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مسلمان ریکرامت انسان غ
  *اسالم در

  **محمدجواد ارسطا
  ***محمد منصوري بروجنی   ___________________________________________________  

 چکیده
را  ياسـت کـه و   یکرامتـ  يدارا ـ  غیرمسـلمان یـا  مسلمان ـ اعم از  انسان، اسالم نید ازنظر

. ها اعطا کرده است کرامت را به همه انسان نیخداوند ا. کند یها م حق یبرخوردار از برخ
 یسـتگ یو شا تیاز حـد انسـان  ، اشـتباه خـود   يهـا  ممکن است با انتخـاب  یاگرچه هر انسان

 نیـ زوال ا صیفقـط خداونـد بـه تشـخ     ولـی  ، متعـال خـارج شـود    ندخداو ییکرامت اعطا
و  یال کرامـت انسـان  بـر زو ، هـا  مجـازات  نیدتریاسـتحقاق شـد   یحتـ . اسـت قـادر  کرامت 

 يچنـد  یـی مقاله شـواهد روا  نیدر ا. از آن داللت نخواهد کرد یناش يها برنده حق میاناز
 یاگـر کرامـت انسـان   . سـت شـده ا  انیـ ب باشد،در اسالم  غیرمسلمانکرامت انسان  دیکه مؤ

 ایـ  یاحکـام فقهـ   یبرخ رتیمغا ،ياجتهاد يفرایند در، اثبات شود یفقهاي  قاعده عنوان به
گمـان کـه کرامـت     نیـ ا. حـل کـرد  توان  می یبا آن را به سود کرامت انسان یقرآن ریتفاس

 نیـ ا سـه یاز مقا، محدودتر از کرامت انسـان در حقـوق بشـر معاصـر اسـت      انسان در اسالم
 نظـر  به. استـ برگرفته شده آن   يها تیو نه واقع ـحقوق بشر معاصر   يها کرامت با آرمان

مبنـا اتقـان    نیو ا کند یکرامت انسان عرضه م ییدر شناسا ياستوارتر ياسالم مبنا رسد یم
  .دارد يبشر يها از حق یبانیپشت يبرا يشتریب

  .یحقوق بشر اسالم، کرامت انسان، ییکرامت اعطا، بشر يها حق: کلیدي واژگان

                                                      
 قیـ طر شـده در آن بـه   اگرچه ادله ارائه؛ مسلمان استریانسان غ ياثبات کرامت براحاضر * هدف مقاله 

 .صادق است زیانسان مسلمان ن يبرا یاول
 ).mjarasta@ut.ac.ir( / نویسنده مسئولدانشگاه تهران یفاراب سیپرد یعلم ئتی** عضو ه
 ).m_mansouri@ut.ac.ir( دانشگاه تهرانی فاراب سیپرد یحقوق عموم يآموخته دکتر *** دانش
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  مقدمه
شـک ایـن مفهـوم     بی ولی، از مفاهیم مورد توجه اسالم است »کرامت انسانی«مفهوم 

. باشـد  مـی نظر در حقوق بشر غرب متفـاوت   گاه اسالمی با کرامت انسانی مطمحدیددر 
همین تفـاوت   بر پایه. هاي این دو مفهوم است شباهتبرخی  رغم به، این تفاوت بنیادین

توان انتظـار داشـت نظـام حقـوق      نمی ،اسالمی و حقوق بشر معاصر  ن دیدگاهمیامبنایی 
. هاي نظام حقوق بشر غربـی را داشـته باشـد    مؤلفه بشري اسالم دقیقاً همان مختصات و

این پرسش را طـرح   ،کوشد ضمن تبیین جایگاه کرامت انسانی در اسالم مقاله حاضر می
تـر   عقالنـی قابـل دفـاع    ازنظرتر و  حقوق بشر مطلوبدرباره کند که آیا دیدگاه اسالمی 

. حقوق بشـري اسـت   ي قواعدزیربنامفهوم کرامت انسانی ؟ یا دیدگاه رایج غربی، است
نتـایج  ، فقهی آن شناسایی شودـ   این مفهوم و آثار حقوقی دربارهچه دیدگاه اسالم  چنان

  .حاصله از دستاوردهاي حقوق بشر معاصر بیشتر خواهد بود
براي ورود به چنین بحثی باید نخست مفهوم اسالمی کرامت انسانی تبیـین و سـپس   

شـرعی و   ازنظـر آثار این است که   منظور از. گیردآثار مربوط به آن مورد شناسایی قرار 
در کتـب   پرسشرسد به این دو  می نظر به. گیرد فقهی چه حکمی به این مسئله تعلق می

متأسفانه نگـاه رایـج متفکـران مسـلمان بـه کرامـت       . و مقاالت کمتر پرداخته شده است
حقـوقی آن  ـ   فقهیبه نتایج آنکه  ؛ بیبه نگاهی اخالقی و تفسیري محدود است، انسانی

  .توجه کافی صورت گیرد

  مفهوم اسالمی کرامت انسانی. 1
هـایی بشـري رسـید کـه همـه       بـه حـق  ، شناسی دینی توان با انسان رسد می می نظر به
در مراجعه به آیـات   ند. برابرآنها  مندي از در بهره ،یا نبودنبودن  فارغ از مسلمان ها انسان
در و نظـر گرفتـه   دو نوع کرامت را بـراي انسـان در   دشود که خداون میکریم دیده قرآن 

آیـه  کـه در   اعطـایی  کرامـت  نخسـت  ؛از واژه کرامت استفاده شده است نیز دو موردهر
ات و  رزقْنَاهم منَ الْبرِّ والْبحرِ و حملْنَاهم فی آدم و بنی رَّمنَاکلَقَد  و« :معروف لَـى    الطَّیبـع ملْنَاه فَضـَّ

 سوره حجرات است کـه در  يگریدت و اس بیان شده) 70: اسراء(» ثیرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًاک
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م کم رَکفُوا إِنَّ أَ لتَعار قَبائلَ و شُعوبا مکجعلْنَا وأُنثَى  و  رٍکم مّن ذَکها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَایا أَی«: فرماید می
، شـما نـزد خـدا    نِیمنـدتر   کرامـت  یعنی ؛)13(حجرات: » رٌیم خَبِیعل للَّـها م إِنَّکعنداللَّـه أَتْقَا

ـ ا، اسـت  یاکتسـاب  يامر، کرامت نیامنشأ  عنوان به تقوا ازآنجاکه. شماست نِیباتقواتر  نی
کرامت را بـه هـر    نیا تواند یانسان م. دانست یکرامت اکتساب توان یکرامت را م قسم از
  .دکسب کن، که مقدور او باشد يمقدار

 توان از آن به می کرامت است که با مسامحهنخست موضوع مقاله حاضر همان قسم 
ي هـر  ابا میزان تقو )کرامت اکتسابی( قسم دوم از کرامتزیرا  ؛تعبیر کرد» کرامت ذاتی«

 داراي تقـوا ، غیرمسـلمان رسـد انسـان    نظر می به ازآنجاکهشخص ارتباط مستقیم دارد و 
 ترتیـب  ؛ بـدین توان از کرامت اکتسابی او سـخن گفـت   نمی ،واقعی کلمه نیست معناي به

 است و کرامت چنـین انسـانی   غیرمسلمانکرامت انسان ، حاضر چون محور اصلی مقاله
کرامـت  ، باشـد  مـی  ــ  ی یـا ذاتـی  یعنی کرامت اعطـای  ـ  کرامت نخستمنحصر در قسم 

  .خواهد بودخارج از موضوع بحث  اکتسابیِ ناشی از تقوا
کـه از آیـات قـرآن    معنـا   بـدین  ؛ارائه داد تري توان استدالل دقیق می براي این مطلب

بایـد   نخسـت یعنی انسـان در مرحلـه    ؛استموضوع تقو، شود که ایمان می استفادهکریم 
 ای« :در سوره انفال که چنان ؛آورد دست بهرا  مراتبی از تقوا، مؤمن باشد تا در مرحله بعد

ـ  مکعنْ فِّرْیک و فُرْقاناً مکلَ جعلْی اللَّه تَتَّقُوا إِنْ آمنُوا نَیالَّذ هایأَ یسکئاتمؤمنـان را  )، 29(انفـال:   » م
قدرت تشخیص حق  خداوند به آنان، داشته باشند دهد که اگر تقوا می مورد خطاب قرار

  .پوشاند می کند و گناهانشان را می از باطل عطا
در آیـه  و » مؤْمنُـونَ  بِـه  أَنْتُم يالَّذ اللَّه واتَّقُوا«: فرماید می سوره مائده 88همچنین در آیه 

  . »اللَّه اتَّقُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«: خواند میفرا، مؤمنان را به رعایت تقوا همین سوره 35
ماننـد روایتـی از    ؛صراحت آمده است تقوا از ایمان در برخی روایات نیز بهبودن  برتر

  :فرماید می که رضاامام 
ایمـان   :نُ فَوقَ التَّقْوى بِدرجـۀ یقیالْبِدرجۀٍ و  مانِیالْإِ  فَوقَ  التَّقْوىالْإِسلَامِ بِدرجۀٍ و مانُ فَوقَیالْإِ

یک باشد و یقین نیز  می یک درجه باالتر از ایمان درجه از اسالم باالتر است و تقوا یک
  .)51ص ،2 ج، 1407 ،کلینی( برتر است درجه از تقوا
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اگـر   اساس براین؛ کند همین مطلب را تأیید می رسد عرف و ارتکاز متشرعه نظر می به
 عملُـوا  و آمنُـوا  و اتَّقَـوا  ما إِذا: «ذکر کرده است پس از تقواسوره مائده ایمان را  93در آیه 

حاتالالص ا ثُماتَّقَو نُوا وآم ا ثُماتَّقَو نُوا وسأَح اللَّهی وبح نسحباید آن را ناظر بـه مراتـب   »  نَیالْم
بایـد ایمـان   شـدن   که شخص پـس از مسـلمان   معنا بدین ؛دانستتقوا  ایمان و گوناگون

تقـوا   سـپس همـین   ،شـود تقـوا   داراي، مرتبه از ایمان نخستینگاه با داشتن  بیاورد و آن
، نوبـه خـود   و خواهد شد و ایمان مزبـور نیـز بـه   ساز مرتبه باالتري از ایمان براي ا زمینه

 ن معاصـر بـه ایـن مطلـب    مفسـرا برخـی  . خواهـد آورد  دنبال بهرا تقوا  مرتبه باالتري از
  .)64ص ،1 ج ،1409، سبزواري موسوي ر.ك:(اند  تصریح کرده

