
 

  

 یرذاتیو غ یمالزمت کرامت ذات یبررس

  اسالمی در حقوق بشر

  1محمدعلی کرباسیون
  

  چکیده
وي بودن  محق و مکلف ،آن ۀکرامت آدمی به معناي شرافت و بلندمرتبگی و نتیج

به شناسایی مبانی کرامت و سپس شناسی  به واژهنخست این پژوهه در گام  .است
کرامت بندي  در ادامه به تقسیم .پردازد الهی می ي الهی و غیرها آن در پارادایم
بر این باور است که اسالمی پرداخته است و ـ  ذاتی در پارادایم الهی ذاتی و غیر

کرامت «در عبارت » ذاتی«اند اصطالح  طور که عموم اندیشمندان گمان کرده آن
است و پس از » عرض الزم در ماهیت«بلکه نیست آن معناي فلسفی  ،»ذاتی

را » آفرینش انسان ساخت یا گونه« ایده ،بررسی بسیار در آیات و تفاسیر مختلف
و است قرار داده  الهی ـ اسالمیعلت کرامت برخاسته از ذات انسان در پارادایم 

کرامت «به  ذاتی رفته و با قبول و تقسیم آن به سراغ کرامت غیر ،پس از اثبات آن
کرامت انسانی بودن  به تحلیل و مهندسیِ حق یا اصل ،»اعطایی و اکتسابی

قبول و  به ،تصور رایج اندیشمندان برخالفکوشد  میاین مقاله  .پرداخته است
در حقوق آدمی بپردازد و  ،مهندسی هر دو کرامت برخاسته از ذات و غیرذات

  .وع دوم را محکوم آن بداندو کرامت ن ،کرامت اولی را حاکم بر فقه و حقوق

  .اصل ،حق ،ساخت آفرینشی ،کرامت غیرذاتی ،کرامت ذاتی ،کرامت انسان :واژگان کلیدي

  dr.karbasion@gmail.com/تهران  دانشگاه ،دکتري تخصصی حقوق عمومی .1
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  مقدمه
 این .است» کرامت انسانی« اخ�ق و عرفان ،فلسفه ،از موضوعات بسیار مهم در قلمرو حقوق

منشور  در مقدمهرو  ؛ ازاینو تکالیف انسانی است هاامتیاز ،موضوع پایه و اساس بسیاري از حقوق
و  هلقب گرفت الملل بین گذار جامعه بنیان ،انسان به لحاظ نظري )م1945آوریل  12مصوب ( ملل متحد

کرامت و شأن  ،و از ایمان آنان به حقوق اساسی بشر همنشور با نام مردم ملل متحد گشوده شد ۀمقدم
 .اعم از کوچک و بزرگ سخن به میان آمد ها ملت ۀانسان و تساوي حقوق زن و مرد و همچنین هم

مصوب ( حقوق مدنی و سیاسی یالملل بین میثاق )،م1948مصوب ( در اع�میه جهانی حقوق بشر
گر بر اي دی نیز به گونه )م1966مصوب ( حقوق اقتصادي و فرهنگی یالملل بین و میثاق )م1966

اجمالی که در مورد این اصل وجود  هاي توافق رغم به .شده است تأکیدارزش و کرامت ذاتی انسانی 
تواند به استواري  ابعاد و پیامدهاي حقوقی آن می ،گفتن پیرامون آن و نمایاندن مبانی سخن ،دارد
یی ها راه را بر فلسفه ،اصولی استوار اثبات هویت کریمانه براي آدمی بر پایه .نجامدابی شبیشتر هرچه

کرامت و شخصیت او  ،آزاديبندد و از  می ،شمارند تابع محیط اجتماعی میکام�ً که انسان را 
 ن هر کاري را انجام دهندتوانند با زیردستا آموزد نمی کند و به صاحبان قدرت می پاسداري می

  .)613 :1384، نوبهار(
اي بشر بسیار مهم و وجود تکالیف و حقوق براي ن و فیلسوفان وجود کرامت انسانی را برامتکلم

 ،با توجه به اهمیت کرامت انسانی .)1392 ،سروش( دانند انسان میبودن  مترتب بر مکرمرا آدمی 
به عبارت دیگر آیا این اصل بر مبناي  ؛است اصلی در این زمینه مبناي کرامت انسانی پرسش

و حقوق شناسی  ي در انسانتأثیرز این مبانی چه ا هرکدامو  خدایییا بر مبناي غیراست  خدامحوري
این است که جایگاه کرامت ذاتی و  شده دیگر با توجه به مبناي گفته پرسشو تکالیف انسان دارد؟ و 

پرسش این دو پاسخ به چرایی و کوشد  میدر نظام حقوقی آدمیان کجاست؟ این مقاله  غیرذاتی
  .یابدمفیدي دست بپردازد و امید دارد در این راه به نتایج 

 کرامت انسانیشناسی  واژه .1

بودن  ارزش و گرامی با ،بري از بدي ،گذاشتن احترام ،شمردن کرامت در لغت عرب به معناي بزرگ
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که انسان به ذات خودش داشته باشد آمده است ضد پستی و صفتی  ،)76- 77 :12ج ،1408، منظور ابن(
» تفضیل«در لغت عرب  .)606 :17ج ،1414، و دیگران يدیزب ،یواسط( اجدادش فاقد آن باشدهرچند 

 و ینفس است ییمعنا میرکدارد بدین قرار است که ت» تکریم«ولی تفاوتی که با  ،است به معناي برتري
 و یشرافت يدارا هک است نظر مورد میرکت مورد شخص تنها هکبل ،ستین ریغ به يارک میرکت در
 يبرتر گرانید از لیتفض مورد شخص هک است نیا آن از منظور هک لیتفض خ�ف به ،بشود یرامتک
  .)214 :13ج، 1388 ،طباطبایی( دارد تکشر هیعط آن اصل در گرانید با او که درحالی ،ابدی

، عمید( یسخاوت و بخشندگ ،کیداشتن صفات ن ،يو ارجمند یبزرگدر زبان فارسی کرامت به 
و  یبخشندگ ،يبزرگوار ،احسان ،)2929 :3ج ،1371، معین( ورزیدن بزرگی ،جوانمردي )840 :1389
 انگلیسی واژه و معادل )16070 :11ج ،1373، ادهخد( احترام ،یدهش و بزرگوار داشتن کس ،داد
امتیاز و  ،مقام ،رتبه ،عنوان ،استحقاق احترام ،افتخار ،است که به معناي شرف 1»کرامت انسانی«

توان بیان کرد کرامت به  معانی میاین ه به با توج ).Campel, 1991: 456( است شرافت برجسته
  است. شرافت و برتري ،کردن احترام ،داشتن معناي بزرگ

  مبناي کرامت انسانی .2
احترام و برتري انسان به ذات خودش  ،شرافت ،با توجه به معناي کرامت انسانی که بزرگداشت

دانان براي تعریف  حقوق ت؟مرتبگی انسان چیس این است که مبناي این شرافت و بلندپرسش  است،
آبادي و  منصور( .اند دانسته ترین مفاهیم را موجه» دلیل اعتبار«و » آور نیروي الزام«دو معناي  ،مبنا

مبانی حقوق نیروهایی هستند که وراي قواعد  ،آور تعریف به نیروي الزام بر اساس .)9 :1391، ریاحی
قدرت  ،ي اخ�قیها نیروهایی مانند ارزش ؛دارند امیرا به اطاعت از قواعد و ها حقوقی بوده و انسان

 ،طبق تعریف به دلیل اعتبار و مشروعیت .)39 :1365، کاتوزیان( دولت یا ضرورت زندگی اجتماعی
 حقوقی یا نظام حقوقی معین به معناي پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت یک قاعده مبناي حقوقی

 است »اعتبار و مشروعیت ،چرایی دلیل«له مبانی به معناي در این مقا .)64 :1386، نیا حکمت( است
  .شود میالهی بحث  در مورد دو پارادایم حقوقی الهی و غیرزیرا 

 .اي به تئوري و تحقیق است و راهبرد پایه گیري جهتبه معناي  3پارادایم ،2کوهندر دیدگاه 
                                                      
1. Human dignity 
2. Kuhn 
3. Paradigm 
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که مقبول عام و عموم است و د کن معرفی میرا دستاوردهاي علمی  ها کوهن در تحلیل خود پارادایم
 پارادایمکلی  طور به .کند علمی فراهم می فراروي جامعه مسائلدر یک دوره زمانی مدلی را براي حل 

