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  نگرش اسالمی به کرامت انسانی
  *نژاد اسمعیل رحیمی

  چکيده
گرايي حقوقي و برخـي مکاتـب    ، اثبات»نازيسم«و  »فاشيسم«هاي فکري موسوم به  جريان

وي را در امـوري  دانند و منشأ کرامت  طور ذاتي فاقد کرامت مي فلسفي ديگر، انسان را به
کنند. امـا   جو مي و مثل وابستگي او به دولت، حکومت، نژاد، عقيده و مذهب خاص جست

ل است. اين کرامت بر يک سلسله مفاهيم ئاسالم براي انسان، بماهو انسان، کرامت ذاتي قا
قـدرت، تعقـل و   «، »آزادي، اراده و اختيـار «هاي بنيادين اخالقي و ديني، يعنـي   و ارزش

ـ مبتني است. دين اسالم، افزون بر کرامت ذاتـي، قا » داشتن وجهه و نفخة الهي« ،»تفکر ل ي
ترين معيار و مبناي آن، تقـوا و ايمـان اسـت. ايـن      به کرامت اکتسابي انسان است که مهم

مفهوم و مباني کرامت ذاتي و اکتسابي انسان از ديدگاه با رويكرد تحليلي به واكاوي مقاله، 
   پرداخته است.اسالم 

گرايي حقوقي، حقوق  ها: کرامت ذاتي، کرامت اکتسابي، فاشيسم و نازيسم، اثبات كليدواژه
  بشر، اسالم.
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  مقدمه
» کرامـت انسـانی  «بسیار مهم در قلمرو حقوق، فلسفه، اخالق و عرفـان،   اتیکی از موضوع

. است؛ زیرا این موضوع پایه و اساس بسیاري از حقوق، امتیازات و تکـالیف انسـانی اسـت   
 قابـل سـلب و انتقـال   اي از حقـوق غیر  عـه منزلۀ یک حق یا مجمو تنها به نه ،کرامت انسانی

ـ است پیشـرفت و توسـعۀ پایـدار در هـر      .شـود  ی مـی ، بلکه محور و مبناي حقوق بشر تلقّ
توجهی به این اصل و عدم التـزام عملـی    رعایت آن است. در صورت بی گرو دراي،  جامعه

 ،المللـی  ن عدالت، آزادي، برابري و صلح در روابط داخلی و بـین هایی چو به آثار آن، ارزش
عـدالتی،   شاهد جهانی پـر از ظلـم، بـی    ،مفهوم خود را از دست خواهد داد. در این صورت

تشـکیل امـت واحـد    «مهري، خشونت، جنگ، تجاوز و تبعـیض خـواهیم بـود و آرمـان      بی
  به خطر خواهد افتاد. 2»استقرار نظام جمهوري اسالمی«و  1»جهانی

گرایـی   ، اثبـات 3هاي فکـري موسـوم بـه فاشیسـم و نازیسـم      با وجود این، برخی جریان
حدذاته فاقد کرامت دانسته، منشأ کرامت وي را  مکاتب فلسفی، انسان را فی سایر حقوقی و

جـو   و در اموري مانند وابستگی او به دولت، حکومت، نژاد، عقیده و مذهب خـاص جسـت  
 4منکر هر نوع منبع و منشـأ پیشـینی بـراي حقـوق بشـرند.      ،هاي فکري این جریان کنند. می

هاي فکري و فلسفی، اسالم مکتبی اسـت کـه بـراي انسـان، افـزون بـر        برخالف این جریان
کرامت اکتسابی، به کرامت ذاتی قایل است و آن را مبناي عدالت، آزادي و صـلح در جهـان   

رامت ذاتی این است که چرا و بر چـه مبنـایی انسـان    داند. پرسش اصلی مطرح دربارة ک می
یا خیـر؟ ایـن مقالـه بـا هـدف       ،آیا این کرامت از انسان قابل سلب است ؟کرامت ذاتی دارد

این پرسش، به بررسی مفهوم و مبـانی انـواع کرامـت انسـانی از دیـدگاه اسـالم و        به پاسخ
  هاي وحیانی پرداخته است. آموزه

  مفهوم کرامت انساني
د از: ارزش، حرمـت، حیثیـت،   نـ آنهـا عبارت  ترین مهم .در لغت معانی مختلفی دارد »متکرا«

بزرگواري، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیـت، درجـه، رتبـه، جایگـاه، منزلـت،      
 5ها، احسان و بخشش، جـوانمردي و سـخاوت.   نزاهت از فرومایگی و پاك بودن از آلودگی

