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به  ینینگرش د
  و حقوق بشر انسان کرامت رابطه

  *آراسته حسین جوان   __________________________________________________________  

  چکیده
تالش شـده اسـت   و  شدهتوجه  تیغا به ،یالملل بینو اسناد  ینید شهیدر اند »کرامت انسان«

حاضـر  مقالـه  . بشر بر آن مترتب شود نیادیدر حوزه حقوق بن ویژه به يمتعدد یآثار حقوق
 کردیکرامت در رو ياست که مبنا یلیتحل یپرسش مهم با روش نیبه ا ییگو پاسخ دنبال به

و  يچون برابـر  ینیادیانسان را نسبت به حقوق بن، بر اساس آن توان یم ایآ ؟ستیچ یقرآن
حقوق بشـر   يمبنا عنوان بهبه کرامت ، حقوق بشر یالملل بینحق دانست؟ اسناد  ذي ،يآزاد
 ،اسـت  يتـأمالت جـد   ازمنـد یخـود کرامـت کـه ن    يبـه معنـا و مبنـا    یولـ  کنـد،  می دیتأک

 دارابـودن  دلیـل  بهانسان در قرآن  ینیکرامت تکو دهد ینشان م لهمقا يها افتهی .پردازد نمی
در . کـرده اسـت   میتکـر  انسـان را ، دو موهبـت  نیا واسطه بهخداوند  ،بوده» عقل و فطرت«

 ،حقوق با عقـل و فطـرت اسـت    نیا وندیپ، حقوق بشر با کرامت وندیالزمه پ، حالتی نیچن
بـا فـرض    دیگـر  ازسـوي  اند. آن ملتزم نشده هاز طرفداران حقوق بشر ب یک هیچ که درحالی

انسـان و   انیـ در مالزمـه م  یتفاوت اساسـ ، مترتب شود یکه بر کرامت انسان آثار حقوقنیا
اسـت کـه    ینید کردیو کرامت در رو تیانسان انیبا مالزمه م ینیدغیر کردیمت در روکرا
  .سازد یجدا م گریکدیدو را از  نیا ریمس

  .حقوق بشر، یکرامت اکتساب، یکرامت ذات، ینیکرامت تکو، کرامت: کلیدي واژگان

                                                      
 ).  hoarasteh@gmail.com( حوزه یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو انجمن فقه و حقوق اسالم اری* دانش
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  مقدمه
اسـت کـه   اي  پایه اعتقاد به هویت ویژه برعمدتاً ، هاي بشري ي انسان از حقمند بهره

هـاي اسـالمی و اسـناد حقـوق      در آمـوزه ، تکریم انسان. موجودات دارددیگر نسبت به 
هاي بنیادین بشر را کرامت انسان  حق منشأتوان  آیا می. خورد فراوان به چشم می، بشري

ـ ثیح، ه جهانی حقوق بشر در آغـاز دیباچـه  دانست؟ اعالمی ـ  تی و حقـوق برابـر و    یذات
عـدالت و صـلح در جهـان    ، يآزاد مبنـاي  ي راخانواده بشر ياعضا یتمام ینشدن سلب

ی حقـوق مـدنی و سیاسـی نیـز کشـورهاي      الملل بیندر مقدمه میثاق  .قلمداد کرده است
کـه  انـد   اذعـان کـرده  ، اسـت  افزون بر آنچه در مقدمه اعالمیه جهانی آمـده ، طرف میثاق

رو  ازایـن  گیـرد؛  مـی سرچشـمه  از حیثیت ذاتی شـخص انسـان   ، عدالت و صلح، آزادي
 بـه  و احتـرام  تید بـا انسـان  یبا، اند شده خود محروم ياز آزاد هک يافراد هیلک نسبت به«

ـ  تیثیح ـ نبا سکـ  چیهـ « و» ردکـ رفتـار   انسـان  شـخص  یذات ،  یخصوصـ  ید در زنـدگ ی
ـ یقرار گ قانونیغیر مورد مداخالت، اتباتکا می و اقامتگاه خانوادگی نبایـد   نیرد و همچن
ی حقـوق مـدنی   الملل بینمیثاق » (صورت گیرد یرقانونیغ او تعرض تیثیو ح به شرافت
  .)17ماده  ،و سیاسی

اعالمیـه جهـانی    ــ  توان در اسناد حقوق بشري نمی را» کرامت« طبیعی مفهوم طور به
؛ یافـت  ــ  1هـا  کنوانسـیون دیگـر  میثـاقین و  ، اعالمیه اسـالمی حقـوق بشـر   ، حقوق بشر

 روشن خواهد ساخت که آیا رویکردهاي دینـی و ، کلیديواژه بررسی این  دلیل همین به
توان حقوق بشـر را بـر    می ند؟ چگونه و به چه میزانا یکسان» کرامت انسان« دینی بهغیر
  توجیه کرد؟» کرامت انسان« پایه

                                                      
کنوانسیون رفع کلیـه اشـکال   م)، 1965 دسامبر 21( ی رفع هرگونه تبعیض نژاديالملل بینکنوانسیون . 1

هـاي   کنوانسیون منع شکنجه و دیگـر رفتارهـا یـا مجـازات    و م) 1979دسامبر  18( تبعیض علیه زنان
  م).1984 دسامبر 10( انسانی و ترذیلی، غیررحمانه بی



  به رابطه کرامت انسان و حقوق بشر ینینگرش د  
43

 

  معناي کرامت. 1
شـرافت در   معناي بهیا  ؛رود کار می در دو معنا به» م، ر، ك«ماده  ،فارس ابندر نظر 

 بنـد  گردن معناي بهیا  ،)شرافت اخالقی( شرافت در خلقیاتو ) شرافت نفسانی( نفس
 رَمکـ زمانی که خداوند متصـف بـه   ، برخی اعتقاد به .)172ص، 5ج، 1404 ،فارس بنا(

 وصـف انسـان قـرار   رَم کـ  هنگامی که و 1بیانگر احسان و انعام آشکار اوست، شود می
ي هرچیـز . گـردد  است که از او ظاهر میاي  پسندیدهخوي و کردار  معناي به ،گیرد می

خداونـد از  . شود می رَمکمتصف به ، که در صنف خود شرافت داشته و پسندیده باشد
 و قول کـریم ) 77 :واقعه( قرآن کریم ،)26 :دخان( مقام کریم ،)10 :لقمان( زوج کریم

 ،میکـر  ترتیـب  ؛ بـدین )707ص ،1412، راغـب اصـفهانی  ( یاد کرده است) 23  :اسراء(
را درخـود جمـع    پسـندیده و  یکه اوصـاف سـتودن   است یا کسی يزیچ يبرا صفت

در  ولـی ، شـود  می اطالق ها انسان بر حقیقتن صفت دریا .م استیو متضاد لئکند  می
 .)77ــ 75ص ،12ج ،1404، منظور ابن( رود میکار  بهز یشتر و درخت ن ،ف اسبیتوص

 درمجموع. شود گفته می» حجارالکریمهاأل«هاي نفیس و قیمتی  در زبان عربی به سنگ
 معنـاي  بـه همسان شرافت و منزلت واالست و تکـریم انسـان   » کرامت«توان گفت  می