ممکن نیست ایمـان  ، از تقوااي  رسد اصوالً بدون داشتن مرتبه نظر می بهل بیشتر با تأم
  :نفوذ کند در قلب شخص

 به لجاجت و عناد و دشمنى و باشد میتسل حق مقابل در انسان هک است آنتقوا  اقلحد
 چیهـ  و رسـند  نمى ىجای به مسلماً هستند تقوا از مرحله نیا فاقد هک سانى، کندهد خرج
  .)429ص، 1 ج ،1381، مکارم شیرازي( شوند نمى رایپذ را تىیهدا

را نیز باید ناظر به کمتـرین  ) 2 :بقره( » نیه هدى للْمتَّقیب فیرتاب الکالْ کذل« آیه شریفه
از هدایت الهی یعنی ایمـان برخـوردار    ،دانست که تا در وجود شخص نباشدتقوا  مرتبه

  .نخواهد شد
نیـز ممکـن اسـت تحقـق      غیرمسلماندر وجود انسان تقوا  نتیجه آنکه کمترین مرتبه

، شخص مزبور از کرامت ناشی از آن مرتبه برخوردار گـردد  اساس ینهمبرداشته باشد و 
مقالـه حاضـر   ، شتر بحث و پرهیز از تداخل مراتب گوناگون تقواوضوح بی منظور بهولی 
 غیرمسـلمان اصلی که آیا انسان پرسش دهیم با این  می اختصاص» یکرامت اعطای« را به

چه آثاري بر آن ، بودنبرخوردار درصورتو خیر نیز از چنین کرامتی برخوردار است یا 
  ؟شود می مترتب

 فهمیـده  روشـنی  بـه  »... آدم و لَقَـد کرَّمنَـا بنـی    و« :سوره اسراء 70به آیه شریفه  با نگاه
زیـرا   ؛آدم اسـت  بنی بلکه، زاده مسلمان نه، مورد تکریم الهی قرار گرفتهآنچه  شود که می

و لقـد کرّمنـا   «: توانست بگوید می راحتی به ،با اوج فصاحت و بالغتی که داردکریم قرآن 
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» آدم بنـی « کرامت به مطلـق  از اعطاي، عدول از این تعبیرهاولی با  ،»و المؤمنینالمسلمین أ
مسـلمانان و حتـی   ، اختصاصـی بـه مؤمنـان   ، خـداداد  کرامـت  پـس  ؛سخن گفته اسـت 
 فقـط آیـا ایـن کرامـت    . گـردد  مـی  بلکه تمامی فرزندان آدم را شـامل  ،خداپرستان ندارد

بـر   قائل است یـا دیگر ارزشی بیش از موجودات ، معناست که خداوند براي انسان یندب
  ؟شود چنین کرامتی آثاري نیز مترتب می

کرامت و با مسامحه به  ـبه کرامت اعطایی  مورد بحث را کرامت اشاره شد،  که چنان
لیاقت کرامت ، انسانیت این احتمال که کسی با خروج از حد.  تعبیر کردتوان  میـ   1ذاتی

قرآن کریم دربـاره کسـانی کـه در     مثال ؛ برايقابل انکار نیست، اعطایی را از دست دهد
  :فرماید می گونه این، ورزند برابر آیات الهی عناد می

... مله ونَیلَّا قُلُوبا فْقَهبِه و ملَه رُیلَّا نٌیأَعصـا  ونَ ببِه و  ـمونَ یلَّا آذَانٌ لَهعـمـا  سبِه  کأُولَــئ 
 و ننـد ک نمـى  افـت یدر] را قیحقـا [ آن بـا  هکـ  دارند ىیها دل ... :... أَضَلُّ هم بلْ الْأَنْعامِک

 همانند آنان .شنوند نمى آنها با هک دارند ىیها گوش و نندیب نمى آنها با هک دارند چشمانى
  .)179(اعراف:  ... ترند گمراه هکبل ،انیچهارپا

که خداونـد بـه انسـان    باشد  میگیري از مجاري ادراکی متعددي  قوام آدمیت به بهره
بـه  ، قـرآن  تعبیـر  بـه ، گیرنـد  نمـی مجاري این از اي  که هیچ بهرهفرادي و ااست بخشیده 

اسـتفاده از ایـن وسـایل ادراکــی    . کننــد سـقوط مـی  تـر   بلکـه پــایین  ،گـاه حیوانـات  جای

                                                      
این تعبیر  ، ولیشود چنین کرامتی متعلق به کسی است که انسان تلقی مییعنی منظور از کرامت ذاتی . 1

شـود و   منفـک نمـی   ءچیزي است که از شی، ذات شیء. م با مسامحه نسبت به مفهوم ذات استأتو
انسـان بـه حیـوان نـاطق تعریـف      ، ر منطـق د. شیء سابق نخواهد بـود ، آن شیء، انفکاك درصورت

بـودن   جنسِ انسان است و ناطق». رادهمتحرك باإل«و » حساسِ«، »نامی« ،»جسمِ«حیوان یعنی . شود می
انسان حاصل ضمیمه این جنس و فصل به یکدیگر است و بـا  . فصل انسان است، بودن معناي عاقل به

هـاي   تـوان ویژگـی   ها را می این ویژگی. انسان شکل نخواهد گرفت، از این اوصاف یکجداشدن هر
سوره اعراف که  179به آیه  ؟ باتوجهین معنا ذاتی انسان استهمآیا کرامت نیز به . ذاتی انسان شمرد

زیـرا در ایـن آیـه خداونـد     ؛ شود کرامت جزء الینفک و ذاتی انسان نیست معلوم می، آید می درادامه
جایگـاه انسـانی    تنها ، نهدم استفاده از مجاري ادراکی خودع واسطه بهکند که  هایی را معرفی می انسان
خـالی از  ، اساس تعبیر از کرامت اعطایی بـه ذاتـی   براین؛ بلکه حتی از چهارپایان نیز فروترند، ندارند

 .مسامحه نخواهد بود
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، سـوزي بـراي دیگـران   دل. زنـد  هاي انسانی نسبت بـه دیگـران را رقـم مـی     العمل عکس
قضـاوت پـس از شـنیدن سـخنان دیگـران و توانـایی       ، ورزیدن به حال دیگـران  رحمت

هـاي انسـانی اسـت و     هایی از واکـنش  نمونه ،ها محاکمه وجدانی خویش در برابر لغزش
اسـتفاده   ــ  1خصـوص عقـل   بـه  ــ  کند که از مجاري ادراکی خـود  ز میتنها از کسی برو

بلکـه  ، با حیوان نخواهـد داشـت   تفاوتی، برد انسانی که از این امکانات بهره نمی. کند می
امکان تنزل انسان از مرتبـه  ، کار بسته شود ضرر دیگران به همواره بهها  توانمندي  اگر این

  .حیوانیت نیز وجود خواهد داشت
هایی باید برخوردي متناسب با شئون  که حتی با چنین انساننکته مهم این حال درعین

یکـی از   مثـال  ؛ بـراي خـودداري کـرد  آنها  انسانیت داشت و از رفتارهاي ترذیلی در حق
کـه در   اسـت   علـی مؤمنـان   قاتـل امیـر  ، هاي تاریخ از دیـدگاه اسـالم   فاسدترین انسان

 ،11ج ،1403، مجلسـی ( خـرین نـام بـرده شـده اسـت     اآل أشـقی  عنوان به يوروایات از 
نامه معـروف خـویش آشـکارا دسـتور داده      در وصیت امیر مؤمنان حال ؛ بااین)393ص

فقـط  ، بلکه در برابـر ضـربت او  ، نکنند ـ اعضاي بدن او را قطع ـ  ثلهرا م ملجم ابناست 
خـودداري از   در تبیین دستور خود مبنـی بـر   مؤمنان امیر. یک ضربه بر وي وارد شود

به روایتی از پیامبر اکرم ،ملجـم  ابنکردن  ثلهم  ـ  استناد مـی د کـه آن حضـرت فرمـوده    کن
، طالب ابی بن (امام علی نسبت به سگ گزنده باشد هرچند ؛بپرهیزیدکردن  ثلهاز م :است
 .)422، ص1414

چنـان شایسـته   گیـرد، هم  رامـت اعطـایی قـرار مـی    دادن ک فردي که در مظان ازدست
ند با کسـی کـه بـا    ا مسلمانان مکلف مثال ؛ برايشود ها می رفتاري است که با دیگر انسان

القتـل و در   ، واجـب اسـالم  ازنظـر و است حاضر به پذیرش اسالم نشده ، ایشان جنگیده
کسی حق نـدارد ایـن فـرد را پـیش از     . تعامل انسانی داشته باشند، باشد میآستانه اعدام 

                                                      
 :فرمایـد  سوره قاف که مـی  37مانند آیه ؛ شده استتعبیر از عقل به قلب کریم در برخی آیات قرآن  .1

»شَهِید وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب نْ کانَ لَهمکرَى لک لَذی ذَلمکـارم شـیرازي  ر.ك:  ،براي توضیح بیشتر» (إِنَّ ف ،
  ).بعد به 87ص، 1ج، 1374
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 ترتیـب  ؛ بدینکشی اعدام کرد ترذیلی و با سختگونه  یا نباید وي را به تحقیر کند ،اعدام
  .اي از احکام ناظر به کرامت انسانی باید در حق این فرد رعایت شود مجموعه

آیـا انسـان در معنـاي    اینکـه   نخسـت  شـود؛  مطـرح مـی  دو پرسش متفاوت  اینجادر
 دوم ؛نیسـت گونـه   یـن افرمایـد   مـی کریم آیه قرآن ؟ واجد کرامت است، بیولوژیک خود

مثالً آیا چون ؟ ممکن استوسیله دیگران  بهآیا شناسایی افراد فاقد کرامت اعطایی اینکه 
با نظـر  ؟ مجاز استآنها  گونه برخوردي باهر، کرامتی ندارند گونه هیچالقتل  افراد واجب

پرسـش،  باید به این  ،گفته شد ملجـم  ابنبا  مؤمنان برخورد امیرتر درمورد  پیشآنچه  به
  .پاسخ منفی داد

دهنده وجود حریم انسـانی حتـی    توان اضافه کرد که نشان نمونه دیگري را میاکنون 
آوردنـد کـه    شخصـی را نـزد پیـامبر    ،مطـابق روایتـی  . هاي گناهکار است براي انسان

