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  تبیینی از منظر کرامت انسانی
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  چکیده
هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق 

حقوقی اسالم با کرامت ذاتی  در نظامآن به توضیح نسبت ، بشر از دیدگاه اسالم
مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون . ی بپردازدو اکتسابی انسان

شده پیرامون  مباحث مطرح. دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسالمی شده است
گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق ، این حوزه

و  کرامت انسانی دال برتر و مرکزي، در این گفتمان. شود بشر اسالمی تعبیر می
ي شناور بر ها دال عنوان بهدر کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشري 

این مقاله با طرح این پرسش که . شوند گرد همین مفهوم درك و دریافت می
با اتکا بر روش  ،تبیین است قابل گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسالمی چگونه

سالمی گفتمان حقوق بشر بر تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اـ توصیفی 
تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر  قابل مبناي اصل کرامت انسانی

ي به آن موجب نقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام استامري واجب و تعد.  
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 مقدمه

به این عنوان در متون دینی اس�م  ت. روشن است کهاس نوینی حقوق بشر در اندیشه اس�می مفهوم
ر ابواب مختلف قرآن و سنت در کمال وضوح نشانگان آن اما د ،بحثی و بابی گشوده نشده است

مفهوم ). 37: 1385، شادان( اند پرداختهها  آن و فقها نیز بر همین مبنا به شرح و تفصیل شود یمدیده 
. دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اس�می شده است همچون ،مفهومی مدرن استکه حقوق بشر 

فتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان گحقوق بشر پیرامون  شده مطرحمباحث 
 1کرامت انسانی دال برتر و مرکزي، در گفتمان حقوق بشر اس�می. شود یمحقوق بشر اس�می تعبیر 

ي شناور بر گرد همین مفهوم ها دال عنوان بهو در کانون توجه است و کلیه حقوق و امتیازات بشري 
  .شوند یمدرك و دریافت 

حث از حقوق بشر اس�می، به دلیل استناد و رجوع به قانون اس�م، شاهد بازنمایی متفاوتی از در ب
و مسائل مرتبط با این حقوق هستیم. تکامل حقوق بشر در حقیقت مرهون و مدیون ادیان بزرگ  ها دهیپد

ون تردیدي نیست . اکناند داشته ها انسانرا بر حقوق مساوي  تأکیدالهی است که در طول تاریخ بیشترین 
ي ناب ها شهیرو  ها هیپا توان یمعمیقی در تکمیل حقوق بشر بر جاي گذاشته و حتی  اتتأثیرکه مذهب 

). نظام حقوق بشر اس�می به دلیل 37- 38: 1385وجو کرد (شادان،  حقوق بشر را در مذاهب جست
ام به معتقدات و اصول استوارشدنِ قواعد و مقررات حقوقی بر فطرت بشر و با توجه به قاعدۀ الز

  .داند یم شمول جهانۀ ادیان دیگر و نیز رعایت اصل بنیادین عدالت، حقوق بشر را امري شد رفتهیپذ
ي گذار هیپامعنوي  بر اساسیو این سیستم قانونی  اند ختهیآم همدر فقه اس�می دین و حقوق به 

 ،خود آور امیپا زبان باب کریم و پروردگار جهان است که با فرستادن کت، نخست گذار قانونشده و 
ناشی از صرفاً از این جهت قانون اس�م با قوانین غربی و قوانین جدید که  .ي کرده استگذار قانون

اس�می  در گفتمانتوحید مفهوم مرکزي ). 219: 1358 ،محمصانی( کند یمپیدا یی جدا ،دولت است
بر محوریت آن شکل  ،ي تفسیريها اوتتف رغم به ي مختلف اس�میها فرقهو  ها نحلهاست که 

و او را در حد جانشینی خدا  داند یماس�م انسان را برخوردار از حیثیت و کرامت ذاتی . رندیگ یم
                                                      

یابد و باهم  هاي دیگر در سایۀ آن نظم می ر گفتمان است که نشانهبخش در ه دال مرکزي، نقطه کلیدي و هویت. 1
  شوند. بندي می مفصل
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حقوق بشر بدون الزام و تکلیف وجود ندارد و جز  در اس�م، به همین دلیل. بخشد یمارتقا 
زیرا ، حق طبیعی یا ذاتی نداریم گونه چیه ،مان را در قبال خدا پذیرفته باشیم تکالیف که درصورتی

وجود بشري به ما بخشیده  بلکه به فضل آنکه خداوند، میا اوردهینخودمان خویشتن را به وجود 
حقوقی ، موجودات بشري عنوان بهی است که الهتنها پس از این فضل و عنایت ، بشر هستیم، است

  ).111: 1388، سجادي( میابی یم
ست تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه هدف این مقاله آن ا

حقوقی اس�م با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد.  در نظاماس�م، به توضیح نسبت حقوق مذکور 
تبیین است، و با اتکا  این مقاله با طرح این پرسش که گفتمان حقوق بشر در اندیشه اس�می چگونه قابل

توصیفی ـ تبیینی بر این نظر است که در اندیشه اس�می گفتمان حقوق بشر بر مبناي اصل بر روش 
تبیین بوده و بر این اساس رعایت حقوق بشر امري واجب و تعدي به آن موجب  کرامت انسانی قابل

ي ها آموزهانجام چنین هدفی با مراجعه به متون و  دیترد یبنقض کرامت انسانی و در نتیجه حرام است. 
  است. ریپذ امکاندیگر  به دیدگاه اندیشمندان مسلمان ازسوي و مراجعهسو  یک اس�می از

  مفاهیم. 1
  حقوق بشر. 1- 1

 عنوان بهاز آغاز تولد تا زمان مرگ  ها انسانیی جهانی و فراگیر که ها ارزش عنوان بهاز حقوق بشر 
، حقوق بشر. براي نمونه است ارائه شدهگوناگونی تعاریف ، برخوردارنداز آن بایسته  يامور
به باید شان  بودن به خاطر انسان ها انسانهستند که  ناشدنی ذاتی و سلب، شمول جهانیی ها حق

ی هستند که یها حقویژگی ناشدنی،  سلبو ذاتی ، یشمول جهانشوند.  مند بهرهبرابر از آن  صورت
، سید فاطمیشود (قاري برخوردار ها  آن خود باید به طور یکسان از 1انسان به دلیل حیثیت و کرامت

امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه  مجموعه، در تعریفی دیگر). 77: 1382
با مقتضیات و ، و در روابط خود با دیگر افراد و جامعه با قدرت حاکمبودن  به اعتبار انسان، که افراد

از دیدگاه ). 12: 1384، هاشمی( بشر دانسته شده استحقوق ، ي �زم از آن برخوردارندها تیحما
 ها انسانحقوق بشر عبارت است از مجموعه مقرراتی که به تنظیم حقوق ، برخی دیگر از نویسندگان

                                                      
1. Dignity 



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۲۸

 

 1397پاییز و زمستان ، پانزدهم، شماره دوره هفتم

طبیعی است که هاي  حالت حقوق بشر، نهایت در). 66: 1383داماد،  (محقق پردازد یمدر زمان صلح 
 ان محتاج است تا مسیر تکامل فطري خود را طی کندانسان بر پایه طبیعت و فطرت خویش بد

