
  

  نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم

  1اهللا حیدرنژاد ولی
  

  چکیده
افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا . آید کرامت ذاتی، مبناي حقوق بشر به شمار می
هاي بشري خود  ها، مدعی حق کارآمدن حکومت هستند و در دوران پسااجتماع و روي

خواهد عملیاتی شود، دولت  اي خاص می جامعه گاه که حقوق بشر در آن. هستند
صحیح اخالقی و تأمین نظم عمومی و رفاه  هاي دموکراتیک در جهت اعمال ضرورت

در این علقۀ سیاسی ـ حقوقی . زند هاي افراد می ، ناچار دست به محدودکردنِ حقهمگانی
ضع حقوق شهروندي، هرگونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و و

با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کالمی حق و تکلیف آدمی، کرامت . شود شهروندي می
قرآن به  از حقوق انسان در. انسانی بستر اولیه و پایۀ نخستین هر نوع حق و تکلیف است

داتی انسانی  به نام کرامتیگري د اصل ،حقوق ینا یاناست اما بستر و بن یکی یاد شدهن
 نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت ها را صرف یم همۀ انسانکر آنقر. است
با درنظرگرفتن این مفروض، مقالۀ حاضر مدعی است . داند نوعی کرامت ذاتی می صاحب

در این . دارد وجود یمقرآن کرکه نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در 
الملل حقوق بشر،  یات شریفه نیز همانند نظام بینراستا نشان داده خواهد شد که در آ

عنوان حقیقت  مبناي حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی است و حقوق و مکارم انسانی به
  .شدة دین اسالم است پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته

  .شهروندي ذاتی، کرامت اکتسابی، قرآن کریم، حقوق طبیعی، حقوق کرامت: واژگان کلیدي

                                                      
 v.heidarnezhad@yahoo.com/  )ع(دانشجوي دکتري دانشگاه امام صادق .1
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  مقدمه. 1
 ملیتن و نژاد و رنگ و زبان و جنس و یاز د نظر صرف ها انسان ۀهم ،آیات مبین قرآنبر اساس 

گر با عنوان ید یرامتکتساب کا ۀستیشا، رامتکن یا هستند و در پسِ یرامت ذاتک یصاحب نوع
. شود میبی تقوا و نقش افراد در جامعه ارزیا بر اساسکرامت  یرنوع اخ ینا. است یتسابکرامت اک

 مثابه بهحقوق اساسی آدمی  مسئلههمواره  ،یتسابکو ا یرامت ذاتک ینب گذاري نظريمرز یکبدون 
ر در تمام ادوار یو فراگ ياست فطر یبشر حقوق یعیحقوق طب. انسان بماهو انسان مبهم خواهد ماند

و  یعین حقوق طبیا. خاص مذهب و ملیتان و زمان و کد نسبت به میمطلق از هرگونه تق ار ویو د
انسان مبناي  یذاترامت ک. رده استکه خداوند به او اعطا کاوست  یرامت ذاتکاز  یناشي، فطر

فرد برخوردار از آن ، خاص یاسیو س ینیمسلک د حقوق پایه آدمی است و فراتر از رنگ و نژاد یا
 یاسیس، یاجتماعپوشش  یرشپذ به واسطهاست که  یناظر به حقوق انسان یتسابکرامت اکاما  ،است
  .شود میبرخوردار ها  آن خاص فرد از یو فرهنگ ینید یا

البته در . استو ذاتی ابناي بشر  یعیطبحقوق  با یرامت ذاتکه تناسب یبر پاحاضر  ۀمقال يادعا
را بین کرامت ذاتی و کرامت  یمرز مشخص یمقرآن کر ،مشخص خواهد شد که طور همان میان،این 

 ةگزار ینا. ها استوار است، مشخص کرده است آن بشر و شهروندي که بر پایه اکتسابی و طبعاً حقوق
ین قصد ندارد اثبات کند که چنحاضر منظر نوشتار  یناز ا. دهد می  یلما را تشک یاصل ۀیفرض ،یراخ
مجموعه عناصر آن  با یمفهوم ینوجود چن، ه مفروض مقبولکبل ،یستن یادر قرآن هست  یرامتک

چگونگی ابتناي حقوق بشر  یفتوص ،یاصل پرسش عنوان به ین نوشتارا ۀنها دغدغت رو ؛ ازایناست
بر تالش ن مقاله یدر ا ؛ بنابراینشود می انگاشته  یکسان که عموماً است ذاتی و طبیعی بر کرامت ذاتی

 بشربه حقوق  ذاتیرامت ک نسبت، انسان یتسابکو ا یرامت ذاتکمرز  میاثبات و ترستا با  آن است
ق یمصاد مباحث وبندي،  ن مرزیدنبال ا بهن یهمچن. مینکم استخراج یرکقرآن با نگاهی به را  یانسان
 زنان و کرامت، ها تیاقلکرامت و حقوق  از جملهانسان رامت کنه یز و مرتبط در زمیبرانگ چالش
ر پژوهش د روش. دهیم میقرار  تأملمورد را ها  مجازات مسئلهبه  یتسابکرامت اکنسبت  ومردان 

 یمهکر یاتآ يمحتوا یلابزار تحل بر مبتنیاکتشافی و توصیفی در قرآن است که  روشنوشتار  ینا
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به  نخست،در بخش : ردکم یتوان به دو بخش تقس ن پژوهش را مییفصول ا ،ن مقدمهیبا ا. است
ق یمصاد یبرخ ،م و در بخش دومیپرداز واژگان و موضوعات مرتبط می یل مفهومیو تحل یبررس
  .خواهیم کرد یل و بررسیم تحلیرکات قرآن یرا در پرتو آانسان رامت کنه یز در زمیبرانگ چالش

 شناسی نظري تحقیق مفهوم. 2

معانی چون همچون  .عزتو  بزرگواري، واژه کرامت نزد لغویون عبارت است از حیثیت
نیز در معناي فرهنگ لغت لیتره ). 840: 1389، عمید(بیان شده است ورزیدن و بخشندگی نیز  بزرگی

 آن بیانگرآیات قرآنی . است داشتن آن هستیم ترجمه کرده آن را به حرمتی که ملزم به پاس، چهارمش
رامت ک یصاحب نوع ملیت،ن و نژاد و رنگ و زبان و جنس و یاز د نظر صرف ها انسان ۀاست که هم

 ینا. است یتسابکامت ارکگر با عنوان ید یرامتکتساب کا ۀستیشا، رامتکن یهستند و در پس ا یذات
 گذاري نظريمرز یکبدون . شود میتقوا و نقش افراد در جامعه ارزیابی  بر اساسکرامت  یرنوع اخ

انسان بماهو انسان مبهم  مثابه بهحقوق اساسی آدمی  مسئلههمواره  ،یتسابکو ا یرامت ذاتک ینب
مطلق از هرگونه  ار ویوار و در در تمام ادیو فراگ ياست فطر یبشر حقوق یعیحقوق طب. خواهد ماند

  .)162: 1386، یلکو تو ید زنجانیعم( خاص مذهب و ملیتان و زمان و کد نسبت به میتق
شرافت الهی   روحبه  »یه من روحینفخت ف«ان یه به بکن موجود یتر ارزنده، ینشدر جهان آفر

انسان  يعظمت وجوددر مورد  ینیم خماما .وجود انسان است، است افته و مظهر اسم اعظم اهللای
است و  یو حس یو مثال یینمراتب ع ۀهم ةبردارندکه دراست  يه انسان وجودک بدان«: دیفرما یم

از  ...ده و پنهان استیچیدر وجود او پ ،ب و شهادت و هر آنچه در آن استیتمام عوالم غ
 انسان صورت هک بدان«: است شده تیروا ـ باد دو هر بر خدا دورد که ـن و امام صادق یرالمؤمنیام

ه خداوند با دست خود کاست  یتابکبر موجودات است و او همان  یاله يها حجتین تر بزرگ
ان و یصورت جهان ۀش نموده و او مجموعیمت خود بناکه با حکاست  یلیکنوشته و او همان ه

ر و یهر خ يشاهد است و او راه راست به سو یبیاز لوح محفوظ است و او بر هر غا يا خالصه
  .»ن بهشت و دوزخ استیب] شده[ده یشکو راه  یکین

رامت پرداخته و کو  يحقوق شهروند، م حقوق بشریمفاه ین پژوهش ابتدا به بازشناسیدر ا
 به، انیانسان را از منظر قرآن مورد مداقه قرار داده و در پا یتسابکا و یرامت ذاتکن یب سپس تفاوت
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  .پردازیم میم یرک قرآن مکتب حقوقیانسان در  کرامت اکتسابی یبررس

  مفهوم حقوق انسانی در ابیات حقوق بشر و ادبیات دینی. 2- 1
عت هر یطب بر مبتنیحقوق بشر حقوق «: ه عبارتند ازکآمده است گوناگونی م یان حقوق بشر مفاهیدر ب

خاص متعلق به هر فرد و ناظر به  به صورته ک یحقوق«؛ )32: ب 1388، دیجاو( »است یفرد انسان
  ).Encyclopedia Britannica: 137( »است یانسان یر و هستجوه

ه که هر انسان از آن جهت که است ین و پایادیحقوق بن، حقوق بشر«اند  ردهکان یب ین برخیهمچن
زان یا می یر اجتماعیاحوال متغ ا و اوضاع ویجغراف، ملیت، زبان، نژاد، فارغ از رنگ، انسان است

 »رده استکافت یاز خداوند در، گر بر اوید یو هر عنوان عارض يت ممتاز و فردیت و صالحیقابل
 يدارا یه هر فرد انسانکاست  یلکازات یامت يحقوق بشر به معنا« :تیو در نها؛ )5: 1384، باقرزاده(

 يعموم افراد بشر يبرا یسانیکحقوق ثابت و ، حقوق بشر؛ بنابراین )95: 1375ی، فلسف( »آن است
 هر، دییتق هرگونهبرخاسته و فارغ از  یانسان يعت فطریه از طبکهاست  ناکها و م زمان ۀدر هم
  1.داراستبودن آن را  م انسانکبه ح یانسان

مقبول  ی،ن اسالمیقوان ةن و جوهریادیاصل بن عنوان به يوجود ندارد که اصل برابر یدر اسالم شک
ه یاز رموز توسعه اول یکیاست که  آشکار يقدر هن اصل بیابودن  ریفراگ. هاست ها و مکتب تمامی فرقه

ت و مذهب و یجنس، انسان در اسالم فارغ از فرقه. ده استیض چرخیت عدم تبعیگرد موفق بر ی،اسالم
مبدع بحث کرامت  دراساس،کرامت است و  يدارا ي،و فطر یعیطب یژگیزبان و هر نوع و، نژاد، مرام
اسالم بر کرامت انسان تأکید شده  ةی به اندازرود در هیچ دین و مکتب گمان نمی«است و  اسالم یانسان
: نویسد می در این مورد »حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب«تاب کدر  يعالمه جعفر .»باشد
ت یثیو ح یرامت ذاتک )1: ه عبارتند ازکثابت شده است  ها انسان يرامت براکن اسالم دو نوع یدر د«
شتن و یت بر خویانت و جنایاب به خکار خود به جهت ارتیا اخته بک یمادامها،  انسان ۀه همک یعیطب
ه از ک یرامت ارزشک )2؛ ف برخوردارندین صفت شریاز ا ،نندکرامت را از خود سلب نکآن ، گرانیبر د
 یرات ناشیمال و خکر رشد و یاپو در مسکو ت یمثبت در وجود آدم يروهایانداختن استعدادها و ن ارک به