افتخـار،  است که به معناي شـرف،  » Human dignity» «سانیکرامت ان«معادل انگلیسی واژة 
 المعـارف  دایـرة در  6باشـد.  استحقاق احترام، عنوان، رتبه و مقام، امتیاز و شرافت برجسته می
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واژة کرامــت «چنــین آمــده اســت:  7»کرامــت«در مــورد معنــاي واژة  ،آکســفوردانگلیســی 
)Dignity از عبارت التینی ("Dignitas"   ،افتخـار و  گرفته شده و به معناي شرافت، حیثیـت

  8».استحقاق احترام است

  انواع کرامت انساني
کرامت بیانگر دو نـوع ویژگـی کـامالً     که یابیم درمی ،با دقت در معانی لغوي کرامت انسانی

ها رتبه، درجـه و موقعیـت    در موجود انسانی است. برخی از این ویژگی ،متمایز از یکدیگر
دیگر، جایگاه اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی افراد را  عبارت به .دهد نشان می افراد را
کرامـت  یعنـی  - ،مانند کرامت شاه و شاهزاده و کرامت مؤمن. این نوع کرامـت  .کند بیان می
امـا   .بسا کاهش یا افزایش پیدا کنـد  قابل اکتساب و سلب است و چه -یا ارزشی و اکتسابی

مثل انسانیت ذاتی انسان بوده، نه قابل سـلب از انسـان اسـت و نـه      ،اه برخی از این ویژگی
شود، هـیچ رتبـه و    گفته می »کرامت ذاتی«که در اصطالح بدان  ،قابل وضع. این نوع کرامت

انسان دو نوع کرامت دارد: کرامت ذاتـی و کرامـت    ،از دیدگاه اسالم تابد. اي را برنمی درجه
  اکتسابی.

  . کرامت ذاتي۱
  د:سوین ضمن تقسیم کرامت انسانی به کرامت ذاتی و اکتسابی می ،محمدتقی جعفريامه علّ

. کرامـت  1ها ثابت شده است که عبـارت اسـت از:    در اسالم دو نوع کرامت براي انسان
که با اختیار خـود بـه جهـت ارتکـاب بـه       مادامی ،ها ذاتی و حیثیت طبیعی که همۀ انسان

خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند، از ایـن صـفت شـریف    
. کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود 2برخوردارند؛ 

مـت، اکتسـابی و   شـود. ایـن کرا   آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می
  9ارزش نهایی و غایی انسان به همین کرامت است. .اختیاري است

خودمختاري اخالقـی و اسـتقالل   «، فیلسوف معروف آلمانی نیز با طرح نظریۀ امانوئل کانت
هـا بـه جهـت     کرامت انسانی، حیثیت و ارزشی است که تمام انسـان «گوید:  می» ذاتی انسان

 این 10».سان از آن برخوردارند طور ذاتی و یک ی که دارند، بهاستقالل ذاتی و توانایی اخالق
ارتباط دارد. بـه  » آگاه انسان عقالنیت خود«ناپذیر با  طور اجتناب به کانتنظر  از ،کرامت نوع

رغم اهمیتی کـه دارد، جامعیـت الزم را    به ،از کرامت ذاتی انسان کانتتعریف  ،رسد نظر می
ندارد؛ زیرا افراد تـوان   مـی  ،گیـرد. بنـابراین   نمی بر  ایی عقالنی و اخالقی الزم را درتوان فاقد



۱۱۶       ۱۳۹۰، سال اول، شماره دوم، زمستان  

کرامت ذاتی به آن نـوع شـرافت و حیثیتـی گفتـه     «کرامت ذاتی را بدین شرح تعریف کرد: 
ها به جهت استقالل ذاتی، توانایی اخالقی و وجهه و نفخۀ الهـی کـه    شود که تمام انسان می

  »رخوردار هستند.سان از آن ب و یک طور فطري دارند، به
  ند از: تی انسان از دیدگاه اسالم عبارتدالیل کرامت ذا ترین مهم

کنـد کـه    صـراحت اثبـات مـی    این آیه بـا  )70: اسراء(» ...و لَقَد کَرَّمنا بنی آدم«آیۀ  .الف
  انسان بماهو انسان را گرامی داشته است.  ،فرزندان آدم ،خداوند
از پیـامبر   .تر از انسان نیسـت  چیز نزد خدا گرامی هیچ«فرمایند:  می رسول گرامی .ب

حتی فرشتگان؟ حضـرت فرمـود: آري، چـون فرشـتگان بسـان خورشـید و مـاه         :پرسیدند
  11».ولی انسان مختار آفریده شده است ،مجبورند