  ).141: 1385، تسخیري(
ه به حقوق بشر گرایان شمول جهانتعاریف نوعی نگاه  نیا شتریبدر ، شود یمکه م�حظه  طور همان

است؛ در همه جوامع  ها انسان ۀمتعلق به همو حقوق بشر جهانی  ،طبق این نگرش. شود یمدیده 
سطح توسعه اجتماعی  ، ونظام سیاسی یا اقتصادي، فرهنگ یا ایدئولوژي، تاریخ جغرافیا یاآن  براي

به ، بودن انسان واسطه  به ها انسانآن است که همه ) در حقوق بشر( مقصود از بشر. تفاوت ندارد
، طبقه اجتماعی، اصالت خانوادگی، سن، نژاد، برابر بدون توجه به جنسیتتقریباً برابر یا  صورت
ایدئولوژي و ، مذهب، شایستگی، استعداد، حرفه، ثروت یا فقر، يا لهیقبوندهاي قومی یا پی، تملی

  ).502: 1387، چن یانگ لی( از آن حقوق برخوردارند ،سایر تعهدات دیگر
بر این باورند که حقوق بشر  انیگرا ینسب. ه سخن گفتگرایان از نگرش نسبیت توان یممقابل در 

ي خاصی ها ارزشهر فرهنگی از  ازآنجاکه .امري فرهنگی است، یو هر امر ارزشاست ارزشمند 
گفتن از  و در نتیجه به جاي سخن پس حقوق بشر نیز خاص هر فرهنگی است، برخوردار است

). 502: 1387، چن یانگ لی( ي سخن گفتا منطقهحقوق بشر جهانی باید از حقوق بشر محلی و 
اما این ، �می در برابر حقوق بشر غربی سخن گفتاز حقوق بشر اس توان یماگرچه طبق این نگرش 

 ریو فراگي جهانی ها ارزش عنوان بهاس�م حقوق بشر را . حقوق بشر نیستبودن  امر به مفهوم نسبی
مفهومی خاص  ،اصل کرامت انسانی چهارچوبدر دادن  قراررا با ها  آن اما شناسد یمبه رسمیت 

  .شود ائه میي ارکردیروحاضر با چنین  ۀمقال. بخشد یم

  مفهوم کرامت انسانی. 1- 2
توجه به مفهوم کرامت  ، نیازمندحاضر ۀدومین مفهوم کلیدي مقال عنوان بهفهم معناي کرامت انسانی 

و برخوردار  مند بهرهانش از آن همنوعی است که انسان نزد و منزلتجایگاه  مقصود از کرامت. است
  :اشی از دو امر دانستن توان یمانسان را  و منزلتجایگاه  این. است

  ي روحی و جسمی وغیره؛ها ییتوانا، فطرت خداجو، شهیو اندي خدادادي مانند عقل ها نعمتالف) 
  ).113: 1384طاهري ( ي خداداديها نعمتصحیح از  ۀانسان و استفاد و پشتکار) ت�ش ب
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او را به چیزي که که چیزي را مورد عنایت خاص قرار دهیم و  آن استتکریم  ع�مه طباطبائیبه نظر 
  ).768: 1386، زاده یقاضزارع و  ، ارج نهیم (سلیمیشود ینممختص اوست و در دیگري یافت 

ي غریزي که به ها زهیانگیعنی در ؛ ي فطري نهفته در اوستها یژگیوتردید کرامت انسانی از  بی
و نیز در ، رو به پیشرفت و تعالی است، ق به اخ�ق فاضلهتکامل و تخلّ، نتدی، سوي شناخت

  ).119: 1385، تسخیري( ي عقلی و ارادي وي که دیگران به او نیازمندندها يتوانمند
. اکتسابی و کرامتکرامت ذاتی : سخن گفت توان یماز دو نوع کرامت انسانی ، ن اساسیبر ا

و یی همچون عقل ها یژگیو؛ ی انسان استعیو طبي فطري ها یژگیوکرامت ذاتی انسان برخاسته از 
انسان در جهت کسب  نتوا واز سعی  گرفته نشئتکرامت اکتسابی ، اما یو جسمي روحی ها ییناتوا

از آن افزون بر کرامتی که انسان با عنایت الهی ، رو نیازا؛ ی استو عملي اکتسابی علمی ها ییتوانا
 .دیآ یم به دستشخصی تصور است که با ت�ش  وي قابلکرامت دیگري نیز براي ، برخوردار است

از دیدگاه اس�م کرامت اکتسابی نیز ، کند یمحقوق بشر ارتباط تنگاتنگی با کرامت ذاتی پیدا  اگرچه
در ادامه به بررسی دیدگاه اس�م نسبت به حقوق بشر از رهگذر . دیآ یممنشأ حقوق به حساب 

  .میپرداز یمکرامت انسانی 

  نظام حقوقی اسالم و کرامت انسانی. 2
؛ کرامت انسانی مبتنی است بر مفهومحقوق بشر ، نظام حقوقی اس�م در، که گذشت طور همان

. فهم مفهوم کرامت انسانی از دیدگاه اس�م استنیازمند حقوق بشر  ۀدربارآن فهم دیدگاه  رو نیازا
از پیش این مبانی نیز  و فهم دیآ یم به دستی اس�م شناخت انسانبا دقت در مبانی شک  بیاین مهم 
  .مصدر اصلی اندیشه اس�می است عنوان بهمراجعه به قرآن کریم  نیازمند زیهر چ

اگرچه م�ك برتري را تقوا ( ي ارج قائل استا دهیعققرآن کریم براي ذات انسان از هر مذهب و 
ذاته ارزش دارد و مصونیت انسان و حق  خون انسان به... شمارد ینم زیرا جاو کشتن انسان ) داند یم

قرآن افزون بر  وگرنه، نیست) منأمستمانند مسلمانان و اهل ذمه و ( حیات مخصوص گروهی خاص
و کشتن گري  جواز قتل نفس را در صورت مفسده، در شکل انحصاري مؤمنحق حیات بودن  محترم

  ).64: 1379، ایازي) (8: ممتحنهو  13: اسراء( کرد ینمدیگران صادر 
شالوده و اساس چهارچوب و نین الهی استنباط قواعد حقوقی و قوا مأخذ نیتر مهمقرآن کریم 

ی مش خط، و تکالیف آحاد ملت ها يآزاداصول و قواعد اساسی ، حقوقی و سیستم سیاسی
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از منظر قرآن . اس�می است جامعهی اسیو ساجتماعی  ـاقتصادي  ـي فرهنگی ها استیس
 چراکه؛ د استی اعتقاد به حاکمیت الهی و اصل توحیالملل بین ي همه حقوق سیاسی واجرا ضمانت
الهی است که ناشی  فیتکلو مکلف به انجام  مؤمن ،ي حقوق دیگران و تعهد هر انساناجرا ضمانت

و ) نخستین اصل اعتقادي مسلمانان( توحیدۀ حاکمیت الهی نیز نتیج. از ایمان به حاکمیت الهی است
 یعنی خداوند ي کمال مطلقسو به موجودات ۀی توحیدي و اس�می هدایت همنیب جهاناز لوازم 