  .باشد بزرگذاشت وي می

 و مبناي کرامت منشأ. 2

، کـریم  تصریح قرآن به و بودهاز کرامت  مند بهرهانسان موجودي ، در فرهنگ اسالمی
  :اعطا شده استاین کرامت از ناحیه خداوند به او 

 و کلَقَدننَا بیرَّم و مآد ف ملْنَاهمیح رِ وحالْبرِّ ونَ الطَّ الْبم مقْنَاهزیرو اتلَى  بع مکفَضَّلْنَاهـ ث  رٍی
                                                      

: آمـده اسـت  » جواد کـریم « درمورد خداوند تعبیر ،ازجمله دعاي افتتاح ماه رمضانبسیاري در موارد . 1
نظـر   ). بـه 109، ص3ج، 1407، طوسـی » (نَّک جواد کرِیمفَارحم عبدك الْجاهلَ و جد علَیه بِفَضْلِ إِحسانک إِ«

 یول، ادیز ایکم باشد ، نفس است بیبخشش با ط، مرَاست که کَ نیجود و کرم ا انیتفاوت ماي،  عده
اسـت کـه    یجـواد کسـ  انـد   گفته. همچنین نباشد اینفس باشد  بیچه با ط ،است ادیبخشش ز، جود

 ).170ص، 1421، يعسکر( بخشد میپرسش بدون  میکر یول ،کند یعطا م، درخواست يازا در
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 میسوار کـرد  یو خشک ایو بر در میدیما فرزندان آدم را کرامت بخش :الًیتَفْض خَلَقْنَا ممنْ
 ي دادیمبرتر شیاز مخلوقات خو ياریبر بسآنان را و  یمداد يروز زهیپاک يزهایو از چ

  .)70(اسراء: 
است که همواره مستند کرامت انسـان و مبنـاي شناسـایی    اي  ین آیهتر مهم آیه مذکور

باورنـد کـه    برخـی مفسـران بـراین   . گرفته است حقوق بنیادین براي همه افراد بشر قرار
 یعنی نـوع انسـان   ؛ها انساننه فرد فرد  باشد، میکرامت مذکور در آیه ناظر به نوع انسان 

 دارد نیـز را ) کرامـت اکتسـابی  ( دیو شایستگی کرامت زا است کریم خلق شده نفسه فی
دیدگاه باشد و معتقـد  درمورد این اي  اگر مناقشه .)95و  18صص ،1366، جوادي آملی(

 یین کرامتـ چن ازآنجاکه، شرافت و کرامت دارند ،اند که انسانرو  ازآن ها نانساباشیم همه 
 خداونـد  ازسـوي که تکـریم انسـان   شود  مطرح میپرسش مهم این ، موهبت الهی است

هـاي کرامـت انسـان را     همؤلفـ چه امـوري   دیگر عبارت بهچگونه صورت گرفته است و 
بـه ایـن   ، سـوره اسـراء   70آیـه  عموم مفسـران در تفسـیر    خوشبختانه. دهند تشکیل می

بـه نـوعی    باره درایني آنان ها دیدگاهتوان با تأمل در  میرو  ازاین ؛اند موضوع ورود کرده
  .قرآنی دست یافت شناسی انسان

  ها اي از توانمندي مجموعه. 2ـ1
و تکـریم    سراغ امتیـازي از امتیـازات انسـان رفتـه     بههریک پیشگامان تفسیر قرآن 

 ضـحاك ، بـودن  عاقـل  عبـاس  ابنمثالً  ؛اند خداوند را به آن مرتبط دانسته وسیله بهانسان 
ـ تنـوع غـذاها و لذا   اسـلم  زیـدبن  ،بودن زیبا یمان، بودن قامت راست عطاء، بودن ناطق ، ذی

بعثت پیامبر ازمیـان مـردم را دلیـل     کعب محمدبن موجودات و دیگرتسلط بر  جریر ابن
، برخـی مفسـران   .)112ص، 8ج، 1415، آلوسـی (انـد   شرافت و کرامت انسان دانسـته 

را » آدم یرَّمنَا بنکلَقَد و « و آیه شریفه  کرامت انسان را برخاسته از همه این موارد دانسته
  :دان معنا کرده گونه این

تدبیر امر معاش و معاد و تسـلط  ، قامتی راست، زیبایی، نطق، عقل واسطه بهفرزندان آدم را 
، فـیض کاشـانی   /338ص، 2ج، 1412، طبرسـی ( گرامی داشتیم، حیواناتبر زمین و سایر 

  .)1372ص، 2ج، 1422، زحیلی /271ص، 6ج، 1419، مدرسی /205ص، 3ج، 1415
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بـر حیوانـات    انسـان افزون بر اینها به مـوارد دیگـري از امتیـازات     بعضی دیگر
انـد   قدرت بر صناعت و ویژگی غـذاخوردن بـا انگشـتان نیـز اشـاره کـرده       همچون

 اهللا درنظر آیت .)449ص، 7ج ،1368، قمی مشهدي /293ص، 10ج، 1364، قرطبی(
 گونـه  هـیچ در انسان جمع است و  ها نعمتن یاهمه ه کروشن است ، مکارم شیرازي

ن مخلوق بـزرگ بـا   یداشت خدا نسبت به ایگرام ؛ بنابراینندارندیکدیگر تضادى با 
 .)198ص، 12ج، 1371، شـیرازي مکـارم  ( صـورت گرفتـه اسـت   ن مواهـب  یهمه ا

یی چـون  هـا  ویژگـی ؛ یافـت ي وي ها ویژگیسرّ تکریم انسان را باید در  حقیقتدر
حامـل رسـالت و   ، او سرور زمـین ؛ قدرت بر تنوع در رشد و خالقیت و علم ،عقل
  .)178ص، 14ج ،1419، اهللا فضل( است اهللاۀخلیف

خداوند را  ازسويتوان نفی تکریم انسان  از برخی آیات دیگر نیز می، در نقطه مقابل
  :استظهار کرد در اموري چون توانگري مالی

ـ ینَعّمه فَ رَمه وکفَأَمّا الْإِنْسانُ إِذَا ما ابتَلَاه ربّه فَأَ ـ أَ یقُولُ ربِّ کـه   یامـا انسـان هنگـام    :رَمنِک
 ]و شـود  یمغـرور مـ  [ بخشد یو نعمت م کند یاکرام م، شیآزما يپروردگارش او را برا

  .)15(فجر:  داشته است! یپروردگارم مرا گرام: دیگو یم
نوعی اکرام ظـاهري و درجهـت   ، خداوند ازسويهاي مادي  بخشش گونه ایندرواقع 

خداوند  ازسوياز آن برداشت تکریم واقعی ، ي ناآگاهها انسانولی  ،آزمودن انسان است
ـ إِذَا ما ابتَلَـاه فَقَـدر علَ   ...« امتحان يبراهرگاه  ،کنند و بر اساس همین تصور نادرست می ه ی

پروردگـارم مـرا    گوید: ، میردیگ را بر او تنگ  ي انسانروزخداوند : أَهانَنِ یقُولُ ربِّیرِزقَه فَ
تکـریم و تـوهین دائرمـدار بخشـش یـا عـدم        که درحالی ،)16: فجر( »خوار کرده است