                                                      
توانـد آن حقـوق را نادیـده     از دیدگاه اسالم، حتی براي بدترین مجرمان نیز حقوقی در نظر گرفته شده است که کسی نمی. 1

در منطق اسالم اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم براي او کم باشد، باز هم حقـوقی دارد  . بگیرد
 ).46: 1361مطهري، (که باید رعایت شود 
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رامت کن یمربوط به هم یانسان یو عال ییارزش نها واست  ياریو اخت یتسابکا، رامتکن یا. دشو می
 طورکلی بهکه  آن استده بر یانسان عق یرو کرامت ذاتیز پیتوان گفت در اسالم ن می ن اساسیبر ا. است

؛ ستین یانکو م یط زمانیو شرا یخاص اجتماع يها محصول ضرورت، ن انسانیادیو بن یحقوق اساس
حق ، سالم یشت و زندگیحق مع، اتیحق ح، ن سرنوشتییهمچون حق تع حقوق گونه نچراکه ای

، ثابت ی،عیطبهایی  ز حقیاز هر چ، پیش یو اجتماع يت فردیان و حق امنیشه و بیاند يآزاد
ها  آن د ازیبا یرامت انسانکل یشان و به دل بودن انسان دلیلبه  ها انسانو  هستند یو ذات ناشدنی سلب

عت و یر طبشه دیه رکبل؛ ندارند ها دولت ةا ارادگذاري ی قانونشه در یرها  حق گونه این. باشندبرخوردار 
 يز ارشادینها  آن عت نسبت بهیدگاه شریند و دیآ یبه شمار م یعقل عملبدیهیات داشته و از  فطرت

  ).230تا220: 1388، جاوید( تاس

  ات قرآنیمفهوم حقوق شهروندي در ادبیات حقوق بشري و ادبی. 2- 2
 هاي ویژگیانگر یب«ن مفهوم یه اکشده است  گوناگونی بیانتعاریف » يحقوق شهروند«مفهوم  دربارة

 »فعال در آن جامعه است یو اجتماع يفرد یزندگ یکداشتن  يجامعه برا یکن افراد یادیحقوق بن
  :شود ه میف اشاریتعار یتنها به برخها،  یهنظربودن  ل فراوانیبه دل). 309: 1390ی، غمام(

ا اقامت افراد در ی يشهروند ۀه بر اثر رابطکاست  يشورکهر  یاز قانون اساس یحقوق ناش« ¢
  ).51: 1385ك، آفندا( »قرار گرفته است یت قانون اساسیاعطا شده و مورد حماها  آن به یشور خاصک

 نار آنکه در کاست  یو فرهنگ یاجتماعي، اقتصادی، اسیاز حقوق س یعیوس ۀمجموع« ¢
به «، )160: 1386ی، محسن( »دهد ف شهروندان را در قبال دولت مورد توجه قرار مییف و وظایالکت

خود نسبت  يه شخص به واسطه اثبات وفادارک طوري به، شود میگفته ومت کن شخص و حیب ۀرابط
  ).Encyclopedia Britannica, 1991: 3/332( »استومت کت حیمتقابالً مستحق حما، ومتکبه ح

 ید از حقوقیشهروند با مثابه بهانسان ي، توان گفت در حقوق شهروند می باالف یل تعاریمکدر ت
 یکو در  ها سیاستاخالق و ، مصالح، جه منافعیه ناظر به زندگی در جامعه و در نتکد یسخن بگو

م حقوق ینون محور ترسکا یحقوق یتیشخص مثابه بهاست و دولت  یو عموم یالم عقل جمعک
ن حق بر محور دو یا). 31: 1387، دیجاو( هاست تیمسئول و ها محدودیتمتعهد به شهروندان و 
ومت و دولت کت حیرد و در نهایگ یل مکش ار مثبتکو  یجمع يها به آرمان يوفادار ییاصل طال
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حقوق ؛ بنابراین )88: 1387، دیجاو( را بر عهده دارد ین سعادت جمعیا یندگیه نماکاست 
با  یجامعه مدن یکه حقوق بشر قرار است در درون کشود  میمطرح  ییدر جا يشهروند

 یل قانونکش، ن خاصیومت خاص و در سرزمکل حیذی، اجتماع یزندگ يها تیاولوگرفتنِ  نظر در
است  یدرخت مثابه به يحقوق شهروند، لیدر مقام تمث ).27: 1387، دیجاو( ردیبه خود بگ ییاجرا و
 یآن مبان يها تنه و شاخه؛ دهد ل میکیتش) عتین طبیعت و قوانیطب، خدا( آن را منابع يها شهیه رک

وه و یمتوان  میت یهستند و در نها) یحقوق اساسو  نیادیحقوق بنی، عیحقوق طب(ي حقوق بشر
) ها نامه نییآ و ين عادیقوانی، ن اساسیقوان، و موضوعه ین شرعیقوان( ن حقوقیآن را مواد ا ةثمر
  ).104: 1387، دیجاو( دینام

  ذاتی در ادبیات قرآنی کرامتشناسی واژه  فهومم. 2- 3
 یتنها مخصوص آدم ،خداوند يمخلوقات ظاهر میاند در یه از منظر قرآن مجکاست  یموهبت رامتک

ولقد «: دیفرما یم میرک قرآن. ف نشده استین شرافت توصیبه ا يگرید ینیچ موجود زمیاست و ه
ر ممن خلقنا یثک یبات و فضلناهم علیو رزقناهم من الطالبر و البحر  یآدم و حملناهم ف یرمنا بنک
حمل ] راهوار يها بکبر مر[ا یو در کیها را در خش م و آنیداشت یزادگان را گرام یما آدم :»الًیتفض
ه خلق ک یاز موجودات ياریها را بر بس م و آنیدیزه به آنان بخشکیپا يها يم و از انواع روزیردک
  .میداد يبرتر، میا ردهک

افران بر کان و کمشر یحت، تمام افراد بشر یذات يبرتر ةنندک انیرا بباال  ۀیآ ،)ره(ییمه طباطباعال
ذات و عمل آنان را ، نسبت به فرشتگان لیداند و یوانات میها و ح جن یعن، یاز مخلوقات ياریبس

ه بتواند با کد شو یان را قائل مکن امیانسان ا يو تنها برا کند می یافضل بر ذات و عمل انسان معرف
ز یه نکها بر مالئ کردن آن وفاکتازه و ش ياستعدادها آوردنِ دست مال و با بهکمراحل رشد و  یط

رامت است و اعمالش جز ذلت که قوامش بر طهارت و کفرشته  ذات«: ندیفرما یشان میا. ابدی برتري
 يها یرگیوا و ته يها دورتکه با کاز جنس و ذات انسان ، ندارد یمکت حیت و خلوص نیعبود

يایاز قضا یمتر اعمال انساني، کآر. تر است فیافضل و شر، در استکب و مغضب و شهوت مشو 
قوام ذات فرشتگان از قوام ذات ، ن جهتیهم هب. است یو شامت نفس و دخالت طمع خال كشر

رنگ ذات اعمال فرشتگان هم. تر از اعمال انسان است ییتر و خدا انسان افضل و اعمال فرشته خالص
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مال که ک ین انسانین است همکه ممکن هم هست یالبته ا. همرنگ ذات اوست یآنان و اعمال آدم
، ندک یسب مکتازه  يآوردن استعدادها دست از راه به يندک ا بهیسرعت و  ا بهیتدریج  خود را به یذات

ه کباشد  يحده ما فوق کمال برسد کاز  ياز قرب و به حد یحاصله به مقام يدر اثر استعدادها
ان را تأیید کن امیهم ا یتعال يالم خداکظاهر ، دهیوجودش رس ياش در ابتدا یه با نور ذاتکمالئ
  .)226 :1374، ییطباطبا( »ندک یم

ز یه در ذات نکت است یه مقام انسانکبلی نه افراد انسان، ه فوقیرسد مراد از انسان در آ یبه نظر م
رامت ستوده و کز به وصف یم فرشتگان را نیرکا اگرچه قرآن ریز ،از فرشتگان برتر و باالتر است

انه لقول رسول «: کرده استح یتصر) ع( لیجبرئ ةبار و در »نیاتبکراماً کن یم لحافظیکو ان عل«: فرموده
اهللا قرار  هکمسجود مالئی، اله افتن به روحی ه به جهت شرافتکت بود ین مقام انسانین اکو ل »میرک

لهم اجمعون اال ک هکن فسجد المالئیفقعوا له ساجد یه من روحیته و نفخت فیفاذا سو«: گرفت
! دینکاو سجده  يبرا یهمگ، دمیخود دم حان رساندم و در او از رویار را به پاکه ک یهنگام: »...سیابل

خود را ي، ن موجودینش چنیخداوند با آفر. سیمگر ابل، ردندکفرشتگان سجده  ۀپس هم
درباره  یو مجرد خود حت يیک از مخلوقات ماد نش هیچیه در آفرک یفیتوص؛ دین نامیالخالق احسن
اهللا  كثم انشأناه خلقاً آخر فتبار... نیمن ط هولقد خلقنا االنسان من سالل«: ار نبردکبه  یه الهکمالئ

پس . میداد يا نش تازهیسپس او را آفر... میدیاز گل آفر يا عصاره زما انسان را او : »نیاحسن الخالق
  .نندگان استین آفریه بهترک ییبزرگ است خدا

خواه ؛ استبودن  فیشر وشرافت  يابه معن کَرُم کرامت از مادهاز باب لغوي باید بیان داشت 
 امدهین میرک قرآن در »رامتک« واژه هرچند. در اخالق باشد یا، باشد یزشرافت در ذات و نفس آن چ

بن ا. برده شده است به کارم یرکبار در قرآن  47حدود  »رمک«، »میرک« واژهمانند  آن مشتقات اما است
ر و فضائل اطالق یانواع شرف و خة دارندبه است که  یم صفتیکر«: آورده است) 511- 630( منظور
خود جمع  و محمود را در یاوصاف ستودن ۀکه هم یا کسی يزیچ ياست برا یم اسمیکر. گردد می

ف یاما در توص، شود اطالق می ها انسان اصل بر ن صفت دریم است و ایمتضاد با لئو  داشته باشد
ب یغر یه فیالنها«صاحب  .)75- 77: 1408، ابن منظور( »رود ز به کار مییاسب و شتر و درخت ن

و شرف و  یکیر و نیهمه انواع خة م را دربردارندیکر، کرامت يان معنایز در بین »ث و األثریالحد
آنچه  به هر یش را از آلودگیشتن خویاست که خو یم کسیکرد یگو ها معنا نموده و می لتیفض
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  .)535 :1422، ریابن اث( دارد منزه و دور می، ان در برابر پروردگار استیمخالفت و عص
ت عقال را یکه رضا يزیچ است که بر یم صفتیکر«: م آورده استیکر يان معنایز در بین طریحی