و اصحاب آن حضـرت در جـایی    روزي پیامبر« فرمایند: . همچنین آن حضرت میج
یهودي را از آن مکان عبور دادند. حضرت به احترام جنـازه  نشسته بودند که جنازة شخص 

در ایـن هنگـام، یکـی از اصـحاب      .چند قدمی او را تشییع کرد و سپس نشسـت  .برخاست
حضرت فرمود: آیا انسان نبـود و در انسـانیت بـا     .اهللا او شخص یهودي بود گفت: یا رسول

گاه فرمود: کفار اهل ذمه  آن 12.کند احترام به او، همین کفایت میدیگران مساوي نبود؟ براي 
اند و تمام حقوقی که شما داریـد، آنـان نیـز از همـان مزایـا       با شما مسلمانان برابر و مساوي

مـن ظلـم   «بر احترام به این کفار مانند مؤمنـان تأکیـد کـرده، فرمـود:      ،در پایان .برخوردارند
  13».القیامۀمعاهداً مقراً بذمته مودیا لجزئیه کنت خصمه یوم 

در عمق دل خویش مردم را « فرماید: خطاب به مالک اشتر چنین می د) حضرت علی
اي مباش کـه خـوردن آنـان را غنیمـت شـمارد؛       دوست داشته باش. براي مردم چون درنده

یا برادر دینی تواند یا اگر مسلمان نیستند، در خلقت ماننـد تـو یـک     :اند چون آنها دو صنف
 ،آید ایـن اسـت کـه انسـان بمـاهو انسـان       میبه دست آنچه از این حدیث  14».انسان هستند

مسـلمانان   ازنظر حقوق اجتماعی و شهروندي، بین مسـلمانان و غیـر   .حرمت و کرامت دارد
امـا   .خـدا  به اند. ایمان کمال است نسبت به رسیدن همه داراي حقوق مساوي .فرقی نیست

رو، حضـرت   ایـن  حقـوق مسـاوي دارنـد. از   نسبت به شهروندي و زندگی اجتماعی، افراد 
فرمایـد:   این همان اسـت کـه خداونـد مـی     .از ته دل به همه محبت و لطف کن«فرماید:  می

»لَقَدو می آدننَا ب70: اسراء( ». ...کَرَّم(  
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اي «اي چنـین فرمـود:    در خطبه امیرالمؤمنین که کند نقل می جعفر العقبی بن محمد .  ه
اما خداوند  .اي به وجود آورده و نه کنیزي، و همۀ مردم آزادند نه بنده مردم! حضرت آدم

در این روایـت نیـز افـزون بـر     » .تدبیر و ادارة بعضی از شما را به بعضی دیگر سپرده است
ها با اسناد حریت، کـه   اینکه اصالت نداشتن بردگی در اسالم ثابت شده، کرامت عموم انسان

  15شده است. آزادي و آزادگی است، تأیید
تـرین   همۀ مردم مانند دودمان خداوندي هستند و محبـوب «فرماید:  می اکرمپیامبر  .و

  16».سودمندترین آنان بر دودمان خداوندي است ،آنان نزد خداوند
، تا زمانی کـه عنـوان انسـان و    ...»کَرَّمنَا بنی آدم ولَقَدآیۀ «ویژه  مقتضاي این دالیل، به به

است کـه ایـن کرامـت و     روشن. استذاتی او و صادق است، حرمت و کرامت بر ا ،آدم بنی
توانـد بـدون حقـوق ذاتـی بـراي       گونه که برخی از عالمان معتقدند، نمی حرمت ذاتی، همان

دادن و ترجیح انسان از جنبۀ انسـانیت   حقیقت انسان تصور شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش 
انسان داراي حقـوق فطـري، طبیعـی و اجتمـاعی،     مستلزم آن است که  ،باشد و این معنا می

تـوان   مانند حق حیات، حق آزادي اندیشه و بیان و نظایر آن باشد. بـر همـین اسـاس، نمـی    
دهـی در اعطـاي حقـوق اجتمـاعی و شـهروندي       رف داشتن عقیدة خاص را دلیل امتیـاز ص

محمـولی   ،مت ذاتی، مراد از کرا»انسان کرامت ذاتی دارد« شود گفته میزیرا وقتی  17دانست؛
است که مقوم موضوع است؛ یعنی چیزي که تصور انسانیت انسان بدون آن ممکن نیسـت.  