آن پس از . شرب خمر جاري کرد مرتکب شرب خمر شده بود و آن حضرت بر او حد
 .آوردنـد  م متفـاوت نـزد پیـامبر   ارتکـاب جـرای   دلیل بهدیگري  همین فرد را در موارد

او را  !کـار را لعنـت کـن   این گناه !خدایا: «اظهار داشت ،شخصی که ناظر این قضیه بود
در پاسـخ ایـن شـخص     پیـامبر اکـرم   .»آورنـد  قدر زیاد براي مجازات نزد پیامبر میچ

، مـدنی شـیرازي  » (او خـدا و رسـولش را دوسـت دارد    ؛ چراکهاو را لعنت نکن: «فرمود
شود کـه یـک شـخص     ده میفهمی روشنی به از این جمله پیامبر .)328ص ،7ج ،1384

نتیجه با عنایت بـه  هاي مثبتی باشد و در داراي ویژگیممکن است بودن  کاردر عین گناه
  .یز نیستوي جاکردن  لعن، هاي مزبور ویژگی
کنـد کـه مـانع     منزلتی را براي شخص ایجاد مـی  بودن، رف انسانرسد ص می نظر به

اسـت کـه   همان کرامت اعطـایی  امر این . گردد برخورد ترذیلی و تحقیرآمیز با وي می
که مطابق تعالیم دینی هـیچ انسـانی    معنا بدین گیرد؛ مینظر اسالم براي مطلق انسان در

نیسـت و  ز مجـا ترذیـل و تـوهین بـه انسـان دیگـر و نقـض کرامـت وي        ، به تحقیـر 
آن  در محـدوده مجـازات  فقـط  ، که انسان مزبور مرتکب جرمی شده باشـد  یدرصورت
  .دتوان با وي برخورد کر جرم می
تـوان   ن جرم را مـی کرامت انسانی درباره مطلق مرتکبا از لزوم رعایت يدیگر نمونه
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حـد  دسـتور داد   ـ قنبر ـ به خادم خود علیحظه کرد که امیر مؤمنان در این روایت مال
بالفاصـله   مؤمنان سه تازیانه بیشتر به او زد و امیر قنبر .شرعی را بر مجرمی جاري کند

 ؛)260ص ،7ج ،1407، کلینـی ( اندازه همان سـه ضـربه تازیانـه مجـازات کـرد      را به قنبر
بـر   ،نمسـلمانا  مثل بـا دشـمن   ر بیان حکم مقابله بهکه قرآن کریم دبینیم  اساس می براین

ـ   ...«: فرماید گونه می اینو ورزد  مید رعایت عدالت تأکی ـ م فَاعتَـدوا علَ یکفَمنِ اعتَـدى علَ ه ی
(بقـره:   »همانند آن بر او تعدي کنیـد ، به شما تجاوز کرد هرکس :... میکبِمثْلِ ما اعتَدى علَ

هـا اعـم از    انسـان تمـامی  بـراي   دهنده وجود حدي از حریم انسانی  نشانامر این . )194
  .و طالح است صالح
 دلیـل  بهکه ناظر به کرامت انسانی را از فردي  هاي حق تمامی توان نمی دیگر عبارت به

تشـخیص   نـه  زیـرا ؛ سلب کرد، استتر  ستاز حیوان پ وندنزد خدا ،خود طینتخباثت 
گونه که هـیچ   همان ؛باشد میو نه انسان بر چنین امري قادر  است انسان ر عهدهاین امر ب
إِنَّ  ...«  هـاي آیـه شـریفه    یکی از پیام. نیستقادر میزان تقواي دیگري به سنجش انسانی 

تقـواي  . قابل تشخیص است وندنزد خدا فقط که تقوا این است »... مکاللَّه أَتْقَام عندکرَمکأَ
 چنین تشخیصـی  ولی 1،تشخیص دادتوان  مید به آداب و مناسک را تقیهمچون  ظاهري

دیگـري   میزان تقواي باطنی شخص به تشخیص کس هیچ. ظاهري است یصرفاً تشخیص
احـراز  د چنین شخصی به مناسک مذهبی تقی، مدت در طوالنی هرچند ؛نخواهد بودقادر 
شـش   ابلیس« :مؤمنان امیر تعبیر به. شاهد بزرگ این قضیه است، ابلیسسرنوشت  ؛شود

هـزار سـال    دنیاست یا ششهزار سال  عبادت کرد که معلوم نیست این شش هزار سال
ودي کـه همـه را دربـاره    چنین موجـ  .)287ص ،، 1414طالب ابی بن امام علی» (آخرت

اگر این اتفاق . فساد شدمنشأ موجودي فاسد و  نهایتدر، اشتباه انداخته بود زهد خود به
آن  ،نسبت به دیگر موجودات، باشدنسبت به موجودي با شش هزار سال عبادت ممکن 

  .خواهد بودطریق اولی ممکن  ساله بههفتادیا  شصتهم با عبادات 

                                                      
و شرط الزم براي تصدي  شود مییاد » عدالت« تقواي ظاهري همان شرطی است که در فقه از آن به .1

 .است مانند آنوالیت فقیه و ، مناصبی چون قضاوت
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 بسـا  چـه  :اند فرموده شود که ائمه معصوم  دیده میدر روایات متعددي این مضمون 
عمـال  عمال او را ناپسند بشمارد یا اَاَ حال درعیناي را دوست داشته باشد و  خداوند بنده

راسـتی چگونـه    بـه  .)216ص ،همـان ( مبغوض بدانـد ولی خود او را ، اي را بپسندد بنده
بیـان ایـن   تـرین   روشنرسد  می نظر به؟ عمال او ممکن استفرد و اَمیان چنین تفکیکی 

اي اســت و  فــردي صــاحب صــفات نفســانی پســندیده یآن اســت کــه گــاه، تفکیــک
رفتـار فـرد   اگـر فقـط    صـورت  ایندر. شود عمال ناشایستی از وي صادر میاَ حال درعین

، کاران خواهیم دانسـت او را در زمره مجرمان و گناهشک  بی، باشدر مالك ارزیابی مزبو
هنـوز زمینـه مناسـبی بـراي      بسا چهصفاتی که ـ   به صفات نفسانی او باتوجه که درحالی

کـامالً تغییـر    يوممکن است نگاهمان نسـبت بـه   ـ   نشده باشدیافت آنها  ظهور و بروز
وجـود همـین    دلیل بهچنین اشخاصی است که  آشکاراز مصادیق  یزید ریاحی بن حرّ. کند

، راهـی بهشـت و جهـنم قـرار گرفـت     ، هنگامی کـه بـر سـر دو   صفات پسندیده نفسانی
  .الوقوع برهاند و خود را از هالکت قریب توانست بهشت را انتخاب کند

سابقه  دید کهتوان  می باقرهایی را در یکی از اصحاب امام  نمونه دیگر چنین انسان
در ، علم و ادب آن حضـرت  دلیل بهفقط ، تصریح خود دشمنی با آن حضرت داشت و به

 تنهـا  نـه  ،آمیـزش  در برابر رفتـار جسـارت   امامحال  بااین. کرد شرکت می مجلس امام
چیزي بر خدا  فرمود: کرد و می شکل با او رفتار میبلکه به بهترین ، کرد مثل نمی مقابله به

و خـود را در   شـد بیمـار   شـدت  بـه شخص مزبـور  آنکه  پس از درنهایت. مخفی نیست
گاه که پـس   آن حضرت بر بدنش نماز بخواند و آن وصیت کرد، دیدلحظات پایان عمر 

شـفا و  ، طـوالنی  اي سجدهآن حضرت در ، دادندخبر  باقراز مرگش موضوع را به امام 
یافـت و  مرد شفا  امامدعاي  با. کردزندگی دوباره فرد مزبور را از خداوند درخواست 

من واقعـاً از دنیـا رفـتم و هنگـامی کـه      : داشتبه ایشان عرضه  رسید و خدمت امام به
زیـرا  ؛ گوید روحش را برگردانیـد  وضوح شنیدم که منادي می به، روح از بدنم خارج شد

شـنیدن  پس از  امام. زندگی او را از ما درخواست کرده است )باقرامام ( علی بن محمد
  :سخنان او فرمود

شـمارد و   اي را دوست دارد و اعمالش را ناپسند مـی  بنده) بسا چه( خداونددانی  آیا نمی
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 ،1414، طوسـی ؟ (پسـندد  اعمـالش را مـی   کـه  درحالی، شمارد اي را مبغوض می یا بنده
  .)411ـ410ص

دقیـق  تـوان اسـتنتاج کـرد کـه میـزان       از این روایات همراه با تأمل در آیه شریفه می
گونـه   همان، براي ما قابل تشخیص نیست میزان خباثت احتمالی اونیز تقواي یک فرد و 

تـوان بـا    نمـی بنـابراین   ؛شخص نیز براي ما قابل احراز نیسـت  سن یا سوء عاقبتکه ح
  .او را فاقد کرامت ذاتی یا برخوردار از آن دانست ، عمال ظاهري انساندادن اَمالك قرار
هنگـامی کـه   . تفـاوت قائـل شـد    ثبوت کرامت و اثبات آنمیان که باید مهم ایننکته 

فهمیم که به تمامی فرزنـدان آدم کرامـت داده    می، »آدم بنی و لقد کرّمنا«: فرماید خداوند می
مـا مـوظفیم ایـن    . باشـد  مـی و این همان کرامت اعطایی یا کرامت در مقام ثبـوت  است 

و به رفتار بر خالف اقتضاي کرامـت  بشناسیم  رسمیت ها به کرامت را براي تمامی انسان
کـه مـوازین    مجرمان نیز فقط به همان انـدازه  درمورد. نیستیممجاز ها  با احدي از انسان

، و در خارج از محدوده مزبـور  مجازات کردتوان اعمال  می، دهد میاسالمی به ما اجازه 
  .یابد نیز جریان میآنها  قاعده کرامت انسانی نسبت به

  شواهد کرامت اعطایی به انسان. 1ـ1
تمسک بـه فعـل خداونـد    ، کرامت اعطایی به انسان درباره ها یکی از بهترین استدالل

خداوند تحت  ،ثانیاً؛ عالم تشریع و تکوین تحت مدیریت خداوند است ،اوالً ؛ زیرااست
؛ داردقدرت و جود مطلـق  ، خداوند علم ،ثالثاً؛ گیرد شرایط اضطراري قرار نمی گونه هیچ

استناد . هاست بهترین نظام، هم نظام تکوین الهی و هم نظام تشریع الهی شک بنابراین بی
که آیا این فعل تحـت شـرایط    باشد رو می روبههمواره با این محدودیت  به فعل معصوم