ي مهمی ها پرسش ،ي اساسیها فرض پیشآن کند که در  فکري براي اندیشمند ایجاد می ینظام ،علم
گرفته  تحقیقاتی که باید به کارفنون و معماهایی که باید حل شوند  ،را که باید پاسخ داده شوند

شکل  1پارادایمعلمی و هر دانشی بر بنیان یک  کوهن معتقد است هر رشته .شود شامل می ،شوند
 ،الهیشناسی  الهی با توجه به هستی پارادایم .)Kuhn, 1970: 36; Neuman, 1997: 62( گیرد می

در  .گیرند ود خداوند متعال در نظر میانسانی را وجخاستگاه کرامت جهان را مخلوق خداوند و 
 ماتیتعل .)27 :1پیدایش سفر ، تورات :كن.( خدا انسان را به صورت خود آفریدتورات آمده است 

 در خدا روح کند می حیتصر قرآن در وداند  می آسمان و نیزم موجودات را سرور انسان ،اس�م ینید
 و )34: بقره( فرشتگان ۀسجد یو حت میتعظ و میرکت ۀستیشا او و )29: حجر(است  شده دهیدم او

قرارگیري  که باورند دارند پارادایماندیشمندان معتقد به این  .استشده  )30: بقره( یالله فهیخل مقام
از منظر یک چراکه  ،شود میکرامت انسانی  ۀعقیدشدن  تر محکم سببمحوري  کرامت انسانی بر خدا

 ۀمکرّم و ارجمند است و در گزار ،اص لطف خداوند استرو که مشمول خ آن انسان از ،باور خدا
 ؛چرا نیست و چون قابل فرمانده کسی است که فرمانش ،»نباید کرامت خود یا دیگري را نقض کند«

  .)625 :1384، نوبهار( فرمان دیگري بر فرمان او حاکم نیست و طالب و مطلوب بالذات است
اي  پرتو یا جلوهرا نه  یکرامت انسان ،غرب مطرح شد در یدر دوران نواندیشغیرالهی که  پارادایم

 يمنهارا  کرامت انسان ،فیلسوفان خود 3يگرا انسان و 2يدنیوبلکه با توجه به نگاه از جهان �هوت 
، میبدي( دانسته است 4يعق�نیت و خردپذیر را و بهترین عنصر در تعریف کرامتکرده خدا تعریف 

این تغییر  .داده استجهانی نزول  از غایت الهی به غایت دنیوي و اینانسان را  ،این نگاه .)6ج ،1386
 .جدید مطرح کرد هدف در جهان ،شد وسیله نگریسته می عنوان بهانسان را که در جهان قدیم  ،غایت

نظر از آن  تنها نهمطرح شد و این مفهوم  )اصالی( کلی هر موجود عاقلی غایت نفسی طور انسان و به
بلکه او باید در تمامی افعالی که متوجه خود او یا  ،گیري این یا آن اراده باشد اي بهرهاي بر که وسیله

در نگاه  کلی طور به .)140 :1380، دیرکس(دانسته شود همواره غایت  ،موجودات عاقل دیگر است

                                                      
1. Paradigm-based 
2. Secular 
3. Humanistic 
4. Rationality 
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به جاي  آیزا برلینکه به قول  یابد میانسان چنان تعالی  ،گرایان بسیاري از اندیشمندان غربی و انسان
و » انسان را خدا دیدن«و » انسان خدایی«به معناي دقیقاً اومانیسم  .)258 :1369، برلین( نشیند خدا می

 .)48 :1375، سروش( صد ناصواب استصد در ،است که از نظر دینی» خدایی در این جهان ندیدن«
نزلت خدایی براي حقایق قراردادن و م به معناي انسان را میزان همه تردیدي نیست که اومانیسم

زیرا حقیقت  ؛توحیدي در تضاد است ۀاز ادیان سازگار نیست و با اساس اندیش یک هیچبا  ،دیدن
، مح�تی( اهللا ساخته است دهد و همین حقیقت است که او را خلیفه انسان را روح الهی او تشکیل می

ی را براي بشر بسیار مهم ن و فیلسوفان وجود کرامت انسانامتکلمکه گفتیم  گونه همان .)31 :1381
حیوانات نه داراي  است، انسانبودن  مکرم دانند و وجود تکالیف و حقوق براي آدمی مترتب بر می

  .)1392 ،سروش(هستند حقوق و نه تکالیف 

 انواع کرامت انسانی .3

بگی مرت این بلند ۀکرامت آدمی به معناي شرافت و بلندمرتبگی اوست و نتیج ،شدکه بیان  گونه همان
کرامت با توجه به اینکه برخاسته از ذات آدمی باشد یا نباشد به دو  .وي استبودن  محق و مکلف

  . پردازیم مشروح به نقد و بررسی آن میادامه در که  شود تقسیم می غیرذاتینوع ذاتی و 

 تحلیل کرامت ذاتی انسان .3- 1

 1»حیثیت ذاتی«در عبارت » ذاتی«ح اصط� ،جهانی حقوق بشر اع�میه کنندگان رسد تدوین به نظر می
پیداست که اع�میه و دیگر اسنادي که در آن از کرامت اند، ولی  به کار بردهرا در معناي فلسفی آن 

معناي ها  آن و در نیستانسان  ۀشناسان در مقام توصیف هستی ،انسانی سخن به میان آمده است
  .)614 :1382، نوبهار( جاري ذاتی مورد توجه استهن

اي  و تا اندازهاست  بیشتر به معناي ذاتی در باب کلیات خمس در ادبیات فلسفی» Inherent« ۀواژ
: به نقل از؛ 615 :1384، نوبهار( استناپذیر  به معناي جوهري و انفکاك »substantive«مترادف با 

James M. Baldwin, 1998: 546(.  ه ک ارج و حرمتی است ،پایه مقصود از حیثیت ذاتیبر این
نژاد و  ،رنگ ،ارتباطی با عقیده ،این برخورداري .از آن برخوردار است ،رو که انسان است آن انسان از
ندارد و حتی با ارتکاب جنایت و انکار نافرمانی خداوند نیز این منزلت از آدمی سلب ها  این مانند

                                                      
1. Inherent Dignity 
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کاربردن این  قوق بشر در بهجهانی ح اع�میه کنندگان رسد تدوین به نظر می .)1384، نوبهار( شود نمی
 .اند پذیرفته تأثیرآلمانی فیلسوف نامدار  1ایمانوئل کانتي ها بیش از هر کس دیگر از اندیشه اصط�ح

این تغییر مفهوم به  .انسان بودمسئله  ،کرددر جهان جدید بازتعریف کانت ین مفاهیمی که تر مهماز 
جدید  هدف در جهان ،شد قدیم وسیله نگریسته میتغییر غایت نیز انجامید و انسان را که در جهان 

وجود چیزها در جهان و وجود  ۀدربار ترین فاهمه اگر عادي« :گوید در این باره میوي  .کردمعرفی 
عظمت هنري  رغم به ،مخلوقات عالم تواند از این حکم خودداري کند که همه نمی ،جهان تعمق کند

مندي به یکدیگر وابسته  تنوع پیوندي که آن را غایت مرغ بهشان مشهود است و  دهی سازمانکه در 
حاصل و بدون  کل خلقت برهوتی پوچ و بی عبث بود یعنی بدون آدمیان ،اگر آدمیان نبودند ،کند می

  .)82 :1384، صانعی( »غایتی نهایی بود
داند  تنها تا جایی داراي ارزش می را اشیا از جمله حیوانات ،شخص ـ کانت با تقابل و تمایز شی

داند  می» شخص« شا ارزش ذاتی و نه ابزاري که در خدمت مقاصد آدمی باشند و آدمی را به واسطه
از هر مخلوق » ها ارزش انسان« ،در نظر کانت .)137 :1390، اخوان( کرامت ۀن جهت شایستو به همی

 نخست :کند مید تأییاین حکم را  ها انسان ۀدو واقعیت مهم دربار به اعتقاد او .»دیگر با�تر است
ارزش پیدا ها  آن و در رابطه باها  آن چیزهاي دیگر براي ،آرزوها و اهدافی دارند ها اینکه چون انسان

عاملی آزاد  ؛متعقّل است یزیرا عامل ،دارد» کرامت«اینکه انسان ارزش ذاتی و  تر مهمدوم و  ؛کنند می
 .کند و رفتار خود را هدایت کند را وضع شي خودها هدف ،گیري کند تواند خودش تصمیم که می
تنها راهی  .اند قانون اخ�قی خود موجودات متعقّل تجسمِ ،قانون اخ�قی قانون عقل است ازآنجاکه