رو که انسان اسـت، از آن   آن که انسان از استدیگر، کرامت ذاتی، ارج و حرمتی  عبارت به
گونـه   هـیچ  .قابل انفکاك و انتـزاع از وجـود انسـان اسـت    غیر ،برخوردار است. این کرامت

که حتـی بـا ارتکـاب جـرم و      اي گونه به .ارتباطی با عقیده، نژاد، مذهب و مانند اینها ندارد
  شود. جنایت نیز از آدمی سلب نمی

سـورة   179سورة محمـد و آیـۀ    12جمله آیۀ  از، آن دسته از آیات قرآن کریم ،بنابراین
نکردن صحیح از قواي تعقل،   تفادهها را به دلیل اس که کافران و برخی دیگر از انسان ،اعراف

شـدن   به حیوانات تشبیه کرده است، هرگـز بـه معنـاي زایـل      ،شان تفکر و شنوایی و بینایی
 ،هـا  این قبیل انسـان  که دهند واقع، این آیات نشان می در .وصف کرامت ذاتی از آنان نیست

  اند. نباتی و حیوانی فراتر نرفتهدر فرایند تکامل حیات، از مرحلۀ حیات 
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آیاتی بیشتر ناظر بر ناهماهنگی رفتار آنان با هدفی اسـت کـه خداونـد آدمیـان را     چنین 
چون هدف از خلقت جهان، انسان و تکامل انسـانی اسـت،    ،واقع ریده است. دربراي آن آف

  18.گیرند زنند، مورد نکوهش قرار می آنان که به این هدف پشت پا می
نفس ملکوتی خـود را در   ،ها که این دسته از انسان دلیل است ه اینها صرفاً ب این تمثیل

انـد   خشم و شهوت مشغول ، خوراك،خواب اند و تنها به  اختیار نفس حیوانی خود قرار داده
در مقایسه بـا شـرف    ،اعتباري نفس حیوانی است که بی روشنخبرند.  و از حیات انسانی بی

حیـوانی نیـز داراي حرمـت و     شود، وگرنه خود حیـات  نفس انسانی و روح الهی مطرح می
انـد کـه مـا ایـن      ارزش و فاقد هرگونه حق ارزش است. مگر حیوانات موجوداتی پست، بی

گونه که حیوانات، موجـودات پسـت    همان :کنیم و بگوییم میها را با آنها مقایسه  قبیل انسان
  حقی هستند؟ ها نیز مانند حیوانات فاقد هرگونه حرمت و اند، این دسته از انسان ارزش و بی

  :در منطق شریعت
تنهـایی   که اعطاي وجـود بـه   مشمول رحمت الهی است؛ چرا ،هر موجودي در جاي خود

گذارد، در  نشان رحمت الهی بر موجود است و هر ممکنی که از عدم پا به اقلیم وجود می
  19.حق متعال است رحمانیۀمول رحمت گیرد، مش اي از مراتب وجود که قرار می هر درجه

  کرامت اکتسابي. ۲
صورت ارادي و از طریق به کار انـداختن   است که انسان به یکرامت اکتسابی آن نوع شرافت

کمال و کسـب فضـایل اخالقـی، بـه دسـت       ،استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد
  دیگر: عبارت آورد. به می

کـار انـداختن    اما انسان قادر اسـت بـا بـه    ،هرچند همگان داراي شئون و حیثیت برابرند
استعدادهاي جمیلۀ خود مراتب کمال انسانیت را طی نماید و به مدارج عالی ارتقـا یابـد.   

افـراد نسـبت بـه     ،نتیجه در .کند هاي متفاوتی را ایجاد می رفتار انسانی منزلت ،ترتیب بدین
  20کنند. یکدیگر برتري پیدا می

» تقوا و ایمان« ،هاي دینی معیار و محور این نوع کرامت (اکتسابی) بر اساس آموزه ترین مهم
ا «فرماید:  باره می است. خداوند متعال در این ن       یـ ا خَلَقْنَـاکُم مـ اس إِنـَّ ا النـَّ هـأُنثَـى   ذَکَـرٍ أَیو

 کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمارتَعلَ لائقَبا ووبشُع لْنَاکُمعجو نـدع   أَتْقَـاکُم ه از دقـت و  ) 13(حجـرات:   ».اللـَّ
نـژاد، زبـان، جنسـیت و حریـت و      :آید: اول اینکـه  چند نکته به دست می ،ل در این آیهتأم

این آیه کرامت انسانی را در کرامـت   :دوم اینکه .رقیت هیچ ارتباطی با کرامت انسانی ندارد
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 .انـد  ها داراي کرامـت  شود که همۀ انسان یداند؛ زیرا از این آیه استفاده م ارزشی منحصر نمی
کرامت مبتنـی بـر تقـوا و     :سوم اینکه .ترین آنان نزد خدا، باتقواترین آنان است کرامت با اما

