی . 1

 .استانسان شرافت ذاتی مهمی برای اعمال شایسته و خوب را برگزیند، مبنایی 
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جانش را  یآئینه و هدیو خود را به این جانشینی تعالی بخششود به این حقیقت نزدیک تا تالش کند 

ر، ک: ) و تماشا نماید را در خود ببیندحضرت حق و صفات کماالت  ،هان صیقل دهد که زیباییناچ

  (.23ـ  24: ص1378 حسن زاده آملی،

از منظر  (Human dignity /»کرامت انسانی یواژهتوان گفت که می ،با توجه به مطالب فوق

شرافت  به معنای شرف، افتخار، استحقاق احترام، عنوان، رتبه و مقام، امتیاز و نویسندگان غربی،

حقى اندیشمندان اسالمی، کرامت انسانی و از نگاه  (Campbell, 1991, p:456) باشدبرجسته می

آنان را با بودن،  (ع)بندگى خدا و فرزند آدم است؛ زیرا نها تضمین شده انسا تماماست که براى 

به باور عالمان و البته  .در کرامت ذاتى، با یکدیگر مساویند و از این جهتیکدیگر متحد ساخته 

را از روى اختیار و به سبب ارتکاب انسانی کرامت فردی از افراد انسانی، هرگاه اندیشمندان اسالمی، 

ذات انسانی  ،مایداز خویشتن سلب نی انسانی در جامعهفساد  یهاشاعایجاد و جنایت یا خیانت یا 

خود با اختیار گردد؛ زیرا او محسوب میی انسانی و جامعهخائن به خویشتن  خود را مسخ نموده و

)ر،  باشدستحق حقوق ناشی از کرامت انسانی نمیو دیگر م نموده از خویشتن سلباش را کرامت ذاتی

 (.158ـ  159ق: صهـ1419جعفري، ؛ 4: ص1381آملی، جوادي ک: 

 های فرموده است: قرآن کریم نیز در مورد چنین انسان

 وَلَهُمْ بِهَا یُبْصِرُونَ لَا أَعْیُنٌ وَلَهُمْ بِهَا یَفْقَهُونَ لَا قُلُوبٌ لَهُمْوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنََّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنَِّ وَالْإِنْسِ »

  الْغَافِلُونَ؛ هُمُ أُولَئِكَ  أَضَلَُّ هُمْ بَلْ کَالْأَنْعَامِ أُولَئِكَلَا یَسْمَعُونَ بِهَا  آذَانٌ

است که به  ییها[ آنان را دلرای]ز میا دهیدوزخ آفر یرا برا انیو آدم انیاز جنّ یاربسی مسلماً و

حق را[  یهاو نشانه قیاست که توسط آن ]حقا یو چشمان ابند،ی یرا[ در نم یآن ]معارف اله لهیوس

آنان مانند  شنوند،یرا[ نم امبرانیآن ]سخن خدا و پ لهیاست که به وس ییهاو گوش نند،یبینم

  (.179)اعراف، آیه:  [ اندخدا اتیخبر و غافل ]ازمعارف و آ یکه ب نانندیبلکه گمراه ترند؛ ا انندیچهارپا

جنایت، انسانیتش را مسخ نماید، مشمول حقوق ارتکاب بنابراین، کسی که با سوء اختیار خود و 

 نخواهد بود. ،استانسان که مبتنی بر کرامت ذاتی 

 شیرنواییعلی امیر ـ آشنایی با 2ـ 1

 های زیر مورد برسی قرارداد:توان در حوزهرا می شیرنوایی امیرعلی
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 علم آموزي و سیاست ـ 1ـ 2ـ 1

تحصیالت  ،هرات متولد شدشهر در  «.قه 844»سال هفدهم رمضان ر دکه  شیرنواییامیر علی 

به تر علمی، و رسیدن به مقامات عالیتحصیل  یهو برای ادامگذراند نزد پدرش در را  اشابتدایی

به سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر  ،به منظور تحصیل معارف و کماالتوی  ؛سمرقند رفت

در هرات  1سلطان حسین میرزا ،در این هنگام گردید.ر فقر و فاقه و در آن میان گرفتامسافرت نمود 

واگذار  اوو منصب مهرداری خود را به  2را از سمرقند فراخواندنوایی شیرعلیبه سلطنت نشست و امیر

از مطالعات  ،شیر با وجود این مشاغلعلیامیر 3داد. یصدارت را نیز به و رام ،کرد و اندکی پس از آن

ایشان علمی و تألیفات مختلف دست برنداشت و مجلس او مجمع علما و فضالی آن روزگار بود. 

منتقد اجتماعی، مترجم، تذکره  4وزیر و مشاور و مهر دار سلطان حسین بایقرا، شاعر ذواللسانین،

 

 است.مدرسه بودهدر خردسالی با سلطان حسین میرزا همدرس و هم، شیرنوایی. امیر علی 1

، نوشته شده است در این زمینه آورده است: »تا شیرنوایی سامی که در زمان حیات امیر علی میرزا در تحفه. سام2

میرزا بر سریر سلطنت خراسان جلوس نموده و در همان روز مسرعی بجانب ماوراء النهر روانه آنکه سلطان حسین

و پنچ  سی مود و آن پادشاه، میرِساخته و کتابتی به سلطان احمد پادشاه آنجا نوشت و استدعای ارسال میر مذکور ن

  ساله را با آنکه در کمال فقر و فاقه بود، یراق الیق نموده بخراسان فرستاد و چون میر به هری رسید

  پادشاه و ارکان دولت، موردش را با انواع تعظیم و تبجیل تلقی نمودند و در حال مهرداری بدو مفوض گشت و بعد

 شیرنوایی علی : ص: ده(.1342نوایی، ها مهر زد« )به گزارش: امرای دیوان گشته به پشت نشاناز اندک مدتی مقدم 

ق( در دولت سلطان حسین میرزا به شغل دیوانی اشتغال داشته و در طی هـ876ق ـ هـ906به مدت سی و پنج سال )

یف نماید: »مجالس بهشت چهارم، این مدت سال، بیش از شصت هزار بیت شعر بسراید و سی جلد آثار منثور را تأل

 : به گزارش: همان(.265ص

حكومت  ،یاعل وانیامارت د مهرداري، چون ،یگوناگون یمناصب حكومت ش،یخو یاسیس یدر زندگان شیرنوایی یرعلیام. 3

و اعتبار ي  تیوي را در سلسله مراتب قدرت آن روزگار اهمشخصیت آنچه اما  ؛هرات و حكومت استرآباد را عهدهدار شد

شناخته  قرا،یبا نیحس سلطان پادشاه وقت، یو مشاور اصل میبه عنوان ند یهاي زمانبرهه شتریآن بود که در ب د،یبخشیافزونتر م

 .(59: ص1380/4؛ خواندمیر، 5722ـ  5725: ص1385/11)ر، ک: میرخواند،  شدیم

 یحاکم ماوراءالنهر، کاشغر، بلخ و بدخشان و مرد زخان،یپسر چنگ ی،از بزرگزادگان خاندان جغتا شیرنوایی . علی4

مشهور به  ،دارد ییجغتا یو ترک یبه دو زبان فارس یاریاشعار بسبه خاطر اینکه دانشمند و شاعر بود.  کوصفت،ین

 است. ن«ی»ذواللسان
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و با این اعمال  فراوان در خراسان و ماورا ءالنهر بود ینویس، عارف، سیاستمدار و بانی مراکز خیریّه

