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 يزدي  مصباح اهلل آيه حضرت فرزانه استاد ديدگاه بر تاكيد با حق كرامت انسان
 حسيني ابراهيم سيد

 (ره) خميني امام پژوهشي  و آموزشي مؤسسه علمي هيأت عضو

 باقرزادهرضا محمد ناقد: دكتر   0011/ 10/ ...كرسي ترويجي : 

 :مقدمه 

گذار نظام ترین اصل مبنایی و پایهکرامت انسانی مهم. ناگسستنی یافته است ایامروزه کرامت انسانی با مباحث حقوق بشر رابطه

در واقع، اصل آزادی و اختیار انسان در مناسبات سیاسی، تجلّی کرامت انسانی و مقتضای خلیفة الهی  المللی حقوق بشر است.بین

ترین ه مترقّیه است. حالی کو سوء تبلیغ علیه اسالم شداتّهام ابهام و دیدگاه اسالم در باره کرامت انسان، موجب عدم تبیین کافی 1اوست.

شده است. امانوئل کانت، فیلسوف نامدار قرن هجدهم میالدی، با اینکه در سراسر آثار وی، حتّی  مطرحنوع کرامت انسان در اسالم 

دیده « انیکرامت انس»های او ترکیبِ شود، پدر حقوق بشر شناخته شده است؛ زیرا در نوشتهدیده نمی« حقوق بشر»یک بار ترکیب 

چهارده قرن پیش، اصل  قرآن مجید در حالی که 2.اندشود و چون این اصل خمیرمایة حقوق بشر است، به او چنین عنوانی دادهمی

 کرامت بشری را به صراحت مطرح کرده است.

 3حق كرامت مفهوم (0

 رافت،ش سخاوت،» معنای به نیز و ...«بزرگی، بزرگواری، جوانمردی، بخشندگی »در لغت به معنای  که یک واژه عربى است "کرامت"

گرفته شده، که به معناى عزّت نفس، داشتن شخصیت « کَرُمَ»از ریشه  "کْرَمَأ"واژه  4 .است آمدهدر مقابل دنائت و پستی   «عزت و نفاست،

، راغب اصفهانی 6اند. دانستهی وارشرافت و بزرگو ها دان اسالمی، کرامت را به معنی پاک بودن از آلودگیاندیشمن برخی 5.و کرامت است

دهد و از هایی است که خدا میکند. کرامت خداوند نام احسان و نعمتکرامت را از دو جهت کرامت خداوند و کرامت انسان معنا می

کرامت گفته  شود،ها و افعال نیکی که از او آشکار میانسان توصیف شود، به نام آراستگیکند و در جایی که بخواهد این طریق ظهور می

« کرامت»جا که معادل فارسى آن گویا و روشن نبوده است، لذا در ترجمه فارسى نیز از واژه آن از 7گویند.شود، ولی درباره او کریم نمیمی

طور محترمانه زیست کند و و حق دارد در جامعه به 9است حرمت و احتراماین است که انسان داراى « کرامت»نظور از م 8.استفاده شده است

در اجراى  «قوه مجریه»در تدوین قانون، و « قوه مقنّنه»چنین هم کسى حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد.

  10حرمتى به شخص مجرم نگردداى عمل کنند که موجب بىقانون، باید به گونه

 در حقوق بشر حق كرامتجايگاه  (2

 00در اعالميه جهانى حقوق بشر .2.0

 ت مورد تأکید واقع شده اس« اعالمیه جهانى حقوق بشر»در و شود تلقى مى« فوق قانون»و « حقوق اساسى»از یکى از حقوق مهم انسان که 

                                                           
 .252 ؛ ص1ق.، ج  1421. تهران: امیرکبیر، 4. ر.ک؛ عمید زنجانی، عبّاسعلی؛  فقه سیاسی. چ  .1

 . 152؛ ص1280؛   18کتاب نقد. ش  «.و حقوق بشر امام علی)ع(»محقّق داماد، سیّد مصطفی؛ ر.ک؛  .2

انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام ؛ قم: نیاتحقیق و نگارش: محمدمهدى نادرى قمى، محمدمهدى کریمى ؛نظریه حقوقى اسالم جلد اول؛ مصباح یزدى محمدتقى.  2
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 (معنای کرامت) 126 – 107 ، صفحه1294، پاییز 22، شماره 6دوره  ،5؛ کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد؛ پژوهشنامه معارف قرآنی؛ مقاله  نیامحمّد سبحانی.  4

 «.کرامت«.»کَرم»، ماده 682معلوف لویس، المنجد، ص .  5

 . 50-49، ص 10؛ ج1260؛ بنگاه ترجمه و نشر کتابتهران:  لتحقیق فی کلمات القرآن،حسن؛ ا مصطفوی.  6

 .429 – 428ص  ؛ق 1224المفردات فی غریب القرآن، مصر: مطبعة المیمینة، ؛ القاسم الحسین بن محمد بن المفضلواب الراغب االصفهانی.  7

تمام افراد بشر آزاد به »است. نیز در ماده یک اعالمیه آمده است: « حیثیت ذاتى»آمده است که ترجمه آن  «Inherent dignity» در مقدمه اعالمیه جهانى حقوق بشر، واژه.  8

 .است« کرامت»ن ، هما«حیثیت ذاتى»توان گفت: مراد از است. در مجموع مى «dignity» ترجمه واژه« حیثیت»کلمه .«آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند...دنیا مى