دربـاره  اي  چنین مسئلهآنکه  حال خیر؛بوده است یا  ـ آن مانندتقیه و همچون  ـ  خاصی
، ائمهدلیل  همین بهآفرین است و  خداوند خود شرایط. نخواهد کردفعل خداوند صدق 

  اند. ما را به استفاده از افعال تکوینی الهی در تشریع رهنمون شده
 فعل خداوند ،دهد انجام نمی» ضرورت« کاري را بر اساس گاه هیچخداوند  ازآنجاکه
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ولـی   1،کنـد  د میانسان را محدوضرورت، اگرچه . بهترین فعل و بر بندگان حجت است
بـراي  . این مبناي عقلی حجیت فعل خداوند است. تواند محدودکننده خداوند باشد نمی

» به اخالق الهی متخلّـق شـوید  : «فرمود  پیامبر اکرم. هستاین حجیت مبناي نقلی نیز 
. شـود  در فعل الهی آشکار میآنچه  اخالق الهی یعنی .)129ص ،58ج ،1403، مجلسی(

مردم یمن فرسـتاد و بـه او    سوي آمده است که فردي را به پیامبردر روایت دیگري از 
بـا   ؛ یعنـی )615ص ،2ج ،1998، احمدي میانجی(» أَحملُهم علیهاو اهللا خالقأخذهم ب«: گفت

 در روایـت . را نیز به چنـین رفتـاري تشـویق کـن    آنها  مردم به اخالق الهی رفتار کن و
  :فرماید می مؤمنان امیر يدیگر

توانسـت در چشـم    مـی ، خواسـت  خداوند عالم را در شش مرحله خلق کرد و اگر مـی 
ورزیدن را براي  و تأملکردن  چنین کرد تا مدارا) عمداً(ولی ، زدنی این کار را بکند برهم

، مجلسـی ( حجت را بر خلق خود تمام کند ترتیب بدینامناي خود الگویی قرار دهد و 
  .)6ص ،54ج ،1403

بلکـه از افعـال   ، از افعال تشریعی الهـی  تنها نهتوان استنتاج کرد که  از این روایات می
تـوان   مـی » لـزوم تخلّـق بـه اخـالق الهـی     « بر پایه. توان الگو گرفت تکوینی الهی نیز می

بـا رعایـت    درادامـه کـه   ها در روایات یافـت  شواهد بسیاري بر کرامت اعطایی به انسان
  .شود اشاره میا آنه از اختصار به برخی

(ر.ك: مسلط کـرده   گوناگونیها را بر امور  خداوند انسان، کریم بر اساس آیات قرآن
/ 34(ابراهیم:  را براي انسان قرار داده است ییا مخلوقات )20/ لقمان: 65/ حج: 12نحل: 
عالم خلقـت را بـراي تـأمین مصـالح      یکه خداوند تمام گونه همانباید گفت  .)29بقره: 
جـوییم و حاکمیـت   ما نیز باید به کـنش خداونـد تمسـک     ،سان بسیج کرده استنوع ان

باالترین کرامتـی اسـت   مسئله این . بر اساس منافع و مصالح انسان باشدکامالً دینی باید 
  .توان براي انسان تصور کرد که می

                                                      
پیامبر ممکن اسـت در شـرایطی قـرار    . تواند پیامبران الهی را تحت تأثیر قرار دهد ضرورت حتی می .1

 .گیرد که فعلی را بر اساس تقیه انجام دهد
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: مالئکه بـر اسـاس علـم قبلـی بـه خداونـد عـرض کردنـد        ، در زمان آفرینش انسان
ـ آ گفتنـد ] فرشـتگان [ ... :... الـدّماء  کسفی و هایف فْسدی من هایف أَتَجعلُ ...«  را سـى ک آن در ای

خداوند ایـن   حال بااین؛ )30(بقره:  »... زدیبر ها  خون و زدیانگ فساد آن در هک گمارى مى
، ریز و فسادگر نباشـند  براي کسانی که خون فقط نهریز و فسادگر را آفرید و  انسان خون

  .پیامبر فرستاد، بلکه براي تمامی این افراد
پیـامبر بـراي انسـان    هـزار   124ارسـال  ، یکی از آثار مترتب بر کرامت اعطایی انسان

هـا نـزد    ترین شواهد بر کرامت عظماي انسان شاید این امر را بتوان یکی از بزرگ. است
و ایـن پیـامبران    پیامبر فرستاد، مدام براي انسان مشرك و ظالمخداوند . خداوند دانست

ـ  ما الْعباد علَى ةً حسرَ ای« :آمده استکریم در قرآن  ند.ها کشته شد وسیله انسان به  مّـن  هِمیأْتی
ولٍ رانُواک إِلَّا س زِئُونَی بِهتَهه کـ مگر آن ،امدیاى بر آنان ن چ فرستادهیه !ن بندگانیغا بر ایدر :س

اسـرائیل در   بنـی  در روایت دیگري آمده اسـت کـه   .)30(یس:  »ردندک شخند مىیاو را ر
خداونـد بهتـرین    .)117ــ 116ص ،8ج ،1407، کلینـی ( هفتاد پیامبر را کشـتند  ،یک روز

ن مشـرکان و ملحـدا   یعنـی  پیامبران را براي بدترین مخلوقات خود یعنی مخلوقات خود
آنچـه   بر اسـاس . قابل تأمل است نوحتاریخ رسالت حضرت باره  دراین. فرستاده است

 فقـط سـال   دوازدهمتوسط هر  طور به، دانیم از مدت رسالت ایشان و تعداد پیروانشان می
کـه   ـحضـرت   سال رسالت  950همه در . ایمان آورده است حضرت نوحیک نفر به 

و چنـد نفـر بـه     هشتادفقط  ـ )14عنکبوت: ر.ك: ( مورد تصریح قرآن قرار گرفته است
  .)66ـ65ص ،25ج ،1374، مکارم شیرازي( ایشان پیوستند

: فرمودبه او و برادرش ، فرستاد فرعونسوي  را به موسیزمانی که خداوند حضرت 
در قـرآن   فرعـون  .)44(طه:  »ا بترسدیرد یه پند پذکد ید شاییسخنى نرم گو فرعونبا و «

گـویی   چـون پـیش   ـ  کشت اسرائیل را می بنیشود که فرزندان  گونه توصیف می اینکریم 
/ 49/ بقـره:  6ابـراهیم:  ( داشـت  و زنانشان را زنده نگاه مـی  ـ را شنیده بود موسیتولد 

پنـد  ـ   این درجـه از خباثـت   رغم بهـ   نیز فرعونخداوند شاید  ازنظرولی  ،)141اعراف: 
او ؟ فرعون یافـت  تر از ستتوان کسی را پ آیا می. و خشیتی در دلش حاصل شود بپذیرد

. بـود مشـمول کرامـت خداونـد    ، داده بـود  انجـام آن زمان   همه جنایاتی که تا رغم به نیز
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 فقـط و  فقـط را منتفی ندانست و  فرعونامکان هدایت  ،خداوند حتی تا آخرین لحظات
  .)91ـ90یونس: ( بودشدن  غرق درحالهدایتش را منتفی دانست که  هنگامی

رایـج دربـاره آیـه کرامـت      پرسـش پاسخ ، خداوند به انساندقت در کرامت اعطایی 
اي میان کرامت انسان با تسلط بـر زمـین    چه رابطهسازد و آن اینکه  اعطایی را روشن می

بـا  ؟ وجـود دارد  ــ  آیه آمـده اسـت   درادامهکه  ـ  از طیباتشدن  و روزي داده و خشکی
. شـود   مشـخص مـی   »آدم بنـی  مناکرّ«از پس دلیل آمدن این عبارات ، تفصیلی که گذشت

 حـال ؛ ایـم  به وي کرامت داده دیگر مخلوقات،انسان بر کردن  فرماید با مسلط خداوند می
جـواز ارتـزاق از   . ر انسان اسـت حیوان مسخّ ین کرامتی به حیوانات داده نشده،چنآنکه 

  .حقیقت یکی از آثار فقهی ناشی از کرامت انسان استطیبات در

  از آثار مترتب بر کرامت اعطایی هایی نمونه. 1ـ2
نامسـلمان   ولی او، مصادف شد مکرم اسالم با بعثت نبی یحاتم طایاواخر عمرِ  .1

این . اسیر شد، هاي قبیله طی با مسلمانان بعداً و در یکی از جنگ دختر وي. از دنیا رفت
  :و گفت رسید خدمت پیامبر اکرم، نامسلمان بود که درحالیدختر پس از اسارت و 

 ؛ چراکـه ل عرب سرشکسـته نکـن  زاد گردان و نزد قبایاگر موافق باشی مرا آ !داي محم
اسـیر را  ، همانا پدرم پاسدار خانواده و حریم خود بود. من دختر بزرگ قوم خود هستم

سـالم را  ، نواز و اهل اطعام بود مهمان، پوشاند برهنه را می. کرد آزاد و گرسنه را سیر می
مـن دختـر    .کرد نمی مندي را رد و هیچ حاجت) دکر به همگان سالم می( کرد آشکار می
  .هستم یحاتم طای

 یحـاتم طـای  در برابـر سـخنان دختـر    ، بـود  پیـامبر  جـاي  به ی دیگراگر کس بسا چه
الشعاع قرار  این فضایل را تحت یحاتم طایبودن  مشرك ،کرد که اوالً استدالل میگونه  این
ل فضـای ، نباشـد  گونـه  ایـن حتی اگـر   ،ثانیاً؛ سازد  را خنثی میآنها  اثرکم  دستیا  دهد می

ولـی  ، گـذارد  رفتار ما با تـو نمـی   نوعپدرت ثمري براي تو نخواهد داشت و تأثیري در 
صـفاتی کـه برشـمردي حقیقتـاً صـفات       !اي دختـر : «پاسخ دیگري داد و فرمود پیامبر

حتمـاً بـراي او از خـدا طلـب      ،بود میمسلمان ) با این صفات( اگر پدرت .مؤمنان است
  :سپس به مسلمانان فرمود .»کردیم رحمت می
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هـاي اخالقـی    زیرا پدرش کرامت ؛با این دختر کاري نداشته باشید و او را آزاد بگذارید
 ،1985، هنـدي ( هـاي اخالقـی اسـت    دار کرامت را دوست داشت و خداوند نیز دوست

  .)194ـ193ص ،11ج ،1408، نوري /664ص ،3ج
هـاي   کرامـت  واسـطه  بـه اسیري را  در این قضیه پیامبر اکرم ،شود میدیده  که چنان