 . صالح، در صدد تعالی کرامت انسانی خویش بود

بیت(  4700)تقریبا دانشمند و شاعر بوده و اشعار بسیاری به دو زبان فارسی ،او مردی نیکو صفت

بوده »فنایی«  یا نی«»فا، »نوایی« و در اشعار فارسی، و ترکی جغتایی دارد، تخلص او در اشعار ترکی

شوند در مورد محسوب می شیرنوایی میرزا که نویسندگان معاصر امیرعلیدولتشاه و سام .است

 اند: شخصیت علمی امیر نوشته

بلند همت، بذَّال علم، دوست و عاشق و  ،شیر مردی بوده است به تمام معنی وارسته»امیرعلی

دلباخته دانش و هنر و چنانکه خواهد آمد، بیشتر اوقاتش را بمطالعه و تحقیق و تألیف و تصنیف و یا 

داشته و حتی شبها در کنار بالینش تا مجالست و مباحثه با دانشمندان و ظرفا ـ شعرا ـ مصروف می

اضر داشته تا اگر بیدار شود و معنی و مطلبی بخاطرش سوخته و دوات و قلم و کاغذ حصبح شمع می

 : ص: یازده(.1342)به گزارش: نوایی،  برسد یاد داشت کند

نهایت توجه داشته و تالش وافر و سعی بلیغ انسان بیو اکتسابی بنابراین، ایشان به کرامت ذاتی 

اره برای کسب تقوا و صفات و همو جهت تلف نگرددبیباشد، میی گوهر ارزندهکه نموده است تا عمر 

 .عالی انسانی به کار گرفته شود

مصاحب  ،کنار کشید و با عبدالرحمان جامینیز پس از مدتی از امور دولتی  شیرنواییامیر علی 

و امورات  ترجیح داد. او در عین دوری از کار دیوانی ات دیگرامورتمام و درویشی را بر  گردید

شاهزادگان موظف به استفاده از مجالس وی  و مورد توجه سلطان حسین بود ، همچنانحکومتی

جاراهلل خود را شاگرد  ،تفسیرعلم بود و در  جامیپیرو فرقه نقشبندیه و از مریدان  ،شیربودند. امیرعلی

در  ق«هـ906»جمادی اآلخر سال یازدهم در صبح روز یکشنبه سرانجام  ویدانست. میزمخشری، 

که خودش ساخته بود، واقع در جوار آرامگاه گوهر شاد بیگم  یشهر هرات درگذشت و در اخالصیه

شرح احوال امیر ؛ 56: ص1392حسنی و لیمائی، ر، ک: ) خیابان هرات به خاک سپرده شد یهدر منطق

 .(http://amiralishir.um.ac.ir نوایی، منعكس در:شیرعلی
 آثار و تألیفاتـ 2ـ 2ـ 1

و نظامی به زبان ترکی جغتایی سروده شده  یهنوایی که به تقلید از خمس یهخمسی مجموعهـ 1

سیّاره، سدّ اسکندری  یهدر اخالق و تصوّف، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، سبع) االبرار ةحیرشامل: 

 .باشد(، مییا اسکندرنامه
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 ای به زبان ترکی جغتایی در شرح حال عبدالرّحمان جامی.: رسالهالمتحیَّرین ةخمسـ 2

ی شورای ملی ؛ فعال یک نسخه از این دیوان در کتابخانهبیت غزل 6000فارسی شامل  دیوانـ 3

وی تحقیقات نسخ خطی تاشکند، به اسم دیوان انستیتدر ی دیگر و نسخه« 1101به شماره »در تهران 

 : ص: الف(.1342، نوایی)ر، ک:  شودنگهداری میفانی، 

و آستان قدس رضوی موجود  هآن در کتابخان یهکه یک نسخ ةبالفارسی ةالترکی ةاللغ ةترجمـ 4

 باشد.رس محققین میستفعال در د

الصغر )یا های غرائبچهار دیوان به نامشامل منظوم: دیوان ترکی غزلیات،  اربعینـ 5

 النوائب(، نوادرالشّباب، بدایع الوسط و فوائدالکبر.غرائب

 .: در موضوع فقه حنفیالمسلمینسراجـ 6

 بیت به سبک منطق الطّیر عطّار به زبان ترکی. 7000الطّیر: لسان مثنویـ 7

در شرح حال قریب به سیصد و پنجاه تن از و ترکی زبان به این اثر مجالس النّفائس:  هتذکرـ 8

 .باشدی آنان میهبزرگان و شعرای معاصر وی همراه با نظر انتقادی دربار

دو زبان ترکی و فارسی و ترجیح  یهزبان شناختی در مقایسـ  ای علمی: رسالهاللغتین ةمحاکمـ 9

 ترکی بر فارسی.و تفضیل زبان 

 یهدربار زمخشری الذّهب اطواق شبیهاست که  اجتماعی ـ: اثری اخالقی القلوبمحبوبـ 10

 .نگارش یافته است اصناف مختلف به شعر و نثر

 منظوم نثرالآللی منسوب به حضرت علی )ع(. یهالجواهر: ترجم نظمـ 11

 حدیث از حضرت رسول )ص(. 40منظوم  ه: ترجمناالربعیـ 12

 احوال خلفا و مشایخ ترکستان.به عالوه ترکی جامی است  یهالمحبّه که ترجم نسائمـ 13

 به ترکی.به زبان انبیا:  تاریخـ 14

 ترکی.زبان ملوک عجم، به  تاریخـ 15

در معمّا، منشآت ترکی، منشآت فارسی، خزائن المعانی، حاالت پهلوان اسد، حاالت  مفرداتـ 16

عروضیّه )ترکی( از دیگر  ةشیخ صنعان، مناجات نامه، میزان االوزان و رسال ةسید حسن اردشیر، قصّ

های مختلف ترجمه و چاپ شده است. نوایی به عنوان ازآثار نوایی به زبان بسیاری ؛آثار اوست
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 هدور در 1ادبیات ازبکی رسمیت یافت.بود که و پس از او  ه بودگذار ادبیات ازبکی معرفی شدبنیان

فرهنگ سنگالخ میرزا  انندهای ترکی مشرح نویسی بر آثار نوایی رواج پیدا کرد و لغت نامه ،قاجار

 ،ر نواییمهدی خان استرآبادی و اللغات النوائیه و االستشادات الجغتائیه برای آسان فهم کردن شع

 .گردیدتدوین 

  شیر نواییامیر علی خدماتـ 3ـ 2ـ 1

ه شخصی خیّر و نیکوکار بود 2عالوه بر مقام علمی و تألیفات بسیاری که داشت، نواییشیرعلی امیر

مشهد مقدس و آستان قدس در ویژه ه ب ،در ایران یشاناانجام شده از سوی خدمات فرهنگی  و

بن بنای ایوان جنوبی صحن عتیق و مدخل اصلی حرم مطهر علی. باشدمیچشمگیر  ،رضوی

به اماکن و  (، آب نهر خیابان مشهد که از چشمه گیالس تا صحن عتیق کشیده شدهعالرّضا )موسی

باشد. می به ویژه در حرم رضویاز خدمات ایشان در شهر مشهد کرده است، متبرکه آبرسانی می

در  ، بند طرقتربت جام لنگر یهقاسم االنوار در قری یهبور، بقعفریدالدّین عطّار در نیشا یهمقبر

شیر نوایی ساخته شده علیبه همت امیرنیز رباط دیز آباد و بست رباط سنگسراهای کاروان، خراسان