 ﴾ 249 صفحه ﴿.  9

 No one .توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارى قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت و شئون بشرى یا موهن باشداحدى را نمى»اعالمیه جهانى حقوق بشر:  5ماده .  10

shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  
 ﴾ 245 صفحه ﴿.  11
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ورها وضع و تدوین قوانین کشو انسان تلقى کنند « حقوق فطرى»یا « حقوق طبیعى»اند این حقوق را است. برخى خواسته« حق کرامت»

  12اى باشد که احترام و کرامت انسان محفوظ بماند.باید به گونه

ره به این مطلب اشا« اعالمیه جهانى حقوق بشر»کرامت و آزادى انسان ارزش زیادى قایل است. در مقدمه  اعالمیه جهانى حقوق بشر براى

هاى اکید اعالمیه این است که تدوین و اجراى قوانین کشورها نباید در ضدیت با کرامت انسان باشد؛ مثال مجازات یکى از توصیه وشده 

 12 .ممنوع استمطلقاً « ظالمانه»و « آمیزخشونت»، «موهن»

گردد، باید لغو احترامى به شخص مىهایى که موجب بىمجازات ،از نظر این اعالمیه، چون انسان داراى کرامت، حرمت و احترام است

تى به حرمگردد. از نظر آنها، شکنجه و توهین در هنگام دادرسى ممنوع است و حتى پس از ثبوت جرم، باید از رفتارى که موجب بى

یا « جریمه مالى»کنند که مجرم را به شمارند، سعى مىگردد، پرهیز شود. کسانى که این اعالمیه را بسیار مقدس مىمىشخص مجرم 

شود افرادى که مرتکب محکوم سازند. از نظر آنان، این دو نوع مجازات، با کرامت انسان منافات ندارد. از این رو مشاهده مى« زندان»

 14د.گردنشوند، و یا حداکثر به زندان محکوم مىقدارى پول آزاد مىاند، با پرداخت مجنایت شده
 اسالم و كرامت انسان .2.2

وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَ حَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّیِّبَتِ وَ ه: اینکآیات مختلفى درباره کرامت انسان وجود دارد؛ از جمله 

 16. این کرامت، کرامتى تکوینى و موهبتى الهى است،با توجه به ابتداى آیه فوق ؛15لْنَهُمْ عَلَى کَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیالفَضَّ

 «موجود اجتماعى»اى برخوردار است. انسان یک العادهاز اهمیت فوق« حق حیات»یا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند  "حق کرامت"

د باشد. منتواند به رشد و تکامل خویش ادامه بدهد که بتواند از مواهب الهى اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى بهرهاست و وقتى مى

بایست احترام اجتماعى انسان که نیاز طبیعى و فطرى اوست حفظ گردد و ینه مناسب جهت تکامل انسان اوال مىبنابراین براى ایجاد زم

مورد اهانت و تحقیر واقع نگردد. انسانى که هتک حرمت شود و توهین و تحقیر در مورد او روا داشته شود احساس شخصیت نخواهد کرد 

خواهد شد. پس اوال حفظ حرمت و شخصیت انسان الزم است. ثانیاً نسبت به هر انسانى باید و از نظر روانى دچار اضطراب، تزلزل و یأس 

هاى موجود جهل نیل به تعالى و کمال مطلوب بهره هاى دیگر بتوانند از امکانات و نعمتاین امکان فراهم گردد که هم او و هم انسان

 تأکیدات فراوانى صورت پذیرفته است. اسالم، ذیرش اسالم بوده و در این بارهمورد پ« اصل»احترام انسان در جامعه به عنوان یک  .بگیرند

ر داند. دها حق کرامت و احترام اجتماعىِ انسان را معتبر و ضرورى مىها، دست کم در ردیف سایر مکتباگر نه بیش از همه مکتب

و  17خداوند اهانت نموده و با او اعالم جنگ نموده است روایات بسیارى آمده است که، هر کس مؤمنى را تحقیر نماید به ذات کبریایى

کسى که چنین گناهى را مرتکب گردد مستحق عقوبت ابدى خواهد بود. نیز در بعضى روایات آمده که حرمت مؤمن مانند حرمت کعبه 

 19.طور که احترام خانه خدا واجب است، احترام بنده مؤمن نیز ضرورى است؛ همان18است
 مت انسانيمبنا و ريشه كرا (3

 شود، منشأ این حق، که فوق قوانین اساسى و عادى کشورها تلقى مى پرسش اساسى در این زمینه این است که منشأ کرامت انسان چیست؟

                                                           
 ﴾ 257 صفحه ﴿.  12

 ﴾ 248 صفحه ﴿.  12

 ﴾ 258 صفحه ﴿.  14

ها را بر بسیارى از برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آن[هامرکب بر] و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا .  15

 .70(، 17اسراء ).هاى خود برترى آشکار دادیمآفریده

 ﴾ 251 - 252صفحه  ﴿.  16
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و به محض  خودچیست؟ فیلسوفان حقوق از تبیین عقالنى و ارایه برهانى روشن در مورد حقوق طبیعى عاجزند. از نظر آنان انسان خودبه

که در  شودیافت مى« انسان»هاى اساسى است. چیزهایى در داراى تفاوت« حیوانات»با « انسان»مند است. تولد، از این حقوق اساسى بهره

ن، هایى هستند که انسان فاقد آن است؛ بنابرایشود؛ اما در عین حال، حیوانات نیز داراى برخى صفات و ویژگىیافت نمىسایر حیوانات 