قاموس  در یقرشمنظر  از .)152: 1395ی، حیطر( »شود میگفته  ،زدیو حمد و ثنا را برانگ کردهجلب 
و بودن  مندارزش ،و سخاوت یبخشندگ، و شرافت يبزرگوار يکرامت در لغت به معنا، قرآن
  ).103: 1376ی، قرش(است د آن نزبودن و مانیعز
، شرافت يکرامت را به معناشناسان،  لغتبیشترِ  افتیتوان در میشده  گفته یز مجموع معانا
و  يو بزرگوار یمنش آن بزرگ یقیحق يمعنا اند که آورده یو در مقابل دنائت و پست يواربزرگ

: گوید یدر مفردات م یاصفهان راغب. هستند یاصل ين معنایق ایگر از مصادید یشرافت بوده و معان
إذا  و »یمکر یغن یإن رب«به فهو اسم الحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قوله  یإذا وصف اهللا تعال الکرم«

بابه فإنه  یکل شئ شرف ف و، تظهر منه یالت هاالفعال المحمود وصف به االنسان فهو اسم لالخالق و
و  »یماقل لهما قوال کر و یمإنه لقرآن کر یممن کل زوج کر یهاوأنبتنا ف«: یقال تعال، بالکرم یوصف
 یهإل یوصلما  یجعل أن أوه، ضاضَغَ یهف یلحقُهنفع ال اي  االنسان إکرام یإل یوصلأن  یمالتکر إالکرام و

شود صفت کرم  می عبارت راغب روشن  از .)429: 1404، یراغب اصفهان( »یفاًشراي  یماًکر یئاش
 یدهد و وقت می است که از احسان و إنعام پروردگار خبر  یاسم ،شود می صف به خداوند متّ یوقت
 طورکلی بهدهد و  می انسان ةیدتار پسنداست که خبر از اخالق و رف یاسم ،شود یصف به انسان ممتّ

 یماکرام و تکر ةراغب دربار. شود می  یانب یمجنس خودش با وصف کر ةمحدود در یفیشر یزهر چ
؛ نباشد یو حرج یآن سخت یدر پ که به انسان برسد یاکرام و نفع ینکها یعنی یماکرام و تکر: گوید یم
  .اشدب یارزشبا یزرسد چ می آنکه آنچه به انسان  یا

ه کن است یا» رامتک«منظور از «: ندیفرما رامت میکان واژه یز در مقام بین »يزدی مصباح«اهللا  تیآ
حق ندارد با  یسکند و کست یمحترمانه ز طور بهحرمت است و حق دارد در جامعه  يانسان دارا

  .)258: 1 ج، 1391ي، زدیمصباح ( »ت او را با خطر مواجه سازدیثیش حیگفتار و رفتار خو
ل یدر صدر و ذ مذکور لیتفض و میتکره به تفاوت ک وستیکن، رامتکواژه شدن  از روشن پس

ل یتفض«: دنیفرما یم) ره(ییآن دو عالمه طباطبا تفاوت میانشود که در  یاشارت یزسوره اسرا ن 70ه یآ
عقل دادن   م او بهیرکت؛ ه به انسان داده شدهکاست  یاله يها دسته از موهبت یکم ناظر به یرکو ت

ر را از شر و نافع را از مضر و یله آن خیو انسان به وس، داده نشده يگریچ موجود دیه به هکاست 
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ر موجودات و استخدام و یل تسلط بر سایاز قب يگرید يها موهبت. دهد یز مییرا از بد تم یکن
ه عقل کشود  یقق ممح یز زمانیل نطق و خط و امثال آن نیها از قب دن به هدفیرس يبراها  آن ریتسخ
ه را ناظر به یآی، آمل ياهللا جواد تیه حضرت آکاست  ین در حالیا. )217: 1374، ییطباطبا(» باشد
وفَضَّلْنَاهم ( او) اکتسابی( یرامت نسبکه را ناظر به یل آیو ذ) آدم یرَّمنَا بنکولَقَد ( انسان یرامت نفسک
فْضیثک یعلَ منْ خَلَقْنَا تَ ناگفته نماند کرامت در عرف  .)18: 1366ی، آمل يجواد( ندک یم یمعرف) لًایرٍ م

و ) یکرامت انسان( اضافه به مفعول یو گاه) یکرامت اله( شود می اضافه به فاعل  یزبان ما گاه
  .شود می  دادهاست که از جانب خداوند به انسان  یراخ يمعنا، مورد بحث ما يمعنا

 يسرّ برتر، )ره(ییعالمه طباطبا. وجود دارد یمختلف هاينظر یزن یرامت انسانکدر مورد منشأ 
م یرکت«: دانسته است یعقل به آدم ۀافاض را او یرامت ذاتکر موجودات و در واقع منشأ یانسان بر سا

از شرّ  رار یله آن خیداده نشده و انسان به وس يگریچ موجود دیه به هکعقل است دادن   به) انسان( او
از  یکی یه عقل آدمکحال آن ؛)217: 1374، ییطباطبا( »دهد یز میمیرا از بد ت یکمضر و نو نافع را 

 یتواند منشأ کرامت او بر تمام مخلوقات حت نمی است و یموجودات ارض یراو بر سابرتري عوامل 
رامت کاعم از ـ رامت انسان کو منشأ  يسرّ برتر ،میرکقرآن  یدگاهاز د ، اماباشد يموجودات سماو

: دیفرما یم که ؛ چناناهللا قرار داد هرا مسجود مالئک يدر اوست که و الهی روحنفخه ـ  یتسابکو ا یذات
 :»نیفقعوا له ساجد یه من روحیته و نفخت فین فاذا سویخالق بشراً من ط یان هکللمالئ کاذ قال رب«

ه او را کس آنگاه پ. از گل هستم يربش ینندةمن آفر ه پروردگارت به فرشتگان گفتکرا  یهنگام
  .دیفتایاو به سجده ب يبرا، دمیدم و از روح خود در او دمینظام بخش

اوست و  الهی  روحهمان ، رامت آدم و نسل آدمکه یما«: دیفرما ین باره میدر ا یآمل ياستاد جواد
حله از مر پیش. »نیاهللا احسن الخالق كفتبار«: فرمود، را به انسان داد الهی  روحن یچون خداوند ا

؛ است كگر مشتریوانات دین انسان و حیب، رفتیه درباره انسان صورت پذک یآثار صنع ۀت همیانسان
، شود یو اگر نطفه علقه م، ردیگ یشود و در رحم قرار م یاز صلب و ترائب خارج م يا اگر نطفه یعنی

ن یاز ا. اناتویهم در انسان است و هم در ح، راحلن میا، شود ین میگردد و بعد جن یبعد مضغه م
 ۀم به مرحلک مکهست و  ینفس نبات، نیاگر در جن. ستینها  وانیگر حین انسان و دیب یفرق، جهت
وانات در یر حیاز انسان از سایامت. سان استیکوان یل در انسان و حین تحویا، رسد یم یوانینفس ح

  .)97- 98: 1366ی، آمل يجواد( »اوست الهی روح ۀیناح
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  ها در قرآن کریم ذاتی و اکتسابی انسان و مسئله حق تفاوت بین کرامت. 2- 4
ن یز بید تمایابتدا با، ن دو از همیز اییانسان و تم يشهروند و یعیح حقوق طبیصح شناختن يبرا
 قرآن در، آمدز ین نیشیمطالب پ یبرخ دره ک طور همان. روشن شود خوبی به یتسابکو ا یرامت ذاتک
 یذات و يفطر یه صفتکشمول  جهان یرامتک یکی. افتی انسان يبرا توان می را رامتک نوع دو میرک

قَد «: هیاطالق آاست و از  و  یتسابکا یرامتک يگرید و شود برداشت می) 70: اسراء( »آدم یرَّمنَا بنکولَ
إِنَّ « ۀیاست و از آ یشدن فیخداوند تعر انسان با ۀانسان است و در رابط ةدید به عقیه مقک یرذاتیغ
 .)261- 262: 1ج ، 1391ي، زدی مصباح( است برداشت قابل) 13: تاجرح( »مکم عند اللَّه أَتْقَاکمرَکأَ
ه انسان بماهو انسان و کاست  یرامت، کشود می محسوب او یعیطب حقوقه منشأ کانسان  یذات رامتک

 نیا هکم یفهم یم »آدم یبن« از اطالق عبارت. است رامتک نوعن یا داراي، ه انسان استکرو  از آن
مذهب خاص مبراست و  و ملیتان و زمان و کد نسبت به میمطلق است و از هرگونه تق، رامتک

ی تسابککرامت ا ، امااست برخوردار آن از فرد، خاص سیاسی و دینی مسلک یافراتر از رنگ و نژاد 
ارزش ، کوالرسجامعه  یکارزش باشد اما در  ینیدولت د يبرا یدر وضع جمع یدشا، قرآن نظرمد

 عمالا و فهم قابل نوعان هم به خدمت طریق از خدا به قرب این ،دین بی ۀبوده و در جامع یشخص
 دیگر به نسبت خاصی معنوي و مادي امتیاز از را او توان نمی خدا به اعتقاد صرف به ؛ یعنیاست

  .کرد برخوردار شهروندان
در مقام امتنان و ، مورد بحث ۀیآ«: دگوی یادشده می ۀیفشر ۀیآ یردر تفس ییعالمه طباطبا

 یجابا یژگیو ینبشر از خداوند است که ا ینسبت به نافرمان همراه با عتاب و سرزنش، نهادن منت
 هاي چه اگر مقصود تنها انسان، مشرکان و کافران باشد، اعم از موحدان، یفهشر ۀیمقصود از آ کند می 

؛ )155: 13 ج، ق.ه 1417، ییطباطبا( »دمآ درنمی درست عتاب و امتنان معناي، بود مطیع و خوب
 قالب در که است ییو اعطا ینیکرامت تکو، یذات کرامت، بر اساس رهنمود مرحوم عالمه بنابراین
 و برابر رفتار مستحق، الهی اعطاییِ شرافت این با بشر و شده بشر افراد ۀهم حال شامل، الهی ۀعطی

  .است شده عادالنه حقوق
 به را انسان و کند می معنا ذاتی کرامت را »آدم یرَّمنَا بنک لَقَد و« در »کرامت« ةواژ، قطب سید
 کرامت نوع این داراي، است داده قرار نهادش در خداوند که هایی برتري و آفرینش ساختار خاطر
 شرافت راز نیز طباطبایی عالمه، شیعه شهیر مفسر؛ )2241: 17ج ، ق.ه 1412، یدقطبس( داند می
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 نشده داده دیگري موجود هیچ به که داند می او ۀاندیش و عقل به را آدمی ذاتی کرامت و تکوینی
رَضْنَا الْأَمانَ: چون .)74 :13ج ، ق.ه 1417، ییطباطبا( است لَ ۀإِنَّا عیع و اتاومالس ضِ والِ  الْأَرالْجِب
ینَ أَن یفَأَبا ونْهفَقْنَ م ها الْإِنسانُح حملْنَها وأَشْ  ):تا بی(؛ زحیلی، 12: ق1402رازي، ؛ 72: احزاب( »ملَ