اراده الهی که ؛ سرچشمه و منبع قانون اراده خداست، در قوانین اس�م) است. 156: بقرهو  50: طه(
را  نامؤمنالهی تمام  ۀاین قانون و این اراد .استشده مکشوف و عیان  )ص(محمدحضرت به 

ي ها محلواضع و گرچه از قبایل و عشایر گوناگونی تشکیل یافته و در م؛ شناسد یمواحد  اي جامعه
  ).60: 1370، جعفري تبریزي( دور و مجزاي از یکدیگر واقع شده باشند

مبانی رو  ؛ ازایننظامی واحد و داراي نگرش توحیدي است، نظام حقوقی اس�م، بر این اساس
اراده ، یالملل بین عرصهمشروعیت قواعد و مقررات حقوقی چه در داخل کشورهاي اس�می و چه در 

برخوردار  یشمول جهان ي فراگیر وها دستورالعملاي متعال است و به همین دلیل از و خواست خد
و متعهد  ، مسئولباشدکه هستند که فرد را وابسته به هر اجتماعی  هایی نظام ها دستورالعملاین . است

  ).98: 1357، بوازار( دنشناس ینمد و شرایط اجتماعی و نژادي نکن تربیت می
و  آورد یمفکر تساوي و آزادي بشر را در ذهن هر مسلمان پدید ، رت خدااعتقاد به عظمت و قد

یکی از ویژگی این  شک . بیکند یمی از انسان دیگر را در وجود او سرکوب کش بهرهتجاوز و  ۀزیغر
  ).63: 1357، بوازار( اس�م و یکی از تجلیات عالی تمدن بشري است ۀعمد هايامتیاز

پیامبر تبیین حقایق دین و توصیه و  ۀیح شده است که وظیفدر بسیاري از آیات قرآنی تصر
ي با�تر از رساندن ا فهیوظ، عقاید شخصی افرادزمینۀ و در  ی شرك استو نفمردم به خدا دادن  توجه

  ).100: 1385، شادان( ندارد، حقایق و هشدار به عواقب کفر که گمراهی و عذاب اخروي است
همین دلیل  و بهن گفت نظام حقوقی اس�م منشأ الهی داشته توا شده می گفتهبا توجه به نکات 

 ۀي همو برااز قواعدي الهی نیز برخوردار بوده  ،افزون بر ایناست. ایمان منشأ صدور نظم حقوقی 
  .ستاجرا قابل افراد

به موازات پیدایش و ظهور خود در  ،وحی الهیبر  مبتنیاعتقادي  ۀآخرین پدید عنوان بهاس�م 
نفی کلی و  به هم از بعد نظري و هم از موضوع علمی، سه سال و طی بیستوین تشریعی راستاي تک
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ي ها نهیزمکه بر این ع�وهکه کرد با آنان برخورد  اي به گونهبلکه  ،انکار وجودي سایر ادیان نپرداخت
 موجب، ساختفراهم بار در جهان تفکر  نخستیني را براي ا سهیمقای شناس نیدمناسب ایجاد دانش 

اس�م و نظام  رو نیازا)؛ 18: 1370داماد،  شد (محققحیرت اندیشمندان قرون بعد حتی عصر حاضر 
  :از جملهاست  امتیازهاییحقوقی آن داراي 

تمام موجودات عالم را خدا و بازگشت همه را نیز به سوي او  مبدأاس�م : دعوت به توحید .1
  ؛»إِلَیه راجِعونَ وإِنّا إِنَّا للّه« داند یم

  )؛13شود (حجرات:  . پرهیزگاري (تقوا) معیار و میزان فضیلت است که منجر به نفی تبعیض می2
» اربعه ادله«قل یکی از مبانی دینی و از یی که عجاتا ، احترام شایسته نسبت به عقلشدن  قائل .3

  )؛10: الملک( اس�م عقل را مناط تکلیف و راه وصول به احکام دین قرار داده است. رود یمبه شمار 
  )؛31: مدثر و 40: نجم( هرکس در برابر اعمال خویشبودن  مسئول .4
که یک روي آن مظاهر  داند یمآخرت اس�م آدمی را مانند آیینه دورویی  و ایدنجمع بین  .5

و روي دیگر آن احتیاجات معنوي و  دهد یمي این عالم را نشان ها يازمندینزندگی مادي و 
اس�م عقیده دارد . ندیب ینمو دنیا  آخرتتضادي بین وجه  هیچ بهاس�م . ي راي اخروها يازمندین

و  موازنه بین دین و دنیا هیساجز در  بخش سعادتبه تمام معنی صحیح و  برقراري یک زندگیِ
  ؛نیست ریپذ امکانبرخورداري کامل و مشروع از مظاهر زندگی مادي 

رِیضَإلٌطَلَب اَلْعلْ«، دعوت به دانش و فرهنگ .6 سلمٍ علَى مِ فَ فراگرفتن دانش بر هر فرد ، »کُلِّ م
  )؛حدیث نبوي( »اللَّحد اطلُبوا العلم منَ المهد إلَى«: خواه مرد �زم و واجب است، مسلمانی خواه زن

، نصیحت، اس�م اساس حکومت خود را بر مبناي مشورت: مبادي دموکراسی تأسیس. 7
  ).38: شوريو  159: عمران آل( ي کرده استزیر هیپا منکر از معروف و نهی به امر

 يبرقرار ي آسمانی راها برنامهآمدن  اس�م علت آمدن پیامبران و فرود: لزوم برقراري عدالت .8
  )؛25: حدید( استکرده  بنیاد ستم و ظلم معرفی یکن شهیرعدالت و 

یی ها راه، شمارد یمردي را محترم اس�م در عین اینکه مالکیت ف: داشتن سیستم اقتصادي کامل. 9
شود، آن اصول رعایت  چه چنانقرار داده که  افراد معدودي در دستنیز براي عدم تمرکز ثروت 

 طبقاتی تا حد ممکن از بین خواهد رفت هاي اخت�ف و عدالت اجتماعی برقرار خواهد شد
  ).436- 442: 1366، قربانی) (6: توبه؛ 35: توبه؛ 92: عمران آل(
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اس�می  در منابعاصول کلی و مبانی را که گفته شد، به مزایاي حقوق اس�می که در با�  توجهبا 
  :در موارد ذیل بیان کرد توان یم ،ناظر به حقوق بشر هستند

  )؛ها يو پلید ها یکینکشش به سوي ( انسانبودن  سرشتی دو. 1
  ؛انسانبودن  ابدي .2
قوانین و  که شود یم تأمیندر نظامی جمعی انسان موجودي است اجتماعی و نیازهایش  .3

  ؛با توجه به اجتماع تعیین شودو نیازهاي او اساس بر  ،مقررات باید ع�وه بر فردیت انسان
یکی از مبانی حقوق بشر در . یی داردها تیمسئولي او ها نعمتانسان در مقابل پروردگار و  .4

ي پروردگار در ها نعمتاست که او نسبت به  يا فهیوظاندیشه اس�می پیوند خاص انسان با جهان و 
  ؛این جهان دارد