که خیر اخ�قی بتواند در جهان باشد آن است که مخلوقاتی متعقّل درك کنند چه باید بکنند و از 
ارزش «آن بود که این تنها چیزي است که کانت بر  .شناختی آن را انجام دهند روي حس وظیفه

کلی برچیده  بعد اخ�قی عالم به ،لی وجود نداشتاگر هیچ موجود متعقّ ترتیب ؛ بدیندارد» اخ�قی
موجودات متعقّل به همین جهت ارزشی با�تر از هر مخلوق دیگر دارند و از این جهت باید  .شد می

شود  آنچه از این مطلب فهمیده می .برخورد شودها  آن اب ـ وسیلهصرفاً و نه  ـ هدف عنوان بههمیشه 
 باید در جهت رفاه ،اي مطلق و جدي براي نیکوکاري به دیگران بر عهده داریم آن است که ما وظیفه

 کلی طور بهپرهیز کرده و ها  آن رساندن به از آسیب ،شان احترام بگذاریم به حقوق ،ت�ش کنیمها  آن

                                                      
1. Immanuel Kant  
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  .)1390اخوان، ( »شان برسند هدافت�ش کنیم دیگران به ا«
 ،کانت و مؤمنان به دین الهی اند که کرامت ذاتی مورد اشاره غالب اندیشمندان چنین گمان کرده

ناپذیر  به معناي جوهري و انفکاك »Inherent« که در این صورت واژهاست  ذاتی از نوع کلیات خمس
رو که انسان  آن رج و حرمتی است که انسان ازا ،پایه مقصود از حیثیت ذاتیبر این  و رود به کار می

ندارد و حتی با ها  این نژاد و مانند ،رنگ ،این برخورداري ارتباطی با عقیده .از آن برخوردار است ،است
تنها  .)1384، نوبهار( شود ارتکاب جنایت و انکار نافرمانی خداوند نیز این منزلت از آدمی سلب نمی

الهی بر  پارادایمکرامت انسانی در  برپاییاند  این دو پارادایم در نظر گرفتهتفاوتی که پژوهشگران میان 
 که ستخدا يمنهایی گرا و انسان يوینگاه دنکانتی بر  کرامت انسانی در اندیشهبرپایی خدامحوري و 

به  ؛ ولی)1371، میبدي( اند هدانست يریو خردپذ تیعق�نآن را از این منظر  فیعنصر در تعر نیبهتر
» کلیات خمس«باوران الهی به معناي ذاتی  رسد ذاتی در کرامت ذاتی از هر دو منظر کانتی و دین ر مینظ

که جدایی آن در ذات موضوع محال است به معناي محمولی » ذاتی باب برهان«و این ذاتی  نیست
اي اثبات بر شود. میاین نوع ذاتی اعم از ذاتی باب کلیات است و شامل عرضی �زم نیز چراکه  ،است

کرامت انسانی را  برپایی«و همچنین » کلی ذاتی و کلی عرضی«ي میان ها مدعاي خود �زم است تفاوت
  .کنیمبررسی » دو پارادایم غیرالهی و الهی

  :اوصاف ذاتی داراي تمام اوصاف ذیل استاند  بیان داشتهعلماي علم منطق 
  ؛انفکاك امر ذاتی چه در خارج و چه در ذهن ممتنع است .1
ولی  ،خواهد علتی نمیبودن  انسان جز انسانبودن  حیوانمث�ً  ؛تعلیل نیست قابل امر ذاتی .2

ل هستند   ؛انسان به ف�ن علت استبودن  ضاحکگویند  براي مثال می ؛بسیاري از امور عرضی معلّ
» طقحیوان و نا«باید تصور براي مثال امر ذاتی در تعقل مقدم بر ماهیت ذوالذاتی است یعنی  .3
  شود؛حاصل » انسان«تا تصور  بشود
ف�ن انسان حیوان یا «چون بگوییم  براي مثال ؛الثبوت است یعنی بدیهی است امر ذاتی بین .4

 گرنهو ار وصف باشدچه هرامر ذاتی باید واجد  .بدیهی است و احتیاج به اثبات نیست ،»جسم است
 شود میات نیز یافت از عرضی اي سایر اوصاف در پاره )تقدم در تعقل( جز خصوصیت سوم

ا�متیاز اصلی و حقیقی ذاتی همان تقدمش بر ماهیت در  بنابراین مابه ؛)108- 109 :1393، خوانساري(
که  آید می به بیان دیگر هر ماهیتی که مرکب از اجزا باشد هنگامی در اعیان وجود ؛تعقل است
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و  )تقدم بالذّات است نه تقدم زمان ،و این تقدم اجزا بر کل( وجود داشته باشدتر  پیشش یاجزا
وجود ذهنی آن نیز جز با حصول  ،ماهیت مرکب در خارج جز با وجود اجزا حاصل نشود که چنانهم
تصور در  يپس اجزا» العلم صورة فی الذهن مطابقإل لألمر الموجودة«زیرا  ،ذهنی امکان ندارد ياجزا

جی بر وجود خارجی تقدم دارند و بنابراین وجود خار ياجزا که چنانهم ،ذهن مقدم بر تصور هستند
  .)110-111: 1393، خوانساري( کِّل آن امکان نداردمشَ يتعقل هر ماهیتی جز با تعقل اجزا

 ۀدو واقعیت مهم دربار به اعتقاد او .»با�تر است ياز هر مخلوق دیگر» ها ارزش انسان«در نظر کانت 
 چیزهاي دیگر براي ،آرزوها و اهدافی دارند ها که چون انساناین نخست :کند میتأیید این حکم را  ها انسان
زیرا  ؛دارد» کرامت«اینکه انسان ارزش ذاتی و  تر مهمدوم و  .کنند میارزش پیدا ها  آن و در رابطه باها  آن

ي خود را وضع و ها هدف ،گیري کند تواند خودش تصمیم عاملی آزاد که می ؛یک عامل متعقّل است
انسان بودن  به عبارت دیگر کانت ارزش ذاتی و کرامت انسان را به علت متعقّل .ت کندرا هدای شرفتار
کرامت انسانی را از عنصر  نیبهتر که ستخدا يمنهایی گرا و انسان يوینگاه دنبر  مبتنیاین نگاه  .داند می

جهان را  ،یالهشناسی  با توجه به هستیخداباوران ، اما است هدانست يریو خردپذ تیعق�ن ،این منظر
  .گیرند انسانی را وجود خداوند متعال در نظر میخاستگاه کرامت مخلوق خداوند و 

که  است» آفرینش انسان ساخت یا گونه«علت کرامت انسانی در دین وحیانی  ،به اعتقاد نگارنده
 1؛فطرت خدادادي استبر  مبتنیروح الهی که این ساخت  صفات عام جسمانی و نفخه :عبارتند از

کرامت انسانی هم معلّل است و هم در تعقل مقدم بر ماهیت  ،نابراین با توجه به هر دو نگاهب
پرسیم چرا انسان مکرم است؟  در نگاه کانتی میچراکه  ؛است از آن تأخربلکه م نیست وذوالذاتی 

 ساخت آفرینشی انسان توسط خدا را علت ،باور انسان و در منظر یک دینبودن  علت آن را متعقّل
کرامت  ،ذاتی یعنی تقدم بر ماهیت ذوالذاتی ۀدر دیگر شاخص طور همینو کند  میکرامت انسان بیان 

 از دیدگاه یک خداباور» ساخت آفرینشی انسان توسط خدا«از منظر کانتی و » متعقّل بودن«از  تأخرم
 ،انسانبودن  مکرم گفتتوان  میبودن  در ماهیت ذوالذّاتی و معلّلنبودن  با توجه به مقدم ؛ بنابرایناست

ـ عرض �زم چراکه  ؛بلکه عرضی انسان است و آن نیز عرض �زم در ماهیت نیستذاتی انسان 
 یمفهوم ،آن کلی است که جداشدنش از افراد محال باشد و کرامت انسانـ که بیان شد  گونه همان

بودن  ا همان متعقّلگرفته از ذات انسان ی نشئتکلی است که جداشدنش از انسان محال است چراکه 
                                                      

  شود. این بحث در قسمت آتی شرح بیشتري داده می. 1
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یا به عبارت دیگر برخاسته از است  )باوردر نگاه یک خدا( و یا ساخت آفرینشی )در نگاه کانتی(
؛ یعنی است پذیر امکاناین تصور امر عرضی پس از تصور ماهیت ذوالذاتی انسان  است. ذات انسان