  ).335: تا ي، بیالماورد؛ 124
 یرامتک، شود میاو محسوب  ياز حقوق شهروند يه منشأ برخوردارکانسان  یتسابکا رامتک اما
ها  آن از، خاص یو فرهنگ ینید یا یاسیس، یپوشش اجتماع یرشپذ ۀبه واسط اتفاقا انسان هکاست 

 است شده يتقو به دیمق رامتک تسابکا ینید جامعه در، میرک قرآن منظر از. شود می برخوردار
 يتقوي، از حقوق شهروند مندي   بهره در فرد يبرتر كالبته نگارنده معتقد است مال ؛)13: حجرات(

 يفرد رآثا از یمتق فرد و باشد نداشته یخصوص و یشخص ۀجنب فقط ين تقویه اک یبه شرط؛ است
  .ردبب بهره جمع بهرسانی  منفعت جهت در يتقو نیا

م یمستق ۀرابط» یتسابکرامت اک«و » تقوا«ن یب که شود یم برداشت ینم چنیرکز قرآن ا نیهمچن
و  ياریاخت يامر» تقوا«. شود میتر  فزون» رامتک«شتر باشد یب» تقوا« هرچهه کن معنا یبه ا ؛وجود دارد

عت از دستورات ابا اط و اریاخت يد آگاهانه و از رویو انسان باي، ادادو خد یاست نه ذات یتسابکا
ابن ؛ 408: 3ج، ق1418، یطبرس؛ 26: 1391ي، زدیمصباح ( ندکجاد یتقوا را در خود ا یژگیو ،یاله
  ).335: تا یب، يماورد؛ 352: 9ج، تا بی، یطوس؛ 260: 2ج، ق1422، یالعرب

در  ها انسان ۀه همکرو  آن است و از یذات رامتک يرادا ،است انسان هک رو  آن از یانسان هر
ز یانسان ن یعیشمردن حقوق طب محترم و هستند سانیک یذات رامتک يدارااند،  يمساوبودن  انسان
؛ است شمرده محترم انسان يبرا را حقوقن یمال اک ه قرآن به تمام وکاوست  یرامت ذاتکاز  یناش
 ول دارد یتفض قابل یتیو ماهبه خداست  یکینزدن و ید ده ویقد به عیمق، انسان یتسابکا رامتک اما

به  و عمل صالح یمانا، است که انسان در پرتو تقوا ییها به کمال دستیابی، یمقصود از کرامت اکتساب
 يخداوند یشگاهنوع کرامت برخاسته از تالش انسان بوده و مالك تقرب در پ ینا. آورد یدست م
  .دانست برتر یگرد سانرا بر ان یانسانواقعاً  توان یم کرامت است که ینبا ا. است

ثابت شده  ها انسان يرامت براکن اسالم دو نوع یدر د«: سدینو ن مورد مییدر ا يعالمه جعفر
ار خود به یه با اختک یمادامها،  انسان ۀه همک یعیت طبیثیو ح یرامت ذاتک) 1: ه عبارتند ازکاست 

ن یاز ا، نندکرامت را از خود سلب نکگران آن یشتن و بر دیر خوت بیانت و جنایاب به خکجهت ارت
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مثبت در  يروهایانداختن استعدادها و نکار ه از بهک یرامت ارزشک) 2؛ و ف برخوردارندیصفت شر
 یانسان یو عال ییارزش نها. شود می یرات ناشیو خ مالکر رشد و یاپو در مسکو ت یوجود آدم

  ).279-283: 1370ي، عالمه جعفر( »است ياریاخت و یتسابکرامت اکن یمربوط به هم
 یو نسب یرامت نفسکانسان اعم از  یذات رامتکدر توجیهی عرفانی و از منظر قرآنی باید گفت 

انسان به نش انسان مطرح است و ین و آفریوکان تیدر قوس نزول و جر، سوره اسرا 70 ۀیآ مستند به
اگر از این منظر  است؛ بنابراین ي ارزش و کرامتدرونی خود و وجود خود داراهاي  خاطر داشته
 ناشدنی سلبداراي کرامت و شرافت ذاتی و  ها انسانۀ هم، با ادبیات دینی نشان دهیم بخواهیم
سخن ، ض نقص به قرب حضرت حق استیاز حض یمال آدمکر یه سکدر قوس صعود  ، اماهستند

رامت کاوست که  ياریبب افعال اختاست و مدح انسان به صفت کرامت به س یتسابکرامت اکاز 
 یمقرب اله شتگانبر فر يلت و برتریتواند به فض یم یت بخشد و حتیوجود خود را فعل ةبالقو

ه کگاه انسان در دو قوس نزول و صعود است ین ناظر به جایسوره ت 6تا  4 اتیآ. دست یابد
ن آمنوا و عملوا ین اال الذیفلم ثم رددناه اسفل سایاحسن تقو یلقد خلقنا االنسان ف«: دیفرما یم

سپس او را ، میدین صورت و نظام آفریق ما انسان را در بهتریتحق به :»ر ممنونیالصالحات فلهم اجر غ
 يه براکمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند یه اک یسانکمگر ، میدیمرحله باز گردان نیتر نییابه پ
  .»است ینشدن تمام یها پاداش آن

عد ضاللت قرار در ب از سوي دیگرعد کمالی و در دو ب از یک سوامت ذاتی نیز انسان کردر زمینۀ 
مورد  اي مجموعه به صورتگاه که  انسان آن. وي باید تالش کند در مسیر رشد و هدایت باشد. دارد

 يها ییتوانا يبه اقتضا. شود می و هم مدح هم مذمت ،ردیگ می ن قرارآقر ویژه بهقضاوت اسالم و 
هاي  ن مذمتتری بزرگها و  ن مدحیتر عالی ،ن برخوردار استآکه انسان از  يو از جمله آزاد یعیطب

ان یارپاچو و ین و از فرشته برتر و در همان حال از دیاو را از آسمان و زم، انسان است  ةقرآن دربار
فه یخل، اوندخد  ده از طرفیموجودي است برگز از یک سوانسان  ،از نظر قرآن. تر شمرده است پست
امانتدار خدا و ، مستقل، آزاد، آشنا داراي فطرتی خدا، مادي مهیوتی و نکمل مهین، نین او در زمیو جانش

جودش از و که ر و شریملهم به خ، ن و آسمانیعت و زمیمسلط بر طب، شتن و جهانیل خوئومس
ود اما جز در بارگاه ر ند و باال میک ر مییمال سکشود و به سوي قوت و  ضعف و ناتوانی آغاز می

رامتی کاز شرافت و ، محدود استاش نا علمی و عملی  یتظرف، ردیگ اد او آرام نمییالهی و جز با 
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مشروع گیري   حق بهره، عی نداردیرنگ مادي و طب گونه هیچش یها زهیانگ اناًیاح،  ذاتی برخوردار است
  .دار است فهیودش وظولی در برابر خداي خ ،هاي خدا به او داده شده است از نعمت
. قرار گرفته است ها ها و مالمت وهشکن نتری بزرگن موجود در قرآن مورد یهمحال،  عین در
کل است و نه آنکه قصد داشته باشد نظر  به صورتاز منظر قرآن به انسان  یتن موارد حکایا یهمگ
ه کموجودي است بوده و کرامت  يدارا ذاتاًاز نظر قرآن انسان . ان کندیگر را بیکدیبه  ها انسان
اسفل «  تواند به و هم می، ش سازد و فرشتگان را به خدمت بگماردیر خوجهان را مسخّ تواند می
ش را یی خویرد و سرنوشت نهایم بگیخود تصم ةبار د دریه باکن انسان است یا. ندکسقوط  »نیسافلال
ر موجودات یسا برخالفاو  يات را بریو مسئول يآزادگیري،  میقدرت تصم ی،ژگین ویا .کندن ییتع

و  ها ارزشگناه فارغ از  بی ک انسانیتا قتل  شده است سبب یاتین اصل حیهم .فراهم کرده است
ف و یالکاز ت ياریم بسینیب می میک بنگریاگر نشود و  یت تلقیبشر ۀقتل هم مثابه به يو يها شیگرا
م قتل یتحر، اذن به قتلبودن  محرای، شکحرمت خود، م قتل نفسیدر اسالم مثل تحر یام شرعکاح
حفظ  يبرا، و در نهایت قصاص مجرم در این موارد، وجوب حفظ جان و حرمت نفس، نیجن

 یمان اسالمکهم بر شخص و هم بر حا این بربنا؛ اند ات انسان وضع شدهیحق ح يکرامت و در راستا
  .اندازندیر نبه خطآن را رده و کحق او را حفظ ترین  یانسان و اساس یواجب است زندگ

 بارها کارگزاران خویش را بر لزوم احترام به این موهبت خداوندي سفارش) ع(م علیاما
ها و  از خون... «: نویسد می مالک اشتر نخعیخطاب به  البالغه نهج 53ایشان در نامه . کردند می

و سزاوار  باعث عذاب، ناحق به يزیشتر از خونریز بیچ چیرا هیز، حذر باش ناحق بر به يزیخونر
، زیدر روز رستاخ كخداوند پاو  ستیعمر ن یوتاهکرفتن نعمت و  نیب بازخواست و موجب از

هرگز  این بربنا ؛اند ختهیه مردم رکاست  ییها خون ةبار د دریفرما یان بندگانش میه مک یمکح نخستین
  .»نکومتت را استوار نکاد حیبن، ناحق يزیبا خونر
ن و یقوان یانسان يها يه از برابریدر سه ناح ی،ق بشر رسمج معاصر با حقویرا کشمکشِدر 

در . تیدر جنس يدر اعتقاد و برابر يبرابري؛ در شهروند يبرابر: اند پرسش شده یحقوق اسالم
ت یاز هو یانسان یت و کرامت ذاتیماه مسئلهک یبر لزوم تفکدوباره  تأکیدن مبحث ضمن یح ایتوض

 ).220-230: 1388، جاوید( میپرداز می شده بیان موارد گفتهبه ی، در حقوق اسالم یو منزلت اجتماع
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  کرامت اکتسابی انسان در مکتب حقوقی قرآن. 2- 5
یم کرامت ذاتی را با قسیمش یعنی کرامت یباید بگو »اضدادهاف االشیا بِتعرّ« ةاز باب قاعداینجا  در

گانه یتقوا ، گریبه عبارت د ؛»يالتقور الزاد یتزودوا فان خ«: قرآن فرمود که چنان. اکتسابی بشناسیم
به ، تر باشد يش قویه تقواکوجود ندارد و هر یرامت، کر محور تقوایرامت انسان است و در غکار یمع

ن شما یتر میرک :»میکم عند اهللا اتقکرمکان ا«: است مند  شتر بهرهیب یرامت الهک ۀنیزان از گنجیهمان م
است  ينگاهدار یبه معن» هیوقا«از «): ره(حضرت امام ةه فرمودتقوا ب .ن شماستیدر نزد خدا باتقواتر

 يحق و متابعت رضا یعبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواه، و در عرف و لسان اخبار
 كامل نفس از وقوع در محظورات به ترک يغ و نگاهداریراً استعمال شود در حفظ بلیثو ک او

اساس تقوا را سه ، قرآن یاتف و با توجه به آین تعریبه اتوجه  با .)206: 1381ی، نیخم( »متشابهات
رامت کرا همچون تقوا از عوامل ها  آن توان یه مکدهد  یل مکیمعرفت تشو  عمل صالح، مانیاعامل 