که است داشته عجیبی در ساختن مدارس و مراکز علمی نیز اهتمام  نوایییرشعلیاست. امیر

مدارس  و هرات یهیه، نظامیئشفا یهاخالصیّه، خانقاه اخالصیه، مدرس یهمشهورترین آنها مدرس

در )که  3نظم الجواهر، ثیچهل حداز میان تمام آثار ایشان، تنها کتاب  .همان()باشد می خسرویه در مرو

در  القلوبمحبوب و  نیسراج المسلم(، است امیرالمؤمنین علی )ع( را به نظم درآوردهقصار کلمات آن 

شیرنوایی را ی امیر علیها نظریهتوان از بین سطور آنزمینه مذهبی و اخالقی تألیف شده است که می

 

به اخیرا  (بانو شکفته، محقق پاکستانیدکتر صغریی دکتری )رسالهشیر نوایی شرح احوال و آثار امیرعلی کتاب. 1

 هتدوین شده و موسّس ستاناهتمام رایزنی فرهنگی و مرکز تحقیقات فارسی جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد پاک

 انتشاراتی بین المللی الهدی آن را در تهران چاپ کرده است.

 و بود موريیروزگار ت يپرآوازه فرهنگمرد و استمداریسگفته است که: »وي،  شیرنوایی برخی در مقام معرفی امیر علی. 2

از اهل فرهنگ، ساخت و ساز بناهاي  یبانیپشت است،یچون س یگوناگون هايعرصه حضور توانمند و تكاپوهاي افزون وي در

پرفراز  یگاهیارمغان آورد و جا به براي او یو شهرت فراوان تیو... محبوب یادب ترک يتوسعه ش،یسرا نگارش و المنفعه،عام

 (.56: ص:1392« )حسنی و لیمائی، دیبخشخراسان زمین فرهنگ  خیو رفعت در تار

ق، در پاسخ به هـ 890در سال  نیز شیرنوایینوشت؛ علی  یینوا شیدر ستاای را رساله قرایبا نیسلطان حس. 3

نظم الجواهر و نام آن را  را ترجمه کردی( نثر الآلل) )ع( یحضرت علمنظوم  صارکلمه از کلمات ق 266ی مذکور، رساله

 ، مقدمه نظم الجواهر(.1387 ،یینواگذاشت )ر، ک: 
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با وجود این، تنها اثری که در این  انسان کشف نمود و مورد تحلیل قرار داد.ذاتی در مورد کرامت 

ی ایشان است که مقاله و دیوان اشعار فارسیرس نگارنده قرار گرفت، چهل حدیث زمینه در دست

ذاتی و ی ایشان را در زمینه کرامت بنگارم و نظریهاین دو اثر گرانسنگ حاضر را توانستم بر محور 

 انسان به نمایش بگذارم.اکتسابی 

 نواییشیر در آثار علیانسان ـ کرامت ذاتی 2

استعدادهای انسانی های ذاتی و به آن دسته از شایستگیو ذاتی انسان  تکوینی کرامت گفتیم که

معرض هدایت و تربیت تعالیم آسمانی پیامبران قرار گیرد و باعث رشد  در تواندگردد که میاطالق می

کمال و مقامات واالی انسانی شود. خداوند انسان را به سبب داشتن استعداد  مراتب و صعود انسان به

 داده است و تعلیم تکوینی حقایقبرای درک حقایق و اسرار هستی خلیفه خود قرار  فطری ذاتی و

 باشد به او در آغاز آفرینش موجب گردید تا بشر برای احراز این مقام، شایسته تر از فرشتگان هستی
  (.176ـ  178: ص1373مكارم شیرازي، ر، ک: )

 از شرافت وجودیِانسان از برخورداری  است عبارت و ذاتی انسان، کرامت تکوینی ،بنابراین

  (.29: ص1395 رحمانی، موذنی،ر، ک: )ت گرفته از روح مقدس خدایی أنش

 مانندها ویژگیها و شایستگی رخی از ایننکته قابل تذکر در اینجا این است که بدانیم گرچند ب

اما در عین حال اگر  1باشد،از جانب کسی نمیسلب وضع و قابل  و ها بودهذاتی انسان ،انسانیت

ها ها و ویژگیچنانچه خود انسان بر اثر انحراف و ظلم، حقیقت انسانی خود را مسخ نماید، شایستگی

را برای چنین انسانی کرامت ذاتی توان ها نمیگردد و با غیر فعال شدن آندر انسان مستور میمذکور 

ها و اش تالش نموده است تا این ویژگیاعیو اجتم شیرنوایی در طول زندگی فردیعلی 2.ادعا نمود

استعدادها در وجودش فعال بماند و با کسب کرامت اکتسابی، صفات عالی انسانی در وجودش متجلی 

شرف، افتخار، استحقاق احترام، عنوان، رتبه و مقام، معنای که به در هر صورت، کرامت انسانی گردد. 

 

بلکه ریشه در فطرت  نداشته و اعتباری و عقالنی ،قراردادیمبنای کرامت ذاتی انسان، که معتقدند . دانشمندان اسالمی 1

 باشد.فرامین الهی استوار می یو آفرینش نوع بشر دارد و بر پایه

های بد را در حد حیوان تنزل داده است. انسان، اما قرآن کریم برای انسان، حرمت و کرامت ذاتی قائل است. گرچند 2

)ر، ک: مصباح،  خوی انسانیت و شرافت انسانی وجود داشته باشدکه  کرامت و حرمت ذاتی تا وقتی استبنابراین، 

اینان نیز از پوسته کرامت  ،اندازدگردند و همانند ماری که پوست میخویش دور می ای از کرامتعده(. 285: ص1380

 )ر، ک: همان(. شوندگردند و بنده شیطان میافتند. این عده، از بندگی خدا خارج میدور می خویش
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 زمین آسمان ودهد تا میلیاقت به  (Campbell, 1991, p:456)شرافت برجسته می باشد  امتیاز و

دهد نشان می شیرنوایی مطالعه در آثار علیو هر آنچه در آنها هست برای او و تحت سلطه او درآید. 

که خداوند متعال به برترین  است گوهری ،«ذاتی»کرامتکه وی به این باور رسیده بوده است که 

ایشان معتقد  .و نه ارزش وجودی رددا وجودی مخلوق خود، اعطا کرده و انسان بدون این موهبت، نه

و همین حقیقت، مبانی اساسی حقوق و  ردو ارتباط دا پیوستگی خدای انسان با او نوعیبوده است که 

: 1370جعفري، ر، ک: در این زمینه )کند و حکومت دینی تبیین می بشری یکرامت انسان را در جامعه

 .( 380ص

شته و مفهومی ژرف و قدیمی در تفکر انسانی و اسالمی دا ی،کرامت انسانشیرنوایی، از منظر علی

که به انسان، به واسطه انسان بودنش، از همان بدو تولد و بدون توجه به  امتیازی است ،مقصود از آن

ایشان باور داشته یابد. ملیت، مقام خویشاوندی و قومیت و... اختصاص مینژاد،  دین، فرهنگ، زبان،

های خود برای پی از کرامت، آزادی وقابلیتبتوانند  ،افرادتا  شودمی باعث کرامت ذاتی انساناست که 

ن، دیگراحسینی و ر، ک: در این زمینه ) ی نمایدگیربهره ،های مختلف جامعهعرصه نوآوری در ریزیِ

 (.167: ص1396

 اسراء نیز به این نوع از کرامت اشاره نموده و فرموده است: ی سوره« 70آیه »