آنگاه  به دست آمد، )ناطقیت یا ساخت آفرینشی( چون تصور شی به وسیله تصور ذاتیات انسان
هنگامی که کرامت ذاتی انسان را  رو ازاین ؛رسد آن می )کرامت انسانی( نوبت به تصور عرضیات

  است. نه اینکه کرامت ذاتیِ انساناست  »کرامت برخاسته از ذات انسان«در حقیقت  کنیم میمطرح 

 الهی ـ اسالمی پارادایمعلت کرامت برخاسته از ذات انسان در  .3- 1- 1

 روح الهیشدن  دمیده ،آسمان و نیزم موجودات يسرور ۀشایست را انسان تنها اس�م ینید ماتیعلت
 )30: بقره( یالله فهیخل مقام و )34: بقره( فرشتگان سجده یحت و میتعظ و میرکت ،)29: حجر(
قَد و« :دارد به کرامت انسانی اشاره و بیان می ،اسرا هفتاد سوره در آیه میرک قرآن .داند می  یبن رَّمناک لَ
مآد و ملْناهمح رِّ یف الْب رِ و حالْب و مقْناهزنَ ریالطَّ مبات و مل فَضَّلْناهک  یعنْ رٍیثمقْنا م  .»لًایتَفْض خَلَ

منشی و احترام انسان نظرات گوناگونی را  بزرگ ،ان و مفسران قرآنی در بیان علت تکریمنظر صاحب
  :شود پرداخته می ها بدان ادامهاند که در  ردهمطرح ک

 ،عقل و نطق ،قد و قامت راست ،علت تکریم را صورت نیکوي انسان ،برخی از مفسران قرآن
، 1371، میبدي(اند  دانستهنوشتن و تربیت  ،انسان خوردنِ با دست غذا ،گیسوان زنان ،محاسن مردان

وجود نعمت عقل را علت اصلی تکریم  باطبائیع�مه ط. )1385 :2ج، 1380، سورآبادي؛ 588 :5ج
برخی دیگر از مفسران علت تکریم فرزندان آدم را تسلط و  .)215 :1388، طباطبایی( داند انسان می

 به نقل از ؛1371، میبدي( آدم به عبادت خدا بپردازد خلق خدا بیان کردند تا بنی تسخیر آنان بر همه
در  ؛دهند قرار میانسان » نکردن معصیت«لت کرامت را بر ع ،نااي از مفسر عده. )محمد بن جریر

 اي از فرشتگان برخی دیگر نیز طبقه .دانند فرشتگان را از وي با�تر می ،کندنتیجه اگر انسانی معصیت 
، اسفراینی( دانند فاضل و برتر میآدم  بنی ۀاز جملرا الموت  کمل و لیاسرائ ،لیائیکم ،لیهمچون جبرئ

که دانند  مییی ها نعمت ۀبرخی از مفسران علت کرامت انسان را هم. )1275- 1276 :3ج، 1375
  .)663 :6ج ،1372، طبرسی( ان اختصاص دارداند و به انس مفسران بدان اشاره کرده

 مؤمنون و آیه م سورههدوازدهم تا چهارد منشأ کرامت انسانی را با توجه به آیه ،برخی دیگر
 ،مؤمنون چهاردهم سوره فهیشر هیدر آ .دانند می» خدایی در آدم دمیدن روح« ،حجر نهم سوره و بیست
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 عنوان بهاز خود  ،روح در آنشدن  دهین و دمین و رشد جنیوکپس از اشاره به مراحل ت خداوند
این عده  .گفته است یکبه نام انسان را به خود تبر ين موجودینام برده و خلق چن» نیالخالق احسن«

انسان  يبرا» نیالمخلوق احسن« متناسب با صفترا خداوند  يبرا» نیخالقال احسن«صفت  ،از مفسران
آنان  ،به عبارت دیگر .دانند نمیانسان سازگار  یرامت ذاتکجز با را خداوند  یکز تبریو ن دانند می
 ۀیپا يکرامت نظر نیاکه دانند  میدر آدم  ییروح خدا دنیهمان دمرا  کرامت نینشأ ام

 شود یم میآن تنظ اساس بر ياریبس یو اخ�ق یو اصول حقوق ردگی یم رقرا یعمل يها يبزرگوار
  .)50 :1380، داماد محقق؛ 15- 19 :1385 ،منتظري(

و علت  کنند میتقسیم  یروحان و یجسمان قسم دو را به یکرامت انسان ،نااي از مفسر عده
کرامت «ند و ندا می» تخمیر طینت انسان«شود،  میمؤمن و کافر شامل که را » کرامت جسمانی«

 ،روح الهی نفخه«و نوع عام آن را به دلیل  کنند میرا به دو نوع عام و خاص تقسیم » روحانی
دن یت و زائیو عهد بر عبود یانطاق بجواب بلاز صلب آدم و استماع قول الست بربکم و شدن  خارج

ف از یو تخو ینب بمثوبات جنایشان و ترغیا يتب براکشان و انزال یبر فطرت و ارسال رسل بد
که مؤمن و کافر کنند  معرفی می شانیا يبرا ها هل و معجزیو اظهار آثار قدرت و د� یرانیعقوبات ن

ساخته  یان را بدان گراممؤمنا و یو اول ایه انبکست ا آن«خاصه  و کرامات روحانیه» اند در آن شریک
 یر الیمال و اخ�ق و آداب و سکامان و اس�م و ارشاد و یت و ایت و هدایاز نبوت و رسالت و و�

ت و یو فنا از انان یبجذبات �هوت یق ناسوتیاز مضا یاللّه و باللّه و عبور بر مقامات و ترق یاللّه و ف
  .)624 :1369، يسبزوار یکاشف( »دیایه در حصر نک یراماتکت و یبهو يبقا

» انسان کامل« ،موجوداتعلت کرامت انسان را بر سایر  ،برخی مفسران با توجه به آیات دیگر
را علت تکریم » خاتم انبیا«وجود  ،نان و محدثااي از مفسر عده. )337-340 :1361، نیام(اند  دانسته
  .)به نقل از محمد بن کعب ؛1371، طبرسی( اند دانسته

  بندي جمعنقد و بررسی نظرات و  .3- 1- 2

 فضل و ها رامتک از يا خ�صه هیآ نیا خداوند در .است نهادن منت اقیس در اسراء هفتاد سوره هیآ
 و دارد يشتریب تیعنا يو به نسبت پروردگارش بفهمد انسان هک باشد ؛شمارد یم را خود

 از .)1388، طباطبایی( ندک یم فرانک یاله يها نعمت همه مانند زین را تیعنا نیا انسانباوجوداین، 
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 و خاص يها رامتک از نظر صرف ،است بشر جنس حال انیب ،هیآ از مراد هک شود یم معلوم جا نیهم
 نافاسق و فارک و ناکمشر هیآ نیا نیبنابرا است؛ داده اختصاص يا عده به هک يمعنو و یروح فضائل

 و امتنان يمعنا ،بود عیمط و خوب يها انسان آن از مقصود و داشت ینم اگر چه ؛دارد نظر ریز را
آن که این ،»لیتفض«و » میرکت« ییه تفاوت معنابا توجه ب .)1388طباطبایی، ( آمد یدرنم درست عتاب

از پس  .شود رد می )664 :1371، طبرسی( ،اند آورده تأکیداند و تکرار آن را براي  را یکی دانستهدو 
  :که تبیین تفاوت تکریم و تفضیل باید به دنبال خصوصیتی در انسان بگردیم

 انسان و سایر ،اصل خصوصیتباشد نه اینکه در  فرد منحصربهاین خصوصیت در انسان . 1
  ؛)1388، طباطبایی( در انسان به حد اع� موجود باشدویژگی جانداران مشترك باشند و این 

که  ـ یعنی موجد سایر خصوصیات تکریمی ؛خصوصیت باید خصلت ابتدایی داشته باشد. این 2
  شود؛جمع نظرات مختلف  موجبباشد تا  ـ ن آورده شدادر نظرات مختلف مفسر

 ،همچون حمل بر خشکی و دریا( اسراء آیه هفتاد سوره ۀبا توجه به مصادیق مندرج در ادام .3
با توجه به مقدمات  .باید دنیوي باشد نه اخروي کریمیرسد م�ك ت به نظر می ها) از پاکیدادن  روزي
  :گفتتوان  با� می
ن از مصادیق تفضیل محاسن مردا و گیسوان بلند ،خوردن مانند با دست غذا هایی ویژگی )الف