قت تقوا ناسازگار است و یحقمواردي هستند که  انسانی رامتک موانع از سوي دیگر،. به شمار آورد
رامت کبه مقام  دستیابیمانع  قرار دارد وعمل صالح و معرفت در تضاد ، نمایا یعنیان آن کبا ار
  .برشمرد نفاق و اعمال سیئه و جهالت، كتوان شر یرامت را مکاز موانع  یبرخرو  ؛ ازایناست یانسان

 باید گفت در ،پس از شناخت و بررسی عوامل کسب کرامت و همچنین موانع کرامت انسانی
 برسانند عمومی منافع به را سود بیشترین که ترند مقدم کسانی، جامعه در انسان سعادت جمعی مسیر
 ازآنجاکه). 88: 1387، دیجاو( کنند فراهم همگانی سعادت بهدستیابی  براي را راه ینتر نزدیک و

ترند که به اهداف کالن و  مقدم ینظام آنان ینپس در ا ،است یمانیا اي نظر قرآن جامعه مد ۀجامع
را اي  جامعه ینچن ازآنجاکه. کمک را برسانند بیشترینبه خداوند نزدیکی  یعنیآن  یسعادت جمع

 یادینحقوق بن ییعمنجر به تض که یمادام ینانا هاي یتاولو یجهدر نت ،دهند می  یلمنان تشکؤاغلب م
ترند که بدون  مقدم یمنان اعم از زن و مرد آنانؤم یندر بو  یابد می  یتاولونشود، افراد  یرسا
ه ک یرامتک بر اساس یبرخ میان، یندر ا .سود را به خلق برسانند یشترینب ،ینفع شخصگرفتن  رنظرد
 یگراند یعیو حقوق طب یرامت ذاتک هبدون آنکه ب یابند می تقدم  ینیجامعه د ياند برا هردکسب ک

 کوچک بر بزرگ، مسلمان بر کافر، من بر مشركؤم يها لمجموعه تقدم و تفضّ. یدوارد آاي  صدمه
  .شود می یهمنطق توج ینهم ۀیتنها بر پا

شود مگر آنکه شرط  یمانا یتواند مدع نمی یمؤمنکرد  تأکیدتوان  می ن یشیپ مطالببا توجه با 
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تواند  نمی یمسلمان یچه یزجا آورده باشد و ن هرا در مقام فرد و جمع ب یو حقوق اسالم یفتکال
ادا کرده در مقام فرد و جمع  تر یشرا پ یقوق انسانو ح یفباشد مگر آنکه شرط تکال یمسلمان یمدع
به همراه صفات و  یصفات و کماالت انسان ةجهت است که مسلمان در واقع دارند ینبه هم. باشد

نیز  یمانیبر صفات ا ، خویشتن رادو این بر عالوهاست که  یکس مؤمناست و  یکماالت اسالم
شما ... «: یدفرما می  ،مند نا می  مؤمنکه خود را  یه گروهدر خطاب ب یمقرآن کر رو یناز ا ؛باشدآراسته 

و اگر از خدا ! مان وارد قلب شما نشده استیاما هنوز ا، میا د اسالم آوردهییبگو یول، دیا اوردهیمان نیا
مهربان  ةآمرزند، خداوند، ندک یشما را فروگذار نم يارهاکاز پاداش  يزیچ، دینکو رسولش اطاعت 

  .است بندي  رتبه به قائل نیز مسلمانان بین قرآن یعنی ؛)14: حجرات. (»است
 یانیم یحت یا) یانسان( ییبه عقب برگردد و در مراتب ابتدا یآدم یزانتوجه داشت که هر م یدبا

و  یفرد عال. شود می کاسته شدر نظر پروردگار الزم یتاز محبوب شک ، بییردقرار گ) یمسلمان(
 الهی :باشد یبنداپ یفست که در سه عرصه به سه دسته حقوق و تکالا یکس قرآنانسان کامل در نظر 

 و خدا به قرب همین به قرآنی مکتب در یتسابکا رامتکتمام بحث . يشهروند و انسانی، )یانیوح(
 به بیشتر آنکه هر ؛ یعنیاست مطرح اسالمی جامعه در مسئله همین مشابه. گردد می باز ایمان ۀدرج
 ،و منفعت جامعه برساند مصلحت به هم را خدمت باالترین زمینه این در و باشد نزدیک الهی آرمان

روست که سرور  ینااز وافراد را مقدم دارد  گونه این یدهم با یاسالم دولت. تر خواهد بود او محبوب
 کسی ؛افراد هر جامعه باشد یاخلق  داناترینِو  باتقواترین، پرهیزکارترین باید یو حاکم جامعه اسالم

قبال  دررده و ک يادیز تالشز ین یتسابکرامت اکسب ک در، یذات رامتک از يبرخوردارعالوه بر که 
  .سود را به خلق برساند ینباالترکوشد  میو  داند میرا ملتزم  یشتنخو نیزافراد  یرسا

 همین یو به نوع یتسابکا رامتک بر مبتنی یشهروندان در جامعه اسالم تأخرتقدم و  ۀتمام فلسف
ش یس تقواکهر مییه بگوکنیصرف ا«: معتقد است نهیزم نیا در يزدی مصباح اهللا تیآ. است فلسفه

با » تقوا« یوقت. ندک یجاب نمیرا ا یحقوق اي ، مسئلهدارد يشتریرامت و عزت بکشتر باشد نزد خدا یب
ه ک یسک ینع؛ یردیقرار گ یابیمورد توجه و ارز ها انسانگر یه در ارتباط با دکخورد  یوند میپ» حقوق«

. شود مند  بهره تري افزون یحقوق و یاجتماع رامتک از ندک یم تیرعا شتریب را یاجتماعن یقوان
مگر ؛ و حقوق ارتباط ندارد یام اجتماعکبا احآید،  به دست می يفرد يه در اثر تقواک يرامت فردک

گر افراد جامعه یبه د یقشخص مت براي مثال،؛ بگذارد تأثیرگران یدر د يا به گونهي، فرد يتقوااینکه 
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د ین شخص باین است گفته شود اکن حالت ممیدر ا. دلسوز استها  آن ند و نسبت بهک یخدمت م
ه او در جامعه کاست  تأثیري دلیلبه قی حقو يامر عنوان بهلزوم احترام به او . قرار گیردمورد احترام 
  .)262- 263: 1391ي، زدی مصباح( »گر افراد داردینسبت به د

  کرامت ذاتی انسانی و مصادیق حقوق انسانی در قرآن کریم .3
ل یانسان از منظر قرآن را تحل یتسابکا رامتکنه یز در زمیبرانگ ق چالشینگارنده مصاد بخش،ن یا در
ها با  مجازات مسئلهنسبت  نیو همچنها  تیحقوق اقل کرامت ومانند  یامروزه مسائل. کند میاوش کو 
نه ین زمیدر ا یاند و مطالب فراوان حقوق بشر شده ۀنیفراوان در زم يها ثموجب بح ،یرامت انسانک

را دربارة م یرکدگاه قرآن ید، اتیدر آ بررسیل است با یسنده مایاما نو؛ است ر درآمدهیبه رشته تحر
  .به دست آوردن مسائل یا

  هاي دینی اقلیت و حقوقکرامت انسانی . 3- 1
نه انسان  رامت انسانی خواهد بود اما طبیعتاًکست و داراي انسان فرد عاري از ایمان ا، از نظر قرآن«

چنین امتیازي چون از منظر قرآن ، مطلوب قرآن است و نه در جوامع دینی صاحب امتیاز خواهد بود
از نظر قرآن ؛ بنابراین )193: آل عمران( زدیخ یوشش در راه خدا برمکتقوا و عمل صالح و ، مانیاز ا

  ۀهم  ةدارند باالخرهاوست و   يز برایچ همه، ه استکمسجود مالئو اهللا  ۀفیله خک یقیانسان حق
گرفته و  یاست، کمانیا يانسان منها. آن ينه منها، است  مانیا ةعالو بهانسان ، است یماالت انسانک

ناتمام است در دستیابی به  ین انسانیچن؛ بلکه در تکامل انسانی یرامت ذاتکنه در  است  ناقص
باشد و افر ، کباشد کل و ممسیبخ، باشدص یحرممکن است گرچه ا ین انسانیچن. یتسابکارامت ک

باشد اما در مقامی که جرمی مرتکب نشده و بر حق دیگري آسیب نرسانده یا تر  وان پستیاز ح حتی
و حقوق پایه انسانی برخوردار  یرامت ذاتکهمواره از  ،اي بار نکرده است بر طبیعت و دولت هزینه

است و  یند انسان ممدوح چه انسانک یه روشن مکآمده است  یاتیدر قرآن آرو هرچند  این از؛ است
انسانی نیست بلکه  یرامت ذاتکدو ناظر بر سلب یا افزایش  اما این ،است یانسان مذموم چه انسان

 مان ویا انسان فاقد این بربنا ؛دارد تأکیدبر انسان مطلوب جامعه  ،عالوه بر بیان انسان مطلوب خدا
  ).11- 16: 1373، يمطهر( ستین یانسان واقع، جدا از خدا
ن یو در ب شدهر اهل کتاب مطرح یاهل کتاب و غ مسئله ،ین برداشت در حقوق اسالمیا بر اساس
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ش تقدم یشان خویک موارد بر هم یسه در برخیسا و کنیان و راهبان و اهل کلمؤمنز یاهل کتاب ن
و امثال  یعیو ش یا سن، یرعاملیمسلمان عامل و غ مسئلهز یمسلمانان ن نیدر ب از سوي دیگر. ابندی می

 یقیا انسان حقی مؤمندر ارتباط با مفهوم  یرا در درون فقه و حقوق اسالم ییها بندي آن اسباب مرز
 ،شود می تر نزدیک یقیمان حقیزان که انسان به ایتوان گفت به هر م ا مییحال آ؛ اند فراهم آورده

قت یاز حقهرچه  برعکسو  شود میبرخوردار  يتر افزون یجه از حقوق انسانیو در نت دهشتر  انسان
د پاسخ نظام یترد یب؟ فاصله خواهد گرفتنیز  یاز حقوق انسان ،ردیگ نظر قرآن فاصله می مان مدیا

گانه یحقوق قرآنی ب ،ان استیاو در م یرامت ذاتکگاه که بحث انسان و  آن. است یحقوق اسالم منف
ایمان در هر شکل آن در جامعه نشان از شرط برخورداري از مزایاي شهري . شناسد نمی يخودو 

  .بیشتر است و نه حقوق انسانی بیشتر
کافر . است شده یادها  آن از متفاوتی هاي با عنوان و اند گرفته قرار توجه مورد قرآن در ها اقلیت

 بر که آن است غیر و کتاب اهل از اعم فراديا مجموعه بردارندة زمینه و در ینواژه در ا ینتر عام
 توانند می  اینان. ندارند باور رااسالم  یاو ) 67: ؛ مائده34: بقره(نیستند  متعال خالق از اطاعت طریق

چراکه به  بود نخواهد آنان با البته جامعه مدیریت حق صورت این در و باشند اسالمی جامعه شهروند
مؤمن به مرام یرغ يفرد يتواند با رهبر نمی یاسالم ینیجامعه د و اقلیت هستند در طبیعی صورت