هُمْ عَلَى کَثِیرٍ وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَا»

 ؛ الًمِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِی

و از  میراهوار( حمل کرد ی)بر مرکبها ا،یو در یو آنها را در خشک م؛یداشت یرا گرام زادگانیما آدم

 یبرتر م،یاکه خلق کرده یاز موجودات یاریو آنها را بر بس میداد یبه آنان روز زهیپاک یهایانواع روز

  «.میدیبخش

و تفکر، نطق و قدرت تمیز حق از باطل و  تعقل قوه یفرزندان آدم را به واسطه ،خداوند یعنی

 1.بخشیده است برتری کرامت و ،صورت زیبا و تدبیر دنیا و آخرت

ای از حقوق غیر قابل مجموعهرا انسان  ذاتی کرامتمانند سایر متفکران اسالمی،  شیرنوایی علی

دانسته است؛ ایشان تنها میپایه و اساس بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی  وسلب و انتقال 

 

اوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدبرگزیده از منظر قرآن کریم، انسان . 1

ر، )دارد  امحدودنعملی  ظرفیت علمی واست که  آزاد، مستقل، امانت دار خدا و مسئول خویشتن و جهان خود آشنا،

 (.272: ص1372/2مطهری، ک: 
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است را تالش در جهت امروزه تحت نام حقوق بشر مطرح شده راه رسیدن به امتیازهای انسانی که 

 را ایپیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه ودانسته ذاتی میی کرامتتحصیل کرامت اکتسابی بر پایه

دهد که وی های عملی و علمی او نشان میتالش. پنداشته استمیسور میها در گرو رعایت آن

رواج آزادی، برابری و صلح در روابط داخلی و بین المللی،  هایی چون عدالت،ارزشخواسته است می

چون جغرافیایی کشور اسالمی در  تبعیض و مهری، خشونت، جنگ، تجاوزظلم، بی عدالتی، بییابد و 

  (.114: ص1390ر، ک: رحیمی، در مورد این مباحث )کن گردد. ریشهافغانستان 

در قلمرو کشوری به نام نسبت به کرامت ذاتی و اکتسابی انسان  شیرنوایی های مترقی علیاندیشه

 یایجاد جامعهتصویب قانون اساسی را  هدفِ ،گذار افغانستانقانوندار گشت که چنان ریشهافغانستان 

حفظ کرامت  ،ی، عدالت اجتماعیقانونمند بر یاز ظلم، استبداد، تبعیض وخشونت ومبتن یعار یمدن

 )ر، ک: مقدمه قانون اساسی(. ، دانسته است مردم یها وحقوق اساسیوتأمین آزاد یوحقوق انسان

انسان در جغرافیای افغانستان باعث شده است که ذاتی و اکتسابی دار بودن تفکر کرامتریشه

مرفه و  یدولت به ایجاد یک جامعه: »ایدمصوب نم ،« قانون مذکور6در ماده »گذار افغانستان قانون

، تأمین ی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسیحفظ کرامت انسان ،یبراساس عدالت اجتماع یمترق

مناطق کشور مکلف  یهمه قبایل و انکشاف متوازن در بین همه اقوام و یبرابر ،یوحدت مل

و در ماده فوق، کرامت ذاتی انسان مندرج محور و مبنای تمامی حقوق بدیهی است که « باشد.یم

تأیید « همان قانون، 24ذیل ماده »استنباط را این  باشد.میتالش در جهت کسب کرامت اکتسابی 

 ر کرده است: مقر به صراحت، نموده و

و کرامت انسان  یحمایت آزاد به احترام و دولت وکرامت انسان از تعرض مصون است. یآزاد»

 «.باشدیمکلف م

ی تفکرات او در زمینهتوجه عمیق به کرامت ذاتی انسان داشته و  شیرنوایی امیرعلیبنابراین، 

اکتسابی انسان در کشور، تلقی ی درخشانی در باب توجه به کرامت ذاتی و کرامت انسانی، پیشینه

رعایت عدالت اجتماعی، تحقق دموکراسی، گردد؛ زیرا ایشان اولین متفکر اسالمی بوده است که می

در کشور را در تأمین وحدت ملی، برابری بین تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف و انکشاف متوازن 

 .نمودوافر تالش  داری خود جای داده و در این زمینهورزی و حکومتسیاست

ی کرامت ذاتی و اکتسابی اسنان بوده آینهاو و علمی بیش از آثار قلمی شیرنوایی، علیآثار عملی 

ی به عنوان نمونه، تتعصبات خشک مذهبی که در زمان تیمور و پس از او شاهرخ، اشاعهاست؛ 
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میرزای بایقرا و لطان حسینسنیز و  شیرنوایی بینی و آزادمنشی امیرعلیچشمگیر یافته بود، با روشن

پایان یافت و اختالفات شدیدی  ،توجه آن دو به علما و مشایخ فِرَق مختلف به خصوص پیروان تشیع

 که میان پیروان تشیع و تسنن در این دوره وجود داشت، از بین رفت. 

نوایی، باعث شیرداری علیزمان وزارت و دیوانو حکومت نظام دموکراسی در  فضای آزادوجود 

ی فعالیت بیشتری را پیدا نمایند و با استفاده از این زمینه ،شد تا صاحبان افکار، عقاید و آراء مختلف

ی ظهور برسانند؛ فضای آزاد که تری را به منصهفضای مناسب، آثار هنری، ذوقی و ادبی کامل

و ی امنیت کامل قرارگیرد یهدر ساجان و مال مردم  تاباعث شد  ،شیرنوایی به وجود آورده بودعلی

، ص:  شیرنوایی النفائس علیمجالسر، ک: )به احسن وجه تأمین گردد در سراسر کشور عدالت اجتماعی 

  (.چهل و یك : ص1342نوایی،  :به گزارش 104

 ،در زمان صدارت ایشان ،حقوق مبتنی بر کرامت ذاتی انسانهمه تحفظ و حرص بر حفظ  ایندلیل 

یعنی شکوفایی وی به کرامت ذاتی انسان و اعزاز و اکرام انسان بوده است؛ عملی احترام باور قلبی و 

شیرنوایی و سلطان علیهم خروج  کرامت اکتسابی در آن زمان تنها یک عامل اساسی داشت که آن

 بنیادی به کرامت ذاتی انسان بود.  مذهبی و توجهگری و قشری ات قومیی تعصبدایرهاز میرزا حسین

و به  نهادندجنگ هفتاد و دو ملت را عذر میآن دو رئیس و وزیر عالم و با حکمت و درایت، 

دادند که هرگز اجازه نمی ؛گذاشتندملل و نحل مختلف، احترام می دپیروی از حقیقت، به آراء و عقای

ی اختالفات میان مسلمانان و به خاک و خون مایهمذهب را دستقوم و ، افراد متعصب و قشری

در دوران مذکور ی آزادی . نتیجهو در نتیجه، کرامت انسانی را به مسلخ ببرند کشیدن آنان قرار دهند

شیرنوایی، رشد و ترقی علم، اخالق، هنر، موسیقی، تذهیب، نقاشی و دیگر آثار تمدنی اسالم در علی

در جغرافیای ی بود هنرمندان بنام و برجسته شدهموجب امری که  .دی جغرافیای افغانستان بوحوزه

ر، ک: )ی تحریر درآورند خامهبروز و ظهور پیدا کنند و تألیفاتی در حکمت و فلسفه به باختر زمین 

شد محسوب میاز بزرگان صوفیه  کهجهانگیر هاشمی، صاحب کتاب مظهر اآلثار  همان: ص چهل و دو(.