هایى بر انسان هستند. حال به چه علت باید این حیوانات در تسخیر و خدمت انسان باشند؟ چرا بعضى حیوانات از نظر طبیعى داراى برترى

نند چه دلیلى بر کگرایانه از انسان ارائه مىشناسىِ غربى که تفسیرى مادىت و احترام باشند؟! مکاتب انسانىحیوانات نباید داراى کرام

اگر چه حقوق مندرج در اعالمیه جهانى حقوق بشر، مبتنى بر کرامت و اصالت کرامت و امتیاز انسان نسبت به سایر حیوانات دارند؟ 

 .20انداند و البته در صدد بیان این مطلب هم نبودهالنى یا تبیین اخالقى براى آن ارایه ندادههاى انسان است، اما هیچ تبیین عقآزادى

توان در مورد اثبات حقوقى براى انسان، برهان قطعى اقامه کرد. از دیدگاه اسالم، خداى متعال انسان بر اساس بینش اسالمى مىدر مقابل، 

هایى که براى رسیدن به این هدف الزم است، در اختیار انسان قرار گرفته است. ت و نعمترا براى هدف خاصى آفریده است و تمام امکانا

این  ترین وسیلهبدون وجود ابزار و وسایل، امکان حرکت تکاملى براى انسان وجود نخواهد داشت. در این میان، اولین نعمت و اساسى

مقتضاى برهان  .و تکاملى که هدف خلقت اوست نایل آمد« قرب الهى»به  داشته باشد تا بتواند با سیر صعودى« حق حیات»است که انسان 

چه انسان با رفتار مذکور این است که این حقوق، مادامى که با غرض آفرینش منافات نداشته باشد، براى انسان ثابت است. بنابراین، چنان

ه همه گردد. اراده خداوند بر این تعلق گرفته کحیات او ساقط مىاختیارى خویش، زمینه رشد و تکامل خود یا دیگران را از بین ببرد، حق 

 21باشد، مصلحت جمع مقدم است« مصلحت جمع»در تعارض با « مصلحت فرد»چه ها بتوانند به تکامل برسند؛ بنابراین چنانانسان
 اقسام كرامت (0

  کرامت انسانی است.که ه کدام ناظر به قسم خاصی از آیات مختلفى درباره کرامت انسان وجود دارد؛ 
 :يا خدادادى، تكوينى و موهبتى الهى كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى .0.0

 وینی و طبیعی به کند. از نظر ایشان، کرامت تکعالّمه طباطبائی کرامت انسان را به تکوینی و اکتسابی یا طبیعی و الهی و ارزشی تقسیم می

بدیل و دارا بودن موقعیّت ممتاز در عالم خلقت است، امّا کرامت اکتسابی، الهی و بیهای ها و نعمتمعنای برخورداری انسان از قابلیّت

  22آید.ها و رعایت تقوای الهی به دست میارزشی، دستیابی به کماالت انسانی و مقام قرب الهی است که با مجاهدت

آدم بر او صادق است، از کرامت عنوان انسان و بنی تا زمانی کهو کرامتی اعطایی از جانب خداوند برای همة آدمیان است ،کرامت ذاتى

ترین امتیازاتى است که انسان نسبت به سایر موجودات دیگر دارد. مهم این کرامت همان انسانی و حقوق فطری ناشی از آن برخوردار است.

دانیم موجودى از نظر مواهب ذاتى و خدادادى جا که ما مىباشد. تا آنمى« عقل»مندى او از چیزى که موجب امتیاز انسان است همان بهره

دْ کَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَ حَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقنَهُمْ مِنَ الطَّیِّبَتِ وَ وَ لَقَ :اشاره دارد« کرامت ذاتى»رسد. این آیه به نمى« انسان»به پاى 

این آیه شریفه فقط در مقام بیان این نکته است که خدا به انسان عقل، چشم، گوش و قامت استوار  ؛23فَضَّلْنَهُمْ عَلَى کَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیال

ن کرامت گاه در مقام بیان این مطلب نیست که ایو با توجه به سیاق آیه هیچت زیبا داده و انسان باید در پى شکر و سپاس آن باشد، و صور

 گردد.هایى که به انسان داده شده، موجب اثبات یک حق اجتماعى مىو نعمت
 يا ارزشي اختيارى كرامت اكتسابى، .0.2

در مقام ؛ 24أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقیَکُم إِنَّ:  شریفهتواند این نوع کرامت را براى خویش ایجاد کند. آیه انسان با اَعمال اختیارى خویش مى 

ها، کسى داراى کرامت و احترام بیشترى است که تقواى بیشترى داشته باشد. از نظر قرآن کریم ز میان انسان. ااست« کرامت اکتسابى»بیان 

                                                           
 ﴾ 251 صفحه ﴿.  20

 ﴾ 259 صفحه ﴿.  21

 .165؛ ص  12، ج  1274قم: دفتر انتشارات اسالمی.؛  ؛ترجمة سیّد محمّدباقر موسوی همدانی ؛طباطبائی، سیّد محمّدحسین. تفسیر المیزان 22

 .70(، 17سراء )ا  22.