آل (است  یافتهبر اساس معنا و اعتقاد سامان  يا جامعه ینچن یانچون بن ،شود یتعامه افراد هدا
از  ی،مثابه فرمان و به) 28: عمران آل( آنان تأکید دارد نشدنِ مسلطبر  یمقرآن کر رو یناز ا ؛)32: عمران
محبت و  یو حت) 144: نساء(یت و وال) 141: نساء( امارت يدر معنا یت، وال)52: انفرق( اطاعت
از اهل  یحت يارزش هر فرد یانم یندر ا .)118: عمرانآل (دارد  می ها بر حذر  با آن یقعم یدوست
  ).68: مائده( از فرمان خداست کردن پیرويبه  ،کتاب

صالحان و مؤمنان  ۀجامع یمدر مقام ترس یمکر دهد قرآن می نشان  شده گفتهدر تمام موارد  دقت
و در  هستند  اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعهکسانی و تقدم  یتبر اولو یرمس یناست و در ا

 ینباالتر یجامعه اسالم. با آنان است یت، اولوهستند مسلمانآن  یتکه اکثر یجامعه اسالم یک
 به اقلیتدر اسالم  رو ینا از دارد؛ غیرمؤمنان ولو یانسان حقوقذاتی و  کرامت یتتعصب را در رعا

همگان از منظر انسانی  معناست و وغیره بی یزبانی، قومي، نژاد یتاقل جمله از کلمه خاص معناي
 ها انسان کرامت دربارة اشتر مالک به اي نامه رد) ع(علی حضرت. برابرندو  هستند ذاتی کرامت داراي
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زیرا .. .کن آنان به لطف و محبت و رحمت از لبریز مردم به نسبت ار خود قلب«: فرمایند می چنین
 ینید یتمسئله اقلرو  ازاین؛ )427: 53 البالغه، نامه نهج(» تو نوعان هم یا هستند تو کیشان هم یا مردم
 يبلکه در حقوق شهروند یهم نه در حقوق انسان و آن استاقلیت مطرح در حقوق اسالمی  تنها

: نویسد میدر این باره  نیز حمیداهللا پروفسورمسلمان  دان حقوق. ها مسلمانند آن که عموم يا جامعه
 شده قائل ذمی براي اسالم که وضعیتی از بهتر و آزادتر خارجی، شرایطی یک براي تاریخ در من«

  ).223: 1380حمیداهللا، (» ، سراغ ندارماست

  کرامت انسانی و حق بر آزادي قلم و بیان. 3- 2
و  بخشیدهخداوند آزادي انتخاب راه را به او . الم صاحب کرامت و آزادي حقیقی استانسان در اس

ي الَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ «: گزینش بهترین را به وي آموخت و سپس فرمود راه ادبّرْ عشفَب
نَهسوگرنه چگونه ؛ و عقیده هستبیان ، آزادي قلم، بشري این آیه تصریح دارد که در جامعه .»أَح

پس آزادي فکري و ؟ شان را برگزینند بهترین ممکن بود مسلمانان از میان اقوال و عقاید مختلف
در  تنهااي  چنین آزادي در اسالم تجویز شده است و این، نجامداتا آنجا که به انحراف نی، فرهنگی

بصران  و صاحب کنند میرائه نتحقیق مطلبی ا بی که ان خردورزنظر صاحبمجامع علمی و میان 
، مفاد آیه ؛ بنابراینکند مفهوم واقعی خود را پیدا می، باور که در نقد و تحلیل آرا کارآمدند دین

در فضایی . گیرد نمی بر در ،پذیرند آن را می سرعت بهزودباورانی را که با شنیدن و خواندن هر مطلبی 
مانند اینکه ؛ یج و تبلیغ چنین اموري آزاد نخواهد بودترو، اند که مخاطبان آن مبتالبه استضعاف فکري

شود و  غرق می، زیرا به جاي غوص، شود آزادي شنا در دریاي مواج به غیر غواص ماهر داده نمی
 کند خویش را تسلیم او می ۀالش، دریاگرفتن   مقهور آن خواهد شد و به جاي، عوض سلطه بر بحر

  ).17: 9ج ، 1391، جوادي آملی(

  حق حیات .3- 3
گیرند زیرا اگر زندگی و  نشئت میحق انسان حق حیات است و سایر حقوق از این حق ترین  مهم

ین موهبت الهی است تر بزرگحیات و زندگی . حقوق دیگر مصداقی نخواهد داشت ،حیاتی نباشد
کردن  فبردن یا ضعی بین به همین جهت احدي حق از .»اهللا ۀهب ةالحیا«: که به انسان اعطا شده است

. و مکلف به حفظ آن است مأموراین حق از جانب خداوند در امانت اوست و انسان . آن را ندارد
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آن  کردنیا محدود نکردن ستمباشند که حفظ حیات و  نظر همبر این مطلب  ها تمامی شریعتشاید 
  .»کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه«: در حدیث آمده است. واجب است

ایستاد و منی در سرزمین  حجه الوداعدر ) ص( رسول اهللاروایت شده است که ) ع(امام صادقاز 
: هذا الشهر، قال: فاي شهر اعظم حرمه؟ فقالوا: هذا الیوم، فقال: الوااي یوم اعظم حرمه؟ فق«: فرمود

فان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی : هذا البلد، قال: فاي بلد اعظم حرمه؟ قالوا
سیاري از تکالیف و احکام ب »....شهرکم هذا فی بلدکم هذا الی یوم تلقونه فیسالکم عن اعمالکم

بودن اذن به قتل، تحریم قتل  الم مثل تحریم قتل نفس، حرمت انتحار و خودکشی، حرامشرعی در اس
جنین، وجوب حفظ جان و حرمت نفس براي حفظ حیات و در راستاي حق حیات انسان وضع 

ترین  بنابراین هم بر شخص و هم بر حاکمان اسالمی واجب است که زندگی انسان و اساسی ؛اند شده
  .ندازنداو آن را به خطر نیحق او را حفظ کرده 

الملل نیز به آن توجه کرده است؛ اما آنچه  این همان چیزي است که قوانین حقوقی در عرف بین
تر از آن است که در قوانین جهانی  اسالم در نظر دارد و آن را در تشریع خود لحاظ کرده بسیار دقیق

و کریمه است؛ یعنی انسان نه اینکه حقش المللی آمده است و آن حق حیات طیبه  هاي بین یا اعالمیه
تر از حیات مادي است و  محدود به حیات مادي و در سطح حیوانات است بلکه حق او بسی وسیع

حق دارد در جهت معنوي کماالتی را تحصیل و حیات معقول و وحیانی خویش را در مسیر انسانیت 
  .ارتقا بخشد

کس کسی را ـ جز به  ره دارد؛ از جمله اینکه هرآیات متعدد قرآن کریم به موضوع حق حیات اشا
فسادي در زمین ـ بکشد، چنان است که گویی همۀ مردم را کشته باشد ] به کیفر[قصاص قتل، یا 

و خودتان را مکُشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان : شود یا در آیۀ دیگري گفته می). 32: مائده(
پس به آثار رحمت : یز با اشاره به حیات نباتات آمده استدر سوره مبارکه روم ن ).29: نساء(است 

همچنین زندگی گیاهان را ). 50: روم(گرداند  خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می
کند، حال آنکه زندگی گیاهان حاصل رحمت خداوندي است و به  نشانۀ رحمت الهی معرفی می

ترین رحمت الهی  ترین و ارزنده ها، عالی یعنی حیات انسانها  طریق اولی، حیات جانوران و مافوق آن
  .ها از این رحمت الهی برخوردارند و نباید مزاحمتی براي این حق ایجاد کرد انسان همۀ. است

 



 حقوق بشر اسالمی رویجیته علمی ـ فصلنامدو 48

 

 1397بهار و تابستان ، چهاردهم، شماره دوره هفتم

  آزادي بر حق. 3- 4
. برخوردار استفراوانی حق حریت در حد حق حیات از اهمیت  و آزادي مخالف بردگی است

 آزاديمفهوم سیاسی و اجتماعی  .و اراده و تسلط کامل در افعال است در عزم ،ظهور کامل آزادي
که به باشد دیگران وارد نکند یا انجام عملی  هاست که ضرر ببرقرا تا زمانی  ،یعنی قدرت بر تصرف
در مقابل نباید او  .نباید برده و اسیر دیگران باشد وانسان آزاد آفریده شده . زیان دیگران تمام نشود

در تنها عبودیت و بندگی او . بندگی کند است، که حیات را به او عطا کردهاي  جز آفرینندهکس  هیچ
تجویز این امر نیز بر اساس فطرت او تنظیم شده . انسانیت اوست ۀشایست یمقابل ذات اقدس اله

و ما ارسلنا من قبلک من رسول اال «، )56 :ذاریات(» و ما خلقت الجن واالنس اال لیعبدون«: است
  ).25: انبیاء( »نوحی الیه انه ال اله اال انا فاعبدون

خالف مسیر  ،العنان در مقابل حاکمان پذیري مطلق تسلیمعبودیت دیگران و بندگی هواي نفس و 
بودن  کریم در ناحق قرآن. راوانی یافترواج فهرچند این آفت در مقطعی از زمان  ؛فطرت انسانی است

ما تعبدون من دونه اال اسماء سمیتموها انتم و اباوکم ما «: فرماید گونه عبودیت و بندگی می و بطالن این
اال ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس ال انزل اهللا بها من سلطان ان الحکم اال هللا امر اال تعبدوا 

بودن نیست که شخص هر کاري را خواست  العنان پس مراد از آزادي، مطلق؛ )40 :یوسف(» یعلمون
نه آزادي  ،باري و تبهکاري است و بند بینفسانی هاي  راده و عمل بر اساس خواهشآزادي ا .انجام دهد
و کردن  حیات دیگران یا محدود ۀنهادن در حیط گام ،کردن و عملگیري  تصمیم گونه اینزیرا  انسانی

باري  و بند بی آزادي در حیات انسانی نباید با فساد و تبهکاري و. است انانداختن آزادي دیگر خطر به
  .گیرد می صورت یمغالطه و اشتباهچنین  در مفهوم آناغلب  که چنان یکسان انگاشته شود؛

، شود آزادي با عناصري چون تفکر که موجب کشف حقایق عالم و اعمال صالحه بر مبناي آن می
 .دارد یحفظ منافع و مصالح دیگران و رعایت نظم و قانون عقالیی پیوند عمیق ،دعوت به امور خیر

که بر مبناي تعقل و تفکر باشد؛ اما اگر اساس  یابد میزمانی واقعیت  ،آزادي حقیقی در اراده و عمل
قرآن یکی از مبانی مهم آزادي را تعقل و . آزادي کاذب است ،هاي نفسانی باشد آن امیال و خواسته

الذین یذکرون اهللا قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق «: فرماید میاست و تفکر دانسته 
باطال سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد  السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا

باطل و عمل ظالمانه براي کسانی است که  ةاراد). 191 :آل عمران(» اخزیته و ما للظالمین من انصار
: معناي آزادي عمل نیست زیرا اراده قرین با عقل نیست اي به تحقق چنین اراده. اهل تفکر نیستند
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اولم یسیروا فی االرض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثار وا لالرض «
و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اهللا لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم 