  .بخشش مادي نیست

  عقل. 2ـ2
انـد   انسـان پیونـد زده  بـودن   و نـاطق بودن  به عاقل فقطتکریم را برخی  دیگر ازسوي

بـا اعطـاي    صـرفاً  ها انسانتکریم ، طباطباییعالمه نظر  به .)242ص، 3ج ،1413، شیبانی(
 .را از غیرشان ممتاز ساخته اسـت  ها انسان، عقل واسطه بهداوند خ و عقل صورت گرفته

آنچه را مفسران  اساس ؛ برایندهد ز مییحق را از باطل و نیک را از بد تمی انسان ،عقل با
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قامـت  ، نطـق  واسـطه  بـه یا در روایت گفته شده است که خداوند انسـان را  اند  ذکر کرده
دات و بعثت پیامبر موجو دیگرتسلط بر ، زیبایی، خط، خوردن با دست، انگشتان، راست

، 13ج، 1390، طباطبـایی ( همـه ازبـاب تمثیـل اسـت    ، گرامی داشـته اسـت   از میان آنان
نطق ، هایی چون تشخیص حق از باطل و خوب از بد توانمندي دیگر عبارت به ؛)157ص

. عاقـل باشـد   انسـان  شـود کـه   محقـق مـی   یزمـان ، سلطه بر دیگر موجودات ،و نگارش
 بات ویرزقْنَاهم منَ الطَّ الْبرِّ والْبحرِ و یحملْنَاهم ف آدم و یرَّمنَا بنکلَقَد و « :آیه شریفه دیگر ازسوي

از تکریم انسان در ابتدا و از تفضـیل او بـر بسـیاري    » الًیتَفْض خَلَقْنَا ممنْ رٍیثکفَضَّلْنَاهم علَى 
ي الهـی  منشـأ هرچند ، ي از این دو موهبتمند بهره .مخلوقات در انتها سخن گفته است

گیـرد،   مـی که با اعطـاي عقـل صـورت    است موهبتی مختص انسان » تکریم« ولی ،دارد
بـا ایـن تفـاوت     ؛ناظر به موارد مشترك میان انسان و حیوانات است» تفضیل« که درحالی

اشـتراك در  ماننـد   ؛برخورداري بیشتر و بهتري نسـبت بـه حیوانـات دارنـد     ها انسانکه 
تصرفات حیوانات در این موارد در شکل سـاده و  . مسکن و تولیدمثل ،پوشش ،خوراك

 ،استفاده انسـان از خـوراك   که درحالی ،بسیط و بدون تغییر و تحول در طول زمان است
 گرایانـه اسـت   پیچیـده و همـواره تحـول   ، بسـیار متنـوع  ، ر موارد، مسکن و دیگپوشاك

 کنـد  برخالف تفضـیل کـه مفهـومی اضـافی و نسـبی را افـاده مـی        ترتیب ؛ بدین)همان(
جعل شـرافت بـراي   ، تکریم ،)ي بیشتر و بهتر از تمتعات در مقایسه با حیواناتمند بهره(

دیگـر  مقایسـه بـا    گونـه  هـیچ و بدون  ـ نفسه فی شخص انسان است و خداوند انسان را
  .کرامت و شرافت بخشیده است، عقل واسطه به ـ  موجودات

  عقل و فطرت. 2ـ3
 ،در تکَـون آن » عقـل « کرامـت انسـان و محوریـت    بارهدررا  طباطبـایی دیدگاه عالمه 

. کرامـت دارد ، این گزاره بیان کرد که انسان به این دلیل که عقـل دارد  صورت بهتوان  می
توان تنها عامل و مؤلفـه   نمی عقل را رسد مینظر  به، ولی این سخن هرچند صحیح است

فطـرت انسـانی نیـز    ، در فرهنگ قرآن و ادبیات دینـی . آورد انسان به شماربراي کرامت 
براي کرامت انسان است و اساساً هویت انسـانی بـا آن گـره خـورده      يعامل مهم دیگر
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  :فرماید می خداوند. است
هجو مکفَأَق لدیلنینِ حالَّت اللَّه طْرَتلَ یفًا فع یفَطَرَ النَّاسدا لَاتَبیه خَلْقِ اللَّـهپـس روى   :لَ ل
ایـن فطـرت و سرشـتی اسـت کـه خداونـد        .متوجه آیین خالص خداوند کـن خود را 

  .)30(روم:  را بر آن آفریده است ها انسان
خلقتـی   خلقـت انسـان   ،دیگـر  ازسويو فطرت الهی  سو ازیکدر سایه موهبت عقل 

 »مٍیأَحسـنِ تَقْـوِ   یخَلَقْنَا الْإِنْسانَ فلَقَد «: شکل ممکن صورت گرفته استن یدر بهتر ممتاز و
کـرده   نـوع کـریم یـاد    عنـوان  بهخداي سبحان انسان را ، درنظر برخی مفسران .)4: تین(

: فرمایـد  گونـه مـی   ایـن از بیان آفـرینش و افاضـه روح الهـی بـه او      پسهمچنین . است
»كق فَتَبارنُ الخالأَحس هـاي دیگـر بـا     حیـوان ، در سایر شـئون  وگرنه ،)14: مؤمنون( »نَیاللَّه

، 1366، جـوادي آملـی  (انـد   شـریک  ...جنـین و  ،مضغه ،علقه ،تطور نطفه ازلحاظانسان 
عـالوه   نسانادر سرشت  است. ترکیبی از طبیعت مادي و فطرت معنوي، انسان .)18ص

نهـاده  وتى کـ عنصـرى مل  ـ هست اتوانیو ح اناهیگ، اته در جمادک ـ بر عناصر مادى
و توانـایی درك  انـد   داراي وجـدان ، در حالت طبیعـی  ها انسانهمه رو  ؛ ازاینستشده ا

سوگند به نفس انسان  :تَقْواها فَأَلْهمها فُجورها و ما سواها نَفْسٍ و و: «دارندرا  ییبایو ز یزشت
 ریدر تسـخ  ییتوانا .)8ـ7: شمس» (ردکها را به او الهام  کیها و پا کیه ناپاک ،و اعتدال آن

: دهرر.ك: ( آزادي و قدرت انتخاب مسیر سعادت یا شقاوت ،)13: جاثیهر.ك: ( عتیطب
ـ نها بـی  ارتبـاط بـا ذات   سـایه در فقط انسان اینکه  یی وگرا کمال ،)3ـ2 بـه   خداونـد  تی

ر.ك: ( و جانشینی خداونـد  اللهیۀخلیفو نیز نیل به مقام ) 28: رعدر.ك: ( رسد آرامش می
دو  انـد؛  تحقـق یافتـه  » فطـرت «و  »عقـل « بـدیل  بی در پرتو دو نعمتگی هم ،)30: بقره

  .آنها انسان را تکریم کرده است واسطه بهنعمتی که خداوند 
کرامـت انسـان    منشـأ توان مبنا و  را می» فطرت« و» عقل«، قرآن ازدیدگاه ترتیب بدین

ـ ، خداوند با دراختیارگذاشتن این دو ابزار مهم شناخت. آوردشمار  به ه انسـان کرامـت   ب
درست باشد فرض اگر این  .گذاشته است اختیار اورا دراي  هاي ویژه توانمندي ،بخشیده