هـا نسـبت بـه     تواند مالك برتري و امتیـاز بیشـتر انسـان    ایمان نزد خدا و در روز قیامت می
ارزشـی هـیچ تـأثیري در حقـوق      کرامـت «دیگـر،   عبارت به ،همدیگر باشد، نه در این دنیا

  نظر از درجۀ ایمان و تقواي آنـان  ها ـ صرف  همۀ انسان ،اجتماعی ندارد. در حقوق اجتماعی
  21».مند هستند گونه حقوق بهره از اینـ 

لْ  «فرمایـد:   سـورة بقـره مـی    126جمله آیۀ  خداوند در آیات مختلف قرآن، از عـاج بر
َذَا  اهـلَدقْ بزارنًا وآم  م بِاللّهنْهنَ منْ آمم رَاتنَ الثَّمم لَهمِأَهوالْیو   ه تِّعـن کَفَرَ فَأُممرِ قَالَ واآلخ

 أَضْطَرُّه یالً ثُمیرُ إِلَىقَلصالْم بِئْسذَابِ النَّارِ وآیـد کـه خداونـد     چنـین برمـی   ،از این آیـه  ».ع
نظـر از ایمـان و اعتقـاد     هـا، صـرف   ا بر همۀ انسانمندي از مواهب طبیعی در این دنیا ر بهره

گیري از حقـوق طبیعـی در ایـن جهـان را      اندیشۀ برتري مؤمنان در بهره .دارد آنان، مقرر می
خواهـد سـرزمین    از خداوند می وقتی حضرت ابراهیم ،شمارد؛ زیرا در این آیه مردود می

ـ    ،مکه را سرزمین امنی قرار دهد و مـردم آن را  ه خداونـد و روز قیامـت ایمـان    آنـان کـه ب
فرمایـد:   مـی  خداي متعالی در پاسخ تقاضاي ابـراهیم  .مند فرماید از آثار آن بهره ، اند آورده

هـاي خـود] در زمـان     کس را که کافر شود، [در این دنیاي فانی و زودگذر از نعمـت  آن هر«
م و چـه بـد   کشـان  [در روز جـزا] بـه عـذاب آتـش مـی      ،سازم و سپس مند می کوتاهی بهره

  22».سرانجامی است

  مباني کرامت ذاتي انسان از ديدگاه اسالم
، نه بر مبناي یک امر قراردادي و اعتباري، بلکه بـر اسـاس یـک امـر     انسان در اسالم کرامت
که منشأ آن ذات خلقت بشري است و نیز بر مبناي احکام و فرامین  ،شناختی و اصیل هستی

ر، کرامت ذاتی انسان، خود مبتنی بر یک سلسله مفـاهیم  دیگ عبارت شود. به الهی توجیه می
  پردازیم. هاي بنیادین اخالقی و دینی است که در ذیل به بررسی آنها می و ارزش

  اراده و اختيار ،. آزادي۱
است. این » آزادي اراده و اختیار«کرامت ذاتی انسان،  ،هاي مهم اخالقی و دینی یکی از بنیان

انسـان موجـودي    ،اول اینکـه  :متضمن چنـد مفهـوم اسـت    23،استقالل و خودمختاري اراده
 .معلول غایتمندي انسان اسـت  ،دیگر، بخش مهمی از این استقالل عبارت به .غایتمند است
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 .دهـد  ن هسـتی معنـا مـی   اوست که بـه جهـا   .بدین معنا که انسان غایت جهان هستی است
در ایـن بـاره    کانـت . همۀ موجودات تابع انسان، براي انسـان و در خـدمت اوینـد    ،بنابراین

  گوید: می
ترین فاهمه دربارة وجود چیزها در جهان و وجـود خـود جهـان تعمـق کنـد،       اگر عادي

رغم عظمت هنـري کـه    علی ،تواند از این حکم خودداري کند که همۀ مخلوقات عالم نمی
رغم تنوع پیوندي که آن را غایتمندانه به یکـدیگر   شان مشهود است و علی دهی ر سازماند

کند، اگر آدمیان نبودند، عبث بود؛ یعنی بدون آدمیان، کل خلقت برهوتی پوچ و  وابسته می
  24حاصل و بدون غایتی نهایی بود. بی

آنچه کـه   هرتواند از انجام  می . اوانسان توانایی مهار اعمال و رفتار خود را دارد ،دوم اینکه
گـذاري اراده   هاي دیگر ایـن اسـتقالل، شـأن قـانون     بدان تمایل دارد، اجتناب ورزد. از جلوه