  ؛تقنین وحی و قرآن براي راهنمایی انسان نازل شده است .5
  ؛اصل برخورد انسانی با مخالفان اعتقادي .6
  ؛عدم تبعیض در شمول قوانین اس�می .7
مدعی و  دانستهرا مخاطب خویش ها  آن اعضاي خانواده جهانی پیام دارد و ۀاس�م براي هم .8

  ؛ارائه نظام حقوقی و اعتقادي صالح براي جهانیان است
  ).51- 53: 1385 ،شادان( کند سوگندها پافشاري می عهد واس�م بر احترام بر  .9

پیوند نظام حقوقی اس�م را با مفهوم کرامت انسانی نشان  وضوح ، بهدقت در مباحث گذشته
این کرامت داراي . خدا بر روي زمین ۀارد و اوست خلیفانسان کرامت د ،از دیدگاه اس�م. دهد یم

آمده و  که با ت�ش و تکاپوي انسان در مسیر حیات معقول خویش به فعلیت دراست ارزشی بالقوه 
  .سازد یمموجبات سعادت انسان را فراهم 

  :ازعبارتند کرامت براي انسان ثابت شده است که  دو نوع، در دین اس�م
با اختیار خود به جهت ارتکاب به  که یمادام ها انسان همهیثیت طبیعی که کرامت ذاتی و ح .1

از این صفت شریف ، دنآن کرامت را از خود سلب نکن، خیانت و جنایت بر خویش و بر دیگران
  ؛برخوردارند

انداختن استعدادها و نیروهاي مثبت در وجود آدمی و تکاپو در  کار کرامت ارزشی که از به .2
این کرامت اکتسابی و اختیاري است که ارزش نهایی و شود.  میکمال و خیرات ناشی  مسیر رشد و
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در  گرید عبارت به). 280- 281: 1370، جعفري تبریزي( عالی انسانی مربوط به همین کرامت است
شخصیت و مقام و کرامتی که  ۀیکی دربار: سخن گفتتوان  میمورد کرامت خود انسان از دو جهت 

صف کسی که متّ. دهد یمو دیگري از جهت افعال و رفتارهایی که انجام  ،ته شده استدر انسان گذاش
تنها با شناخت . شود یمکریم  يموجود، کند یمو خود را تربیت  شود یمي اخ�قی ها ارزشبه 

سلوك به این  و ریسبه آراستگی و تهذیب نفس و  ها ییتواناحقیقت وجودي و یافتن استعدادها و 
در فرهنگ . رسد یمي وا� ها کرامتو با اعت�ي روحی و ارجمندي فراطبیعی به  رسد یممرتبه 
به  کرامت، در این الگو. اخ�قی است ناظر به این جهت کرامت از مباحثبخشی ، ي قرآنها آموزه

و انسان در صورتی انسان است که پستی و  استی منش بزرگبزرگواري و ، شرافت، معناي اصالت
خود را آراسته به آن کند  تواند یموصف باید و نباید اخ�قی است که انسان . باشد فرومایگی نداشته

 عنْد اللَّه إِنَّ أَکْرَمکُم: «چنین وصفی پیدا کند تواند ینم، و تا وقتی زمینه و استعداد آن را نداشته باشد
13(حجرات: » أَتْقاکُم.(  

 متحققي خودسازو تربیت بر  مبتنیبی که فعلی یا اکتسا :دارد دو جهتکرامت  ترتیب، بدین
انسان است که جایگاه و ارزش وجودي  ۀشناسان ذاتی که ناظر به ساختار هستی؛ و مراتب کمال است

هیچ مکتبی مانند اس�م و هیچ کتابی مانند ). انسان از آن جهت که انسان است( دهد یمانسان را نشان 
). 13- 15: 1386، ایازي) (70:اسراء( امر را نداشته استاین  ۀسخن نگفته و دغدغ رهقرآن در این با

  .میپرداز یمآن با حقوق بشر  و ارتباطاین دو نوع کرامت  ۀدرباردر ادامه به بررسی دیدگاه اس�م 

  کرامت ذاتی و حقوق بشر اسالمی. 2- 1
که یعنی حقوقی  ؛حقوق بشر به معناي حقوقی است که افراد بشر دارند، کرامت ذاتی ۀاز زاوی
شرایط گوناگون مندي از آن،  و براي بهره برخوردارنداز آن بودن  به دلیل انسانصرفاً  ها انسان

). 65: 1384، حسینی( کافی استبودن  بلکه انسان، شود ینمسیاسی و مذهبی در نظر گرفته  ،اجتماعی
که دو موهبت مانند خرد و وجدان ، خداجانب کرامت ذاتی انسان از دیدگاه اس�م موهبتی است از 

ت�ش و  اباین کرامت داراي ارزشی بالقوه است که اگر آیند.  به شمار می ها انسانالهی براي  بزرگ
 شود یمآزاد  ۀارادداراي ارزشی مستند به ، تکاپوي مخلصانه از مسیر حیات معقول به فعلیت برسد

  ).278-279: 1370، جعفري تبریزي(



 حقوق بشر اسإلمی ترویجیه علمی ـ فصلنامدو ۳۴

 

 1397پاییز و زمستان ، پانزدهم، شماره دوره هفتم

 ۀمورد تکریم قرار داده است و هم، سانیت و فرزند آدم بودنانبندگی،  واسطه بهخداوند انسان را 
دمیدن روح و  واسطه بهتکریم انسان . در انتساب به آدم ابوالبشر مشترك و مساوي هستند ها انسان
موجب  و استعدادهااستعدادهاي عالی مانند عقل و اختیار به وي صورت گرفته و همین نیرو  ياعطا

، امري تکوینی، همچنین تکریم انسان. بر امکانات جهان شده است جانشینی او بر زمین و تسلط
که ذاتاً کرامت او را است ي از وجود داده ا درجهخداوند به انسان . ا�مري است واقعی و نفس

  .ي عملی قرار گرفته و متضمن جعل حق استها يبزرگوار ۀیپا، این کرامت نظري. طلبد یم
که تصور انسان بدون بدین معناست ي فلسفی آن در بحث کرامت ذاتی در معنا» ذاتی«

به سخن . محال و ممتنع است، و سلب کرامت از انسانجدایی و  ممکن نیستبودن  کرامت صاحب
از جهت کرامت و حیثیت ذاتی ارج و حرمتی است که انسان فارغ از متغیرهاي بیرونی و تنها ، دیگر
  .برخوردار است آناز بودن  انسان

 ناخودآگاه به صورتکرامت ذاتی انسان از بدیهیات عقل عملی است و انسان ، قهابه نظر برخی ف
بر  ، مبتنیواقعی انسان درك خود. اصو�ً دهد یمو آن را معیار فضیلت و رذیلت قرار کرده  آن را درك

  ).95- 97: 1387، تیرانداز) (سوره اسراء 72به استناد آیه ( درك کرامت است
یعنی بشر ؛ براي حقوق بشر است یگفت کرامت ذاتی انسان مبنای توان یم از دیدگاه حقوق فطري

. یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی: شود یمدو حق در مورد او ثابت ، که بشر است نظراز این 
سلبی در مقام ؛ بخشیدن به کرامت ذاتی او ایجابی در مقام احقاق و اعمال حق و تحقیق و عینیت