این گزاره نیز صحیح خواهـد  ، ي از عقل و فطرت استمند بهره دلیل بهکه کرامت انسان 
کرامـت انسـانی   ، اقـدام کنـد   بر خالف حکم عقل و فطرت الهـی خـود   هرکسبود که 
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  :گوید می مطهريشهید . خواهد دادخویش را از دست 
جاسـت کـه زبـان بـه تعبیـري       اما در دو سـه ، دارداي  مؤدبانهبسیار قرآن همواره لحن 

 کـار  عقل خود را بـه ، یکی آنجایی است که بشر ؛نوعی دشنام است گشاید که تقریباً می
  .)136ص، 1379، مطهري( گیرد نمی
  دو آیه ذیل است:ناظر به  مطهريشهید سخن 
کـران و  ، بدترین جنبندگان نزد خداوند :عقلُونَینَ لَایم الَّذکشَرَّ الدواب عنداللَّه الصم الْب إِنَّ

  ).22(انفال:  کنند نمی که تعقلهایی هستند  الل
الَّذ اللَّهنْدع ابوال نَیإِنَّ شَرَّ الد منُونَؤیکَفَرُوا فَه55(انفال:  م(.  

ـ  کلَقَد و « توان به مقتضاي دیگر میاز منظري  ننَـا بیرَّم مرا » کرامـت « قـوام و دوام  ،»آد
تا زمانی که عنـوان   اساس براین ؛ماندن دانست و انسانبودن  »انسان« دائرمدار قوام و دوام

کرامت وي نیز پابرجا خواهد بود و اگر بر اساس مبـانی و  ، انسان بر شخصی صدق کند
کـه  اي  گونه به ،شخص یا اشخاصی از هویت انسانی خود فاصله بگیرند، معیارهاي دینی

شـامل  ، دارداختصـاص   ها انسانکرامتی که به  طبیعی طور به، نتوان نام آدمی بر آنها نهاد
عقـل و   همچـون آدمیـان از ابزارهـایی    که درصورتی. این دسته از اشخاص نخواهد شد

 نـد ا حیوانات دارند؟ آنان حیواناتیتفاوتی با راستی چه  هب، درستی استفاده نکنند فطرت به
 یو شـهوات نفسـان   یمـ یبه يقواسوي  به ،برتافته يرو، هرچه مقتضاي عقل استکه از 

قـرآن در یکـی از   . شان حیوانی است شان انسانی و سیرت صورتاینان  .اند یافتهگرایش 
بلکه  ،حیواناتداند که همچون  دوزخیان را کسانی می، شدیدترین تعابیر نکوهشی خود

  :ندا از آنانتر  پست
 نَّمهجأْنَا لذَر کلَقَدالْإِنْسِیثنَ الْجِنِّ ورًا م ،ملَه ونَیلَا قُلُوبا فْقَهبِه و ملَه رُونَیلَا نٌیأَعصا  ب بِهـ و 

مونَیلَا آذَانٌ لَهعما سبِه ،امِک کأُولَئلْ الْأَنْعب مـ ، أَضَلُّ ه کأُولَئ  ـملُ  هقـت یو درحق :ونَالْغَـاف 
ه بـا آن  کـ ى دارنـد  یهـا  دل ]هک[چرا میا دهیان را براى دوزخ آفریان و آدمیارى از جنّیبس

ى دارنـد  یهـا  و گوش نندیب ه با آنها نمىکو چشمانى دارند  نندک افت نمىیق را] دری[حقا
ـ آنـان هماننـد چهارپا  . شـنوند  ه با آنها نمىک ] آنهـا همـان   ![آرى ترنـد  گمـراه ه کـ بل ،انی

  .)179(اعراف:  ندا ماندگان غافل
ــههمــین حقیقــت  ــه ب ــر م يدیگــر گون ــه امی ــانؤدر نام ــدارش  علــی من ــه فرمان ب
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  :بازتاب یافته است در بصره حنیف بن عثمان
ه کـ وان پـروارى  یـ چونان ح ؛زه مرا سرگرم سازدکیذ و پایه غذاهاى لذکام  ده نشدهیفرآ

م کردن شـ کردن و پیه شغلش چرکوان رهاشده یا چون حی خوردن تمام همت او علف
  .)45ن، البالغه نهج( خبر است نده خود بىیو از آ بوده

آیـاتی از قـرآن   « برخی معتقدند:، چنین رویکردي در ادبیات قرآنی و حدیثی رغم به
داللـت روشـنی بـر زوال    ، ارجی کـافران و اعمـال و رفتـار آنهاسـت     بی مجید که بیانگر

روشن است که ایـن آیـات و    .)617ص، 1384، نوبهار» (کند نمی کرامت از آنان وصف
بر زوال انسانیت انسان ، دنداشته باشداللت از آنکه بر زوال کرامت انسان  پیش، احادیث
  .موضوع کرامت منتفی شده است دارند و در چنین وضعیتی دیگر اساساًداللت 

کرامت بار معنـایی  ، دریافت که در فرهنگ دینیتوان  روشنی می با نگاهی به احادیث به
انسـانی   »کـریم «. شـوند  به دو دسته کریم و لئیم تقسـیم مـی   ها انسانرو  دارد؛ ازاینخاص 

ـ الْ«: پـاکیزه و وارسـته باشـد   ، هر عیبیاست که از حرام اجتناب کند و از  ب   مـنْ   میرِک   تَجنـَّ
نِ الْعع تَنَزَّه و ارِمح280ص، 11ج ،1408، نوري /88ص ،1410، مى آمدىیتم( »وبِیالْم(.  
و  سودمندتر از عقـل اي  هیچ سرمایه«: است که فرمودنقل شده  علی از امیر مؤمنان

تر از خودبینی و هیچ عقلی چون دوراندیشی و هیچ کرامتـی چـون    ترسناك هیچ تنهایی
داللـت دارد کـه کرامـت واقعـی      روشنی بهاین سخن  .)113ح، البالغه نهج( »تقوا نیست

، میالد پیامبر اسـالم  علیحضرت است که  گونه اینبدون تقوا حاصل نخواهد شد و 
 ).1البالغـه، خ  (نهـج  »لَادهیماً میرِک« :کند شده را با وصف کریم یاد می برترین انسان آفریده
کند تکریم می گونه را این یشانربرکتش نیز او در پایان زندگی پ:  

ا و رغـب بِـه عـنْ    یدارِالدنْ  عنْ  رَمهکلَه ما عنْده و أَ یه و رضلقَائ م اخْتَار سبحانَه لمحمدثُ
و جـوار خـود را    کرد اریاخت محمد يرا برا شئآنگاه لقا :ماًیرِکه یمقَامِ الْبلْوى فَقَبضَه إِلَ

او فردوس اعـال را   يو برا به او اکرام نمود ایدن نیاز ا با فراخواندنش .دیاو پسند يبرا
ـ  خـود  يسـو  بـه  مانـه یرا کر و او دیـ برگز ها یسخت به ابتالئات وبودن  نیقري جا به ردب 

  .)1البالغه، خ (نهج
بـه آن بـود    اهللا توان استنباط کرد که تکریم رسول می »ایدارِ الدنْ  عنْ  رَمهکو أَ«از تعبیر 

  .که آلوده به دنیا و عالم طبیعت نشد
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 اقسام کرامت. 3