اي رفتـار کنـد    گونه انسان به لحاظ اخالقی این توانایی را دارد که به ،کانتعقیدة است. به 
  25.صورت قانون عام درآید که ضابطۀ رفتاري او به

هاي مهم کرامـت ذاتـی انسـان، مـورد تأکیـد       منزلۀ یکی از پایه تیار بهاراده و اخ ،آزادي
 مکـر که از پیـامبر ا  ،ل در حدیث ذیلهاي دینی نیز قرار گرفته است. از دقت و تأم آموزه

مبـانی   تـرین  مهـم از  ،»اراده و اختیـار  ،آزادي«شود که  وبی استنباط میخ نقل شده است، به
 »هـا نیسـت.   تر از انسان چیز نزد خدا گرامی هیچ« :اکرم ي کرامت انسانی است. پیامبرنظر

سان خورشید  آري، چون فرشتگان به«پرسیدند: حتی فرشتگان؟ حضرت فرمود:  از پیامبر
  26».و ماه مجبورند؛ ولی انسان مختار آفریده شده است

  . قدرت تعقل و تفکر۲
ر اخالقـی درسـت یـا    طـو  براي تشخیص اینکه چه چیزي بـه  ،توانایی تعقل و تفکر مستقل

این توانـایی   ،ها ذاتی است. انسان به کمک نیروي فطري عقل نادرست است، در همۀ انسان
تنها به زندگی خود شکل دهد، با وضع قوانینی که  را دارد که بیندیشد و تصمیم بگیرد تا نه

دهد، به حفظ و تـرویج احتـرام متقابـل مـردم یـاري       کس را تشکیل می ساختار زندگی همه
  27رساند.

ی آدم وحملْنَـاهم     ولَقَد« این آیه عالمان و مفسران در تفسیر نـنَـا بی کَرَّم رِ    فـ حـالْبرِّ و الْبـ
یالً  کَثیرٍورزقْنَاهم منَ الطَّیبات وفَضَّلْنَاهم علَى  نْ خَلَقْنَا تَفْضـمبـر ایـن امـر    )، 70(اسـراء:   »م

واسطۀ قوة تعقل و  است که خداوند متعال فرزندان آدم را به ایند از آیه مرا«اند:  تأکید کرده
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تفکر، نطق و قدرت تمیز حق از باطل و صورت زیبا و تدبیر دنیا و آخرت کرامت و برتري 
  28».بخشیده است

  . داشتن وجهه و نفخة الهي۳
  یسـت کـه  ن یـل لدبـه ایـن    تنهـا بر اساس نظریۀ کرامت مبتنی بر وحی، کرامت ذاتی انسـان  

  کـه  هسـت بلکه به ایـن دلیـل نیـز     ،دارد» قدرت تعقل و تفکر«و » اراده و اختیار ،آزادي«او 
  نـد انسـان را بـه صـورت خـویش آفریـده      او داراي وجهه و نفخۀ الهی است؛ یعنـی خداو 

به لحاظ طبیعت روحانی و جوهر  ،عنوان آیینۀ اسماي الهی واقع، ذات انسان به در«است و 
تـرین صـورت بـراي     او عـالی  ،ترتیـب  بدین .معنوي خود با کائنات و هستی پیوستگی دارد

  29».هویت حق است
جمله یهودیت و مسیحیت نیز دربارة وجود وجهـۀ   از، ادیان آسمانی سایر هاي در آموزه

در مقابـل خداونـد و نـه     معتقدان به وحی، نه انسان را 30الهی براي انسان تأکید شده است.
گویند خداي انسان با او نـوعی پیوسـتگی    بلکه می ،دهند خداوند را در مقابل انسان قرار می

شـناختی و متـافیزیکی حقـوق و     و ارتباط دارد. همین ارتباط و خویشاوندي، مبانی اساسی هستی
رابطـۀ بسـیار مهـم    این «کند:  کرامت انسانی را در جامعۀ بشري و در یک حکومت دینی تبیین می

  31».شود می استفاده" ونَفَخْت فیه من روحی"و باارزش خداوند با انسان، از آیۀ شریفۀ 
  الهي ة. داشتن جنبة خليف۴

مقـام ذاتـی جانشـینی و خالفـت      .دلیل است که انسان خلیفۀ خداسـت  ، به ایناین کرامت
اینهـا امـور عارضـی     .فـی شـود  ریـزي ن  چیزي نیست که با افعالی مانند فساد و خون ،الهی