  ؛است نه تکریم
ي ها نه نعمتاست  ي دنیوي و ماديها مراد و مقصود این آیه نوع بشر و همچنین نعمت )ب
اي مانند  خاصه یی همچون وجود نازنین پیامبر خاتم و کرامت روحانیهها نعمتدر نتیجه  ؛اخروي
  است. ارجایمان و سیر الی اهللا از موضوع این آیه خ ،هدایت ،رسالت ،نبوت
که در آن » ي دنیويها نوع بشر است در نعمت«منظور این آیه در  ،که بیان شد طور همان )پ

ن ییه علوکاز م�ئ یائنات حتکاز تمام بیان انسان کامل که  رو ازاین ؛»اند کافر و مؤمن شریک«
 طور همینو  شود میرد  )1361، نیام( نش انسان استیمقصود و هدف از آفراص�ً تر است و  فیشر

متناسب با را خداوند  يبرا» نیاحسن الخالق«صفت مؤمنان  سوره 12- 14قولی که با توجه به آیات 
دیگر در  او�ًچراکه  ،رسد به نظر صحیح نمی ،انسان خواهد بود يبرا» نیاحسن المخلوق« صفت

هر چیزي را به بهترین « )7: سجده( »ء خَلَقَهیلَّ شَکأَحسنَ  يالَّذ« :دارند خداوند بیان می آیات قرآن
ه کح دارد ید�لت صر» أَ أَنْتُم أَشَد خَلْقاً أَمِ السماء بناها« 27ه یو در سوره نازعات آ» آفرید نحو خود
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اللَّه  كفَتَبار«ه یو آ )339 :1361، نیام( تر است ن از خلقت انسان باعظمتیها و زم خلقت آسمان
قنُ الْخالساست، کرده  کنندگان ن خلقیبهتره ف بیرباره خلقت انسان خود را ستوده و تعره دک »نَیأَح
ان ین قدر در مقام بیهمو ر موجودات ندارد یانسان بر سا برتريبر عظمت و  یچ د�لتیآن هم ه

  .)1361، نیام( شرافت انسان است
 ، ولیده نوع انسان افضل از تمام موجودات باشکح ندارد یات د�لت صریه آکدرست است 
ه برتر و افضل از تمام موجودات کافت نشود یاز بشر  يچ فردیه هک يطور بهت ید�لت بر عدم افضل

قَد « هیه آکرا یز ندارد زین ین د�لتیچن ،باشد  ه شامل تمامکدر مقام امتنان بر نوع بشر است  »رَّمناکو لَ
ه تمام افراد را ک یرامتکلت و ین فضه آکن است یا شود. می یو شق یافر و متقکاز مؤمن و ها  انسان
ن اافرک چه چنان ؛ینه بر موجودات عال نها ایوانات و گیست بر حها آن يلت و برتریفض گیرد دربرمی
توضیح این  .)1361امین، ( کرده است یمعرف »لًایبلْ هم أَضَلُّ سبِ«ان یتر از چهارپا ن را پستاکو مشر

ها را  ین دسته از آیات قرآن کریم که کافران و برخی دیگر از انسانکه ا نیستنکته نیز خالی از فایده 
 ،اند شان به حیوانات تشبیه کرده شنوایی و بینایی ،تفکر ،از قواي تعقلنکردن صحیح  ۀبه جهت استفاد

دهند  این آیات نشان می در واقع .وصف کرامت ذاتی از آنان نیستندشدن  هرگز در مقام بیان زایل
چنین آیاتی «. اند تکاملی حیات از مرحله حیات نباتی و حیوانی فراتر نرفته فراینددر  ییاه انسان چنین

آنان که به  .انسان و تکامل انسانی است ،بیشتر ناظر بر ناهماهنگی رفتار آنان با هدف از خلقت جهان
  .)617- 618 :1384، نوبهار( »گیرند می مورد نکوهش قرار ،زنند این هدف پشت پا می

نطق و تسلط بر موجودات  ،خط ،تمییز خیر از شر ،ي دنیوي مانند تربیتها رخی از نعمتب ت)
شوند که عقل موجود  یعنی زمانی محقق می ،اند »پسینی«یی هستند که نسبت به عقل ها طبیعت نعمت

و علت  بگیریم »دادن عقل«به  انسان را میرکت علتتوانیم  می در نتیجه ؛)1388، طباطبایی( باشد
 هریکداده از  سایر موجوداتبه آنچه  هک کنیمگونه تلقی  را اینر موجودات یل انسان بر سایتفض
وه و یا میاز گوشت و  يا ساده كخوراو خورد  یوان غذا میاگر ح ،به انسان داده است يشتریسهم ب

ه کارد ن اضافه را دیاست ا یکوان شرین جهت با حیه در اکانسان  یول ،ر آن داردیا غیاهان و یا گی
گوناگون  يها طعام ،ندک یار مکخود ابت يپخته و خام برا يها را گرفته و انواع طعام ییهمان مواد غذا

 ،یدنیآشامکند.   یخود اختراع م يبرا ،اش آورد توان به شماره یه نمکذ یو فنون مختلف و لذ
ن یبدنیز ت و انسان وانایدر ح یدن و رفتار اجتماعیگز نکمس ۀقیو طر یزه جنسیغر ياطفا ،یدنیپوش
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  .)217 :1388، طباطبایی( اس استیق
 ،نیستبه صرف داشتن عقل  ،علت کرامت انسان بر سایر موجودات دانی و مادي رسد به نظر می

 ،خداوند متعال .است باعث کرامت وي بر سایر موجودات شده» آفرینش انسان ساخت یا گونه«بلکه 
کرده  به بحث در باب چگونگی خلقت جسمانی انسان اشارهمؤمنون  در آیات دوازده تا چهارده سوره

الهی روح  نفخه«اشاره به  ،از اشاره به خلقت جسمانی انسان پسحجر  سوره 28- 29است و در آیات 
خلقت انسان را  ،روم سوره 30 در آیه .از آن م�ئک به امر خدا به سجده افتادندپس که  کند می» انسان
خاص  يا ه انسان به گونهکقت است ین حقیان ایدر باین آیه  .انسته استد» فطرت خدادادي«بر  مبتنی
 ؛خاص در اصل خلقت است يها یژگیو ياست و دارا یو اختراع یده شده است و خلقتش ابداعیآفر

 ین آمادگیرش دیپذ يه براکده شده است یعت آفریت و سرشت و طبیلیاز ج ینوع بهآدمی  براي مثال،
ه عوامل کند مگر آنک یهمان راه را انتخاب م ،رها شود یعید و به حال طبدارد و اگر به حال خو

 يبه معنادر حقیقت  فطرت .)19- 21 :1382، مطهري( ندکاو را از راهش منحرف  يو قسر یخارج
نش انسان یچه نوع خلقت و آفرآن یعنی يانسان است و امور فطر ۀژینش ویآفر سرشت خاص و

با توجه به مباحث  .)24 :1379، جوادي آملی( باشد ها انسان ۀن همیب كآن را داشته و مشتر ياقتضا
روح  عبارتند از صفات عام جسمانی و نفخه» آفرینش انسان ساخت یا گونه«توان بیان کرد  می شده گفته

 و در مؤمن و کافر به صورت یکسان موجوداست  يادفطرت خدادبر  مبتنی ،الهی که این نوع آفرینش
  .استشده کرامت ذاتی انسان  سبب و نوع آفرینش و همین ساختاست 

را بودن  توان صفت انسان  می ،صفاتی است که اگر در یک موجود جمع شود صفات عام جسمانی
شاید بتوان  .شناختی تفاوتی میان انسان و حیوان قائل شد بر آن موجود حمل کرد و از لحاظ زیست

قد و قامت  ،همچون صورت نیکوي انساناند  دهبرشمرن براي کرامت انسان اکه مفسر را مصادیقی
را مصادیق صفات  )1386، میبدي(وغیره خوردن  با دست غذا ،گیسوان زنان ،محاسن مردان ،راست

» ساحات طبقاتی انسان«فلسفی معتقد به شناسی  برخی از ف�سفه در انسان .عام جسمانی دانست
و ساحت چهارم » نفس« را ساحت سوم ،»ذهن«ساحت دوم را  ،»جسم«ساحت اول آن را  هستند و

همان ساحت اول نیز  )10 :1389، ملکیان( منظور نگارنده از صفات عام جسمانی .نامیدند» روح«را 
  است. یعنی جسم

ه جاندار به کات است یح أمبد يبه معنااست، شده  یه در لغت معرفک يطور به »روح« لمهک
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سبحان  يخدا .)270 :13ج، 1388، طباطبایی( دشو می يت ارادکله آن قادر بر احساس و حریوس
بِّی« :ز فرمودهین را نیقت روح ایحق ساختنِ و واضحکردن  روشن يبرا رِ رنْ أَمم و ظاهر از  »قُلِ الرُّوح
رُه ( :دیفرما می رده وکان یآنگاه امر را ب .ندک می قت جنس را معنایه حقکن است یا )من( لمهک ا أَمإِنَّم