کـه اعطـایی    »کرامت عام تکـوینی «: داراي دو نوع کرامت است قرآن ازدیدگاه انسان
  .»کرامت خاص اکتسابی«است و 

  کرامت عام تکوینی. 3ـ1
 Inherent( از آن بـه حیثیـت ذاتـی   در ادبیات حقوق بشري که تکوینی  عام کرامت

Dignity ( هـیچ اسـتثنایی   و بـی بـودن   انسانصرف  به ها انسانتمامی  به شده است،تعبیر 
در آن  ...سیاسـی و ، و وضعیت اجتماعی مذهب، جنسیت، نژاد، زبان، و رنگ تعلق دارد

امـري حقیقـی و   دانـد کـه    کرامت انسان را موهبتی الهـی مـی   کریم قرآن. ی نداردتلادخ
توانـد بـا وضـع     نمـی ی هیچ حکومت دلیل همین به ؛ينه اعتباري و قرارداد ،وجودي است

نساء بر سـه نکتـه   سوره  70ه یآ. دهد مورد تهدید یا خدشه قرارکرامت انسان را ، قانون
  :داللت دارد روشنی به

  .برده است کار را به» ءادم بنى رَّمنَاک« تعبیر کریم زیرا قرآن ؛خدادادي است، این کرامت .1
 ها انساندر مقام امتنان به عموم  هیآ، است» آدم یبن«، هیدر آ میمتعلق تکر ازآنجاکه .2

و  یبـه کرامـت خـاص الهـ     از آنـان  ینظر از اختصاص برخ با قطع ـ کرامت عام یعنی ـ
فاسـقان   وکـافران  ، شامل مشرکان خداوند میتکر نیبنابرا ؛است يمعنو لتیقرب و فض

  .)156ص، 13ج، 1390، ییطباطبا( شود می زین
  .است دیگر برتري انسان بر موجودات، الزمه این کرامت اعطایی و امتنانی .3

هاي مهم در مقوله کرامت اینکه کرامت مـورد بحـث از چـه سـنخی      پرسشازجمله 
توان کرامت تکوینی را مرادف کرامت ذاتی دانست؟ برخی با استناد به این  آیا می ؟است

 ــ  دیگـر  مقایسـه بـا موجـودات    گونه هیچو بدون  ـ نفسه فی سخن که خداوند انسان را
 ،)157ص، 13ج، 1390، طباطبـایی ( کرامـت و شـرافت بخشـیده اسـت    ، عقل واسطه به

  :اند استظهار کردهگونه  این
سندي طبیعی براي حقوق طبیعی انسـان  ، در اندیشه عالمه طباطبایی کرامت ذاتی انسان

از یک نوع شخصیت ذاتی قابـل احتـرام و کـریم    ، رو که انسان است بوده و انسان ازآن
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  .)92ص، 1397، پناه و سیفی نصرت( برخوردار است
» نفسـه  کرامـت فـی  « که خداوند به انسـان  طباطباییباید توجه داشت این بیان عالمه 

مفهومی غیـري  ، تکریم یابد. میمعنا  ذیل مقایسه ایشان میان تکریم و تفضیل، داده است
انسـان  غیر مقایسه بـا ، که در تفضیل درحالی ،بلکه مفهوم آن نفسی است ،و اضافی ندارد

 تعبیـر  رسد برداشـت کرامـت ذاتـی از    مینظر  بهرو  ازاین ؛نه خود انسان شود، میمطرح 
 تـوان رد  نمـی  با مراجعه به نصوص دینی نیز .برداشتی ناصواب است ،»نفسه کرامت فی«

  .دست آورد به» کرامت ذاتی« پایی از
) 617ص ،1384، نوبهـار ( پنداري کرامت تکوینی با کرامت ذاتی همسان دیگر يازسو

 ،زیبا و عاقل خلق شـده باشـد  ، تواند تکویناً سالم زیرا موجودي می ؛نیز محل تأمل است
 ذاتـیِ  اگر امـري  که درحالی ،زیبایی و عقل خود را ازدست بدهد، یلی سالمتدال ولی به

نبودن ایـن دسـته از امـور     دلیل دیگر بر ذاتی. بود انفکاك آن محال خواهد، چیزي باشد
و برخـی  انـد   این واقعیت که برخی زشـت . نسبت به آنهاست ها انسانتمایزات ، تکوینی

 ،زیبـایی  ،دهـد کـه زشـتی    به خودي خود نشان می، و برخی معلولاند  برخی سالم، زیبا
هرچند به تکـوین   ؛نستدا ها انسانتوان از امور مرتبط با ذات  نمی سالمتی و مریضی را

. نه ذاتـی  ،اند این دسته از امور تکوینی دیگر عبارت به و مرتبط استکامالً و خلقت آنان 
کرامت انسانی را به کرامت ذاتی و اکتسـابی  اگرچه  محمدتقی جعفرياندیشمندانی چون 

  :اند در تبیین کرامت ذاتی گفته ،اند تقسیم کرده
جهت ارتکاب  که با اختیار خود به مادامی ها انسانکرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه 

از ایـن صـفت   ، به خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران آن را از خـود سـلب نکننـد   
  .)279ص، 1370، جعفري( شریف برخوردارند

منوط بـه  و دوام کرامت ذاتی را  داند میکه ایشان کرامت ذاتی را قابل سلب امر  این
دهـد کرامـت ذاتـی مصـطلح را قصـد       نشان مـی ، کند عدم ارتکاب خیانت و جنایت می

 ؛اسـت بـودن   قابل سـلب غیر وبودن  ناپذیر انفکاك معناي بهزیرا مفهوم ذاتی  ؛نکرده است
خواهـد بـود کـه در هـیچ حالـت و       گونـه  صورت معناي کرامت ذاتی انسان ایـن  دراین

با منطوق صـریح آیـه    تنها نهچنین برداشتی  .اهد شدکرامت از انسان سلب نخو موقعیتی
حرمـت و  ، تبهکاران و جنایتکـاران ، حکم عقل بلکه به ،سوره اعراف در تضاد است 179
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  .اند کرامت خود را از دست داده
کـار   بـه را بـراي انسـان   » کرامت ذاتی« تعبیر ،توان با تسامح میدرحالت طبیعی  !آري

؛ اسـت  تـر  مناسـب  »کرامـت تکـوینی  «تعبیـر  ، فرهنگ دینـی رسد در  مینظر  بهولی  ،برد
است و اعطـاي ایـن کرامـت چیـزي جـز      الشمول  عام ها انسانکرامتی که نسبت به همه 

  .ي از امتیاز عقل و فطرت نیستمند بهرهخلقت ویژه انسان و 

  کرامت خاص اکتسابی. 3ـ2
ـ تقو ریدر مس است که با تالش ییها انسان ژهیو کرامت خاص اکتسابی، شـرافت   تی

تقـرب  به خـدا  ، نفس هیدارند و با تخلق به تقوا و تزک گام برمی شیخو یانسان تیو هو
همـت و  ، تـالش میـزان   به رایزدارد؛  گوناگونمراتب ، نوع کرامت نیا یابند. می يشتریب
 جهاد در راه خدا ،)9: زمر( اموي چون دانش، قرآن ازدیدگاه. دارد یهر فرد بستگ اقتیل
از کرامـت و  ، ي باتقواترها انسانآورد و  براي انسان کرامت ثانوي می، و تقوا) 95: نساء(