  .ساختن آن و مخدوشاز تهاجم و تجاوز جلوگیري 
قرار گرفته  وگو گفتعنوان مستق�ت عقلیه مورد بحث و  زیر در مذهب امامیه نیز حقوق فطري

 بر آنمستقل و جداي از احکام شرعی ، ي است که عقل انسانامورمقصود از مستق�ت عقلیه . است
: 1389، شادان( دمان ینمو چنان بدیهی است که جاي هیچ تردیدي در درستی آن باقی  کند یمحکم 

؛ همچنین به شخصیت انسان ارج نهاده و براي آزادي او حرمت قائل شده است ذاتاً اس�م). 48- 50
ي ها سالبنیان ستم را در همان و به مبارزه برخاسته است  ی و استثمارکش بهرهعلیه  دین مثابه به

  کوبیده است.در هم  ها نیسرزمدر بسیاري از  نخستین
: 1357، بوازار( مدارانه است انسانکام�ً و احترام به شخصیت او  د به اصالت بشراعتقا ،در اس�م

67 -48 .(مخلوق  نیتر یگرامموجود عالی طبیعت و  ،ها انسانهمگی  تر گستردهعد فرد مسلمان و در ب
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و وظیفه . باز زدند از پذیرش آن سر ها کوهزمین و ، ها آسمانانسان حامل امانتی است که . خداوندند
شده خدا  دار امانتشامل حالش شده و  اش تکلیف او نخست اطاعت از دستور خداست که رحمت

، مسلمان جامعهدر . ي دیگر بر عهده داردها انساني است که نسبت به ا فهیوظدر مرحله دوم . است
بشري برخوردارند و هر  جامعهمخلوق خدا و عضو  عنوان بهاز حقوق مساوي  ها انسانهمگی 
حق یک انسان اعم از ، ستدیا یمکه در پیشگاه خدا به عبادت  گونه همان موظف است مسلمان

آزادانه  توانند یمبیگانگان ضمن آنکه ان، مسلمان جامعهدر . را رعایت کند رمسلمانیغمسلمان یا 
هر مسلمان مکلف و  رندیگ یمزیر چتر حمایت قانون اس�م قرار ، خود را به کار بندند ۀقوانین ویژ

  ).33: 1357، بوازار( رفتار انسانی داشته باشد و احترام او را رعایت کند رمسلمانیغت با فرد اس
خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی  يها ضرورتمحصول ، حقوق اساسی و بنیادین انسان

حق معیشت و زندگی ، حق حیات، همچون حق تعیین سرنوشت ـحقوق  گونه نیا چراکه، نیست
یی فطري ها حقاز هر چیزي  پیش ـ ي اندیشه و بیان و حق امنیت فردي و اجتماعیحق آزاد، سالم

شان و به دلیل کرامت انسانی باید  بودن به خاطر انسان ها انسانو ذاتی هستند و ناشدنی  ، سلبو ثابت
ه در بلکه ریش، حکومت دارند ۀي یا ارادگذار قانونریشه در  ها حق گونه نیا. باشند اربرخوردها  آن از

ارشادي ها  آن نسبت بهنیز و دیدگاه شریعت  ندیآ یمفطرت داشته و از بدیهیات عقل عملی به شمار 
  ).15: 1383، منتظري( است

و طالب حق و حقیقت  رخواهیخموجودي ، انسان در ذات و فطرت خود، تعالیم قرآن بر اساس
 ها انساندرست است که . داردکمال مطلق که پایانی ن هم آن؛ او در پی سعادت و کمال است. است

اما وجدان ، کمال انسانیت و حرکت در مسیر الهی یکسان نیستند ۀو در درج اند شدهمتفاوت آفریده 
خداوند به هر کسی استعداد و . هاست يبداز پرهیز و  ها یکینی خواستار طورکل بهعموم بشریت 

  ).56: 1379، ایازي( تتوانایی مناسب خودش را داده و به همان مسیر هدایت کرده اس
به اند.  کرده وجو جستي دینی ها آموزهکرامت انسانی را در ، بسیاري از اندیشمندان مسلمان

این مفهوم وجود دارد که انسان به  ،خاصطور بهعام و در قرآن طور به در تعالیم اس�م، آنان ۀعقید
اوند بر سر انسان نهاده و تاجی است که خد این کرامت. ي منزلت استا گونهانسان داراي  ماهو

  ).93-94: 1379، ایازي( نتایج این موهبت الهی را با افتخار به دیگران بنمایانند دمسلمانان بای
بودن مورد تکریم قرار داده  بودن بلکه از نظر انسانیت و فرزند آدم خداوند انسان را نه به واسطه عبد
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شترك و مساوي هستند. تکریم انسان، امري تکوینی، در انتساب به آدم ابوالبشر م ها انساناست و همۀ 
. این طلبد یمي از وجود را داده که ذاتاً کرامت او را ا درجها�مري است. خداوند به انسان  واقعی و نفس

  ).96: 1387ي عملی قرار گرفته و متضمن جعل حق است (تیرانداز، ها يبزرگوار یۀپاکرامت نظري، 
رَّمنا بنی آدم و: «سوره اسراء است 70ه مستند قرآنی کرامت ذاتی آی  و حملْناهم فی الْبرِّ و لَقَد کَ

فْضیلًا  فَضَّلْناهم على و رزقْناهم منَ الطَّیِّبات و الْبحرِ مّنْ خَلَقْنا تَ یرٍ مچند نکته استاین آیه حاوي ». کَث:  
حتی انسان ، مسلمان، مؤمنقید . شود یمآنان  ۀشامل همفرزندان آدم است و  این کرامت از آنِ .1

  ؛آورد ینمرا 
یی رزق پاکیزه جا جابهفرصت حرکت و ، وسایل، امکانات، شده داشته براي این موجود گرامی .2

  ؛بخشیده است
برتري  جزکرامت  دهد یمبرتري داده است که نشان  ها دهیآفربر بسیاري از  داشتن گرامی جز .3
  .نیست

در دیگر موجودات نیست یا در انسان یا یی است که ها یژگیوتوجه به تکریم انسان ترتیب،  بدین
 ۀفلسف). 15: 1386، ایازي( شود یمنیز ن ااست و این حتی شامل کفار و مشرک تر کاملبیشتر و 

 ابداع و ابتکار و بیان حق انتخاب ویی کرامت انسان از سوي خداوند داشتن اراده و اختیار و توانا
بنابراین در این مرحله )؛ 16: 1386، ایازي( تسلط بر دیگر موجودات است، و خط، نطق، ها خواسته

  .نه به کما�ت معنوي و فعلیت انسان در آینده ردیگ یمکرامت انسان به ذات او تعلق 
  :به موارد ذیل اشاره کرد توان یمي ارزش وجودي انسان در قرآن ها نشانهاز 
  )؛11: اعراف( انسانفرشتگان بر  ۀسجد. 1
 ۀهماین جانشینی اختصاص به ): 14: یونس؛ 165: انعام؛ 30: بقره( انسانبودن  اهللا إلفیخل. 2
  دارد؛تکوینی در نظام هستی  یدارد و حکایت از مقام و ارزش و جایگاه ها انسان
وجودات م ۀي انسان است که همها یژگیوپذیرش امانت از ): 72: احزاب( خدا بودن دارِ امانت. 3