 .12(، 49حجرات ).  24
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یک امر اختیارى « واتق»گردد. تر مىفزون« کرامت»بیشتر باشد « تقوا»رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنا که هر چه « کرامت»و « تقوا»بین 

ى و خدادادى، و انسان باید آگاهانه و از روى اختیار، با اطاعت از دستورات الهى ویژگى تقوا را در خود و اکتسابى است نه یک امر ذات

 ، دو گونه است یا دو بعد دارد:یاختیار یا کرامت اکتسابى 25ایجاد کند. 
 (كرامت فردى )اخالقى( و كرامت اجتماعى )حقوقى 1.2.4

این فضیلت،  گیرد. در این حالت،ها مدنظر قرار مىاجتماعى و ارتباط او با دیگر انسانگاهى کرامت و فضیلت یک انسان بدون توجه به بُعد 

شود؛ مانند: تقوا یا عبادت. از دیدگاه اسالمى، عبادت و تقوا ارزش به جنبه شخصى پیدا کرده و تنها براى خود او یک ارزش محسوب مى

 .به صورت فردى و تنها زندگى کندآیند، هر چند شخص زندگى اجتماعى نداشته باشد و حساب مى
 (كرامت اجتماعى )حقوقى 1.2.2

. در این ها داردهایى که یک انسان دارا است، مربوط به زندگى اجتماعى او و ارتباطى است که با دیگر انسانها و فضیلتگاهى ارزش

یگر . در این نظام، ارتباط یک فرد با افراد دها استگیرد. نظام حقوقى ناظر به زندگى اجتماعى و مدنى انسانحالت، نظام حقوقى شکل مى

هاى رشد و ها روى یکدیگر مورد توجه است. هدف از زندگى اجتماعى این است که فرد بتواند از زمینهو تأثیر و تأثر مثبت یا منفى انسان

 .ت یابندها به مراتب باالیى از کمال دستکامل بهتر و بیشترى برخوردار گردد و در مجموع نیز همه انسان

کند. بنابراین، صرف این که بگوییم: هر کس تقوایش بیشتر باشد نزد خدا کرامت و عزت بیشترى دارد، یک مسأله حقوقى را ایجاب نمى

 ها مورد توجه و ارزیابى قرار گیرد؛ یعنى آن کسى که قوانینخورد که تقوا در ارتباط با دیگر انسانپیوند مى« حقوق»با « تقوا»وقتى 

مند گردد. کرامت فردى که در اثر تقواى فردى حاصل کند از کرامت اجتماعى و حقوقىِ بیشترى بهرهاعى را بیشتر رعایت مىاجتم

ه اى در دیگران تأثیر بگذارد؛ مثال شخص متقى بکه تقواى فردى، به گونهگردد با احکام اجتماعى و حقوق ارتباط ندارد؛ مگر اینمى

کند و نسبت به آنها دلسوز است. در این حالت ممکن است گفته شود این شخص باید مورد احترام واقع شود. دیگر افراد جامعه خدمت مى

 .لزوم احترام به او ـ به عنوان یک امر حقوقى ـ به خاطر تأثیرى است که او در جامعه نسبت به دیگر افراد دارد

رامتى که ها باشد. کگردد، باید در ارتباط با زندگى اجتماعى انسانیان مىاى که در فلسفه حقوق در مورد مسایل حقوقى باز این رو، ادله

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ  ها در جامعه است. کرامتى که از آیه شریفهدر مثال اخیر بیان کردیم یک کرامت اجتماعى و مربوط به زندگى انسان

یک کرامت اجتماعى و حقوقى. البته ممکن است با استفاده از داللت التزامى بگوییم، شود، یک کرامت فردى است نه استفاده مى أَتْقَیکُم

بر اساس این آیه فرد متقى باید در نزد همه مؤمنان از حرمت و کرامت برخوردار باشد؛ چون کسى که نزد خدا عزیز و داراى کرامت است 

ین امر، یک توصیه اخالقى است نه یک حکم حقوقى. در این حالت، باتقواترین مؤمنان نیز باید او را عزیز بشمرند. اما باید توجه داشت که ا

کند، داراى ارزش حقوقى یکسانى هستند. هر کس که در پناه دولت انسان با یک فرد معمولى که در پناه جمهورى اسالمى زندگى مى

و در صورتى که نسبت به او تعرضى 26نى برخوردار استاسالمى است، اعم از مسلمان، کافر ذمى و یا کافر معاهَد، از امنیت مالى و جا

پذیرد، حق دارد به دادگاه اسالمى شکایت نماید. حتى اگر شاکى، فردى کافر و طرف او مسلمان و داراى باالترین مقام سیاسى  صورت

شخصى که  27سیدگى نمایدکشور باشد دادگاه موظف است طرفین را به دادگاه احضار کرده و در شرایط مساوى، به پرونده آن دو ر

 سبت گونه خطاب نقاضى موظف است از یک .تواند از حضور در دادگاه طفره رود داراى موقعیت سیاسى یا اجتماعى باالیى است، نمى

 28.داستفاده نمایمتفاوت القاب، کنیه، عنوان اجتماعى و الفاظ  در استفاده از، آنهاتواند نسبت به به آن دو استفاده نماید و نمى

 شود. همه افرادى که در محدوده افراد توجه نمى در میان است، به ایمان یا کفر، و تقوا یا فسق« هاحقوق انسان»و « قانون»جا که پاى آن

                                                           
 ﴾ 261 - 226 صفحه ﴿.  25

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً وَ کَلَّفَهُ فَوْقَ طَاَقَتِهِ فَأَنَاخَصْمُهُ "؛ و"الْقِیَامَةمَنْ آذى ذِمِّیّاً فَأَنَا خَصْمُهُ، وَ مَنْ کُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ یَوْمَ " روایات:کافر ذمى و کافر معاهَد در پناه دولت اسالمى هستند. .  26