ونَإِذَا أَرعتُرْج إِلَیهو لِّ شَیء امر خدا که  )...اد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ فَسبحانَ الَّذي بِیده ملَکُوت کُ
ه اسباب کنیای ب ؛جاد او همان فعل مخصوص به اوستیلمه اکجاد اوست و یلمه اکعبارت از 

ن همان یا .خود در آن اثر بگذارند یجیت تدراتأثیرو با  باشد در آن دخالت داشته يو ماد يوجود
از  یعنی ؛ن باب استیو ظرف زمان است و روح به حسب وجودش از هم يماد ةوجود ما فوق نشا

  .)270: 13ج، 1388، طباطبایی( وت استکسنخ امر و مل
ف و ید و ضعیمراتب و درجات شد يدارا» روح«قت یه حقکن باور است یبر ا ع�مه طباطبائی

درجات و مراتب  يات دارایاست و ح» اتیح« ،ن روحیا ۀرا اثر و ثمریز ؛ناقص است امل وک
ه در کوان است یاز آن در حتري  املک ۀاهان است و مرتبیاز آن روح در گاي  مرتبه ؛است یگوناگون

ات و ین حیاز اتري  املکمرتبت  .است يارادهاي  تیو فعالها  نشکو  یحس كادرا يپرتو آن دارا
 يشتریب ياراد يارهاکو  یعقل هاي ادراكتواند از  می آن ۀیه در ساکدرت در انسان است علم و ق
 یعنیات یه به مصدر حکنیات و روح در فرشتگان است تا این حیاز اتري  املک ۀمرتب .شود مند بهره

ت ف«ه یآ .)174-175 :20ج، 1388طباطبایی، (شود  یمنته یلکآن روح  ن یانگر ایب »یه منْ روحینَفَخْ
ض آن یوت است و در واقع جلوه و فکمجرد و از جهان مل یتیه روح انسان واقعکقت است یحق

رده کو روح او را افاضه  یافته یلق به اذن پروردگار در انسان تجلآن روح مط یعنی ؛است یلکروح 
گر یه روح انسان نسبت به روح دک یو به جهت شرافت )198 :13، ج1388طباطبایی، ( است

 :17ج ، 1388طباطبایی، ( ن روح را به خودش نسبت داده استیدن ایخداوند دم ،موجودات دارد
توان نتیجه گرفت عقل انسان نیز  می شدبا توجه به تعاریف و مراتبی که از روح انسان بیان  .)225
 ؛ببرد تواند از اعمال ارادي و تسلط بر طبیعت بهره آن می ۀاز روح آدمی است که در سایاي  مرتبه
ساخت آفرینشی «در ذیل  ،دانستند عقل میبر  مبتنیکه کرامت آدمی را را اقوالی توان  رو می ازاین
 .جمع کرد» انسان
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 تحلیل کرامت غیرذاتی انسان .3- 2

 ،بلکه یا برخاسته از نقصان کرامتی است که برخاسته از ذات انسان نباشد ،انسان غیرذاتیکرامت 
 ،است در زندگی فردي و اجتماعی ر آدمیان در اوصاف عرضی انساندیگبه تفاوت نسبت  و ضعف

انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کار به و یا برخاسته از
در اوصاف ذاتی یا عرضی آدمی است و  تفاوتکه منشأ آن  نخست رانوع  است.کمال و خیرات 

و نوع دوم را که نامیم،  می» کرامت اعطایی«حمایتی دارد  جنبه ،دمیاناحترام و کرامت این دسته از آ
کند  حرکت میاستعدادها و نیروهاي مثبت در مسیر کمال و خیرات بشري  کارگیري بهآدمی با 

  نهیم. نام می» کرامت اکتسابی«
حقوق کارگر و  ،توان به حقوق معلو�ن از جمله مصادیق کرامت اعطایی در عصر حاضر می

برخی از  امروزه .کرددرآمد و حقوق سالمندان اشاره  حمایت دولت از اقشار ضعیف و کم ،رفرماکا
 تبعیض مثبت اند. کردهبیان  2»عمل مثبت«یا  1»تبعیض مثبت«را در قالب  »کرامت اعطایی«مصادیق 

 گفتهي قانونی و اشکال اجرایی و عملی ها و دستورالعمل ها چهارچوب ،به گروهی از ساختارها
 ،سیاسی ،تا یک گروه اجتماعی شوندیی خاص به کار گرفته ها توانند دائم یا در دوره می شود که می
جنسیتی خاص را از موقعیتی نامطلوب نسبت به کل جامعه خارج کرده و به صورتی  و دینی
از جمله  .)116 :1384 ،فکوهی( بیشتري به آن گروه بدهند یافته امکانات رشد و شکوفایی شتاب
توان حقوق  می در قالب تبعیض مثبت در اس�م را» کرامت اعطایی«ین مصادیق حقوق تر ممه

شناخته شده » احکام اهل ذمه« عنوان به در فقهها  آن حقوق و تکالیفکه دانست ي مذهبی ها اقلیت
یک وضعیت حقوقی بسیار مستقل با امکان  ۀکنند وضع حقوقی اهل ذمه در اس�م اعطا .است

فرهنگ و خ�صه  ،زبان ،قانونی ،ي اعتقاديها ز آزادي کامل دینی و عمل بدان در حوزهبرخورداري ا
» کرامت اعطایی«از دیگر مصادیق  .)143 :1392 ،جاوید( است ریاست سیاسی مسئلهجز  ،همه امور

حق اقشار ضعیف و دور از  ،ناحق ایتام و محروم ،حق مبارزه با محرومیتبه توان  در اس�م می
، 1385، منتظري :رتفصیل این حقوق را بنگرید د( اشاره کردوغیره حق سالخورده  ،سائل حق ،قدرت

 ؛توان در امور حسبیه یافت برخی از مصادیق این امور در فقه شیعه را می .)106-109 ؛76 ،55- 59
مانند  ؛ستیدر جامعه نها  آن به ترك یراض وجه هیچ بهاست که شارع  یفیوظا هیمراد از امور حسب

                                                      
1. Positive Discrimination 
2. Positive Action / Affirmitive Action  
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 :ك؛ ن.35 :1387، کدیور(وغیره مجانین  ،سرپرستی از صغیران ،سرپرست یکودکان ب یرپرستس
  .)259- 303 :2ج، 1408، منتظري

ع�مه محمدتقی جعفري در  ؛دنامی )اکتسابی( کرامت ارزشی وانت را می غیرذاتینوع دوم کرامت 
انداختن استعدادها و کار هب کرامت ارزشی است که از :فرمایند می )اکتسابی( تعریف کرامت ارزشی

این کرامت  .شود مینیروهاي مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی 
، جعفري( »اکتسابی و اختیاري است که ارزش نهایی و عالی انسان مربوط به همین کرامت است

به این  تاجرم سوره حسیزده آیهقرآن کریم در  .)288 :1ج، 1391، مصباح یزدي :ك؛ ن.77 :1370
م شُعوباً و قَبائلَ کو جعلْنا  یرٍ و أُنْثکم منْ ذَکها النَّاس إِنَّا خَلَقْنایا أَی« :و بیان فرمودهکرده  کرامت اشاره
انسان متقی ع�وه بر دارد که  این آیه بیان می» ریم خَبیم إِنَّ اللَّه علکم عنْد اللَّه أَتْقاکرَمکلتَعارفُوا إِنَّ أَ

: 1385، منتظري :كن.(آید  که با اکتساب به دست می نیز است کرامت ذاتی داراي کرامت ارزشی
عصر  ۀمباهات و مفاخر از نفی پس که است یل جامعه انسانک هیآ اینمخاطب در حقیقت  .)37
و  دهد یم یترس داو خ يارکزیتقوا و پره مسئلهت را به یاصالت و واقع ،لهینسب و قب یعنی یجاهل
 :كن.( ستیجز تقوا مؤثر ن يازیچ امتیبه ساحت مقدس او ه یکیتقرب به خدا و نزد يد برایگو یم

  .)198 :22ج، 1374، مکارم شیرازي
آید و این انسان در نزد  می به دستامتیازات تکوینی توسط انسان  کارگیري بهکرامت اکتسابی با 
آید این است که آیا کرامت اکتسابی که باعث  ه پیش میک پرسشی .تر است خداوند متعال گرامی