  ؛این به خاطر ساختار وجودي انسان استو  اند زدهباز  از پذیرش آن سر
وسیله قلم تعلیم  خداي رحمان او را به): 4- 5 :علقو  13: بقره( خداوند ۀیادگیري علم ویژ. 4

  ؛تعلیم داد دانست ینمچیزي را که ؛ داد
5 .ۀنیآی، انسان تیخصش ۀقرآن دربار هاي یکی دیگر از توصیفشدن  ل اع�ي خداوندثَم 
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  ؛تجلی اسماء و صفات الهی باشد دتوان یمکه دارد یعنی استعدادي  ؛انسان استشدن  نماي حق تمام
): 13 :اشیه؛ غ20: لقمان؛ 12: نحل؛ 33و  32: ابراهیم( توانایی تسخیر موجودات جهان آفرینش. 6

موجودات  ۀهمرمان خداوند انسان از دیدگاه قرآن از چنان ارزش و مقامی برخوردار است که به ف
ي موجودات جهان را ریکارگ بهیی ظرفیتی دارد که توانا و چنانجهان آفرینش در تسخیر او هستند 

ی و مقام و موقعیت ژگیاز وتسخیر موجودات و آفرینش جهان براي انسان حکایت . به نفع خود دارد
  ؛کند یمذاتی انسان 

او را  و خلقتخداوند انسان را اشرف مخلوقات ): 4: تینو  14(مؤمن:  اشرف مخلوقات بودن. 7
  ؛داند یمنیکوترین صورت 

  ): بعد معنوي و ملکوتی انسان الهی است؛29و حجر:  9. برخوردار از روح خدایی بودن (سجده: 8
  )؛7و  3 :کهف(بودن  اریاختاراده و  برخوردار از. 9

سان داراي چنان ارزشی است که حیات . ارزشمندي حیات و زندگی مادي انسان؛ از نظر قرآن ان10
  )؛32(مائده:  هاست انسانو مرگ او مساوي با مرگ همۀ  ها انسانیک انسان مساوي با حیات همه 

  ).17- 25: 1386) (ایازي، 12؛ حجرات: 19: نور؛ 1 :تکاثر؛ 1: همزه( بر حیات معنوي تأکید. 11
نخست اینکه دهد:  می�ن به دست ک ۀنتیج بشر دوپذیرش کرامت ذاتی انسان در زمینه حقوق 

 و دوم اند حقو همه مشمول این  ردیگ ینمخاصی تعلق  ۀکرامت به شخص یا قشر و مذهب و منطق
که  اي گونه به، هاست انسانآن بر قرار و حفظ حقوق ذاتی و شخصیت  و اساسکرامت  ۀاینکه �زم

و  هااز دین و مذهب و اعتقاد نظر صرف ها انسان ۀهمکند؛ بنابراین سلب یا محدود  آن راکسی نتواند 
انسان ، علما و فقها اجماع دارند ۀکه هم گونه همان هرچند. اعمال و رفتار داراي کرامت ذاتی هستند

داراي کرامت ارزشی ، باتقوا از فضیلت و کرامت بیشتري برخوردار است و سواي از کرامت ذاتی
  .»عنْد اللَّه أَتْقَاکُم کْرَمکُمإِنَّ أَ«: دیآ ینماست که جز با اکتساب به دست 

و  اند یذاتجدا از فکر و عقیده داراي کرامت  ها انسان ۀبرآنند که هم برخی با�به مطالب  توجهبا 
 برحسبباید ، باشد ها انسانحقوق براي  منشأاگر عقیده  چراکه ؛است ناشدنی این کرامت سلب

به  که شود، درصورتیو ضعیف و قوي  ادیوز کم نیزها  آن حقوق، افراد ۀحقشدت و ضعف عقاید 
بودن  کرامت معنوي و ارزشمند منشأتنها  ها انسان ۀیقین چنین نیست و شدت و ضعف عقاید حق

  ).399: 1383، منتظري( نزد خداوند خواهد بودها  آن
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  کرامت اکتسابی و حقوق بشر اسالمی. 2- 2
مین و موجودي است که خداوند او را مکرمت و بر روي ز اهللا فهیخلانسان  ،از نظر معارف اس�می

 .و جهان را براي او مسخر ساختداد بزرگی خاصی بخشید و بر سایر موجودات برتري و فضیلت 
در مقابل او به منظور را موجودات  ۀهماست، خداوند سوره بقره آمده  28- 33در آیات  که طور همان

ساخته که او مسجود طبیعت است نه طبیعت  کرنش و خضوع به سجده افکنده است و او را متوجه
نیک  او رفتارو بنابراین از  شود میي زیادي برخوردار ها یستگیشاانسان از ، به همین دلیل. مسجود او

حق شدن  و پایمال، به اخ�ق حسنه رسیدنحفظ کرامت پایه اساسی ، به دیگر سخن. رود یمانتظار 
  ).23: 1370داماد،  (محقق فساد و تباهی اخ�قی است ۀسرچشم، کرامت

 تواند ینمکه حتی تمام دنیا هم  کند یمارزش انسان را به حدي با� و وا� معرفی (ع) امام علی
یی براي همانا بها ؟دینار را به اهلش واگذارد ۀجوید ۀمردي نیست که این لقمآیا آزاد«، قیمت او باشد

  ).114- 115: 1384، طاهري( »یدآن نفروشاز خود را به کمتر  پس، جان شما و بهشت نیست
قوا و  ۀکنند کنترلشده است که  نهادهدر درون انسان یک سیستم نظارتی ، بر این اساس
تو در محضر خداي عالم هستی که هیچ  کند یمبه انسان گوشزد . امام علی(ع) احساسات اوست
، دهند یمشب و روز انجام همانا بر خداوند سبحان پنهان نیست آنچه در «. ماند ینمکاري از او پنهان 

اعضاي شما گواه او و اندام و . احاطه داردها  آن آگاه است و با علم خویش برها  آن بر اعمالدقیقاً 
). 118: 1384، طاهري( »ي شما بر او آشکار استها حکومتتان جاسوسان او و  سپاهیان و جان

بند و  و خود قید تنها نهیعنی  ؛هاست يآزاداصلی  ۀیماتقوا  کند یمدر برخی از کلمات تصریح  )ع(علی
همانا : دیفرما یم 228 خطبهدر ، براي نمونه. هاست يآزاد ۀهم منشأبلکه منبع و ، مانع آزادي نیست
  .ي از هر بندگی و نجات از هر تباهی استآزادقیامت و  توشه، تقوا کلید دوستی

تنها ، وقف و انجماد نیستي است که تا یوابستگتنها تعلق و  ؛بندگی خدا عین آزادي است
و زیر او کمال هر موجود  ؟چرا. نیستشدن  و با خود بیگانهشدن  خود پرستی است که از خود بی غیر