ایشـان  . سـازد  فقهی مهم بر آن مترتب می یک اثر ترتیب دینو ب آزاد کرد اخالقی پدرش
، رعایـت احتـرام انسـان   اینکه  نخست؛ فهماند دو مسئله را میکم  دستبا این عمل خود 

 مراعـات احتـرام وي بـه شـخص خـودش      دوم اینکه. منحصر به زمان زندگی او نیست
نوعی رعایـت   این کار به ؛ زیراگردد می فرزندانش نیز جاري موردشود و در منحصر نمی

از  توصـیف پیـامبر  ، از نقاط قابل توجه در ایـن روایـت   1.حرمت و کرامت پدر است
این حـدیث   .»المؤمنین حقاً هذه صفات«: فرماید صفات انسانی یک فرد مشرك است که می

  .صفات ایمانی نیز هست، صفات انسانیدهد  نشان می
از کرامـت اکتسـابیِ ناشـی از    ، عدم پذیرش دین اسالم دلیل به حاتم طاییاست که  روشن

حرمـت و کرامـت او را    پیـامبر اکـرم  دلیـل   همین بهتقوايِ مبتنی بر ایمان برخوردار نبود و 
مراعات کـرد و آنچـه بـر     ـ  است »آدم بنی لقد کرّمنا و«که مشمول آیه   ـ  یک فرد انسان عنوان به

 طـایی حـاتم  در » مکارم اخالقی« و» نصفات مؤمنا« وجود، نسبت به او افزود تکریم پیامبر
 ،»آدم بنـی « گرفتن در زمرهشود که مالك انسانیت و قرار می واقع از این روایت استفادهدر. بود

ایـن صـفات    انـدازه هر طبع بهاست و » اخالقیمکارم « یا همانبرخورداري از صفات انسانی 
  .داراي درجه باالتري از کرامت انسانی نیز خواهد بود، در شخصی بیشتر باشد

وجوب چنین رفتاري در مـوارد  ، از این روایتخواهیم ادعا کنیم  نمی نکته دیگر اینکه
کـم   دسـت کـه    ـ  رف جواز چنین رفتـاري ص ؛ زیراشود می استنباطمذکور مشابه با داستان 

                                                      
رْء یحفَـظُ   یقُولُ اللَّه صابی أَ ما کانَ رسولُ« :آمده است در روایتی از حضرت زهرا .1 ـ  الْمـ ف هلْـدیحفـظ   ».ی و

نیـز همـین    طـاووس  ابن طرائفترجمه کتاب  داود الهامی در. معناي محافظت و رعایت احترام است به
د یـ درمـورد فرزنـدان او با   را هـرکس احتـرام   : ولده  یحفظ فی أالمر«نویسد:  گزیند و می برمیترجمه را 
  ).418، ص1371(الهامی، » نگاهداشت

 شود. هاي تکریم وي شمرده می تکریم خانواده و فرزندان انسان، یکی از راهشک در عرف عقال نیز  بی  
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  .کند کفایت می، یک حکم فقهی مستنبط از روایت عنوان به ـ  مدلول روایت است
. البالغـه اسـت   نهـج  53در نامـه   مالک اشـتر به  مؤمنان خطاب امیر، دیگر نمونه .2

در آن زمـان  آنهـا   بسـیاري از  که درحالی فرستاد،مردم مصر  سوي بهرا  اشـتر  مالکایشان 
ـ  کاً تَغْتَنم أَیهِم سبعاً ضَارِیونَنَّ علَکالَ تَ و«: فرمودمسلمان نبودند و  ا أَخٌ لَ نْفَانِ إِمـص مفَإِنَّه مکلَه 

یف یالدا نَظإِم کرٌ لَینِ و طالـب  ابـی  بـن  امام علی(» الْخَلْقِ یف، 1414، ؛ یعنـی )427ص ،1ج 
اموالشان را غنیمـت  رساندن و تصرف  اي باشی که آسیب چون درندهآنها  مبادا نسبت به

یا برادر دینی یـا   اند؛ دو دستهآنها  گوید حضرت در بیان چرایی این دستور می .شمرد می
 مؤمنـان  تعلیـل امیـر  . دو دسته نیز حکم واحد اسـت هستند و براي هربرادر نوعی تو 

داللـت بـر آن   ، غیرمسـلمان مبنی بر رعایت یکسان حقوق مسـلمان و   براي دستور خود
از ایـن امـر اسـت کـه ایـن       نظر مستند به انسانیت انسان و با صرفدارد که حکم مزبور 

به این نکته اشاره دارد  مؤمنان دیگر امیر عبارت به ؛نزد خداوند چه موقعیتی دارندافراد 
 ان در آن دسته از احکامی که به عامل مشـترك در میـان آنـان   غیرمسلمانکه مسلمانان و 

ن قاعده است و جنبـه  بیا این دستور امیر مؤمنان. برابرند، گردد برمی ـ انسانیت یعنی ـ
دارد که حکـم مـذکور در کـالم    امر داللت بر آن آشکارا این تعلیل عام . ندارداستثنا نیز 

برادر دینـی   ،زیرا مالك این حکم ؛گردد ان میغیرمسلمانایشان شامل تمامی مسلمانان و 
گیـرد و بـه    برمـی ن دو مالك همه افراد انسـان را در هاست و ای انسانبودن  و برادر نوعی

  .ندارداختصاص زمان یا مکان خاصی 
پـرچم را در  ، یکی از مسلمانان، است که پس از فتح مکه دیگري آمده در روایت .3

 ابوسفیان. روز انتقام است، امروز ؛ یعنی»الملحمه یوم، الیوم« :زد دست گرفته بود و فریاد می
فرستاد که مگر شـما مـردم مکـه را امـان      این ماجرا باخبر شد و قاصدي نزد پیامبر از

بگیرنـد و کسـی در شـهر نـدا      دستور داد پرچم را از این شخص پیامبر؟ نداده بودید
ـ  یوم، الیوم« بدهد:  ،1404، شـریف رضـی و دیگـران   (» عـزاهللا قریشـاً  أیـوم  ، الیـوم ، ۀالمرحم

یا در خانـه   به خانه ابوسفیان برود هرکس :جریان فرموددر این  پیامبر .)273ـ272ص
 در امـان اسـت  ، شمشـیر را بـر زمـین بگـذارد     هـرکس یـا  ، خود بماند و درب را ببندد

و از بـدو بعثـت    این افـراد مشـرك بودنـد   آنکه  حال ؛)104ص ،21ج ،1403، مجلسی(
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 فتح مکه پیـامبر در . با مسلمانان جنگیده بودند بیست سالحدود ، تا فتح مکه پیامبر
همسـر  . بـود  ابوجهـل پسـر   عکرمـه ، چند تن امان ندادند و یکی از این چند تـن فقط به 

در . امـان بگیـرد   عکرمـه رسـید تـا بـراي     خدمت پیـامبر ، که مسلمان شده بود عکرمه
نیامـده   ــ  اند نقل کردهآن را ی که شیعه و سنّ ـ  این جریانگوناگون هاي  یک از نقل هیچ

تـأخیر   اي تردیـد کـرده باشـد یـا آن را بـه      لحظه عکرمهدادن به  در امان که پیامبراست 
 عکرمـه شوهر خود را به مکه بازگرداند و ، این زن، لیپس از جریان مفص. انداخته باشد
بـا   پیـامبر ، به جمع مسلمانان وارد شـود  عکرمـه اینکه  پیش از. کردشدن  قصد مسلمان

بـر شـما وارد    عکرمـه ن األ به مسلمانان گفت: پیامبر. خبر غیبی از ورود وي مطلع شد
آزارد و بـه مـرده    زنـده را مـی   ،این دشـنام  ؛ زیرامبادا پدرش را دشنام دهید، خواهد شد

توان مطرح کـرد کـه    این احتمال را می .)144ـ142ص ،21ج ،1403، مجلسی( رسد نمی
 ،1425، عـاملی  حـرّ ( امت اسالم یـاد شـده   فرعونکه در روایت از او به  ابوجهل بسا چه
اسـاس   دارد که بـرآن  یاحترام 1،سوره انعام درباره او نازل شده است 33و آیه ) 426ص

 عکرمـه خـودداري کننـد و حتـی     يودادن به  دهد مسلمانان از دشنام دستور می حضرت
نیـز داراي کرامـت    اسـت  مشرك که به جنگ مسـلمانان رفتـه و هنـوز مسـلمان نشـده     

. وگوهـایی بـه اسـالم گرویـد     حاضر شد و پس از گفـت  در آن مجلس عکرمه. باشد می
دشـمنی و عـداوت    در برابر کسانی که باالترین حد، اسوه امت اسالمی عنوان به پیامبر

طریق اولی در برابـر کسـانی کـه ایـن      چنین رفتاري کرد و به اند، را در قبال اسالم داشته
است که کرامتـی کـه در   روشن . داشتباید این رفتارها را اند  دشمنی را با اسالم نداشته

 ؛ زیرانیست عکرمـه کرامت انتسابی  ،قرار گرفته است این واقعه مورد توجه پیامبر اکرم
دلیل یکـی از   همین ود و صفات انسانی نیز نداشت و بهتا آن زمان مسلمان نشده ب عکرمه

  .در جریان فتح مکه او را امان نداد معدود کسانی بود که پیامبر اکرم
                                                      

ـ  یدروغگو م يرا فرد امبریپ ایآ :گفتند ابوجهل به ».یجحدونَ اللّه بِآیات الظَّالمینَ ولَکنَّ یکذِّبونَکالَ ...« .1 ؟ یدان
 یدروغـ ، است کرده رشد ما انیم در که تاکنون یکودک از و دانم ینم دروغگو را او !نه :داشت اظهار

 مـن  يبـرا : داشـت  اظهـار  ؟يریپذ ینم را امبریپ رسالت چرا وصف نیباا :شد گفته او به. دمیند او از
  .)211ـ209ص، 5ج، 1374مکارم شیرازي، : ر.ك( است سخت هاشم یبن استیر رفتنیپذ
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اصـحاب دربـاره علـت     .گریست ایشان روزي می ،بر اساس روایتی از پیامبر .4
تواننـد   مـی  گونهچ ؛سوزد کاران میدلم براي گناه: گریه پرسیدند و آن حضرت فرمود

رفتـار   همه شک بی .)236ص ،1390، شهري محمدي ري؟ (عذاب الهی را تحمل کنند
تواند  و این دلسوزي حضرت براي خطاکاران نیز می )21احزاب: ( اسوه است پیامبر