: دعوت به اعمال خیر عنصر دیگري است که قرآن به آن در این زمینه اشاره دارد .)9 :روم(» یظلمون
» و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون«
  .»104 :آل عمران(

  داري حق بر مذهب و دین. 3- 5
ورزي  زندگی بدون دین ، زیراآید می حقوق انسان به شمارترین  مهماز ي دار دین ،از حق حیاتپس 

و «: ایستا و راکدي است که هیچ پویایی و حرکتی به سمت تکامل در آن وجود ندارد ،حیات جامد
در ). 136 :نساء(» ر باهللا و مالئکته و کتبه و رسله و الیوم االخر فقد ضل ضالال بعیدامن یکف
ن دیولی به حق ت ،زادي را جزء حقوق اساسی دانستهآهاي حقوق اساسی حق حیات و  کتاب
و  دانستهحیات انسان  هاي تبرخی دین را جزء ضرور. شده است نشده یا کمتر بدان توجهاي  اشاره

هاست و شاید یکی از  انسان ۀن حق همرسد تدی می به نظر. اند حق به شمار آوردهترین  آن را اساسی
استشهاد در مسیر اعتالي کلمه اهللا و مبارزه با ، جهاد با نفس، وجوب جهاد در راه خداهاي  حکمت

این حق هیچ منافاتی با آزادي عقیده . براي دسترسی به همین حق باشد ،دشمنان براي حفظ دین
ورزي  آزادي در انتخاب دین و دیناست ن تصریح شده آدر قر که چنان ؛ید آن استؤنداشته بلکه م

  ).256 :بقره(» ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی« :حق مسلم افراد است
چون  ،به سمت خاصی گرایش پیدا کنندتا توان در انتخاب دین و عقیده اکراه کرد  دیگران را نمی

و لو شاء ربک المن من فی االرض کلهم جمیعا «: عقیده امري قلبی است و اکراه در آن تحقق ندارد
پذیرش دین حق در ذات انسان نهادینه شده و  ).99 :مؤمنون(» افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین

فطرت اهللا التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا «: خداوند باطن بشر را به آن متمایل ساخته است
حق بیان اثر تکوینی آن  ،گردانی از دین ويتهدید به عذاب در صورت ر ).30: روم(» ...ذلک الدین القیم

و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من «: نه اینکه اجبار و اکراهی از جانب خداوند باشد ،است
داند  هر انسانی حق مسلم خود می). 29 :کهف(» ...شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سردقها

تاریکی از روشنایی و رشد از غی متمایز  ،که تدین به دین فطري داشته باشد و زمانی که ظلمت از نور
  .دهد هیچ انسان بالغ و عاقلی ظلمت و تاریکی و غی را بر نور و روشنایی و رشد ترجیح نمی شود،
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انک ال تهدي «: و قبول دین الهی اکراه و اجبار کننداند که مردم را در پذیرش  انبیاي الهی نیامده
هاي جهل را کنار زده و  اند تا پرده ، بلکه آمده)56 :قصص(» من احببت و لکن اهللا یهدي من یشاء

بزرگوار  رسولخداوند خطاب به که  چنان ؛براي مردم مسیر ظلمت را از روشنایی آشکار سازند
ایمان به دین حق و  ).21- 22: غاشیه(» فذکر انما انت مذکر، لست علیهم بمصیطر«: فرماید اسالم می

ورزیدن و  شدن در محیط نورانی و روشن و کفر نهادن در وادي ایمن و وارد تدین به مکتب الهی گام
. اشتن به محیط تیرگی و تاریکی استذگ ضاللت و تاریکی و قدم ،عناد به دین حق به انحاي مختلف

حسن اختیار خویش تاریکی و ظلمت را هرگز با  شود،انسان وقتی به رشد عقلی رسیده عالم و آگاه 
الهی بر این است که بشریت به این مرتبه از آگاهی و معرفت و بلوغ فکري  ةاراد. کند انتخاب نمی

انبیاي الهی در  ۀهم. دست یابد ،برسد تا بر اساس آن به حق مسلم خویش که اختیار دین الهی است
  .»ن العقولو یثیروا لهم دفائ«: اند شدهبرگزیده همین راستا 

ها جهاد کردند تا آنان را با اکراه به  ها و قوم تصور ناصوابی است که گفته شود انبیاي الهی با ملت
 ةطلبی دربار منطقی و خشونت چون عصبیت غیر ییهرگونه صفت ناروا. سوي خدا دعوت کنند

ا اسالم تأکید مسلمین است زیر ةمخالف صریح آیات قرآن و سیر ،متولیان دین و مسلمانان راستین
تعامل  ،دارد مسلمانان در زندگی اجتماعی با کفار و اهل کتاب تا زمانی که دست به سالح نبردند

الینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی «: کنندسالم داشته باشند و با آنان بر اساس قسط و عدل رفتار 
  ).8 :ممتحنه(» هللا یحب المقسطینالدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ا

که در عقیده و عمل با مخالفان از روي از اینخداوند در قرآن کریم مسلمانان را نهی کرده است 
موا منهم و قولوا منا و ال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن اال الذین ظل« :تعصب مجادله کنند

و این شعار ) 46 :عنکبوت(» بالذي انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون
پس رشد و بلوغ فکري، معرفت به خالق نظام ). 83 :بقره(» و قولوا للناس حسنا«: اسالم است که

ن و از تمهیدات و برکات تدی ،بودن حیات طیبه و نورانی هستی، علم به هدف زندگی و دارا
آید که انبیاي الهی براي احقاق و احیاي چنین حقی  انسانی به شمار می ۀداري و از حقوق حق دین

  ).228- 295: 1390جوادي آملی،( اند مبعوث شده

  حق تعلیم و تربیت. 3- 6
توجه بسزایی به مسئله تعلیم و تربیت شده است و آیات ) ع(در قرآن کریم و روایات معصومین
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و پروردگار تو ، بخوان. دیه آفرکبخوان به نام پروردگارت : قرآن کریم بدان اشعار دارد گوناگون
-5، 1: علق( آموختدانست،  نمیانسان آنچه . قلم آموخت ۀلیه به وسکس ک همان. ن استیتر میرک
ه کرا  یسانکده و یه گروکاز شما را  یسانک]  رتبه[خدا ). 114:طه(ي فزایبر دانشم ب، پروردگارا). 3

  ).11: مجادله( د آگاه استینک یو خدا به آنچه م، درجات بلند گرداند]  برحسب[ند منددانش

  مساوات و برابري. 3- 7
بیأَ«: ها فرمود در جهت نفی هرگونه تبعیض ناروا در میان انسان) ص(اکرمپیامبر  إِنَّ ر ا النَّاسکه م

با از منظر قرآن کریم نیز ). 34: 1363، حرانی(»  م لآدم و آدم منْ تُرَابکلُّکم واحد کواحد و إِنَّ أَ
ملّت و  مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملّت مردم، ما شما را ازاي  ،ارزشی ندارد ۀها جنب تفاوت
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا . قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید قبیله

از رسول مکرم ). 13: حجرات(تردید، خداوند داناي آگاه است  بی. پرهیزگارترین شماست
ها اشاره دارد که حضرت  ه تساوي انسانحدیث مشهور دیگري روایت شده است که ب) ص(اسالم

ها را بر  تواند آن شانه با یکدیگر برابرند و تنها چیزي که میهاي  ها مانند دندانه انسان: فرمودند
  ).9: 38، ج 1992الهندي، (هاست  هاي آن یکدیگر برتري دهد، خوبی

  ممنوعیت تفتیش عقیده. 3- 8
در دنیا تحت تعقیب و مؤاخذه و مجازات قرار اش  عقیده توان کسی را به دلیل از دیدگاه اسالمی نمی

، معرفت( توطئه ممنوع است نه آزادي عقیدتی، در این صورت که نجامدابه توطئه بیآنکه  مگر، داد
ه نزد شما ک یسکبه شده است که نهی  صراحت بهدر قرآن کریم نیز این موضوع ). 229: 1378

 ).94: نساء( »یستیمن نتو مؤ« دییمگو، ندک یاسالم م] اظهارِ[

  گیري نتیجه
است که مورد بزرگداشت  یمانسان از آن جهت کر ،شود می گرفته یجهنت شده گفتهاز مجموع مطالب 

 یمخصوص آدم یمقرآن کر یدگاهکه از د یموهبت؛ قرار گرفته است یشخاص پروردگار خو یمو تکر
 وارا به سجده بر او  ه خداوندکه مالئک انسان استشده در کالبد  یدهدم یمنشأ آن روح اله است و سر

 ۀنسبت و رابط ،یو حقوق انسان یکرامت ذات ینکه ب یدیمرس ینپژوهش به ا یندر ا. دارد می
است که در قوس نزول و در  یاز شرافت یناش یکرامت ذات، یماز منظر قرآن کر. وجود دارد ییممستق
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 مدحدر واقع ، وصف ینه خاطر داشتن اب یو مدح آدم است انسان مطرح ینشو آفر ینتکو یانجر
و  يموجودات ظاهر یرنفسه بر سا یانسان ذاتاً و ف ،یفعل اله ۀیجدر نت؛ چراکه است یمپروردگار کر

است و در افراد  یتصفت مربوط به مقام انسان ینالبته ا. داده شده است یلتو فض يبرتر یباطن
  .به صورت بالقوه وجود دارد یانسان

بر  انسان در نظر گرفته شده است که عالوه يبرا یعیرفهاي  یگاهجا ،یکرامت ذات بر مبتنی یاتدر آ
 یعنی یامانت اله یرشپذ، راستا یندر ا. یردگ می در نظر يو يرا برا یحقوق ،یذات یحقوق انسان

که همان امامت و  یمقام خالفت الهشدن  دار مطلق خداوند توسط انسان و سپس عهده یتوال
تواند  می که یو بالقوه در وجود آدم یاست از کرامت ذات یگريد یتحکا، است مردم یتگريهدا

آن را به ، در راه تکامل و عروج به مدارج کمال و جمال مطلق یاله یايو اول یاانب یربوب یتتحت ترب
ن ینخست یۀه و پایبستر اول یرامت انسانی، کف آدمیلکحق و ت یالمکدر نزاع  ؛ بنابراینبرساند یتفعل
ه کاست  افزاري ، سخترامتبودن ک یتسابکا ای ین منظر ذاتیاز ا. است یفیلکنوع حق و ت هر
  .ستام یرکن ظرافت مد نظر قرآن یا. شوند می بر آن نصب يو شهروند يحقوق بشر افزار نرم
 آنقر در خوبی به انسان یتسابکا و یذات رامتک ینب مرز. میا به خطا رفته یبس ،میرامت را حق بدانکه کنیا
رامت ک يدارا یآن همگ یرمسلمان و غ، اعم از اهل کتاب یجامعه اسالم شهروندان. است مشخص کریم
دهد  می نشان  یمقرآن کر یاتآ. اي برخوردارند و پایه یعیطبحقوق  ازی، ذات رامتک نیا تبع به و هستند یذات
 رامتک از یناش یهحقوق پا وانعن به یدمآ یهحقوق اول مجموعههستند و  یرامت ذاتک يدارا ها انسان ۀهم
شناخته شده و  یتمسلمان به رسمیراعم از مسلمان و غ يهر فرد براي حقوقرامت و کن یا و اوست یذات