ی میرزای بایقراو سلطان حسینحکیم شیرنوایی کرد، در وصف علیزندگی میدر تته هندوستان و 

 گفته است: عادل

 بخش چو آب حیاتپاک و روان                      پادشهی بود بملک هرات   

 کوکبه آرای طریق ظفر                             مرتبه افزای فریق هنر

 پادشه عادل صاحب قران                    مکان خسرو جم قدر سلیمان
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 با فضال و فصحا هم نشین                       بود مدام از پی تحقیق دین

 پنجه اسالم از او شد قوی                   دهر کهن یافت ز عدلش نوی

 المثالنادر و ممتاز و عدیم                       داشت امیری بهزاران کمال

 علیشیر بود رنام خوشش می                   یر دل و صاحب شمشیر بودش

 اهل سخن را ز جهان گرد کرد                      تربیت اهل سخن ورد کرد 

 گشت سخن سنج و معانی شناس                      از سر دانش بهزاران سپاس

 وضع خالفت بعدالت نهاد                       در ره دین رو بداللت نهاد

 نیکی خود را بجهان خرج کرد                         نقد بقا را بهنر خرج کرد

شیرنوایی، باعث شکوفایی میرزا و حکمت و علم وافر میرعلیباوری و عدالت پیشگی سلطانیعنی دین

شان واقف گشت و در ای، به کرامت انسانییمههنر، ادبیات، دانش و عدالت شد و اتباع چنین دولت کر

جهت کسب کرامت اکتسابی و شکوفایی هرچه بیشتر کرامت ذاتی انسان تالشها نمودند و تمدن 

 اسالمی را در کشور افغانستان آن روز رقم زدند. 

 در وصف سلطان میرزا گفته است: نیز  شیرنوایی خود امیر علی

 داری            ولیکن از وفا خالی بر آن رخسار بایستی ز خوبی هرچه باید نازنینان همه 

زیسته و مجرد مینوایی، ، میرزاشاه و سامتدول ،شیرنوایی علی عصر امیرهم یگزارش دو نویسندهبه 

اش به علم و ادب و کتاب تعلق داشته و ثروت مند بوده است، تمام عالئق دنیویبا اینکه مردی ثروت

مساجد و ساخت ساختمان بقاع خیر و ایجاد بیکرانش را در راه تهیه کتاب و تألیف آثاز تازه و یا 

در است.  داشتههای عمومی مبذول میانبارها و حفر قنوات و گردشگاهها و آبمدارس و بیمارستان

بنیاد، نیز سیصد و هفتاد مسجد، مدرسه و صومعه و بنای مقابر و مزارات را شیرنوایی علیهمین راستا 

  : ص یازده(.1342نوایی، ؛ 31: ص1386حكمت، ر، ک: )تعمیر و مرمت نموده است 

نظیری را در هرات فراهم آورده بوده است که طالبان علم و پژوهندگان دانش از ی بیوی کتابخانه

در نیز های بنام عصر ایشان ، خوش نویسان، مذهبان، مصوران و صحافاند؛ خطاطانبردهآن بهره می

 ،از دانشمندان و نویسندگان یی مذکور، پیوسته مشغول استنساخ از کتب نایاب بوده و گروهکتابخانه

به تألیف و تصنیف آثار بدیع اشتغال  ،شیرنوایی های معنوی امیر علیبا مساعدت مالی و مشوق

 همان(.)اند داشته
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امیر های فوق، همگی بر مبنای کرامت ذاتی انسان و برای کسب کرامت بیشتر انسانی توسط تالش

در وصف کرامت ذاتی انسان و گوهر انحصاری این موجود به انجام رسیده است؛ وی  شیرنوایی علی

 (: http://abbasi1388.blogfa.com)جود، گفته است ذی

  تو خوب و خُلق تو خوب و تکلمت خوب

 به عالم خوب یکس ینبوده چون تو به خوب                                   

 سخن که چو تو از ،یو جان بخش یبه خوب یگشت

 خوب میمر حیاهلل مس اهلل نبوده،                                    

در کتاب چهل حدیث نیز احادیثی در مورد حقوق که مبتنی بر کرامت ذاتی انسان  شیرنوایی علی

الَ از رسول خدا )ص( نقل نموده است. وی معتقد است که پیامبر گرامی اسالم فرموده است: »را است 

برای ت، مگر زمانی که ؛ کسی از شما صاحب ایمان نیسلِنَفْسِهِ حِبَّیُمَا  هِیألخ حِبَّیُ یاَحَدُکُم حتَّ ؤمنُیُ

منعكس در:  نوایی: کتاب چهل حدیثر، ک: )پسندد« بپسندد که برای خود میرا اش چیزی برادر دینی

http://www.drsadigh.ir.)  

کند که انسان بما در حدیث دیگری که از رسول خدا )ص( نقل کرده است به این معنی اشاره می

گوید که پیامبر )ص( فرموده مورد لطف واقع گردد؛ او میهر انسانی، هو انسان محترم است و باید 

 است: 

 ؛ عِنْدَ حِسانِ الْوُجُوهِ رَیْاُطْلُبُوا الْخَ»

  همان(.)نیکی را در خرسند کردن مردم جستجو کنید« 

  .باشدحقوقی است که بر کرامت ذاتی وی مترتب مییعنی انسان دوستی و گرامی داشتن انسان از 

دیگری از رسول خدا )ص( نقل کرده است که  ، حدیثدر راستای معنای فوقشیرنوایی علی

 فرمود: 

  ؛الْنَّاسِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ رُیْخَ»

  )ر، ک: همان(.ها باشد« ترین مردم به انسانرسانبهترین مردم کسی است که نفع

انسان  ذاتی از احادیث رسول خدا )ص( در زمینه کرامت شیرنوایی دیگری را که امیر علیاصل 

گوید که پیامبر خدا )ص( او می .ها استورزی نسبت به تمام انساناستخراج کرده است، اصل محبت

)ر، ک: مهرورزی نمایید« نسبت به همدیگر ؛ به همدیگر هدیه دهید و تَهَادُّوا تَحابُّوافرموده است: »

  همان(.

http://www.drsadigh.ir/
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؛ کالم نیکو صدقه است( و برابری و برادری و به فکر صَدَقَهُ بةُیِاَلْكَلِمُةُ الْطَّاصل گفتار خوب )

خوابد(، از دیگر ی گرسنه، سیر نمی؛ مؤمن با وجود همسایهالْمُؤمِنُ دُونَ جارِهِ شبَعُیَالدیگران بودن )

ها از پیامبر خدا )ص( حدیث نقل نموده و ی آندر زمینه شیرنوایی وظایف و حقوقی است که علی

 همان(.)ی کرامت ذاتی انسان، در قالب نقل حدیث، بیان داشته است اش را در زمینهعقیده

یکی از حقوق اساسی، انسانی و اسالمی که مبتنی بر کرامت ذاتی انسان بوده و مورد تأکید وافر 

عدالت اجتماعی، امنیت سرتاسری و برچیدن ظلم از جامعه قرار گرفته است،  شیرنوایی امیرعلی

حسین بایقرا به باشد. ایشان در مذمت آزار و کشتن خالیق و خطاب به یکی از وزرای ظالم سلطانمی

 نام مجدالدین خوافی یا نظام الملک گفته است: 