کنند؛ زیرا وقتـی خداونـد بـا     گونه خللی به مقام خالفت الهی انسان وارد نمی  هستند و هیچ
لٌ   وإِذْ« :گوید فرشتگان در مورد جعل خلیفه در زمین سخن می اعـکَۀِ إِنِّی جالَئلْمل کبقَالَ ر

د    «آورند:  فرشتگان به پرسش و اعتراض روي می »،األَرضِ خَلیفَۀً فی فْسـن ی ا مـ یهـلُ فعأَتَج
 کفسیا ویهاءفمفرماید:  خداوند در پاسخ می ».الد» لَماإِنِّی أَعونَ ملَمپاسـخ خداونـد   »الَ تَع .

د و با افعـالی از قبیـل فسـا    ،بیانگر این حقیقت است که مقام ذاتی جانشینی و خالفت الهی
گیرد، وجـود انسـان    آنچه در معرض سرزنش قرار می ،واقع در« 32شود. ریزي نفی نمی خون

 33».زند و فعـل انسـان از ذات او جداسـت    بلکه رفتار و فعلی است که از او سر می ،نیست
بنابراین، خداوند انسان را به دلیل داشتن استعداد ذاتی و فطري، براي درك حقایق و اسـرار  
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دیگر، تعلیم تکوینی اسرار و حقایق هستی به عبارت  ود قرار داده است. بههستی، خلیفۀ خ
 تـر از  انسان در ابتداي آفرینش، موجب شده است انسـان بـراي احـراز ایـن مقـام، شایسـته      

  34فرشتگان باشد.
توان نتیجـه گرفـت    از آنچه تاکنون در مورد کرامت انسان از دیدگاه اسالم گفته شد، می

نـابود   .اي در برابر وجود الهـی اسـت   آیینه ،واقع ظهر و رمزي از حق، و درانسان م ،اوالًکه 
ساختن و در هم شکستن هر فرد، شکسـتن آن آیینـه و جلـوگیري از تجلـی انـوار حـق از       

کرامت انسان امري ذاتی است و هیچ ارتباطی با افعال و کـردار آدمـی    ،ثانیاً .طریق آن است
کرامت مبتنی بـر وحـی    ،ثالثاً .رفتار مجرمانه نافی کرامت ذاتی انسان نیست ،بنابراین .ندارد

تـر اسـت؛ زیـرا بـر      تر و کامل هاي دیگر، جامع در توجیه کرامت ذاتی انسان نسبت به نظریه
اختیـار و قـدرت تعقـل و     و اراده ،اساس این نظریه، کرامت ذاتی انسان هم به دلیـل آزادي 

  شتن وجهه و نفخۀ الهی است.تفکر آدمی، و هم به علت دا
جملـه اعالمیـۀ جهـانی     المللی مربوط بـه حقـوق بشـر، از    در بسیاري از اسناد بین البته،

) و حقوق اجتماعی و 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی ( )، میثاقین بین1948حقوق بشر (
 )، کرامت و حیثیت ذاتی انسان بر اسـاس همـین مبـانی، یعنـی    1966اقتصادي و فرهنگی (

اراده و اختیار توجیه شده، شناسایی ایـن حیثیـت بـراي همـۀ      ،قدرت تعقل و تفکر، آزادي
در  35.مبناي آزادي، عدالت و صـلح در جهـان شـناخته شـده اسـت      ،اعضاي خانوادة بشري

ناشـی از حیثیـت ذاتـی     ،نوشته شده است که حقوق مذکور (حقوق بشر) ،مقدمۀ این اسناد
 ،یه بر استقالل ذاتی، شخصیت و وجدان اخالقـی انسـان  تک ،بنابراین 36.انسان است شخص

الملل حقوق بشر، امـري اسـت کـه ادیـان الهـی را بـا        در توجیه کرامت انسانی در نظام بین
هاي اصـیل دینـی و    گرایی بیشتر میان آموزه دهد و زمینۀ هم هاي حقوق بشر پیوند می آرمان

، نظریۀ کرامت مبتنی بر وحی، به دلیل گونه که گفته شد آورد. همان حقوق بشر را فراهم می
هـاي   جامعیتی که در تبیین و توجیه کرامت ذاتی انسان و حقوق ناشی از آن دارد، بر دیدگاه

  دیگر برتري دارد.