 ".مَنْ قَذَفَ ذِمِّیاً حُدَّ لَهُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ بِسِیَاط مِنَ النّارِ"؛ و "یَوْمَ الْقِیَامَة

 .24، ص 1ر.ک: مرتضى مطهرى، داستان راستان، ج ایشان. در زمان خالفت زره آن حضرت د مسیحی در باره ر)ع( با مامام على  اختالف و نزاع داستان :ر.ک. به. 27

، تساوى را رعایت نکردى، و اظهار اینکهناراحتى حضرت آن حضرت را با کنیه صدا زد و  کهنزد عُمر بن خطاب  مردى یهودى)ع( با امام على  محکمه ماجرایر.ک. به:  28.

 .590، ص 2حسن السید على القبانجى، شرح رسالة الحقوق، ج )ترسیدم که مرد یهودى گمان کند که رعایت عدالت بین مسلمانان از بین رفته است.
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ناشى از تقوا ، حرمت و کرامتکنند، داراى حقوق اجتماعى بوده و جان و مال آنان محفوظ است. این یک دولت اسالمى زندگى مى

ند باشذمّه اسالم  ند، یا این که درباشاین افراد مسلمان  ؛ خواهباشدنظام اسالمى مى« تابعیت»و « شهروندى»خاطر پذیرفتن حق  نیست بلکه به

یک امر اختیارى است و افراد « تابعیت»البته 29 .ندگردو یا به خاطر ارتباطات و معاهداتى که با مسلمانان دارند از امنیت و احترام برخوردار 

؛ که در این حالت، و نیز در صورتى که کسانى علیه نظام اسالمى قیام کنند 20توانند ترک تابعیت نمایند و تابعیت کشور دیگر را بپذیرندمى

کرامت و حقوق اجتماعى انسان تنها منحصر به دین اسالم نیست،  .گرددآنان ساقط مى« حقوق شهروندى»و یا به فکر براندازى آن باشند، 

 21 .به کرامت انسان و تساوى همه جانبه در محکمه قاضى سفارش نشده است« دین اسالم»هیچ دینى، مانند در  اما
 از دیدگاه آیت هللا مصباح مالك كرامت حقوقى .1.2.2

اکنون این پرسش مطرح است که مالک این نوع کرامت چیست؟ این کرامت یک امر تکوینى و طبیعى یا جبرى نیست، بلکه 

سازد. مالک این کرامت، تن دادن به نظام اسالمى است و اختیارى خویش، زمینه تحصیل این کرامت را فراهم مىانسان با رفتار 

پذیرند، داراى حقوق اجتماعى یکسان هستند؛ براى مثال، دادگاه موظف است نسبت به دو تمام کسانى که نظام اسالمى را مى

  .رخورد نمایدکس که داراى تابعیت جمهورى اسالمى هستند، یکسان ب

امر به  شود؛ ولى ایناست. چنین حقوقى براى حیوانات وضع نمى« انسانیت انسان» ،ین کرامتاشرط دیگر براى برخوردارى از 

ام به پذیرش نظام اسالمى و احتر« حق کرامت»است.بنابراین، شرط عمده براى اثبات « اصل مفروض»یا « پیش شرط»عنوان یک 

ت چه شخص با اختیار خود از تابعید. چنانگرداى، تمام حقوق شامل فرد مىقوانین آن است. با پذیرش عضویت در چنین جامعه

 گردد. حق کرامت ساقط مىجمله این نظام خارج گردد، یا در صدد براندازى باشد، تمام حقوق او، از 

ا در مقام دانند، امّاندیشمندان غربى، حقوق طبیعى را براى انسان، از آن جهت که انسان است، به طور مطلق و فراگیر ثابت مى

گویند هر انسانى، بدون هیچ قید و شرطى داراى حق حیات و گردند؛ چون از یک طرف مىحق، دچار تناقض مىاجراى این 

هایى است که به وسیله قانون گویند شخص در اجراى این حقوق، تابع محدودیتحق کرامت است، ولى از طرف دیگر مى

از حقوق فطرى و طبیعى انسان و فوق قانون است و هیچ اگر حق حیات و حق کرامت  22.گردداساسى یا قانون عادى اعمال مى

 دانید؛ و اگر این حق ثابت نیست جز این کههاى قانون مىتواند آن را نقض کند، پس چگونه آن را تابع محدودیتقانونى نمى

ه مخالف آن قوانینى ک در چارچوب قانون اساسى یا قانون عادى قرار داشته باشد، پس چگونه آن را فوق قوانین دانسته، معتقدید

 22است، باید لغو گردد؟ 
 هاي مختلف دربارة كرامت ذاتي انسانديدگاه  (5

 که عبارتند از: 24توان به چهار دیدگاه دست یافتمی« کرامت ذاتی انسان»در باب 

 نفی کرامت انسانی .1.4

 منشاء کرامت وی در اموری مانند وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، بلکه حدّ ذاته فاقد کرامت است، انسان فی اندیشة فاشیستی در

                                                           
مْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فِِِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أٌَ  لَکَ فِى الدِّینِ، وَ اِمَّا مالک اشتر: وَ اَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمحَبَّةِ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ الَ تَکُونَنَّ عَلَیْهِ به  )ع(امام علىنامه 29.