امتیازدهی  سببو  بوده در حقوق اجتماعی نیز مؤثر ،شود به نسبت هم نزد خداوند می ها امتیاز انسان
ها همه در ذات یا  ؟ با توجه به اینکه انسانخیرشود یا  و برتري انسانی نسبت به انسان دیگر می

به  .حقوقی که برخاسته از طبیعت و ذات آدمی باشد نیز برابرند ، پسرندبراب» ساخت ممتاز آفرینشی«
و  ینیب ه دستگاه خلقت با روشنکاست دا شده یاز آنجا پ يو فطر یعیحقوق طبقول شهید مطهري 

سوق  ،نهفته است شانرا در وجود شانه استعدادک یما�تک يسوه موجودات را ب ،هدفه توجه ب
 .دیآ یشمار مه آن ب يبرا »یعیطب يسند«است و » یعیحق طب« یک يمبنا یعیاستعداد طب هر .دهد یم

 .ندارد ین حقیاما بچه گوسفند چن ،رفتن دارد خواندن و مدرسه فرزند انسان حق درس براي مثال،
 .ستیاما در گوسفند ن ،انسان هست در فرزند شدن خواندن و دانا ه استعداد درسکنیا يبرا؟ چرا

 .قرار نداده است گوسفند را در وجود انسان قرار داده و در وجود يارکطلب ن سندیدستگاه خلقت ا
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. به نظر )180-181 :1369 ،مطهري( آزاد داشتن ۀو اراددادن  يو رأکردن  رکاست حق ف نیهمچن
آن طبیعی و برخاسته از دستگاه طبیعت نیست بلکه برخاسته از اکتساب  أدر حقوقی که منش رسد می

انداختن استعدادها و  کار به اشکالی ندارد که جامعه نسبت به افرادي که با ،هاست ارزشی انسان
اي بعد از حقوق بشر یا همان حقوقی  در مرتبه ،شان در مسیر رشد و کمال و خیرات نیروهاي مثبت

 ،)73 :1390، جک دنلی( خویش از آن برخوردار استبودن  که فرد بر حسب انسانگیرند  قرار می
منع توقیف و «و همچنین » دادرسی عاد�نه و منصفانه«مثال  براي .زدهی و تبعیض شوندقائل به امتیا

و انسان به دلیل کرامت  )434- 440 :1381، موحد :كن.( از حقوق بشري هستند» تبعید خودسرانه
به صورت  ،افراد به دلیل برابري ،در این مرتبه از حقوق رو ؛ ازایناست ذاتی خود از آن برخوردار

شان و  توان آنان را پس از دستگیري و تعیین مجرمیت میولی ي از این حقوق برخوردارند مساو
سوابق  ها، خصلت ،دفعات تکرار جرم ،سوابق تحصیلی ،بر حسب نوع جرم ارتکابی ،ارسال به زندان

شان قائل  محکومیت جدا کرد و حتی در میزان دوره انزندانیاز سایر  ،وغیرهنیک اخ�قی و اجتماعی 
به عبارت دیگر  هست؛کدام ظالمانه نیست بلکه عاد�نه نیز  این تبعیض امتیازات هیچ .به تخفیف شد

  .شود نمیبشر  غیرذاتیتشابه در حقوق ذاتی بشر منجر به تشابه در حقوق 
در فقه اس�می نیز مواردي که به ساخت آفرینشی انسان یا همان کرامت برخاسته از ذات آدمی 

 )،12حجرات: ( فاسقاز خبر نپذیرفتن مواردي همچون  ؛باشدآمیز  تواند تبعیض یگردد نیز م برنمی
از وغیره اکرام علما در جامعه و  )،141: نساء( مسلمانان سرپرستی کافران بر مؤمنان در جامعهنفی 

توانند محکوم فقه یا دستگاه حقوقی  این مصادیق میکه  است یض مجاز در کرامت اکتسابیعموارد تب
  .باشند جامعه

  کرامت انسانیبودن  تحلیل حق یا اصل .4
 ایجاب )من علیه الحق( طرف دیگر بر آن ۀدارندکه اند  دانسته اي از سلطه برخی فقها حق را گونه

 است معامله فسخ حق داراي ،الخیار نظر صاحبکه  ها همعامل الخیار در مانند حق ؛کند تعهد می
غروي (است  »و موجود ثابت«که  »حق«به معناي لغوي  با توجه ،برخی دیگر .)1 :1385 ،معرفت(

 يمعنادر  .اند پرداخته يو اعتبار یقیحق يدو معنابه تعریف حق در  )،29-36 :1425، اصفهانی
تحقق و ثبوت « ،ياعتبار يمعنادر  اما »ه هستک يزیواقع و آن چ«و یا  »ثبوت و تحقق«حق  ،یقیحق



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۱۶۶

 

 1397پاییز و زمستان ، پانزدهم، شماره دوره هفتم

توجه به ارزش و آن  ،ن معنا حقیدر ا .وجه قرار گرفته استمورد ت »وضع و قرارداد ،به اعتبار حق
برخی از  .)11 :1385 ،منتظري( ا نباشدیموجود باشد  ه فع�ًکنیاعم از ا ؛د باشدیه باکاست  يزیچ

به طور عام و یکسان براي را حق  ۀو یا واژ» شده تضمین ۀاراد«زمین حق را  فیلسوفان مغرب
، اسخر( اند انگاشته ـ قدرت یا مصونیت ،امتیاز ،اعم از ادعا ـ یبر نوعی مزیت قانونکردن  د�لت
هستند  1»هنجارهایی کلی«اما اصول حقوقی  )wellman, 1985: 7-15 :به نقل از؛ 186- 187 :1381
اي هستند »قواعد راهنماي عمومی«اصول حقوقی  .شوند میمتولد  2»هنجارهاي حقوقی«ها  آن که از
در حکم  که این اصول .)20 :1391، هداوند و مشهدي( خاص نیستند ناظر بر یک موردصرفاً که 

و  ها روش ،�زم است نقش مرجع داشته باشند و تمام امور جزئی ،اند قواعد حاکم و قوانین اساسی
  .)48- 49 :1391، دلشاد طهرانی( باشندها  آن برگردانده شوند و تابعها  آن احکام به

حقوقی که برخاسته از  ،برابرند» ساخت ممتاز آفرینشی«ر ذات یا ها همه د با توجه به اینکه انسان
اصول حقوقی  ،بزرگواري عملی پایه ،طبیعت و ذات آدمی باشد نیز برابرند و کرامت برخاسته از آن نیز

 ؛شود حقوقی در نظر گرفته می یپس کرامت ذاتی اصل .)50 :1380، داماد محقق( گیرد و اخ�قی قرار می
کنیم و در  انسان می دانستنِ در حقیقت جامعه را مکلف به کریم ،کرامتبودن  ي حقدر معناچراکه 

 نماید وضع و قرارداد رخ میبر  مبتنیحقوق اعتباري  ،آنجایی که ت�زم حق و تکلیف صورت پذیرد
 بر اساسوضع و قرارداد بلکه  بر اساسخاسته از ذات انسانی نه برولی کرامت  ،)11 :1385 ،منتظري(

بزرگانی که  .پذیرد و هیچ نوع وضع و قراردادي خ�ف آن اعتباري ندارد و ماهیت انسان شکل میذات 
بلکه یکی از  ،یکی از حقوق موضوعه عنوان بهآن را نه  ،اند حق در نظر گرفته عنوان بهکرامت ذاتی را 

ین تلقی از که ا )32 :1385، منتظري(اند  دانستهبشر  حقوق اساسی و زیربناي دیگر حقوق موضوعه
 است. تر نزدیکبشر  دیگر حقوق موضوعهبودن  کرامت ذاتی انسانی به دلیل مولّدبودن  به اصل ،حق

اي است که انسان هم کرامت خود  اصل حاکم در زندگی به گونه عنوان به اصل تکریم یا کرامت انسانی
 ،نظامی ،مدیریتی ،حکومتی ،خانوادگی ،سیاسی ،ي اجتماعیها عرصه را پاس بدارد و هم در همه

با توجه به مطالبی که گفته شد  .)414 :1391، طهرانی  دلشاد( کندرا حفظ  ها قضایی و فرهنگی کرامت
  :کرد گونه بیان کرامت برخاسته از ذات آدمی را با فقه شیعه این توان رابطه می

» ا تقدمم«یا » فقهی پیش« یاصل کرامت برخاسته از ذات آدمی در اجتهاد و تفقه شیعی اصل
                                                      