ـ را در آ یکرامـت اکتسـاب   بـاره سخن در نتری روشن. شرافت بیشتري برخوردارند  13 هی
  :دیدتوان  سوره حجرات می

ـ قَبائـلَ لتَعـارفُوا إِنَّ أَ   و م شُـعوباً کجعلْنَا أُنثَى و ر وکم منْ ذَکها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَایا أَی م کرَمک
لـه  یو شـما را ملـت ملـت و قب    میدیاز مرد و زنى آفر اما شما ر !اى مردم :مکعنْداهللاِ أَتْقَا

ن شـما  یقت ارجمندتریدرحق. دینکى متقابل حاصل یگر شناسایدیکم تا با یدیله گردانیقب
  .ن شماستیزگارترینزد خدا پره
همان کرامت ، آید میدست  بهانتخاب و با تالش انسان  ،اختیار توأم بااین کرامت که 

شـود و در قـبض و بسـط حقـوق      بر یکدیگر می ها انساناکتسابی است که سبب امتیاز 
هاي کرامت تکوینی با کرامت اکتسـابی را   تفاوت. کند نقش تام و تمامی ایفا می، اکتسابی

  :فهرست کرد ذیل صورت بهتوان  می
آن را  انسـان خـالق  ، بدون دخالت انسـان  یعنی ؛ارادى استغیر تکوینی رامتک. یک

  .است ارىیاخت و ارادى، تسابىکا رامتک ولی ،داده است اختیارش قراردر
 افـراد  بـه  تسـابى کا رامـت ک ولـی  ،ردیـ گ دربرمى را ها انسان همه تکوینی رامتک. دو
  .دارد اختصاص خاصى
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  باشد. ها انسانگذاري  مالك ارزشتواند  نمی عمومیتش دلیل به کرامت تکوینی. سه
 کرامت اکتسابی و هویـت  قوام و دوام تابع، تکوینی رامتکقوام و دوام . چهار

  .است انسانى

  آثار کرامت انسان. 4
گویی به ایـن پرسـش    معنا، مبنا و اقسام کرامت، باهدف پاسخ موردمالت پیشین درأت

آثار حقـوقی مترتـب سـاخت. ایـن موضـوع      ، کرامت انسان بر توان یم ایآمهم است که 
  قابل بررسی است.المللی و اندیشه دینی  ازمنظر اسناد بین

  المللی آثار بر مبناي اسناد بین. 4ـ1
تصـریح اعالمیـه جهـانی     به. مبنا و خمیرمایه حقوق بشر معاصر است، کرامت انسان

ـ لک یکرامت ذات ییشناسا« :حقوق بشر سـان و  یکو حقـوق   يخـانواده بشـر   يه اعضـا ی
، انصـاري » (دهـد  می لکیعدالت و صلح را در جهان تشي، اساس آزاد، ر آنانیناپذ انتقال
اعالمیه ماده  نخستیندر ، اساس دو حق بنیادین آزادي و برابري برهمین ؛)62ص ،1395
آینـد و ازلحـاظ کرامـت و     دنیا می همه افراد بشر آزاد به: «شده استصورت تأکید  بدین

اعالمیـه   1 هاز بنـد الـف مـاد    بخشـی مطابق  جهت و درهمین» برابرند یکدیگرا حقوق ب
ولیت ئاصـل شـرافت انسـانی و تکلیـف و مسـ      همـه مـردم در   ..«. :اسالمی حقوق بشر

بدون هرگونه تبعیضی ازلحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یـا اعتقـاد دینـی یـا      ،برابرند
  .)4ص ،1372، ناصرزاده» (وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره

، حیثیت و شرافت ذاتـی مطـرح اسـت    عنوان بهی حقوق بشر الملل بینآنچه در اسناد 
 اعتبـار  به فقط این است که انسان و روح حاکم بر آنباشد  میي الهی منشأحیثیتی بدون 

ـ از ا يو يد مانع برخـوردار ینبا یو عارض یر خارجودارد و ام یحقوق بودنش انسان ن ی
نسبت بـه ایـن دسـته از    ، بودن رف انسانص بهی هر انسان دلیل چه راستی به هب .شودحقوق 

 مـذکور  يهـا  شود؟ مفروض اسناد این است که حق حق شمرده می ذي ،هاي بنیادین حق
و  جهـانی  دلیـل  همـین  بـه  ؛انـد  شـده  شـناخته  رسـمیت  به و هیتوج یانسان رامتک هیپا بر
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در ایـن نظـام حقـوق    . ندآور الزام ها ها و ملت فرهنگ، ها براي همه دولت ،بوده جاودانی
، بالمـآل ، ازبین برد یا سـلب کـرد  ، توان انکار کرد بودن را نمی دلیل که انسان این به« :بشر

گران  ترین شکنجه آشام حتی خون جان دانلیباور  به. قابل سلب استغیر حقوق انسان نیز
اسـناد   .)74ص ،1380، شـریفی طرازکـوهی  » (نـد ا باز انسان، ها ترین قربانی و تحقیرشده

اند و به معنـا   مبناي حقوق بشر تأکید کرده عنوان بهبه کرامت فقط  ی حقوق بشرالملل بین
در چنــین وضــعیتی رویکردهــاي پوپولیســتی و . انــد و مبنــاي خــود کرامــت نپرداختــه

و  دهنـد  مـی شعارگونه جاي خود را به تأمالت خردورزانـه در مباحـث حقـوق بشـري     
آن سـوء   دنبـال  بـه ناصـواب و   يهـا  برداشـت » کرامـت انسـان  « دواژهیاز کلگمندانه سو

نقـد مبنـایی    باره دراینها  یکی از بایستهرو  ازاین ؛شده است فراوانی يهاي ناروا استفاده
  :چنین رویکردهایی است

حقوقی بـراي انسـان گشـته و او را از اسـب و گـاو و       منشأآن حیثیت ذاتی انسانی که 
جاسـت کـه یـک تنـاقض واضـح میـان        چیست؟ همین ،گوسفند و کبوتر متمایز ساخته

دیگـر   طرف و ارزیابی انسان در فلسـفه غـرب ازطـرف    اساس اعالمیه حقوق بشر ازیک
. اسـت هاست که انسان از ارزش و اعتبـار افتـاده    سال ،در فلسفه غرب. گردد نمایان می

شد و ریشه همه آنهـا در   سخنانی که در گذشته درباره انسان و مقام ممتاز وي گفته می
هاي فلسفه غربی مورد تمسـخر و تحقیـر قـرار     امروز در اغلب سیستم، زمین بود مشرق

  .)137ص، 1390، مطهري( گیرد می
نویسندگان اعالمیه جهانی حقـوق   با نگرشی منصفانه مطهريشهید رغم اینکه  به

 ،کنـد  تمجید می لحاظ اصل چنین اقدامی و نیز محتواي بسیاري از مواد آن بشر را به
ی در اعالمیـه بـا حیثیـت ذاتـی     هـای  سختی در شگفت است که چگونه چنین حق به

غربیـان درسـت در نقطـه مقابـل کرامـت و       که درحالی، انسان پیوند داده شده است
  اند: حیثیت انسان حرکت کرده