 ای فالن سوختی خالیق را                    ملک را شدت تو ویران کرد

 آتشی را که چون تو سوزنده است           جز به کشتن عالج نتوان کرد 
  : ص د(.1342)ر، ک: نوایی، 

 از پیامبر خدا )ص( نقل کرده است که فرمود: مضمون نیز به همین را  یحدیثایشان 

 ؛ اهللُ رْحَمُهُیَالنَّاسَ ال  رْحَمِیَمَنْ ال»

 )ر، ک: همان(. کند، خداوند نیز به او رحم نخواهد کرد« کسی که به مردم رحم نمی

 که فرموده است:  چنان

 ؛ دِهِیَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ  الْمُسْلِمُ»

  .همان() «مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در امان و امنیت باشد

با بیان احکام مختلف اخالقی، از متعال نیز خداوند به این نکته تفطن داشته است که  شیرنوایی علی

ن و أکه مبادا بر خالف شداده است مقام کرامت انسان، حراست نموده و به بندگان خویش دستور 

  .ها عملی انجام دهندکرامت خود و دیگر انسان

: )نحلامر به احسان و نیکو کاری اشت که او به عنوان یک مفسر مدقق به این نکته نیز آگاهی د

  (23: آیه؛ اسراء151: آیه؛ انعام83: آیه؛ بقره36آیه :؛ نساء90آیه

 یمایه ،پاسخ دادنبر شر کمتری را و خیر دیگران را به خیر بیشتری تالفی کردن یا شر آنان 

طباطبائی، ک: ر، ) گرددمیمین امنیت عمومی در سطح اجتماع أاصالح جامعه و گردش ثروت و ت

  (.330: ص1370/12
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لزوم وفای و ( 37: آیه؛ اسراء36: آیهنساء) اجتناب از تکبر و پرهیز از تحقیر مردمدانست چنان که می

؛ 229 : آیهدوری جستن از ستم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران )بقرهو ( 1: آیه)مائدهبه عهد و پیمان 

های خداوند در قرآن کریم است که مبتنی بر شرافت عمومی ذات نیز، از جمله فرمان (45 : آیهمائده

شود. ها با هر رنگ، نژاد، جنس، اعتقاد و طرز نگرش را شامل میباشد و تمام انسانها میانسان

کید أ، آیات متعددی از قرآن بر تساوی نوع بشر با یکدیگر تانسان به اقتضای حرمت ذاتیبنابراین، 

و الزمه ارزشمندی و کرامت ذاتی انسان، تحفظ کیان،  (343: ص1360، جعفرير، ک: )رده است ک

د. این نماین را سلب آد انتوکه هیچ کس نمیباشد می هاشخصیت و حقوق خاصی برای همه انسان

 یو شامل همهشته پوست اختصاص نداو رنگ  ،نژاد ،جغرافیا، کرامت به گروه، قشر، مذهب و منطقه

از  ،مین نیازهای معیشتی و اقتصادی و آسایشأشود. امنیت، عدالت، رضایت خاطر و تها میانسان

رشد و تعالی و برطرف کردن  یمقدمه ،لوازم حفظ کرامت انسان هاست. این امور در فرهنگ اسالمی

 ).39: ص1394 و دیگران، ارژنگر، ک: )مقصود است به موانع داخلی برای رسیدن 

 شیرنواییرزشی و اکتسابی در آثار علی ـ کرامت ا3

جایگاه اجتماعی، سیاسی، و  دهدرا نشان می رتبه، درجه و موقعیت افراد کهانسانی های ویژگی

قلمداد  کتسابی و ارزشیا ، کرامتمنؤشاهزاده و م ،مانند شاه ،کندبیان میها را آندینی و خانوادگی 

کرامت اکتسابی شرافتی است که انسان به باشد. به تعبیر دیگر، میقابل اکتساب و سلب  گردد کهمی

رشد، کمال و کسب  ذاتی خود در مسیر یاستعدادها وتوانای صورت ارادی و از طریق به کار انداختن

 رچند همگان دارای شئون و حیثیت برابرند، اما انسان قادیعنی گر آورد.فضایل اخالقی، به دست می

و به مدارج  ودهمراتب کمال انسانیت را طی نم ،خود یانداختن استعدادهای جمیله است با به کار

در نتیجه  و کندهای متفاوتی را ایجاد میمنزلت ،بدین ترتیب، رفتار انسانی که یابد ارتقاءانسانی عالی 

  (.101: ص1384هاشمی، ر، ک: )کنند یکدیگر برتری پیدا می نسبت به ،افراد

های دینی، »تقوا و )اکتسابی( بر اساس آموزه مهم ترین معیار و محور این نوع کرامتبنابراین، 

ذاتی انسان در اسالم بایستی میان کرامت ذاتی و  البته در بررسی جایگاه کرامت 1ایمان« است.

 

برای انسان نیستند؛ هرچند که بالقوه، انسان را  برخی از اندیشمندان در رویکرد اسالمی، قائل به کرامت ذاتی بالفعل. 1

گیرد. کرامت بالفعل انسان قرار می أایمان و آزادی معنوی است که منش دانند. از نظر آنان عقیده،گوهری شریف می
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کرامت  زیرا ؛حالت مشکک ندارد ،که کرامت ذاتی باید توجه داشتنیز اکتسابی او تمایز قائل بود. 

هر انسانی از آن رو که انسان است  بوده ومفهومی مشکک ن ،ذاتی نتیجه بشریت است و بشریت

اند، ها از آن رو که به یک اندازه از انسان بودن بهره بردهانسان و همهباشد میکرامت این نوع صاحب 

کرامت اکتسابی ماهیتی قابل تفضیل اما ؛ اندذاتاً دارای کرامتی یکسان طبق آیه »ولقد کرمنا بنی آدم«

 به خداست. تقرب عقیده و د به دین ویَّؤدارد و م

بوده و اشعار او همگی نوایی کرامت اکتسابی، بیش از کرامت ذاتی مورد توجه و عنایت حضرت 

 داری است؛ به عنوان نمونه در شعری از او آمده است:داری، تقوا و ایمانتوصیه به دین

 ا سالک فانی دانست               گر تو فانی شوی این راز توانی دانستای دل اسرار خد

 راز عالم همه پیدا و نهانی دانست محرم کشور دل باش که جمشید ز جام            

 من شدم پیر زعصیان و کنون زهد چه سود        ایخوش آن کو ره طاعت بجوانی دانست 
  ص: د(.: 1342ر، ک: نوایی، )

خدا شده و رموز شریعت و طریقت را از طریق الهامات  خواهی که صاحب سرِّیعنی اگر می

که دل و قلب انسان جایگاه نیگذر نمایی؛ چه ا اهلل شده و از خودبینیرحمانی دریابی، باید فانی فی

خداست و وقتی در کشور دل انسان، تنها خدا وجود داشته باشد، انسان به راز و رمز پنهان این عالم 

کند که انسان باید از همان ابتدای تکلیف و در پایان اشعار فوق توصیه می ایشاننیز پی خواهد برد. 

ماند تا زهدی هوسی به گناه نمی ،جوانی در صدد بندگی و کسب تقوای الهی باشد وگرنه در پیری

 مورد نیاز باشد. 