  .براي ما الگو باشد
اي جاودانـه بـر    تـرین معجـزه و معجـزه    بـزرگ  عنـوان  بـه را کریم قرآن ، خداوند. 5
 یـک توانست هر می خدا. صفات فراوانی دارد، خداوند. ترین پیامبر خود نازل کرد بزرگ

 هاي هسور یو در تمام ولی چنین نکرد، آغاز کنداز سور قرآن را با یکی از صفات خود 
این کـار  . خود را با صفت رحمان و رحیم نام برده است ـ استثناي سوره توبه به ـ  قرآنی

  .حکمت نیست خداوند قطعاً بی
بـه   قـین  بـن  زهیـر ، شد رو روبه ریاحی حرّبا لشکر  حسینکه کاروان امام هنگامی  .6
رفـتن   زیرا بـا ازمیـان  ؛ با این لشکر درگیر شویمپیشنهاد داد در همین نقطه  حسینامام 

نفـع مـا    بـه  اوضـاع  درنتیجه؛ ستانیم و هم غنیمت می کنیم میهم ابراز قدرت ، این لشکر
، مفیـد » (من آغازگر جنگ نخواهم بود: «پاسخ فرموددر  حسینامام . تغییر خواهد کرد

نخسـتین نکتـه کـه از    ؟ دارد اي بهـره سـن و  نبودن چه ح آغازگر جنگ .)386ص، 1388
، شود آنکه هدف من صرفاً تشکیل حکومت اسالمی نیسـت  فهمیده می امام فرمایشات

 زمـانی هـدایت مـردم   . بلکه هدفم هدایت مردم است که آن هم بـا زور ممکـن نیسـت   
این افراد  میان در بسا چهاینکه  دومین نکته. ممکن است که مردم خود بخواهند و بدانند

ایـن افـراد   ، ی که من آغازگر جنگ باشـم درصورتند و ا ایسته هدایتکسانی باشند که ش
دانست اگـر چنـین    ی جنگ را آغاز نکرد که میدرحال امام. دیگر هدایت نخواهند شد

کـه بعـداً در    عمر سعدلشکر آنکه  حال ، هزار نفر بودند حرّیاران . سودش بود به، کرد می
  .ها نکاتی فقهی و نه صرفاً اخالقی استاین. هزار نفر بودندسی ، برابر ایشان ایستادند

امـام   ولـی  انـد،  تشـنه  حـرّ لشـکریان  ، رسـند  مییکدیگر این دو لشکر به  هنگامی که
بلکـه خـود   ، کنـد  به یارانش چنـین امـري مـی    تنها نه. دهد به این لشکر آب می حسین

دادن بـه   آب .)387ــ 380ص ،همـان ( دهـد  هایشان آب می و مرکبآنها  خود به دست به
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ایـن سـنخ   ؟ چـه ثـواب یـا دلیلـی دارد     ،اند آمده کسانی که براي جنگ با فرزند پیامبر
از آثـار فقهـی   ، داند قصـد جنگیـدن بـا او دارنـد     به کسانی که می امامورزیدن  رحمت

  .مترتب بر کرامت انسانی است
باشد و  ناخواهد که با این مفاهیم آش اي می دیدهشمار هست؛  بیها  دست نمونه ازاین

  .سادگی نگذرد از کنار این روایات به
این آثـار  . خواهد آورد دنبال به آثاري، فقهیاي  قاعده عنوان به پذیرش کرامت انسانی

اگر وجود یک  طبع به. آید شمار می است و بحثی جدید بهمورد بررسی فقها قرار نگرفته 
  .آثار مترتب بر آن را نیز باید پذیرفت، قاعده را بپذیریم

  وارد به کرامت انسانی در اسالم ایرادهاي. 2
قابـل قیـاس   کرامت اعطایی به انسان در اسالم با کرامت انسانی حقوق بشر معاصـر  

اینکـه   نخسـت  باشـد:  رو مـی  روبهکرامت انسانی حقوق بشر معاصر با چند ایراد . نیست
تـوجهی  وي  1هـاي معنـوي    به جنبـه  وجودي صرفاً مادي تلقی کرده،م عنوان بهانسان را 

بـه   ،سـوم  ؛از مبدأ آفرینش انسان غفلت یا شـاید تغافـل کـرده اسـت     ،دوم ؛نکرده است
برهان خاصـی بـراي ایـن کرامـت ارائـه       ،چهارم رجام انسان هیچ توجهی نکرده است؛ف

در نقـد ایـن   آنچـه   .ص وجـود نـدارد  از این نقـای  یک در نگاه اسالمی هیچ 2.نداده است
یا با استناد به برخی فروعات فقهی یا بر پایه برخی امور آرمانی حقوق  ،قاعده بیان شده

  .خواهیم پرداخت بعضی از این ایرادهادر این مبحث به بررسی . بشر معاصر بوده است

                                                      
البته قابل انکار نیست که تعـداد قابـل   . دین است مانند هاي فرامادي جنبه، هاي معنوي منظور از جنبه .1

هـاي   هاي بشري با موازین اخالقی سازگار است، ولی نکته مهم اینکـه پـذیرش حـق    توجهی از حق
ترین اصول مبنایی  جهت رعایت یکی از مهم دلیل ابتناي آنها بر مبانی اخالقی نیست، بلکه به مزبور به

گـرفتن   شاهد مهم فاصـله » بودن حق بر ناحق. «آمیز است حقوق بشر معاصر، یعنی همزیستی مسالمت
 حقوق بشر معاصر از موازین اخالقی است.

عنوان خالق انسان، این کرامت را اعطـا کـرده    برهان کرامت انسانی در اسالم این است که خداوند به .2
  .حق سلب این کرامت را ندارد کس هیچبنابراین  ؛است
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  احکام مغایر با کرامت انسانی نامسلمانان. 2ـ1
 قرار تردید مورد فقهی احکام برخی به استناد با یگاه، انسانی کرامت اسالمی مفهوم

. شـود  مـی  اسـتناد  جزیه پرداخت هنگام در نامسلمانانکردن  تحقیر به مثال ؛ برايگیرد می
، اسـت  )29 توبه:( »هم صاغرُونَ د ویۀَ عن یعطُواْ الْجِزْیحتَّى « آیه، این رفتار مستند هواداران

 معنـاي  بـه صـاغرون   ادعـا کـه   ایـن  ردبـراي  . رسد نمی نظر بهاین برداشت درست  ولی
  :توان اشاره کرد میذیل به چهار نکته ، استمحقرون 

غیـر   لغـت در صاغر ،برخی نظر به واند  هکردنن چنین معنایی را مطرح امفسر همه .1
  .شده استتحقیر واز محقر 

  .اهل کتاب با اهداف دین اسالم سازگار نیست یرتحق. 2
  .چنین رفتاري خالف ادب اسالمی است. 3
تـوزي آنـان    سبب کینـه تواند  می بلکه ،وجه عقالیی ندارد تنها نهر اهل کتاب تحقی. 4

د و شـو ممکـن اسـت آشـکار     گونـاگون که در مواقـع  اي  کینه ؛نسبت به مسلمانان شود
  .کندي اسالمی را دچار اختالل و چالش جدجامعه 

نظـر   اخـتالف » صـاغرون « مدلول کلمـه  درموردن مفسران میاتوضیح بیشتر آنکه 
 مکارم شیرازياهللا  و آیت یطباطبایعالمه  همچونن بزرگ معاصر برخی مفسرا. هست

هنگـام پرداخـت جزیـه     تحقیر اهل کتاب به، از این کلمهقصود که ماند  تصریح کرده
مسلمانان  خود را از، هنگام پرداخت جزیهاهل کتاب  ست کهمعنا بدینبلکه ، نیست

خـود  ، پـردازد  کسی به دیگري مبلغی میهنگامی که معمول  طور بهزیرا  ؛برتر ندانند
  .کند تلقی میرا برتر از گیرنده 

معنـاي صـاغر در   اعتقاد دارد ، پس از بحثی در لغت المیزانتفسیر در  طباطباییعالمه 
و منظـور آن اسـت کـه    » اسـت  ستی دادهتن به پ«شود که  را شامل میکسی ، آیه مذکور

افزایـد معنـاي    ایشان مـی . فرازي کنند جامعه اسالمی گردنتوانند در برابر  اهل جزیه نمی
در  .)323ــ 322ص ،9ج ،1374، طباطبـایی ( ادبی به اهل جزیـه نیسـت   توهین و بی، آیه

  :آمده است تفسیر نمونه
 و شـود  راضى ىکوچک به هک است سىک ىامعن به) پسر وزن بر( »صغر« هماد از »صاغر«
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ـ  برابر در خضوع عنوان به دیبا هیجز پرداختن هک است آن فوق هیآ در آن از منظور  نیآی
 قبـول  و زیـ آم مسالمت ستىیهمز براى اى نشانه ،گرید تعبیر به و باشد بوده قرآن و اسالم
 از بعضـى  هکـ نیا وباشد  بوده مکحا تیثرکا برابر در محترم و سالم تیاقل یک تیموقع

 از نـه ، انـد  ردهکـ  تـاب ک اهـل  هیسخر و اهانت و نیتوه و ریتحق عنوان به را آن مفسران
 بـا  نـه  و اسـت  سـازگار  اسالم ماتیتعل روح با نه و شود مى استفاده لمهک لغوى مفهوم

 قیـ تطب ،اسـت  دهیرسـ  مـا  بـه  مذهبى هاى تیاقل با رفتار طرز درباره هک دستوراتى ریسا
ـ آ در هکنیا گرید توجه قابل تهکن. ندک مى  تنهـا  »ذمـه « طشـرای  انیـ م در گرچـه  فـوق  هی

 ریسـا  بـه  اجمـالى  اشـاره  یـک  »صـاغرُونَ   هم« به ریتعب ولى، است شده مطرح »هیجز«
 دسـت  اسـالمى  طیمح در المثل فى آنها هک شود مى استفاده آن از ؛ زیرااست ذمه طشرای
 راه در ننــد وکن ارىکــهم آنهــا دشــمنان بــا، نزننــد هــا مســلمان ضــد بــر غــاتیتبل بــه

 و میتسـل  و خضـوع  روح بـا  امـور  نیا زیرا؛ ندیننما جادیا مانعى و سد شانیها شرفتیپ
  .)354ص ،7ج ،1374، مکارم شیرازي( ستین سازگار ارىکهم
  :گوید می در تفسیر آیه صادقی تهرانیدکتر 