به ). 292- 293: 1354 ،مطهري» (الی ربک المنتهی: «موجودات است ۀمقصد و مقصود فطري هم
به خداوند و آن ها  نزدیکی آنن در برخورداري از کرامت اکتسابی به میزا ها انسانتفاوت ، همین دلیل

تقوا صفتی . تقواست ،معیار کرامت اکتسابی. گردد یبرماز پروردگارشان ها  آن نیز به میزان اطاعت
، در نهان هرکس زن و مرد بها گراناین در . صفان اندك دارددرونی است که مدعیان بسیار ولی متّ
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 دیگو یم صراحت بهاس�م ، گفته امام خمینیبه حجرات).  13مصداق آیه ( سیاه و سفید وجود دارد
تقوا داشته ، ش صحیح باشدا آدمی است که روش، آدم متقی است. آنی که پیش خدا کرامت دارد

 طور بهها  این مفسد نباشد و نسبت به همه عرب و عجم و کرد و ترك و ،فاسد نباشد، باشد
  ).88- 89: 1386، سلیمی زارعو  زاده قاضی( السویه به همه نظر دارد علی

بر اندیشه  کرامت ذاتی مبتنی شهیبر اندگفت بحث از حقوق بشر اس�می افزون  توان یمکلی  طور به
مفاهیمی  هیبر پا ودال مرکزي اس�م  تیبر محورکرامت اکتسابی است. از این زاویه دال حقوق بشر 

ترتیب اصل کرامت  ت؛ بدیني اسبند مفصل ي از تقوا وغیره قابلو برخوردارهمچون اطاعت از خداوند 
به  براي نمونهدر کنار کرامت ذاتی محور حقوق بشر اس�می قرار گیرد. در ادامه و  تواند یماکتسابی نیز 

  .میپرداز یممصادیق حقوق بشر اس�می از منظر اصل کرامت ذاتی و اکتسابی انسان  نیتر مهمبرخی از 

  عدالت. 2- 2- 1

ي آن و ها هیپاي زیر یپمردمان را به آن فراخواندند و براي ، اصولی که پیامبران نیتر مهماز 
در هر امري ، دادگري در میان مردم برپایی قسط و، ي سزاوار کردندها کوششاستوارساختن بناي آن 
آنچه در قرآن کریم به طور صریح  ؛ بلکهچه کوچک و چه بزرگ است، از امور زندگی انسانی

 نیتر مهمهمان اصل اساسی و ، قسط و دادگري در میان مردماین است که برپایی  شود یمفهمیده 
قَد أَرسلنا«میزان الهی است. آمدن کتاب آسمانی و هدف بعثت پیامبران و فرود  وأَنزَلنا بِالبیِّنات رسلَنا لَ

تابالک مهعم قومیالمیزانَ ل سط وبِالق 68: 1365، حکیمی( »النّاس.(  
این است که هر فرد انسانی داراي حقوقی ذاتی است و باید این حقوق را  عدالت ناظر به ۀجاذب

نیاز به عدل . از آنکه چه مقدار قدرت براي دریافت آن داشته است نظر رعایت کرد؛ صرفوي  ۀدربار
و افزایش قابلیت جذب ي بسط وجودانسان است که آن را براي خوشبختی، و حق جزء ذات 

  ).38: 1357، اس�می ندوشن( است ستهدان یمخویش از زندگی �زم 
تساوي ، م و مورد پذیرش قرآناز اصول مسلّ. دارد ها انسانمفهوم عدالت ریشه در تساوي ذاتی 

 اند شدههمه از خاك آفریده  ها انسان، در فرهنگ قرآنی. وجود است مبدأدر اصل آفرینش و  ها انسان
؛ یکسان است ها انسان ۀسرشت هم، اصلدر رو  ؛ ازایندمیده شده استها  آن و روح خدا در

ي ها ارزشاز  نظر صرف، این مساوات همراه با دگرگونی در ظاهر و رفتار و کردار دیگر ازسوي
در  ها انسان ۀانگاري هم به معناي یکسان» تساوي«. معنوي براي شناخت و بازشناسی یکدیگر است
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ان استیفاي حقوق و برخورداري از تساوي در امک. جنسیتی نیستبودن  عد اعتقادي یا یکسانب
  ).53- 54: 1379، ایازي( ي طبیعت استها نعمتامکانات و 

از  و چهسازمان خلقت چه از نظر مظاهر مادي  جهتافراد بشر از  داند یماس�م در عین آنکه 
ضی را م�ك برتري و امتیاز بع، ولی این نابرابري یکسان نیستند نظر لیاقت و استعداد و مظاهر روحی

؛ بر این اساس زن و مرد به طور یکسان داراي کرامت ذاتی هستند. بر بعض دیگر ندانسته است
ها النَّاس: «شما را از نفس واحدي آفریدیم دیفرما یمقرآن  چه چنان ّیا أَی ّکُمب قُوا ر الَّذي خَلَقَکُم منْ  اتَّ

  :نویسد می فسیر این آیهاهللا جوادي آملی در ت آیت). 1: نساء( »...نَفْسٍ واحدة
جان و ، در آیه کریمه همان گوهر ذات و واقعیت شی است و مراد از آن روح از نفسمنظور «

خواه زن خواه مرد از یک ذات و گوهر ، از هر صنف ها انسان ۀآیه د�لت دارد که هم .»روان نیست
مان ذات و گوهري پس حضرت حوا از ه شود یمزیرا کلمه ناس شامل همگان ، اند شدهآفریده 

نه از گوهر دیگر و فرع بر مرد و زاید و ؛ که حضرت آدم از آن آفریده شده استاست شده  دهیفرآ
  ).139: 1383، برقعیوغیره (طفیلی وي 

عنوان  بهي عدالت ربنایزرسید که ي بند جمعبه این  توان یم، به اختصار گذشتآنچه  با توجه به
. هاست آنکرامت و  ها انساناصل تساوي ذاتی ، از نظر اس�م مصادیق حقوق بشر نیتر مهمیکی از 

که به  آورد یمرا به همراه  گوناگونیی انسان حقوق و اجتماعاین حق اساسی بشر در زندگی فردي 
  .شود یمخودداري ها  آن از توضیح ،جهت رعایت اختصار

  امنیت. 2- 2- 2

و بر امنیت فردي  ي حفظ حرمت و حریم اوبرا، بر کرامت و ارزش وا�ي انسان تأکید آیات الهی با
این . اند فشردهپاي وي، به ستمی  هرگونهبا  و مخالفتی و اجتماعي فردي ها حوزهی افراد در اجتماع
 شود یمبهتر فهمیده است،  ي که خداوند براي انسان قائل شدها هیعالاز مقام  ژهیو بهمعنا 

که غافل از زندگی و معاش  ينگر شریعت آخرت دیانت اس�م مرام و). 190: 1385کاظمی،  (اخوان
معتقد به ، ينمادنیست بلکه براي استقرار باورهاي دینی و کسب آرامش معنوي ، دنیایی باشد
اس�م در نگرش خود هم به تولید و هم به توزیع سرمایه و نیز  .ي اقتصاد و جامعه استشکوفاساز