1. General Norms 
2. Legal Norms 
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نصوص  چه چنان ،به عبارت دیگر در موارد تعارض بین متون دینی با کرامت آدمیشود؛  می محسوب
بیت  را با رهنمودهاي تعالیم اهلها  آن باید ،توجیه با اصل کرامت است قابلتفسیر و  قابل دینی

 شدهرفع که تعارض بدوي کرد اي تفسیر  به گونه ،ي تفسیري صحیحها و رعایت روش (ع)عصمت
  ).36 :1393 ،داماد محقق :كن.( باشد

استعدادها و  کارگیري بهدر اوصاف ذاتی و عرضی یا  تفاوتمنشأ آن یا که  انسان غیرذاتیکرامت 
حق از جانب بشر و تکلیف از  ۀجنب ،نیروهاي مثبت آدمی در مسیر کمال و خیرات بشري است

اعطایی در قالب تبعیض مثبت موظف به  در کرامت ها حکومتچراکه  ؛طرف جامعه و حکومت دارد
از موقعیتی نامطلوب نسبت به کل  ها تا آن گروه هستنداجتماعی  ۀدید ي آسیبها حمایت از گروه

 گونه همان .یافته امکانات رشد و شکوفایی بیشتري داشته باشند جامعه خارج شده و به صورتی شتاب
ابی ی کمال ها، آن شارع به تركنبودن  راضی و حکومت در امور حسبهبودن  این موظف، که مطرح شد

حرمت تحمل ظلم و سکوت در برابر  ۀادل ،ها وجود دارد خواهی که بالفطره در نهاد انسان و عدالت
ها و  بر حق مبارزه با محرومیت انساند�لت  ،منکر از نهی ۀآن و لزوم مبارزه با ظالم و عموم ادل

  .)76و  56 ،1385، يمنتظر( کند میي ضعیف در جامعه ها گروه
در  ،آید می به دستامتیازات تکوینی توسط انسان  کارگیري بهکرامت اکتسابی که با در حقیقت 
آن طبیعی و برخاسته از دستگاه طبیعت نیست بلکه برخاسته از اکتساب ارزشی  أحقوقی که منش

 هااین تبعیض امتیاز .دشو منجر به امتیازدهی و تبعیض توسط جامعه براي این افراد می ،هاست انسان
به عبارت دیگر  ؛آید ظالمانه نیست بلکه عاد�نه نیز به حساب می ،آمدپیشین که در بخش  طور همان

  .شود نمیبشر  غیرذاتیتشابه در حقوق ذاتی بشر منجر به تشابه در حقوق 

  گیري نتیجه
وي بودن  محق و مکلف مرتبگی این بلند ۀکرامت آدمی به معناي شرافت و بلندمرتبگی اوست و نتیج

تقسیم  غیرذاتیبه دو نوع ذاتی و  ،برخاسته از ذات آدمی باشد یا نباشدکرامت به اینکه  بسته .است
در پارادایم حقوقی الهی آن » رایی دلیل اعتبار و مشروعیتچ«مبناي کرامت ذاتی یا همان  .شود می
این نوع  .روح الهی جسمانی و نفخهصفات عام  :که عبارتند ازاست  »آفرینش انسان ساخت یا گونه«

و همین است و در مؤمن و کافر به صورت یکسان موجود است  يادفطرت خدادبر  مبتنی ،آفرینش
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صفاتی  ،منظور از صفات عام جسمانی .»استشده شرافت انسان  موجب ،ساخت و نوع آفرینش
نظر حمل کرد و از  را بر آنبودن  توان صفت انسان  می ،است که اگر در یک موجود جمع شود

ه ک است اتیح أمبد ،روحهمچنین مراد از  .شناختی تفاوتی میان انسان و حیوان قائل شد زیست
و  يماد نشئتفوق  ما ،و حقیقت آن شود می يت ارادکاحساس و حر هله آن قادر بیدار به وس جان

  .است یلکض آن روح یو در واقع جلوه و فو از سنخ امر و ملکوت ظرف زمان 
هم معلّل است و  ،توجه به اینکه مبناي کرامت انسانی در هر دو نگاه کانتی و الهی کرامت انسانی با

توان گفت  رو می ازاین است، از آن تأخربلکه منیست و هم در تعقل مقدم بر ماهیت ذوالذاتی 
ه چراک ؛و آن نیز عرض �زم در ماهیتآن است بلکه عرضی انسان نیست، انسان ذاتی بودن  مکرم

 ،که بیان شد آن کلی است که جداشدنش از افراد محال باشد و کرامت انسان گونه همانعرض �زم 
گرفته از ذات انسان یا همان  نشئتچراکه  ؛کلی است که جداشدنش از انسان محال است یمفهوم
 ؛ به عبارت دیگراست )باوردر نگاه یک خدا( و یا ساخت آفرینشی )در نگاه کانتی(بودن  متعقّل
اعم از  ها در بین تمام انسان» ساخت ممتاز آفرینشی«کرامت برخاسته از  است. خاسته از ذات انسانبر

رسد  به نظر می .و باید بدان احترام گذاشت و به لوازم آن نیز پایبند بوداست  مسلم برابر مسلم و غیر
کرامت  ،طهارت ذاتیکرامت  ،کرامت عواطف انسانی ،کرامت اراده ،مواردي همچون کرامت عقل آدمی

کرامت اصل این چراکه  ،است از مصادیق کرامت برخاسته از ذات انسان غیرهبدن و جسد آدمی و
 .کنداین سنجه تنظیم  بر اساسنیز باید حقوق و تکالیف خود را   نظاماین حاکم در فقه اس�می است و 

یا » فقهی پیش« یاصل ،شیعیه به عبارت دیگر اصل کرامت برخاسته از ذات آدمی در اجتهاد و تفقّ
 نصوص دینی چه چنان ،و در موارد تعارض بین متون دینی با کرامت آدمی شود میمحسوب » تقدم ما«

 (ع)را با رهنمودهاي تعالیم اهل بیت عصمتها  آن باید ،تفسیر و توجیه منطبق با اصل کرامت است قابل
  .اولیه برطرف شودکه تعارض  کرداي تفسیر  به گونه ،ي تفسیري صحیحها و رعایت روش

ضعف  ،بلکه یا برخاسته از نقصان ،کرامتی است که برخاسته از ذات انسان نباشد غیرذاتیکرامت 
 ،است در زندگی فردي و اجتماعی یا تفاوت به نسبت دیگر آدمیان در اوصاف ذاتی و عرضی انسان

جود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در و کار به یا برخاسته از
کرامت «و نوع دوم را » کرامت اعطایی«حمایتی دارد  که جنبهنخست را نوع  .کمال و خیرات

  .نامیم می» اکتسابی
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این  .حق از جانب بشر و تکلیف از طرف جامعه و حکومت دارد ۀکرامت اعطایی جنب
خواهی  ابی و عدالتی کمال ها، آن ركشارع به تنبودن  به راضی ،در امور حسبهکومت حبودن  موظف

حرمت تحمل ظلم و سکوت در برابر آن و لزوم مبارزه با  ۀادل ،ها وجود دارد که بالفطره در نهاد انسان
 ،ي ضعیف در جامعهها ها و گروه بر حق مبارزه با محرومیت و انسان منکر از نهی ۀظالم و عموم ادل

  .کند مید�لت 
آید در  می به دستامتیازات تکوینی توسط انسان  کارگیري بهت با کرامت اکتسابی که در حقیق

برخاسته از اکتساب ارزشی و آن طبیعی و برخاسته از دستگاه طبیعت نیست  أحقوقی که منش
، این تبعیض امتیازات .شود منجر به امتیازدهی و تبعیض توسط جامعه براي این افراد می ،هاست انسان

به عبارت دیگر تشابه در حقوق ذاتی بشر منجر به ، آید ه نیز به حساب میظالمانه نیست بلکه عاد�ن
انسان  در فقه اس�می نیز مواردي که به ساخت آفرینشیِ .گردد بشر نمی غیرذاتیتشابه در حقوق 

سرپرستی کافران نپذیرفتن  ،خبر فاسقنپذیرفتن مواردي همچون  ،باشدآمیز  تواند تبعیض نگردد می بر
 یض مجاز در کرامت اکتسابیعاز موارد تبوغیره اکرام علما در جامعه  ،مسلمانان ر جامعهبر مؤمنان د

این  ،و در مصادیق کرامت اکتسابی در صورت عدم مغایرت با کرامت برخاسته از ذات آدمیاست 
  .توانند محکوم فقه یا دستگاه حقوقی جامعه باشد مصادیق می
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