به حیثیت ذاتـی انسـان لطمـه وارد شـده و مقـام       ،نجاکه ممکن بودهدر فلسفه غرب تاآ
 ،کنـد  براي غرب الزم بود اول در تفسیري کـه از انسـان مـی    ... ین آمده استیانسان پا

اعالمیه حقوق بشر را باید کسی صادر کند که انسان را در  ... عمل آورد تجدیدنظري به
هـاي انسـان را    ها و محرك انگیزه ،بیند میتر از یک ترکیب مادي ماشینی  اي عالی درجه
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  .)139ص، همان( داند منحصر به امور حیوانی و شخصی نمی
 ،چگونه با داشـتن حقـوق ارتبـاط دارد   بودن  برخی در پاسخ به این پرسش که انسان

شـده  ایـن پاسـخ نقـد     .چون کرامت اخالقی دارنـد  ؛حقوقی دارند ها انسانهمه اند  گفته
کـه   اسـتالین و  هیتلـر تواند در مقابل هیوالهـایی ماننـد    نمی ین جوابا« اند: است و گفته

، 1384، گیـورث » (مقاومـت کنـد   انـد،  توان گفت کرامت اخالقی داشـته  نمی وجه هیچ به
 بــراي اثبــات اســتناد بــه کرامــت انســان، ي جنایتکــارهــا انســاننظــر از  قطــع .)150ص
  :زیرا باشد؛ میرو  روبهي معمولی نیز با مشکل ها انسانبودن  حق ذي

 طـور  بـه این حقـوق  . لحاظ اخالقی توجیه گردد حقوق باید کسب و تحصیل شود تا به
ي حقوق بشر ها ویژگیاین ادعا داراي دو معنا درخصوص . همراه آدمی نیست خودکار

، چنـان نیسـت کـه بـراي داشـتن حقـوق بشـر       اینکـه   اول: ام متذکر شـده  است که قبالً
. آورددست  بهبراي داشتن این حقوق باید آنها را ، ه برعکسبلک، کفایت کندبودن  انسان

؛ دوم آنکه چنان نیست که حقوق مقـدم بـر تکـالیف باشـد و تکـالیف را توجیـه کنـد       
چون شما فقـط درصـورتی   ؛ اینک این تکالیف است که مقدم بر حقوق است، برعکس

شـدن بـه    جاي قائل بهبنابراین ؛ که تکالیفی را انجام دهید توانید حقوقی داشته باشید می
حقـوق  ، یک شخص حقی دارد و اشخاص دیگر تکلیفی دارنـد  که بر اساس آن مالزمه

ولـی فقـط    ،یعنی یک شخص هـم حـق و هـم تکلیـف دارد    ؛ و تکالیف متقارن هستند
  .)154ص ،همان( دلیل حق دارد که ابتدا تکلیفی را انجام داده است این به

 ینفـ  معنـاي  بـه ، گیـورث  ازسـوي کرامت انسان استناد حقوق به  ینفرسد  مینظر  به
حقوق بشـر   دیتوان و نبا نمی که امراست نیا انیدرمقام ب ويبلکه  ،ستیحقوق انسان ن

ـ ا .استوار سـاخت  وي» کرامت« يبر مبنایا بودن  انسانرف ص بهرا   ییامـر بـا شناسـا    نی
  .نداردمنافات  گرید لیدال ر اساسانسان ب يحقوق برا

  مبناي اندیشه دینیآثار بر . 4ـ2
اي  اندیشـه ، اگر اندیشه کرامت انسانشود که  اکنون این پرسش بسیار مهم مطرح می

تـوان بـر آن مترتـب     چـه حقـوقی را مـی   ، هاي دینی باشـد  باورانه و مبتنی بر آموزه دین
داشـتن عقـل و فطـرت    ، مبناي کرامـت ، کریم قرآنازنظر تر اثبات شد که  پیش ؟ساخت
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چیزي جـز التـزام بـه    ، در چنین صورتی برقراري پیوند میان حقوق بشر با کرامت .است
بازگشـت ایـن قضـیه کـه آدمـی چـون       . پیوند این حقوق با عقل و فطرت نخواهد بـود 

حـق   ذي ،است که آدمی چون عقل و فطرت دارد امربه این ، حق است ذي ،کرامت دارد
  اند. ملتزم نشدهاي  به مفاد چنین قضیهاز طرفداران حقوق بشر  یک هیچ که درحالی ،است

 تنهـا  نـه ، باورند که با تأمل در آیـه سـوره نسـاء و سـیاق آن     برخی اندیشمندان براین
بلکه فضاي حاکم بـر آن متمایـل بـه یـادآوري      ،توان حقی را براي انسان اثبات کرد نمی

  :وظیفه عبودیت انسان دربرابر خداوند است
قوا و استعدادهاي وجـودي انسـان نسـبت بـه سـایر       آیه شریفه درمقام بیان برتري

بلکـه حتـی    ،بخواهد حقی را براي انسـان اثبـات نمایـد   اینکه  نه ،موجودات است
شماري را دراختیار انسان  هاي بی درصدد بیان این نکته است که ما نعمت ،عکس به

مصـباح  ( باید وظیفه بنـدگی خـویش را انجـام دهـد     دادیم و بشر درمقابل می قرار
  .)285ص، 1380، یزدي

طبیعـت مـادي و فطـرت    ، خاسـتگاه حقـوق  ، نظر از مفاد آیـه  ازمنظري دیگر و قطع
  :معنوي انسان است

یکی جنبـه طبیعـی او کـه فـرع      ؛تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد
او را ، دیگري جنبه فطري او که اصل است و اگر در این ارزیابی حقیقـت انسـان   .است

بخش مهم واقعیت وي را انکار کردیم یا اگر واقعیـت  ، نحصر در جدار طبیعت بدانیمم
فرع را همتاي اصل قرار ، متساوي بین طبیعت و فطرت مالحظه نمودیم طور بهانسان را 

جـاي اصـل    فـرع را بـه  ، چه اینکه اگر طبیعت تن را بر فطرت روح مقدم داشتیم، دادیم
نشــانده و اصــل را از صــدارت معــزول کــردیم و پوســتین انســانیت را وارونــه در بــر 

 حـال  ل ساختیم و دراینیذَر و صدرنشین را مدصنشین را م نمودیم و ذیل شناسی انسان
  .)8ص، 1383، جوادي آملی( واقعیت انسان محق و محو و مسخ خواهد شد

حیثیـت و کرامـت    ازآنجاکه. آورد دنبال بهتواند  میتکالیفی را نیز  ،التزام به کرامت
 همگـان بـه صـیانت از آن   ، گیـرد  قـرار تواند  میدر معرض تهدید و تخریب  ها انسان

کس مجـاز نیسـت بـه حیثیـت و کرامـت انسـانی خـود یـا دیگـران           ند و هیچا مکلف
یی که حیثیت و کرامت خود یا دیگران را هـدف  ها انساندرواقع . وارد سازداي  خدشه
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برخـی  عمـال  ا اند. دست داده هویت انسانی خود را از، لحاظ اخالقی به، دهند قرار می
هـاي   بـازي کـه نمونـه    ها مانند خودفروشی یا همجـنس  آزادي بعضیها بر  محدودیت