 ،از سوي دیگر .خواهد بودنیز  ياخروپیامدهاي  يدارا یويسلب آن عالوه بر مجازات دن یاتخلف از آن 
چالش  ینا ،یاريبس يبرا. دارد تأکید ها تافراد و ام یرابر س یامت اسالم يو برتر مؤمنبر ارزش  یمقرآن کر
زمینه دیده  در این یتعارض و تناقض هیچ يشهروند حقوق در یتنسب نظریه بر اساس. است یناشدن حل
 به ناظر افراد بین حاکم هاي تفاوت و است يمعطوف به سعادت اخرو يمعنو هاي برتريچراکه  ،شود نمی
، شهروندان سایر عمومی منافع و عمومی حقوق راستاي در افراد سلوك نوع .آنان اجتماعی و مدنی وضع
ها نه منحصر به  تفاوت ینا. شود می یدر جامعه اسالم یعد حقوقو ب قرب، یجهو در نت اکتسابی کرامت يمبنا
 مساعدت را ینکه بتواند باالتر يشهرونداي  بلکه در هر دوره، خاص ییتو نه منحصر به جنس هاست یتاقل
 یاکتساب کرامتیو  یافتهتقرب خاص  یدترد یب ،فراهم آورد یهمگان در جامعه اسالم یسعادت عموم يبرا

  .شود می متفاوت هم او حقوق نتیجه در ؛آورد و بالعکس می  به دست ذاتی کرامتبر  عالوه
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 نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم

  

  منابعفهرست 
  قرآن کریم

  .یدارالکتاب اللبنان: قاهره، يمصردار الکتاب ال، )ه1425( صالح یصبح ترکد ترجمهالبالغه،  نهج
  .يمجموعه مقاالت حقوق شهروند، حقوق شهروندي و قضایی، )1385( لیخلك، آفندا
  .131 یثحد، 1: ج، الآللی یعوال ،)تا یب( الجمهور یابن اب
  .اول چ، دارالمعرفه: روتیب، لنهایه فی غریب الحدیث و االثرا ،)ق1422( ریاث ابن
  .2ج ، اول چۀ، یتب العلمکال دار: روتیب، فسیر ابن عربیت ،)ق1422(ی عربالابن 

  .یهدارالکتب العلم: یروتب، اللغه یسمعجم مقائ، )ق1420( ابن فارس
  .چ اول، هیدارالکتب العلم: روتیب، تفسیر بحرالمحیط، )ق1408( ابن منظور
اي میان اعالمیه جهانی و  دیدگاه مقایسه(شمولی حقوق بشر  اندیشه جهان، )1384ز ییپا( محمدرضا، باقرزاده

  .36شماره ، تاب نقدک، )اسالم
 .چاپ دوم، جامعه مدرسین: قم، العقول تحف، )1363( ابن شعبه، حرانی

  .چ اول، یزاننشر م: تهران، دولت در قرآن یتقدرت و مقبول یتمشروع، الف) 1388( محمدجواد، یدجاو
ی با تأکید بر مفهوم اطالق والیت در مصلحت عمومی و حقوق عموم، ب) 1388( جواد محمد، دیجاو

  .شماره پنجم، سال دوم، حقوق و مصلحت، حکومت اسالمی
، بر اطالق در حقوق طبیعی نظریه نسبیت در حقوق شهروندي؛ تحلیلی مبتنی، )1387( دیجاو محمد، دیجاو

  .دانشگاه تهران یاسیده حقوق و علوم سکانتشارات دانش، شیگرا: تهران
نشر دفتر خدمات : تهران، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب، )1370(ی تق مدمحي، زیتبر يجعفر

  .رانیا یاسالم يجمهور المللی بین یحقوق
  .رجاء نشر: تهران، کرامت در قرآن ،)1366(عبداهللا ، جوادي آملی

، حقق دامادم ید مصطفیتر سکد: قیتحق ترجمه والمللی دولت اسالمی،  سلوك بین، )1380( محمد، داهللایحم
  .ینشر علوم اسالم زکمر: تهران

  .دفتر نشر الکتاب: مصر، القرآن یبغر یالمفردات ف، )ق1404( بن محمد ینحس، یاصفهان
: قمی، همدان يباقر موسو د محمدیترجمه س، ن فی تفسیر القرآنزایالم، )ش1374( نیحس محمد، ییطباطبا

  .یهعلم ةحوز ینمدرس ۀجامع
  .3ج  ی،النشر االسالم ۀمؤسس: قم، تفسیر جوامع الجامع ،)ق1418( فضل بن حسن، یطبرس
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  .دوم اپچ ي،مرتضو: تهران ،ینیاحمد حس دیق سیتحق، مجمع البحرین، )ق1395( نیفخرالد، یحیطر
  .9ج ، ۀیالعلم ۀمطبع: نجف، التبیان فی تفسیر القرآن ،)تا یب( محمد بن حسن، یطوس
فصلنامه ، »حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان در اسالم«، )1386( يمحمدمهدی، لکتو و یعباسعلی، زنجان دیعم

  .4شماره ، 37 ، دورهحقوق
  .سلسبیل: حمید روستایی صدرآبادي، تهران: ، ترجمهاصول نظام کیفري در اسالم، )1385(محمد ، عوا
  .یب اسالمز اسناد انقالکمر: تهران، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، )1390(ي مهد د محمدیسی، غمام
 نامه ، پایاننظم عمومی و الزامات ناشی از حقوق بشر و شهروندي، )1387( مهدي سید محمدی، غمام

  ).ع(دانشگاه امام صادق، کارشناسی ارشد معارف اسالمی و حقوق عمومی
، مجله تحقیقات حقوقی، »المللی تدوین و اعتالي حقوق بشر در جامعه بین«، )1375( اهللا تیهدای، فلسف

  .17و  16ماره ش
 العربی، چاپ دار احیاء التراث: ، بیروتالتفسیر الکبیر لالمام الفخر الرازي ،)ق1402( عمر بن محمد رازي فخر

  .21 سوم، ج
  .دوازدهم چاپ، هیدارالکتب االسالم: تهران، قاموس قرآن، )1376( اکبر ید علیس، یقرش
 الکتب ۀ، مؤسسۀیالعلم دارالکتب: روتیب، العیون وتفسیر الماوردي النکت  ،)تا یب( محمد بن یعلي، ماورد

  .5 ج، ۀیالثقاف
هاي مشروع و حفظ  گذار در قانون احترام به آزادي گفتمان سیاست جنایی قانون، )1386( دیفری، محسن

  .ز مطبوعات و انتشاراتکمر: تهراني، ش شهروندیهما ةدیمقاالت برگزحقوق شهروندي، 
ی، قم ينادر يمحمدمهد: ق و نگارشیتحق، نظریه حقوقی اسالم ،)1391(ی محمدتق، يزدی مصباح

  .پنجم اپچ، )ره(ینیامام خم یو پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش: قم، این یمیرک يمهد محمد
انتشارات : تهرانهارم، چجلد  ،)بینی اسالمی اي بر جهان مقدمه(انسان در قرآن  ،)1373(مرتضی ، مطهري

  .هشتمچاپ صدرا، 
 .التمهید: ، قمجامعه مدنی، )1378(مدهادي معرفت، مح

  .مؤسسه الرساله: ، بیروتکنزالعمال، )1992(الهندي، المتقی 
  .کانون اندیشه جوان: تهران، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، )1384( سعید، شریعتی

: قم، یفصلنامه حکومت اسالم، »حکومت ةساختار و شیو، حکومت علوي«، )1381( گروهی از نویسندگان
 .دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري

 .دارالکتب اسالمیه: تهران، تفسیر نمونه، )1374( ناصر، شیرازي مکارم

  .انتشارات اسالمی، پیرامون انقالب اسالمی، )1361( مرتضی، مطهري
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 نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم

: قمموسوي همدانی، باقر  ترجمه سید محمد، المیزان فی تفسیر القرآن، )1374( حسین محمد، طباطبائی
 .چاپ پنجم، ارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتش

 ).ره(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی: ، قمشناسی انسان، )1390(رجبی، محمود 

 .کانون نشر طریق القدس: ، قمانسان در قرآن، )تا بی(بهشتی، احمد 

هدي فوالدوند، م ، ترجمه محمدانسان مسئول و تاریخ ساز از دیدگاه قرآن، )1359(صدر، سید محمدباقر 
 .بنیاد قرآن: تهران

 .مرکز نشر اسراء: ، قم28، تسنیم، ج )1392(جوادي آملی، عبداهللا 

 .مرکز نشر اسراء، چاپ دوم: ، قم3، تسنیم، ج )1383(جوادي آملی، عبداهللا 

 .مرکز نشر اسراء: ، قمتفسیر انسان به انسان، )1384(جوادي آملی، عبداهللا 

 .مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم: ، قم1، ج سروش هدایت، )1381(جوادي آملی، عبداهللا 

 .مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم: ، قم17، ج تفسیر موضوعی قرآن کریم، جامعه در قرآن، )1391(جوادي آملی، عبداهللا 

مرکز نشر : ، قم15، ج تفسیر موضوعی قرآن کریم، حیات حقیقی انسان در قرآن، )1390(جوادي آملی، عبداهللا 
 .اء، چاپ ششماسر

مرکز : ، قم14، ج تفسیر موضوعی قرآن کریم، صورت و سیرت انسان در قرآن، )1383(جوادي آملی، عبداهللا 
 .نشر اسراء، چاپ سوم

  .چاپ دوم، نشر اسراء، قم، علی عباسیان: محقق، هدایت در قرآن، )1385( عبداهللا، جوادي آملی
  .چاپ ششم، نشر اسراء: قم ،فلسفه حقوق بشر، )1389( عبداهللا، جوادي آملی

 .نشر اسراء: قمسید محمود صادقی، : ، محققالسالم همتایی قرآن و اهل بیت علیهم، )1389(جوادي آملی، عبداهللا 

 .مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم: ، قمحق و تکلیف در اسالم، )1390(جوادي آملی، عبداهللا 

 .26و  15ج ، )ع(تیلبآل ا ۀمؤسس، قم، وسائل الشیعه، )1409(عاملی، شیخ حر 

 .9، چاپ سنگی، ج بحار االنوار، )تا بی(باقر  عالمه مجلسی، محمد

 .انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم: ، تهرانهاي دینی اقلیت، )1386(اهللا  شریعتی، روح

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم ، ها حقوق اقلیت، )1367(عمید زنجانی، عباسعلی 
 ،»حقوق بشر اسالمی و کرامت ذاتی انسان در اسالم« ،)1386(مهدي  توکلی، محمد ؛علی ، عباسعمید زنجانی

  .86 ، زمستان4، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره فصلنامه حقوق
 .انتشارات گلی: ، تهرانفرهنگ عمید، )1389(عمید، حسن 

 .اسراء: ، قمة، مفاتیح الحیا)1391(جوادي آملی، عبداهللا 

  .مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: ، قمطهارت اهل کتاب و مشرکین، )1378(حسن  مانی، محمدز
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