  گيري نتيجه
هاي دینی مربوط بـه   با توجه به مفهوم و مبانی نظري کرامت انسانی و در نظر گرفتن آموزه

کرامت ذاتی انسـان   ،اوالً توان گفت: میویژه دین اسالم،  کرامت انسانی در ادیان آسمانی، به
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اراده و  ،ها به دلیل داشتن توانایی تعقل، تفکـر، آزادي  است که تمامی انسان یآن نوع شرافت
، یک امر ذاتی سان از آن برخوردارند. این کرامت طور فطري و یک به ،یار و وجهۀ الهیاخت

بـدون آن ممکـن    ،قابل انفکاك و انتزاع از انسان است؛ یعنی تصـور انسـانیت انسـان   و غیر
آدم بر او صادق اسـت، از کرامـت انسـانی و حقـوق      تا زمانی که عنوان انسان و بنی .نیست

کرامت بشري چیزي نیست که با ارتکـاب جـرم و    ،ثانیاً .وردار استفطري ناشی از آن برخ
باشـد، رفتـار و فعلـی     واقع، آنچه قابل سرزنش می جنایت بر خود یا دیگران زایل شود. در

فعل انسان از ذات او جداست. آن دسـته از آیـات    .دهد، نه ذات او است که انسان انجام می
نکردن صـحیح از قـواي    ها را به دلیل استفاده  انسانکه کافران و برخی دیگر از  ،قرآن کریم

شان به حیوانات تشبیه کرده است، هرگز به معناي زایل شـدن   تعقل، تفکر، بینایی و شنوایی
گرایـی   اتتفکر مبتنـی بـر فاشیسـم، نازیسـم و اثبـ      ،وصف کرامت ذاتی از آنان نیست. ثالثاً

هاي اصیل دینی، با معیارها و موازین عقلی مربوط به  با آموزه حقوقی، افزون بر مغایرت آن
رویکردي که کرامت ذاتی انسان را مشـروط و مقیـد بـه     ،رابعاً .کرامت نیز در تعارض است

احتـرام بـه    ،خامسـاً  .کند، دچار یک نوع پـارادوکس اسـت   عدم ارتکاب جرم و جنایت می
تعقـل و   ،و آزادي انسـان و قـدرت انتخـاب   کرامت ذاتی انسان، مستلزم احترام به استقالل 

که حفظ نظم عمـومی، رعایـت مقتضـیات اخالقـی و      ،در موارد استثنایی تنها .تفکر اوست
کنـد و در چـارچوب اصـل حاکمیـت قـانون و       احترام به حقوق و آزادي دیگران اقتضا می

  توان آنها را محدود کرد. می ،دادرسی عادالنه و منصفانه
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
از طریق » تشکیل امت واحد جهانی«قدمۀ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران (شیوة حکومت در اسالم) در م. 1

هاي عمدة قانون اساسی  هاي اسالمی و مردمی یکی از هدف المللی و همکاري با دیگر جنبش گسترش روابط بین
 بینی شده است. پیش

هاي  یکی از پایه» کرامت و ارزش واالي انسانی«ایران، در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی . 2
 ایدئولوژیکی نظام جمهوري اسالمی تلقی شده است.

بر اساس اندیشۀ فاشیسم، ارزش انسان در وابستگی او به دولت است و فرد در خدمت دولتی است که نسبت . 3
هاي عمومی را به افـراد   انۀ خود آزاديبه مرگ و زندگی او ابتکار عمل دارد. این دولت است که با اقتدار حاکم

ها را از افراد سلب کند. اندیشۀ فاشیستی یک اندیشـۀ   راحتی این آزادي تواند به بخشیده است. درنتیجه او نیز می
گونه اصالت و ارزشی قایل نیست. در این تفکـر، حقـوق    کامالً ضد فردي است و براي انسان بماهو انسان، هیچ

داند و معتقد  یهوده است. تفکر نازیستی نیز ارزش انسان را در وابستگی او به نژاد خاص میبشر یک امر کامالً ب
ها را  است فرد در خدمت جمعیت و نژادي است که زندگی و مرگ او را در اختیار دارد. این جریان فکري، انسان

کند.  بندي می جودات پستدرجههاي ناتمام و ناقص و مو هاي کاملو انسان با توجه به خصوصیات نژادي، به انسان
» منبع و منشأ پیشینی«گرایی حقوقی نیز ازجمله رویکردهایی است که منکر هرگونه  رویکرد پوزیتویستی یا اثبات

 گیرد کنند، نشئت می براي حقوق بشر بوده، معتقد است همۀ اقتدارات از آنچه حکومت یا مقامات دولتی تعیین می
؛ جی شستاك 49، صحق و مصلحت؛ محمد راسخ، 148، صهاي اساسی و آزاديحقوق بشر سیدمحمد هاشمی،  .4
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