 گفته است:  (ص ششهمان، ر، ک: ) کرامت اکتسابیجای دیگر در مورد در ایشان 

 قی جست طرف کوهساران را            که روشن کرد، هر سو شمع گلهای بهاران را ز ابر تیره بر

 چو نرگس جام زر بگرفت و الله ساغر یاقوت       صالی باده زد مرغ چمن پرهیزکاران را 

 گساران راتو نیز ای پیر دیر اندر چنین فصلی بسر مستی       ز کنج میکده سوی چمن کش می

لهی در هر کوی و برزنی به صورت آشکارا قابل رؤیت بوده و تنها پرهیزکاران یعنی نسیم هدایت ا

شیر نوای نه تنها توصیه به بخش الهی استفاده نمایند. امیر علیتوانند از چینین نفحاتی هدایتمی

 

کماالت الهی  موفقیت انسان متوقف بر میزان کسب فضائل وو و مقام  نگرش این بزرگواران، تقوا است معیار اساسی در

 .گرددو از این رو حقوق واقعی انسان ها به جایگاه دینی و ایمانی آنان باز میباشد می
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سلطان حسین میرزا در اخالق و زهد و پارسایی کرده، بلکه خود نیز سنبل تقوا و ایمان بوده است. 

 ،شیر گفته است: »از آن زمان که آنجناب از جلباب عدمزهد و پارسایی و کرامت اکتسابی امیرعلی

شهوت نیالوده و تکمه لولوء  خیمه بصحرای وجود زده خلقت هستی پوشیده دامن عصمتش بلوث

گریبان فتوتش به مادگی هوی و هوس مقید نگردیده است. بلقیس زمان و زبیده دوران خدیجه بیگم 

را این سخن باور نیامد و گفت که مگر میر بصفت عنینت و بعلت عدم رجولیت موصوف بوده 

صل کند، طرحی را برای به دام یقین حا شیرنوایی « برای اینکه خدیجه بیگم به زهد امیرعلیباشند...

 پی ریزی نمود:، ربه صورت زی ،انداختن ایشان

نام که... آفتاب فلک مینایی منظری بوده دولت بختپیکر ماهای پریخدیجه بیگم را دختر خانه» 

از تاب جمالش دیوانه گشته سر و روی برهنه بر بام گردون میدوید... خدیجه بیگم از برای کشف این 

خانه میر فرستاد در وقتی که نو عروس فلک الجوردی در سرا ه وی مقدمات آموخته او را به راز ب

خانه امیر ه کاری شب دیجور را بر باالی خود پوشیده بپرده مغرب نهان گردید و لحاف مشگین بسمه

شیر آمد چون وقت غیر معهود بود میر را حیرت بر حیرت افزود. القصه حکایات مرتبه را علی علی

سبیل التفصیل معروض داشت و در اثنای گرمی سخن گفت آخ چه سازم که شب بیگاه شد. میر فرمود 

توانی بود چون مدعای وی همین بود از جای عیان نمود. میر که باکی نیست امشب هم اینجا می

فرمودند که در جوار خانه خود از برای وی جای تعیین نمودند چون از شب پاسی گذشت آن سرو 

کاری آمده اما تغافل خانه میر در آمد. میر که او را دید بفراست دریافت که از برای چهه خرامان ب رعنا

نمود آن طوطی شکر گفتار بگفتار درآمده گفت: ای مخدوم عالمیان و نور دیده آدمیان همچنان تصور 

آورد غالباً این کردم که هرموی که بر بدن من است بمثابه زنجیری شد و مرا کشان کشان بدین جانب 

ها و زک کمینه هست. میر فرمودند که این تکلیفیکشمکش از این است که شما را نظر عنایتی باین کن

اید... میر دست او را گرفته کار قدم رنجه فرمودهآید معلوم شد که شما از برای چهها به کار نمیتلبس

نیم و نخواهیم کتوانیم و اما نکرده و نمیداریم و میبر روی زانو نهاد و فرمودند که معلوم شما باد که 

 کرد«. شعر زیر نیز همین معنی را به تصویر کشیده و بیان داشته است که:

 های شهوانی سخاست         هرکه در شهوت فرو شد برنخاستترک لذت

 کندکنند              بر خیال پرّ خود پر میخلق پندارند عشرت می

ت بسمع میرزا و خدیجه بیگم رسید اعتقاد ایشان یکی در صد بلکه در هزار چون این حکای»

  (.39ـ  40: ص1342)نوایی، ید دگر
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: »امیر با وجود احتشام و حکومت، دائماً به تذکرة الشعراشاه سمرقندی در ی امیر دولتبه گفته

فضیلت کوشیدی و با ارباب فضل، صحبت داشتی و طبع کریم و ذهن مستقیمش به گفتن اشعار و 

شنیدن آثار و اخبار مولع بودی. در اوان شباب ذواللسانین شده و در شیوه ترکی صاحب فن گردید و 

ر، حامی دین و دولت و پشت و پناه شرع و ملت در طریق فارسی صاحب فضل... اکنون این امیر کبی

است... درگاه رفیعش مرجع ضعفا و فقرا، خوان نعمتش برای مهجوران نعمت مهیا نهاده و باب کرمش 

 : ص: نه(.همان)بر رخ نیازمندان دائماً گشاده.« 

 شیر پر است از توصیه به اخالق، زهد و پارسایی کهآثار عرفانی و اخالقی حضرت امیرعلی

ها را بر اساس فطرتشان پاک و طاهر تربیت نماید و با تکیه بر کرامت ذاتی خواهد تمام انسانمی

دُرَر، لئالی و جواهر فراوان و انسان، کرامت اکتسابی و ارزشی وی را مدام افزون نماید. به هر حال، 

دب و هنر ق( در سرزمین پهناور خراسان در تارک اهـ800ـ  900درخشانی که طی یکصد سال )

زبان فارسی درخشیده و سالها پرتوافشانی نموده است، هر صاحب ادبی را مسحور و مفتون خود 

شیر نوای، در تکمیل و ترفیع این شکوفایی ادبی و معرفتی در بنیان علی نماید. تأثیر آثار خجستهمی

در پیشرفت ادب و ی هشتم، بالتردید است. زیرا توجه، عنایت، ترغیب و تشویق ایشان اواخر صده

ی دوم قرن هشتم ی هنری و ادبی نیمهمعرفت بیش از هر عامل دیگری مؤثر بوده است و آثار برجسته

و توسعه هجری قمری اکثرا بر اثر تشویق، ترغیب و خواهش و تمنای این وجود ارزنده پدید آمده 

کنیم تا ختام این نوشتار زین میی افغان زمین مپایان این مقال را با شعری از آن فرهیخته .یافته است

 مسک باشد: 

 کرده زین دیر کهن بیرون مسیحا راکاز لعل جان پرور    به نکته  1من و کوی مغان وان مغبچه،
 نتیجه

بسیار تصفح و تفحص نمودم و اشعار فارسی وی را  شیرنوایی در آثار کم یاب و بعضا نایاب علی

 در دیوان اشعارش و اشعار دیگر وی را در کتب دیگران خواندم و به نتایج زیر دست یافتم:

ها حیثیتی است که تمامی انسان ،ذاتی کرامت، شیرنوایی از نظر اسالم و باالتبع از منظر میرعلیـ 1

برخوردارند و رنگ، نژاد، گویش، جنسیت، وضعیت  ایی از آنهیچ گونه استثنبه صرف انسان بودن، بی

 ای یش فطرز، اریکرامت انسان الحاصطبه عبارت دیگر،  .ندارد اجتماعی و... در آن دخالتی ـ سیاسی

 

 . مرشد حقیقی1



 500 /کرامت انسانی در آثار امیرعلی شیرنوایی /1401هشتم، بهار  شماره /یو علوم اسالم یمعارف علوم انسان یتخصص -یفصلنامه علم