د بـروز و  کـم در مـوار   دسـت   ـاند   اخالقی منافی با کرامت انسانیغیر روشنی از افعال
ـ  بـین در اسـناد  شـود و   اساس توجیه می برهمین ـ  ظهور علنی آن  حقـوق بشـر   یالملل

 اند، ینسانبرخالف کرامت انژادي که  ضیشکنجه و تبع، یبردگنسبت به اموري چون 
  .توان دید همین توجیهات را می

فـرض را بـر ایـن    ، داند نمی گرفتن دیدگاهی که کرامت را زاینده حق با نادیدهاکنون 
تـوان گفـت چـون انسـان      حال آیا مـی  ؛کند حق می ذي افراد را ،»کرامت« که گذاریم می

 ،دلیـل کـه کرامـت دارد    ایـن  پس انسان به، کند حق می ذي کرامت دارد و کرامت آدمی را
بازي  خودفروشی یا همجنس(مذکور هاي  مل در هر دو گروه از مثالأحق است؟ با ت ذي

ایـن  بـودن   که بر منـافی ) یالملل بیننژادي ازمنظر اسناد  ضیو تبع یبردگازمنظر دینی و 
پاسخ داد که مالزمـه واقعـی    گونه اینتوان  می، اعمال با کرامت انسانی توافق وجود دارد

، اخالقـی غیر زیرا مرتکبان این اعمـال ؛ نه انسان و کرامت، و کرامت است تیانسانمیان 
ـ  کلَقَـد  و «این واقعیـت در تبیـین آیـه    . ارندولی کرامت ند ،ندا ظاهر انسان به ننَـا بیرَّم مآد« 

کـریم باشـد و اگـر    ، که انسان است رو تواند ازآن که انسان میشده است تأکید  گونه این
دیگـر   ،اثر گرفتاري دنائت از مقام انسانیت پایین آمد و از این نشئت تنزل کـرد  برکسی 

طبـع روح   بهدهد و  انسان روحی دارد که حقیقت او را تشکیل می. مصداق انسان نیست
تـوان گفـت انسـان     میتر  در تعبیر دقیق !آري .)42ص، 1366، جوادي آملی( کریم است

یعنـی کـریم    ؛انسـان بـالقوه هسـتند   ، شـوند  همه وقتی آفریـده مـی  : «کرامت بالقوه دارد
آثـار  ، رسـد بفعلیـت   بـه  که رصورتیدکرامت بالقوه  .)99ص، همان» (نه بالفعل ،اند بالقوه

  :اند برخی نوشته. حقوقی متعددي بر آن مترتب خواهد شد
داده کـه   را در انسان قرار یتیو قابل تیظرف نیخداوند چن یاست که وقت نیما ا يمدعا

در  یگروهـ . شود هم متفاوت می انیپس حقوق آدم، انسان بالقوه به انسان بالفعل برسد
ـ ا. انسان بالفعـل برابـر باشـند   با توانند  نمی کهاند  مرحله انسان بالقوه مانده  يمقتضـا  نی

  .)317ص، 1386، مرتضوي( است یالهحکمت 
کلـی   صورت بهنفی حقوق انسان  معناي به، است نفی استناد حقوق به کرامتگفتنی 
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حقـوق بشـر را بـر    تـوان   نمی استدالل پیشین در مقام بیان این واقعیت است که. نیست
خداونـد   ازسـوي این امر با شناسایی حقوق براي انسـان   .استوار ساخت» کرامت« مبناي

مـوارد  سـایر  این موضـوع در  . یافت يپس باید دالیل دیگر ؛نداردمنافات دالیل دیگر  به
نبایـد   ،»انسان ممنوع اسـت شکنجه « کهرا این گزاره حقوقی مثال  رايب؛ نیز صادق است

مطرح  نیز وانیحدرمورد مذکور زیرا گزاره  ؛سان بماهو انسان مرتبط ساختبه کرامت ان
براي اثبات حق جنین بر ارث یا حق ارث نوزاد یا کودك یـا نوجـوانی کـه    . خواهد بود

دالیـل  ، و زحمتی بـراي کمـک بـه پـدر یـا کسـب ثـروت نکـرده اسـت         کوشش هیچ 
بـودن   حـق  ذي ت به اصـل هاي حقوقی نسب هاي نظام و تفاوتهست کننده دیگري  اثبات

 دهـد بـراي ایـن حقـوق     خوبی نشان مـی  بهدست  اینجنین و نیز میزان ارث و اموري از
جهـت   نـه بـه   ،حق جنـین بـر ارث   بنابراین ؛مستند حقوق بشري سراغ گرفت نتوا نمی

 دلیل است که شارع مقدس این حق را بـراي او درنظـر   این بلکه به ،آنبودن  اقتضاي بشر
  .همین امر در میزان ارث نیز صادق خواهد بودگرفته است و 

معرفی شـده   ،گونه که هست انسان همان، اسالمی شناسی انسان درباید گفت درپایان 
اگـر   .رویکردهاي افراطی و تفریطی در این فرهنگ نسبت به انسان جـایی نـدارد  . است

زد شـده  نقاط ضعف او نیز گوشـ ، تعریف و تمجید از انسان و جایگاه او صورت گرفته
  .است تا آدمی در دام غرور گرفتار نشود

  نتیجه
لحـاظ   بـه کرامت انسـان  ، دهد که در فرهنگ دینی آیات و روایات نشان می تأمل در
  .تفاوت داردتلقی رایج از کرامت در نظام حقوق بشر عرفی با  ،معنا و مبنا

 عـام تکـوینی   کرامـت  يمبنـا دو » فطـرت « و» عقـل «، قـرآن  ازدیدگاهرسد  مینظر  به
زیرا با اعتقـاد   ؛محل تأمل است، یبا کرامت ذات ینیکرامت تکو يپندار همسان. اند انسان

ـ  کرامـت  اگـر  کـه  درصـورتی  ،توان آن را قابل زوال دانسـت  می، به کرامت تکوینی  یذات
  .ناپذیر خواهد بود زوال، باشد

ولـی   ،که مبانی و مستندات خـاص دارد  است یحقوق بنیادینداراي  شک بیانسان 
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بـا  ، وي در حوزه حقوق بشـر بودن  حق ياثبات ذ يبرا انسانتکوینی استناد به کرامت 
ی هـای  با فرض اینکه کرامـت تکـوینی زاینـده حـق    باشد.  می رو ههاي جدي روب چالش

 ؛نـه شـخص انسـان    ،اسـت وابسـته  چنین کرامتی به انسانیت انسان ، براي انسان باشد
بلکـه تـالزم میـان     ،تالزم میـان انسـان و کرامـت نیسـت    ، تالزم واقعی دیگر بارتع به

و بـودن   انسـان  دائرمـدار قـوام و دوام  » کرامـت «؛ درحقیقـت  انسانیت و کرامت است
  .ماندن است انسان
تـوان از   هاي منافی با کرامت انسان را می ی آزاديبعضها بر  محدودیتبرخی عمال ا

، اختالف نظر در مصادیق رغم به. کرامت تکوینی انسان دانست آثار حقوقی باورمندي به
ـ  بیندر اسناد ها را هم  این محدودیت و هـم در نظـام حقـوق بشـر      حقـوق بشـر   یالملل

  .یافتتوان  می اسالمی
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