آنها  .و خود را برتر بدانند نداستعال ورز نباید، اهل کتاب در هنگام پرداخت جزیه
معنایش این نیست که  ، ولیباشندقائل براي خود  یاستقاللنباید در دولت اسالمی 
در برابر حکومت اسالمی بایـد دسـت پـایین داشـته     بلکه ، مورد اهانت قرار گیرند

تعامـل بـا    ،جا نیاورندات الهی را آشکارا بگونه باشند و محرم که این مادامی. دباشن
صـادقی  ( خواهد بود تعاملی بر اساس صلح و صفا و وفا، جامعه اسالمی ایشان در

  .)25ص ،1410، تهرانی
خضـوع و  « از صـاغرون را قصود و م نیز چنین تفسیري دارد اکبر قرشی سیدعلیاستاد 

چنـین   وي. دانسته اسـت  »مسلمانانبرابر نگرفتن در  ومت اسالمى و جبههکاطاعت از ح
، قرشـی بنـابی  ( دهـد  و برخی دیگر از بزرگان نیز نسـبت مـی   طوسیتفسیري را به شیخ 

  .)221ص ،4ج ،1375
 سـوي  بـه مـردم   بـراي هـدایت  جاودانی  دین جهانی و وجود، اسالمغرض از نزول 

تشکیل و  سعادت سوي به است که حرکتروشن . استتکامل و سعادت دنیا و آخرت 
توانـد   اسـالم نمـی  ؛ زیـرا  سـت نیممکـن   ورزي توزي و کینه کینه، جامعه جهانی با اجبار

 ؛پـیش ببـرد   ــ  اهـل کتـاب   عنـی ی ــ  خـود  اهدافش را با تحقیر گروهـی از شـهروندان  
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غـرض خواهـد    باعث نقضواقع در» محقَّرون« بر معناي» صاغرون« حمل دیگر عبارت به
  .شود نمی غرض نقض گاه مرتکب است که شارع حکیم هیچ روشنبود و 

و اسـتاد   طباطبـایی عالمـه  . نیسـت  چنین تفسیري از آیه با ادب اسالمی نیز سـازگار 
تـوان صـاغرون را    راستی چگونه مـی  به اند. در تفسیر خود به این نکته اشاره کرده قرشی

(ر.ك: حـرّ  را پـذیرفت   دیگـر روایـاتی   تحقیر اهل کتاب تفسیر کرد و ازسـوي  معناي به
که بر لزوم تأمین هزینه زندگی اهـل کتـاب ازکارافتـاده از    ) 66، ص15، ج1416عاملی، 

نامـه  را قبـول کـرد کـه در عهد    مؤمنان یا کالم امیر؟ دکن المال مسلمانان داللت می بیت
  :دهد به او فرمان می، مالک اشترجاودان خود به 

ورْ قَلْبکأَشْع  لرَّعۀَ لملَایالرَّح و بِهِم اللُّطْفو مۀَ لَهبحالْملَکتَۀِ وعاً ضَـارِ یونَنَّ عبس یهِم  ماً تَغْتَـن
: قلبت را ماالمال از لطف  الْخَلْق یف کرٌ لَینِ و إِما نَظیالد یف کصنْفَانِ إِما أَخٌ لَلَهم فَإِنَّهم کأَ

و محبت به تمامی مردم گردان؛ چراکه برخی از آنان برادر دینی تو و برخی دیگر برادر 
  .)427، ص1، ج ،1414طالب ابی بن (امام علی نوعی تو هستند

 معنـاي  بـه » صـاغرون «تـوان پـذیرفت    نمـی  ،فضایی از تشریعدر چنین بهتر  عبارت به
در » صاغرون« باید به این نکته توجه داشت که استعمال کلمه درضمن. باشد» محقّرون«

زیـرا در هـر    ؛نـدارد گفته شـد،  اینجا منافاتی با آنچه در» محقّرون« معناي بهبرخی موارد 
 کـه  چنـان آورد و  دسـت  بهرد نظر را ن لفظی و لُبی معناي موبه قرای باتوجهموردي باید 

 اضافه معناي لغوي واژه صاغر در آیه مربوط به جزیه نشـان  ، مجموع این قراین بهدیدیم
  .کار نرفته است تحقیر به معناي بهاینجا دهد که این واژه در می

و ارزش خـود را  اسالم اعتبار معنا نیست که  پیشین، بدینپذیرش تفسیر  گفتنی است
 عنوان بهخود را ، دین اسالم که استروشن  زیرا ؛داند دیگر ادیان اهل کتاب میطراز  هم

  :کند تنها دین حقانی معرفی می
 اسالم جز سکهر و :نَی الْخَاسرِ منَ ةِ الْآخرَ یف هو و منْه قْبلَی فَلَن نًاید الْإِسلَامِرَیغَ بتَغِی و من

 اسـت  ارانکـ انیز از آخـرت  در وى و نشـود  رفتهیپذ وى از هرگز ،دیجو] گرید[ نىید
  .)85عمران:  (آل

. نیسـت  انغیرمسـلمان بـا   نادرسـت  رفتـار جـواز   معنـاي  بهاین حقانیت  حال درعین 
بـه  آنهـا   ان را بـراي ترغیـب  غیرمسـلمان همچنین این ادعا که اسالم رفتار تحقیرآمیز بـا  
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چـه   هاي دینی چنـان  اقلیتزیرا ؛ ستنیپذیرفتنی شک  یب، آوردن توصیه کرده باشد اسالم
تري براي  نتیجه خطر بزرگیابند و در اتحاد بیشتري می، در جایی مورد فشار قرار گیرند

  .جامعه اسالمی خواهند بود
 شک برخـی اهـل کتـاب در برابـر مسـلمانان و      ه بیآن است ک باره اینسخن آخر در

نیت پیامبر مطلـع بودنـد و   خوبی از حقا که به حال درعینورزیدند و  لجاجت می پیامبر
حاضر به  ،)146(بقره:  »عرِفُونَ أَبنَاءهمیما کعرِفُونَه ی« :شناختند می او را همچون فرزند خود
آنـان رفتـار    برابـر موظف بـود در   دلیل پیامبر اکرم همین به؛ پذیرش دین اسالم نبودند

اهـل کتـابی کـه در پنـاه      توان به نمی است که این رفتار رامشخص . دیگري داشته باشد
  .سرایت داد ،بند بودند کردند و به قوانین اسالم پاي دولت اسالمی زندگی می

  نسبت مجازات با کرامت انسانی. 2ـ2
هـا   کرامت انسانی مانند هر ارزش دیگري ممکن است با برخـی اصـول یـا ارزش   

معـروف ایـن   باید از قاعده عقلی و نقلـی   صورت براي حل تزاحم دراین یابد؛تزاحم 
بنابراین نباید پنداشت مجازات شخصی  کرد؛استفاده  ـ  تقدیم اهم بر مهم یعنی  ـ باب

که فرد مجرم  گونه همان. با کرامت انسانی وي منافات دارد، شود که مرتکب جرمی می
جامعه نیز از کرامـت انسـانی برخوردارنـد و رعایـت     دیگر افراد ، استداراي کرامت 

وقـوع   درصورتتوان گفت  دیگر میتعبیر به ؛زات مجرم استکرامت آنان مقتضی مجا
و یابـد   مـی با مراعات کرامت دیگـر افـراد جامعـه تـزاحم      رعایت کرامت مجرم، جرم

یعنـی کرامـت فـرد      ـ  کرامت دیگران مصداق امر اهمی است که باید بر مهـم  شک بی
  .مقدم گردد ـ  مجرم

ن را مشـمول عنـوان تـزاحم    مجرمـا توان مجازات  تر می اهی دقیقاین و با نگبر افزون
ن مجـازات مجرمـا  ، از دیدگاه اسـالم زیرا ؛ کرامت یک فرد با دیگر افراد جامعه ندانست

اي کـه در آن جـرم واقـع شـده      دیدگان از جرم یا جامعـه  خاطر زیان تشفی منظور بهفقط 
هـر  . اصالح خود اوسـت ، بلکه هدف اصلی از مجازات مجرم، گیرد صورت نمی، است

بـه ویژگـی    باتوجـه مجـازات مجـرم   دلیـل   همـین  بهاي است و  شتمل بر مفسدهجرمی م
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  .رساندتواند به مجرم درجهت ترمیم صفات انسانی یاري  می گري آن اصالح
  :ها باید به چند نکته دیگر توجه داشت مجازات مورددر

اي از تحقیر و توهین نسـبت   بر درجهآنها  یا غالبها  اصوالً تمامی مجازات نخست،
، کـه گفتـه شـد    گونـه  همـان دلیل این امر نیز . باشد میمشتمل شونده  به شخص مجازات

گاه شخصی بـا اراده  که هر معنا ؛ بدینن حقوق افراد با حق فرد یا جامعه استتزاحم میا
کـرده   واقع خود را شایسـته مجـازات  در، آزاد خود به دیگري یا جامعه آسیبی وارد کند

، از باب این مجازات نیز که عادتاً مشتمل بر تحقیر و توهین نسبت به مجرم است. است
و بـا تقـدیم مصـلحت     ـ  برقراري نظـم و امنیـت در جامعـه    منظور به نیزمثل و  مقابله به

  .گیرد صورت می ـ  جامعه بر مصلحت فرد
عدم اشـراف   دلیل بهات را یعقل انسان مدرك کلیات است و جزئ ازآنجاکه ،دوم
، صورت دقیق و بدون خطـا ادراك نمایـد   تواند همواره به نمیآنها  جوانب یبر تمام

کنـد کـه    فهمد که هر مجرمی شایسته مجازات است و نیـز درك مـی   این نکته را می
میـزان دقیـق    توانـد  در همه موارد نمـی ولی  ،جرم و مجازات باید تناسب باشدمیان 

هـاي مزبـور را    هـاي اجـراي مجـازات    یم و شـیوه یک از جرامجازات متناسب با هر
در چنین مواردي الزاماً با مراجعه به شریعت باید میزان و چگونگی اجـراي  . دریابد

حـد   عنوان بهها در متون دینی  مجازاتبرخی دلیل  همین به. مجازات را استنباط کرد
که میزان و مـوارد  اند  هایی مجازات ،منظور از حدود شرعی اند. شرعی مشخص شده

قابل تغییر  عنوان هیچ است و بهشارع مقدس به دقت تعیین شده وسیله  بهاجراي آن 
در . یابنـد تر مورد قبول شریعت تـزاحم   مگر در مواردي که با مصلحت مهم ،نیست