 لْقِ؛نَظِیر  لَکَ فِى الْخَ

 .توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرداعالمیه جهانى حقوق بشر: الف ـ هر کس حق دارد که داراى تابعیت باشد؛ ب ـ احدى را نمى 15ماده .  20

 ﴾ 262 - 265 صفحه ﴿.  21

گوید: هر کس در اجراى حقوق و استفاده ( همین اعالمیه مى2)بند  29شخصى دارد؛ و ماده  گوید: هر کس حق زندگى، آزادى و امنیتاعالمیه جهانى حقوق بشر مى 2ماده .  22

هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح هایى است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایى و مراعات حقوق و آزادىهاى خود فقط تابع محدودیتاز آزادى

 .اه همگانى در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده استاخالقى و نظم عمومى و رف

 ﴾265 - 267 صفحه ﴿.  22

 126 – 107 ، صفحه1294، پاییز 22، شماره 6دوره  ،5؛ کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد؛ پژوهشنامه معارف قرآنی؛ مقاله محمّد  نیاسبحانی.  24

https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=35585&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF++%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=35585&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF++%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://journals.atu.ac.ir/issue_536_939_.html
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است  این سخن باطل» د:مخالف است، می گویو بندگان ردستان یشرافت و کرامت ز با نیچه برای مثال25.نهفته استعقیده و مذهب خاص 

   26«فی است.که مردم، قبایل و ملل در حقوق یکسانند و این عقیده با پیشرفت عالم انسانیّت منا

 نگرش اومانیستی اب کرامت در ذات انسان. 1.2

های خاص، از جمله توانایی تفکّر، قدرت انتخاب، آزادی برخوردار بودن انسان از تواناییمبنای کرامـت انسـان  ،اومانیستیدر رویکـرد 

که در شکل دادن به حقیقت انسان نقش اساسی دارند، باشد. در این نگاه، هیچگونه توجّهی بـه عوامـل ماورایی از جمله خداوند اراده می

  .انسان آنقدر شرافت دارد که هیچ انسانی تحت هیچ شرایطی نباید مورد توهین واقع شود ،اومانیستیدر نگرش  شود.نمی

  کرامت اقتضایی. 1.5

از همه انسان ها  از این دیدگاه، نیستند. بالفعلقائـل بـه کرامت ذاتی و ، استاقتضایی انسان کرامت  معتقدنداسالمی اکثر صاحب نظران 

با اختیار خود، این کرامت را در مرحلة بالقوّه متوقف نموده، خود را از هر گونه حرمت و ان آنبرخی از برخوردارند، امّا طبیعی  کرامت

 ه جعفری و آیت اهلل جوادی آملی نام برد.از جمله این اندیشمندان می توان از عالمه مصباح یزدی، عالمسازند. شرافت بالفعل محروم می

با ردّ اطالق و عموم کرامت بشری، معتقد است: کرامت و حرمـت ذاتـی تـا وقتـی اسـت کـه خـوی انسانیّت و شرافت  ،مصباح يزدي عالمه

  27«انسانی وجود داشته باشد

پس از دمیدن روح الهی در او ایجاد که می دانداز رابطة بسیار مهم و باارزش خداوندی با انسان  را ناشیمنشاء کرامت ذاتی  ،عالّمه جعفري

اگر متفکّری یا » اما در عین حال، 28 نه افراد انسانی، بلکه مقام انسانیّت است.،  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... نتیجه، مراد از انسان در آیةمی شود. در 

ها در برخورداری از حقّ کرامت و شرف انسانی یکسانند و هیچ تفاوتی با دیگری ندارند، قطعاً سخنی مکتبی ادّعا کند که همة انسان

 وپرست و جنایتکار بزرگ تاریخ، بدون تفاوت از حقّ کرامت ملجم هویطالب با ابنبن أبیگوید! آیا معقول است که علیّنامفهوم می

   29« شرف انسانی برخوردار باشند؟

به رسمیّت  عنه راخلیفه کسی است که قانون مُستخلَفٌمی گوید: ، هستناد الهی اوخالفت  راکرامت انسان سند تامّ  ،آيت اهلل جوادي آملي

ی خود شود، ولی قانون شخصور شناخته است و همان را اجرا کند، پس اگر کسی در کنار سفرة خالفت بنشیند و از حیثیّت خالف بهره

  40«را به رسمیّت بشناسد، یا به قانون دیگران احترام عملی بگذارد، چنین انسانی شایستة خالفت نیست و از کرامت برخوردار نخواهد بود

 ناپذیرناپذیر و اسقاطذاتی و زوال« کرامت انسانی. 1.1

، کرده أکیدت برای همة آدمیان از نیکوکاران و بدکارانبر فراگیر بودن کرامت انسان  41 بَنِي آدَمَ...وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  برخی از مفسّران با استناد به آیة

    42دنردان را قبول امتیازی گروهی بر دیگری در بهرمندی از کرامت

  در مقام امتنان، همراه با نوعی عتاب و سرزنش نسبت به نافرمانیآیه  "می فرماید:  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...آیة گرچه در تفسیر  عالّمه طباطبائی،

                                                           
 . 148 ص ،1284، های اساسی. تهران: میزانحقوق بشر و آزادی ،هاشمی، محمّد.  25

 . 199، ص2، ج 1244، سیر حکمت در اروپا. تهران: کتابفروشی  ،فروغی، محمّدعلی.  26

 . 285، ص 1280، محمّدتقی. نظریّة حقوقی اسالم. قم: مؤسّسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، . مصباح یزدی 27