 یتمام یقانون یفلسف یو به عنوان مبنا هیافی وجود تیّت انسانیّانسان است که با ماه کی یگتسیشا

 .شده است هتت شناخیّحقوق بشر به رسم

شرافتی است که انسان به صورت  ،کرامت اکتسابی، شیرنوایی ـ بنا بر نظر اسالم و دیدگاه علی2

رشد، کمال و کسب فضایل  ذاتی خود در مسیر یاستعدادها وتوانای ارادی و از طریق به کار انداختن

و این شرافت باعث استقرار عدالت اجتماعی، امنیت سرتاسری، برادری،  آورداخالقی، به دست می

 .گرددمیبرابری، آزادی و عزت یک جامعه 

از آنچه  یعطبی یو استفاده اتیچون عقل، حق ح ییهانعمتبه مقتضای کرامت ذاتی انسان، ـ 3

، استعمارگر یملتهاار بنابراین، اصر .باشدمی یخداوند مسخّر انسان قرار داده حقّ مسلم هر انسان

، یبه اهداف استعمار لین یبرا افروزی و نفرت پراکنیبر ستم خواهگرا و افراد تمامیتمتعصبان قبیله

 گردد.عمل ضد انسانی و اسالمی تلقی می

با تکیه بر مقتضای کرامت ذاتی انسان، توصیه وافر برای کسب تقوا و تقویت  شیرنوایی امیر علیـ 4

ورزی، مداری، عدالتباورهای اسالمی نموده است؛ آثار منظوم وی پر است از توصیه بر اخالق

 دوستی و برابری.برادری، انسان

ارزشی انسان، در ، بر مبنای باورهای اسالمی و اعتقاد به کرامت ذاتی و شیرنوایی ـ امیر علی5

ی اسالمی و ایجاد تمدن اسالمی به خدمات وافری را برای رفاه جامعه اشداریطول صدارت و دیوان

پذیری، برادری، برابری، عدالت اجتماعی، امنیت دائمی، ی همانجام رساند؛ در جهت ایجاد روحیه

زیادی  یدوستانهانسان آثارنفعه المبنای مساجد، کتابخانه، مراکز مذهبی و عامتالش وسیع نمود و با 

 .و تمدن اسالمی را احیا نمود گذاشتبه یادگار خود از  را

احترام به کرامت ذاتی انسان، مستلزم احترام به استقالل و آزادی انسان و قدرت از نظر ایشان، ـ 6

 باشد.می انتخاب، تعقل و تفکر او

 پیشنهادها

های تمدنی، بسیار درخشان بوده است؛ این تمدن فاخر حوزهی تاریخی افغانستان، در تمام گذشته

بدیل ملی به حساب ی بیکه یک سرمایه شیرنوایی بر اثر تالش شبانه روزی دانشمندانی چون امیرعلی

سوگمندانه باید گفت که مردم لکن درخشد. به دست آمده و اینک بر تارک تاریخ کشور ما میآید، می

امنی و صدها  ی تاریخی و تمدنی، اینک گرفتار فقر، اختالف، ناداشتن چنین سابقهافغانستان با 

ی این وضع نابسامان، کودکانش از ترس انفجار و انتحار در ناهنجاری دیگر شده است که در نتیحه
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لزند، مدرسان و معلمان از کشور فراری شده و تجار و مال التجاره مدارس و مراکز تعلیمی بر خود می

رفاه اجتماعی، ی تمدنی گذشته و رسیدن به سوزد. برای بازگشت به آن سابقهنان در آتش نا امنی میآ

رعایت حقوق انسانی شهروندان افغانستان بر مبنای کرامت اسالمی، نکات زیر  آمیز،زیستی مسالمتهم

 گردد:پیشنهاد می

هچ گونه تمایزی از حیث نژاد، « اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است: »هرکس، بی2در ماده »ـ 1

رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، والیت یا 

های مذکور در این اعالمیه برخوردار خواهد بود.« علی ی حقوق و آزادیهر موقعیت دیگر، از کلیه

اسالمی، مورد عمل قرار داده و باید رفتار و عملکرد ، این منشور انسانیت را با تکیه بر تعالیم شیرنوایی

و تمامی تالشهای علمی، هنری و  ایشان در قالب بروشورهای رنگی، در کشور چاپ و باز نشر گردد

 .سیاسی وی در کتابهای درسی مدارس منعکس گردد

بکار  صو اخ ماع یکرامت به دو معنا ،شیرنوایی الم و نیز از دیدگاه میرعلین اسیمب نیداز نظر ـ 2

 صاخ ایدر معنو  ؛استنهادن به انسان حرمت  ای یکرامت ذات همان ،ماع ی. کرامت به معنارفته است

 یض رحمانیف زا یت دارد و ناشیّانسان عموم یذات رامتالهی است. ک ای یسابتز همان کرامت اکین

دارد لزوماً  یپروردگار است. آنکه کرامت اله یمیرح ضیف او همان یا کرامت الهماباشد، میخداوند 

توان یود لزوماً نمشیم هتدر نظر گرف شیبرا یکرامت انسان آنکهنیز هست اما  یکرامت انسان یدارا

با توجه به اینکه مردم افغانستان تماماً مسلمان هستند، همگی از  .ت الهی استکرام یگفت که دارا

باشند. امید است تمام آثار علی قابل احترام میهمگی دار بوده و برخورو اعم کرامت به معنای اخص 

 مردم و انسان تأکید نموده است باز نشر شده و در اختیارذاتی و اکتسابی که بر حرمت  شیرنوایی

 .دست یابد شیرنوایی تا مردم کشور ما به شکوه کرامت انسانی زمان علی قرار گیردافغانستان حاکمان 

مت انسانی و التزام عملی به تمام حقوق ناشی از آن )مانند حق حیات، حق آزادی، ـ توجه به کرا3

مندی از فضای امن و بدون تبعیض، حق آزادی بیان، حق برخورداری از عدالت اجتماعی، حق بهره

های که منجر به ایجاد برابری، برادری، حق آزادی اندیشه، حق آزادی مذهب، حق اعمال سیاست

تواند صلح دائمی در افغانستان را رقم زده و باعث استقرار نظام میان مردم گردد(، می تساهل و تسامح

 سیاسی مورد قبول تمام اقوام این کشور گردد.

های جهان مانند کتابخانه شورای ملی ایران و از کتابخانه شیرنوایی باید تمام آثار مکتوب علیـ 4

ها میکروفیلم تهیه گردد و به صورت مرغوب چاپ شود. این کوشش فرانسه استنساخ شود یا از آن
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ی نهادینه کردن اصول حقوق بشر و رعایت انواع مصادیق آن، میهنی برای این است که در سایه

با را شان بسازیم که افغانستانیان بتوانند منافع ملی، داد و ستد بازرگانی، سیاسی، اجتماعی و خانوادگی

گزاران، تأمین نمایند. کشوری که در آن دانایان، حکیمان، دینداران و خدمت غرور و عزت بیشتری

های مهریسیاست پیشه کنند و دانشمندان متعهد آن همواره به کام، زندگی نمایند. تا باشد که تمام بی

وسیعی که نسبت به حقوق بشر در این سرزمین توسط بداندیشان و بد کیشان صورت گرفته است را 

 ، طرح نو در اندازیم.شیرنوایی ی کشورداری همچون علیماییم و در زمینهجبران ن
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