عنوان بـا آنهـا   هـا وجـود دارد کـه از    اي دیگـر از مجـازات   دسته، نقطه مقابل حدود
اجـراي آن بـه     عقیده بسیاري از فقها میزان تعزیـر و شـیوه   هب. شود تعزیرات یاد می

به شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جـرم   باتوجهحاکم شرع واگذار شده است که 
ها مخصوصاً به میزان و نحوه  شارع مقدس در این دسته از مجازات. شوند تعیین می

و شـیوه اجـراي   که مقـدار  است به این نقطه توجه داشته  ؛ زیرااجرا نپرداخته است
کنـد و شـدیداً تحـت تـأثیر شـرایط       تعزیرات همواره از ضابطه ثـابتی پیـروي نمـی   
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هاي تعزیري نیز حاکم شـرع موظـف اسـت     در اجراي مجازات. قرار داردگوناگون 
و شکل اجـراي مجـازات   که میزان  معنا بدین ؛قاعده کرامت انسانی را مراعات نماید

کمترین آسیب را به کرامت  ،که در عین بازدارندگیاي تعیین کند  گونه تعزیري را به
 ،ضـابطه اصـلی در مجـازات تعزیــري    ؛ چراکــهانسـانی شـخص مجـرم وارد نمایـد    

بایـد در  حـاکم شـرع   انـد   دلیل فقها تصریح کـرده  همین آن است و بهبودن  بازدارنده
 فقـط منظـور از مصـلحت    شک بی. درستی مالحظه کند اجراي تعزیر مصلحت را به

قـرار  مد نظـر  بلکه مصلحت جامعه اسالمی نیز باید  ،شخص مجرم نیستمصلحت 
بلکه نیست، منظور از مصلحت مزبور فقط مصلحت موجود در تعزیر  که چنان ؛گیرد

(براي توضـیح بیشـتر، ر.ك:    گیرد مصلحت مربوط به شیوه اجراي آن را نیز دربرمی
  .بعد) به 259، ص2، ج1391مکارم شیرازي، 

  بررسی مالك مقایسه؛ آرمانی یا حقوق بشر واقعیوق بشر حق. 2ـ3
در مقام مقایسه حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر معاصر باید دقت داشـت بسـیاري   

ماننـد کـه هنـوز قابـل اجـرا       هایی باقی مـی  در حد آرمان، از موازین حقوق بشر معاصر
ـ هـا بـدون    یکی از مواد اعالمیه حقوق بشر این است که انسان. نیستند تبعیضـی   ههرگون

هـا بـدون    تـوان دیـد انسـان    در کجاي دنیـا مـی  . باید از سلسله حقوقی برخوردار شوند
یکسـان از   طـور  بـه  ،هایی که در اعالمیه جهانی حقوق بشر مشخص شده اسـت  تبعیض

، حـق شـغل  درمـورد  تبعیضـی   هرگونـه توان  در کجا می؟ ها برخوردار باشند تمامی حق
آیا وقوع چنین اتفاقی اساسـاً ممکـن   ؟ منتفی دیدرا  و... تصدي مناصب سیاسی، مسکن
بـا   متعـدد  کشـورهاي  پـذیرش  دیرپاي حاکم بـر جهـان کـه مبتنـی بـر      وضعیت؟ است

 تبعـیض  بـدون  اجـراي ، اسـت گونـاگون   حقـوقی  مکاتـب  و سیاسی مکاتب، ها اندیشه
تـا زمـانی کـه کشـوري داراي     . کنـد  قابل تحقق میغیر نظر بههاي بشري را ممتنع و  حق

مبنــاي فکــري متفــاوتی بــا دیگــر کشــورها را  نــاگزیراســتقالل در حکمرانــی اســت و 
پـذیر   امکانزمانی چنین وضعیتی . پذیر نخواهد بود محو کامل تبعیض امکان، گزیند برمی

اجـراي  . میان برداشته و اصراري بر بقا نداشته باشـند ست که کشورها مرزها را کامالً ازا
ند بـا  ا و مایل دانند میها خود را حقانی  د این اعالمیه در وضعیت فعلی که همه دولتمفا
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  .ممکن استغیر، مرزهایشان را به میل خود اداره کنند، حفظ قدرت
شـده   که آیا کرامت مطلق افراد انسان در اسالم پذیرفتـه باره بود  دراینکنون بحث تا
 رسمیت شـناخته  راي انسان بماهو انسان بههایی را که ب آیا خداوند حداقل؟ است یا خیر

  ؟شناسد رسمیت می نیز به غیرمسلمانبراي ، است
شواهد متعددي براي اثبات کرامت انسانی از دیدگاه اسالم و عدم مباحث پیشین در 

شـود کـه مـالك     مـی  مطـرح پرسـش  اکنـون ایـن   . ن ارائه شـد ه مسلمانااختصاص آن ب
بـه انسـان   کـه  هست هایی  سلسله حق شک بی؟ اقل حقوق انسانی چیستتشخیص حد

متفـاوت  ، گونـاگون ها در کشـورهاي   مصادیق این حقولی  باشد، متعلق میهو انسان بما
بسـیاري از امتیـازات    ،کشـور نباشـد  ـ   براي فردي که تابع یـک دولـت   مثال ؛ براياست

سـخن  ؛ خیـر گردد یـا  چنـین تفکیکـی بـه دیـن بـاز     مهم نیسـت  . وجود نخواهد داشت
 نظـر  بـه ؟ شـود  ن مـی هاي حقوق انسانی بر چه اساسـی معـی   اقلرد است که حدمو دراین

حال بعضی از کشورها ، مزبور دارد هاي اقلهر کشوري مالکاتی براي تعیین حدرسد  می
دانند و بعضی از کشورها دین را در میـان ایـن مالکـات     ها می دین را یکی از این مالك

  1.هستدر همین کشورها نیز مالك دیگري ولی ، دهند قرار نمی
قهـراً  ، طرفی دانسـته شـده اسـت    بی، در کشوري که مالك برخورداري از حداقل حقوق

ـ ، توان کسی را که مالك مزبور را نپذیرفته است نمی مت عمـومی و حکـومتی گمـارد   در س .
هـاي   كدر بعضی کشورها مـال . شود میمنجر به تبعیض ولی ، دینی نیستمالك، مالکی این 

دینـی در اولویـت قـرار    هـاي غیر  بعضـی کشـورهاي دیگـر مـالك     و دراند  دینی در اولویت
                                                      

هایی کـه در زمـان    بحث. باره برابري در پیشگاه قانون مطرح کردتوان در می اي گونه همین نکته را به .1
ناشـی از نبـود درك    ،شـکل گرفـت   در پیشگاه قـانون  غیرمسلمانمشروطه بر سر برابري مسلمان و 

 معناي به برابري در پیشگاه قانون تصور برخی فقها این بود که. درستی از برابري در پیشگاه قانون بود
قـانون   شگاهیدر پ يبرابر يمعنا. هست غیرمسلمان مسلمان و میان که است هایی تفاوت تمامیانکار 

، وجود دارد که به انسان بماهو انسان و نه انسان بماهو مسلمان یفیاست که سلسله حقوق و تکال نیا
 یها ممکن است حت حق نیا. تعلق دارد، شهروندبودن و نبودن ای يهودی، یحیمس ثیو نه انسان ازح

تناسب اعتقـادات خـود    به يرا هر کشور فیو تکال قوقح نیا رهیدا. نباشد زیافراد ن تیاظر به جنسن
  .تفصیل این بحث نیازمند مجال بیشتري است. کند یم فیتعر
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بـراي   بشـر  عنـوان  بـه آن کشور حـق بیشـتري را   اینکه  نه، استامر تفاوت در این  اند. گرفته
  1.دار و در نقطه مقابل اسالم حق کمتري را قائل شده باشد دینانسان غیر

  نتیجه
 الطَّیبـات و  رزقْنَاهم منَ الْبرِّ والْبحرِ و حملْنَاهم فی آدم و لَقَد کرَّمنَا بنی و« بر اساس آیه شریفه

ـ ) 70(اسراء: » فَضَّلْنَاهم علَى کثیرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضیلًا داشـتن در  رف قرارباید حکم کرد که ص
از دلیل  همین بهد و شو انسانی می ي شخص از کرامتبرخوردار ، باعثزمره فرزندان آدم

ز خـالل شـواهد   ایـن کرامـت ا  . خودداري کردباید رفتارهاي خالف شئون انسانی با او 
رسد شـمار قابـل تـوجهی از      می نظر بهشود و  اثبات میهست، اهللا  متعددي که در اخالق

را باید ناشی از این قاعده و آثار مترتـب   غیرمسلماندر قبال افراد  نرفتارهاي معصوما
 نتـوان علـت برخـی رفتارهـاي معصـوما      میرا مذکور همچنین قاعده . بر آن دانست

از  حـاتم طـایی  قضـیه آزادي دختـر    مانند ـ به تغییر حکم اولی شرعی یدانست که گاه
ن تـوا  مـی  اسـاس  ؛ بـراین شده اسـت منجر  ـ اسارت و تغییر وضعیت وي از اسیر به آزاد

تغییـر برخـی   سـبب  توانـد   قاعـده فقهـی مـی    عنـوان  بـه شناسایی کرامـت انسـان   گفت 
  .به مداقّه بیشتري نیاز دارد هاي رایج گردد که بررسی تفصیلی آن استنباط

رسـد   مـی  نظـر  بـه و کند  مینصوص ویژه رفتار با نامسلمانان نیز از این قاعده پیروي 
. نادرسـت باشـند  ، کنـد  مـی حمـل  تفاسیري که این نصوص را به بـدرفتاري بـا ایشـان    

 نقض کرامت انسـانی نیسـت   معناي بههاي دنیوي در نظام فقهی  وجود مجازات همچنین
منافـاتی بـا کرامـت انسـانی      تنهـا  نهتنبیه مجرمان ، به نقش بازپرورانه مجازات باتوجه و

اگرچـه نظـام فکـري     حـال  اینبـا . ن نیز باید ارزیابی گرددتقویت آ بلکه درجهت، ندارد
 عنـوان  بههایی را  حق، طبق مبانی خود ولی، طرفی باشد تواند پذیراي اصل بی اسالم نمی

   .  کند اقل حقوق انسان بماهو انسان عرضه و تضمین میحد

                                                      
حاضـر   درحـال  ؛ زیـرا اي نباید بر اساس تجربه کنونی و مصادیق خارجی انجـام شـود   چنین مقایسه .1

 .شود درستی اجرا نمی بسیاري از موازین حقوق بشر اسالمی به
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