 (.224 ، ص1290، حقوق جهانی بشر. تهران: مؤسّسة تدوین و نشر آثار عالّمه جعفری، محمّدتقی، . جعفری 28

 . 256؛ ص . همان 29

 . 287؛ ص 1288، 2چ  ؛جوادی آملی انتشارات بهارجوادی آملی، عبداهلل. حقّ و تکلیف در اسالم. تهران: .  40

 . 70اإلسراء/  . 41

بیروت:  ؛التّحریر و التّنویر ؛عاشور، محمّدبن طاهرابنو  112؛ ص 8ق.، ج 1415،  1چ  ؛بیروت: دارالکتب العلمیّة ؛روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ آلوسی، سیّد محمود. 42

 . 121؛ ص 14ق.، ج 1284، مؤسّسة التّاریخ العربی
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کند که مقصود را آیة شریفه، اعمّ از موحّدان، مشرکان و کافران باشد؛ چه اگر مقصود تنها بشر از خداوند است که این ویژگی ایجاب می

ط دائمی و غیرقابل زوال بودن آن در اثر گناه ناتمام است. اما استنبا 42"های شایسته و مطیع بود، معنای امتنان و عتاب درست نبودانسان

انسان حقیقی که خلیفةاهلل است، مسجود مالئکه است، »معتقدند:  44،استاد مطهّری به وجود کرامت ذاتی انسانتصریح همان طور که از 

   45«تر استانسان به عالوة ایمان است، نه انسان مِنهای ایمانِ ناقص. چنین انسانی، حریص، خونریز و بخیل و از هر حیوانی پَست

 گستره كرامت انساني) مطلق يا مقيد يا مشروط( (6

کرامتى تکوینى ناظر به  ؛46ا تَفْضِیالدَمَ وَ حَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّیِّبَتِ وَ فَضَّلْنَهُمْ عَلَى کَثِیر مِمَّنْ خَلَقْنَوَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى ءَا :آیه

اما آیا این کرامت، یک کرامت مطلق است؟  عام و همگانی است، ،(آدملقد کرّمنا بنى) این آیهبا توجه به ابتداى که  و موهبتى الهى است

آیا به این عنوان که انسان داراى چنین کرامت و برترى نسبت به سایر موجودات است، نباید مجازاتى نسبت به او صورت پذیرد؟! آیا 

پذیرد؟!  سبت به او صورتآمیزى نچه انسان از مسیر هدایت و تکامل خارج گردد و مرتکب هزاران جنایت گردد، نباید رفتار خشونتچنان

نین هاى فراوان را بدو بخشید. چاى وجود ندارد. خداى متعال بر انسان منت گذاشت و توان استفاده از نعمتگاه چنین مالزمهبه نظر ما هیچ

بت به سایر انسان نس طلبد. ظاهر این آیه شریفه این است که در مقام بیان برترى قوا و استعدادهاى وجودىامرى شکر و سپاس انسان را مى

هاى موجودات است نه این که بخواهد حقى را براى انسان اثبات نماید؛ بلکه حتى به عکس، در صدد بیان این نکته است که ما نعمت

ه به ک باید وظیفه بندگى خویش را انجام دهد. بر فرض هم که از این کرامتىشمارى را در اختیار انسان قرار دادیم و بشر در مقابل مىبى

براى انسان استنباط نمود، ولى به هیچ وجه، به این معنا نیست با ارتکاب هر جنایتى، « حق قانونى»انسان بخشیده شده است بتوان یک 

از جمله اینان، کسانى هستند در  47گردد؛تر مىچنان حرمتش محفوظ باشد. گاهى انسان با رفتار اختیارى خویش از هر حیوانى پستهم

 ذِینَهُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَبَ مِنْهُ ءَایَتٌ مُحْکَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَبِ وَ أُخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأَمَّا الَّ: 48آینداستفاده از آیات آسمانى برمىمقام سوء 

  49...ءَ تَأْوِیلِهِ فِى قُلُوبِهِم زَیغ  فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَا

آیا این حق با این وسعت و اطالقش قابل قبول است یا باید کنندگان اعالمیه جهانى از کرامت، چه نوع کرامتى است؟ منظور تدوین

 50ارد.دبدیهى است که اطالق و عموم کرامت بشرى با هیچ منطق و برهانى قابل پذیرش نیست و حتماً استثنا استثناهایى را بر آن پذیرفت؟ 
 تر از حيوانانسان پست .0.0

وَ لَقَدْ  :فرماید، در جاى دیگر درباره همین انسان مىکرامت بخشیده است  راانسان و  را نازل فرموده« وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا...»همین خدایى که آیه 

بِهَا وَ لَهُمْ أَعْیُن  الَ یُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ ءَاذَان  الَ یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَاالْنْعَامِ بَلْ هُمْ  ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ االْنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ الَ یَفْقَهُونَ

این عده از راز زندگى، هدف آفرینش و فرجام زندگىِ خویش غافل هستند و تنها در اندیشه ارضاى شهوات   ؛51أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغفِلونَ

تَّعُونَ وَ الَّذِینَ کَفَروا یَتَمَ ؛52یُؤْمِنُونَالَکَفَرُوا فَهُمْ  إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِینَو تمایالت حیوانى بوده، و همانند حیوان سر در آخور دارند! 

 فِلِینَ، إِالَّ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ الَقَدْ خَلَقْنَا االْنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِیم ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَ 52مُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمایَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ االْنعَ

                                                           
 . 214 ؛ ص12، ج 1274، قم: دفتر انتشارات اسالمی؛ ترجمة سیّد محمّدباقر موسوی همدانی ؛تفسیر المیزان؛ طباطبائی، سیّد محمّدحسین.  42

 . 11 ؛ ص1272، . 8انسان در قرآن. تهران: انتشارات صدرا. چ  ؛مطهّری، مرتضی.  44

 . 16 ؛ ص . همان 45

 .70(، 17)اسراء  .  46

 ﴾ 251 - 252صفحه  ﴿.  47

 ﴾ 252 صفحه ﴿.  48

 .7(، 2آل عمران ).  49

 ﴾ 249 صفحه ﴿.  50

 .179(، 7اعراف ) . 51

 .55(، 8انفال ).  52

  .12(، 47محمد ) .52
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  ؛54فَلَهُم أَجْر  غَیرُ مَمْنُون

 «بل هُم اضلّ»و « لقد كرّمنا»آيه  جمع دو .0.2

فتار اختیارى شود، در گرو اَعمال و رها افتخار بیافریند. شرافتى که موجب افتخار مىکرامتى نیست که براى همه انسان، کرامت تکوینى

بندگى خدا خارج  اى ازخداوند در جهت کمال انسانى سود جوید. عده هاىکه چگونه از نعمتو این(ى اکتسابکرامت )انسان است 

بنابراین، از دیدگاه اسالم،  ؛55وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَینَهُ ءَایَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَنُ فَکَانَ مِنَ الغاوِینِ شوند؛گردند و بنده شیطان مىمى

ها ین نعمتترین ااست که خداى متعال به انسان داده است. یکى از بزرگهایى است که آن عبارت از نعمت« کرامت تکوینى»انسان داراى 

... »نعمت عقل و شعور است که در اعالمیه جهانى حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. در قسمتى از ماده یک این اعالمیه آمده است: 

هاى مهم الهى خرد و وجدان از نعمتآرى،  56«تار کنند.باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادرى رفهمه داراى عقل و وجدان مى

ولى این که خرد و وجدان انسان منشأ  مطلب مذکور از اعالمیه، با دیدگاه اسالم توافق دارد؛. است« کرامت تکوینى»است و این همان 
تن همین کرامت، ست. انسان به دلیل داشحقوقى براى وى گردد که حتّى با ارتکاب بدترین جنایات نیز مستحق اهانت نباشد، قابل قبول نی

  د.شوىتر ماى پستگردد، و بلکه از هر جنبندهگردد که در صورت عدم انجام آنها از انسانیت ساقط مىداراى تکالیف سنگینى مى

 .دا نمایدبندگى خکه بقاى کرامت در گرو انجام وظایف و اعمال نیک است؛ این؛ بلکه نیست« مطلق»هیچ گاه « ارزش انسان»بنابراین 

واهد بود تر از حیوان خها را مرتکب شود، پستانسانى که از دایره بندگى خداوند خارج گردد و حقایق را انکار نماید، یا بدترین جنایت

57 .هایى بسیار سست و غیر قابل قبول استو دیگر داراى کرامت و احترام نیست. اصرار بر حرمت و کرامت چنین انسان
 

 استثناء ومرجع تشخيص آنمالک  (7

ى یا قانونِ اگر این مهم به قانون اساسگیرى و تعیین مصادیق آن کیست؟ چه کسى باید این موارد استثنا را مشخص نماید و مرجع تصمیم

انى سآید و هر کشورى قانون خویش را عادالنه و موافق با کرامت انعادى هر کشورى سپرده شود، تفسیرهاى مختلفى از آن پدید مى

 58منافى دانسته شود، « حق حیات»آمیز تلقى شده و با اگر مجازات اعدام، خشونتخواهد دانست. 

ته عقل انسان گردد؟ الببایستى حق حیات او ساقط مىدهد که رفتار این فرد مانع تکامل خود یا دیگران است و مىچه کسى تشخیص مى

به کمک عقل آمده « شرع»تواند راهنما باشد. در این حالت مطمئناً عقل در همه جا نمىدهد، ولى در مواردى، مصادیق آن را تشخیص مى

 59سازد.و احکامى مانند: حدّ، قصاص و احکام کیفرى دیگر را معین مى

درست » :ستداند و معتقد اهای حقوقی و ارزشی میرا فاقد پیام« اصل کرامت انسان»با ردّ اطالق و عموم کرامت بشری،  آیت اهلل مصباح 

 و کرامت. است داده تنزّل حیوان حدّ در هم را بد هایانسان ولی است، قائل ذاتی کرامت و حرمت انسان، برای قرآن کریم است که

در پاسخ به این سؤال که آیا انسان از دیدگاه ایشان   60«باشد داشته وجود انسانی شرافت و انسانیّت خـوی کـه اسـت وقتـی تـا ذاتـی حرمـت

ها بهتر از همة حیوانات هستند و انساننه همة  ها در این زمینه مساویند، گفته است:ارزشی، بر همة موجودات مزیّت دارد و آیا همة انسان

 ز حیوانات هم یابند که اکنند و برخی چنان تنزّل مییابند که فرشتگان در برابرشان سجده میتر. برخی آن قدر تکامل مینه همه پست

    61«ترندپست

                                                           
 .6ـ4(، 95تین ).  54

 .175(، 7اعراف ).  55

56 . Article 1: …They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. 
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