 ،حفظ امنیت اقتصادي و ثبات سیاسی و اجتماعی به منظوري ک�ن ها هیسرمادانش و فناوري و مهار 
، احتکار، ربا، در قرآن مسائلی مانند و�یت طاغوت کفران و ناشکري نعمت. دارد اي توجه ویژه
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 عوامل فساد و اخ�ل امنیت اقتصادي معرفی شده است عنوان بهوغیره  عدالت نشدنِ رعایت
  ).244-245: 1385کاظمی،  (اخوان

ورزي است. یک نظام قضایی باید  ایمنی و امنیت قضایی در یک جامعه عدالت م�ك و مبناي اصلی
محور باشد تا بتواند ایمنی واقعی قضایی یا حقوقی آحاد  و در حقیقت عدالت گستر عدالتپذیر،  عدالت

که قاضی باید با  کند یم هیتشبجامعه را فراهم کند. قرآن مجید در همین زمینه حقوق مردم را به امانت 
تُؤَدّوا  إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ: «دیفرما یمرو  آن را به افراد شایسته و مستحق آن برگرداند؛ ازاین عاد�نهضاوت ق

انَاتا الْأَمهلإِلَىٖ أَه تُمکَمإِذَا حلِ ودوا بِالْعکُمنَ النَّاسِ أَنْ تَحی269: 1385کاظمی،  ) (اخوان58(نساء: ...» ب.(  
)، 23: اسراء( امنیت جانی. قرار گرفته است تأکیدمورد  ي مختلف امنیتها شاخصقرآن  در

: نور( امنیت مسکن)، 85: انفال( امنیت اقامت)، 11(حجرات:  ییامنیت آبرو)، 188: بقره( امنیت مالی
ق ین مصادیتر مهمیکی از  عنوان بهاین مهم بیانگر اهمیت امنیت ). 12(حجرات:  امنیت خلوت)، 28

بشر اس�می نیز  حقوقاین قسم از ، شود یمکه م�حظه  طور همان. حقوق بشر از دیدگاه اس�م است
  .اصل استاین توجه به  يریشه در اصل کرامت انسانی دارد و فهم معنا و جایگاه امنیت در گرو

  آزادي. 2- 2- 3

وي از عقل و  مندي بهره بر وضوح به که کشد یمانسان بار امانت الهی را بر دوش  ،از دیدگاه اس�م
بر قابلیت انسان که  نیتر مهم .کند یمد�لت  ،یت سنگینمسئولتحمل این یی آزادي به منظور توانا

و گري  برخورداري وي از عقاید و در نتیجه حق انتخاب، شود یمآزادي ارزش تلقی ، آن اصل اساس
کرامت انسان را  آزاديب، ترتی ). بدین16: 1385احمدي،  (میر حاکمیت بر سرنوشت خویش است

اکتسابی خود را به فعلیت  ي ذاتی وها ییتوانا تواند یمانسان در پرتو آزادي است که . کند یمشکوفا 
  .یی خود را تحقق بخشدو شکوفارشد ، رسانده

و آزادي از نظر اس�م از چنان اهمیتی برخوردار است که اجبار در دعوت به دین را نفی کرده 
یا ) 256: بقره( »� إِکْراه فی الدّین« :دیفرما یمقرآن  چه . چنانکند یمزادانه درخواست دین را آ رشیپذ

ت مذَکّرٌ: «دیفرما یم) ص( خطاب به پیامبر اس�م ما أَنْ ست علَیهِم بِمصیطرٍ فَذَکّرْ إِنَّ  و 21: غاشیه» (لَ
 که داند یم دهنده و بشارت دهنده را بیم اس�م پیامبربارها در جاهاي مختلف قرآن ، افزون بر این). 22

خود را  ۀراه را از بیراه نمایاند و خود را و آموز آنکه وجود باهمگی د�لت بر این دارد که قرآن 
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  .اما انسان را در انتخاب مسیر خویش آزاد گذارده است، داند یم نیتر کاملبرترین و 
افراد  ۀپذیرش حکومت مطلق، اعتقاد به خدا ۀجینت اتنه ، نههمچنین از نظر فلسفه اجتماعی اس�م

تنها اعتقاد به خداست که ، این فلسفه نظر ازبلکه  ؛یت داردمسئولنیست و حکومت در مقابل مردم 
�زم  ۀو استیفاي حقوق را وظیف کند یم حق يذو افرادي را  سازد یم مسئولحاکم را در مقابل اجتماع 

  ).105: 1361، مطهري( کند یمشرعی معرفی 
ي در صورتی ریگ جهینتاما این  است آزادي یکی از مصادیق حقوق بشر اس�میترتیب  بدین

 ،اس�م در برداشت خود. ن را با اصل کرامت انسانی مورد توجه قرار دهیمآکه ارتباط  دینما یمموجه 
و  کننده »تحلیل« کننده، »توجیه«اصل  عنوان بهي آزادي ها مؤلفهرا در » کرامت انسانی«اصل بنیادین 

بنیادین  یارزش و حق عنوان بهشناختن آزادي  رسمیت اس�م ضمن به. ردیگ یمدر نظر  کننده »تبیین«
قرار  تأکیدمانع و هدف آزادي را در کنار یکدیگر مورد ، سه مؤلفه عامل، فراگیر طور بهبراي انسان 

اثبات این . کند یمتحلیل و تبیین ، یهتوج» کرامت انسانی«را بر پایه اصل بنیادین  است و هریک داده
  :یی به سه پرسش اساسی زیر استگو پاسخمدعا نیازمند 

  )مؤلفه عامل؟ (چه کسی آزاد است، از نظر اس�م
  : ي زیر از وصف آزادي برخوردار استها یژگیوبا  »انسان«از دیدگاه اس�م 

أَرضِ إِذْ قالَ ربّ: «انسان خلیفه و جانشین خدا روي زمین است. 1 لٌ فی الْ ّی جاعکَإلِ إِنئ�لْمل ک
سد فیها أَ خَلیفَإلً قالُوا قَدّس لَک قالَ إِ و بِحمدك نُسبِّح نَحنُ و یسفک الدّماء و تَجعلُ فیها منْ یفْ نّی نُ

مون   )؛30: بقره» (أَعلَم ما � تَعلَ
ها أَقم وجهک للدّینِ حنیفًافَ: «انسان فطرتی خدا آشنا دارد. 2 لَیع رَ النَّاس رَت اللَّه الَّتی فَطَ لَا  فطْ

خَلْقِ اللَّهیلَ لدتَب ّینُ الْقَیِّمالد کنَّ ذَٰللَٰکونَ ولَمعکْثَرَ النَّاسِ لَا ی   )؛30: روم...» (أَ
  )؛3: انسان» (کَفُوراً إِمّا و السّبِیلَ إِمّا شاکراً إِنَّا هدیناه: «انسان شخصیت مستقل و آزاد دارد. 3
ضْنَا الْأَمانَإلَ: «و داراي رسالت است مسئولانسان موجودي . 4 أَرضِ و السّماوات علَى إِنَّا عرَ  و الْ

بینَ أَنْ یحملْنَها قْنَ الْجِبالِ فَأَ ها و أَشْفَ سانُ إِنَّه و منْ ملَها الْإِنْ ولًا حه72: احزاب» (کانَ ظَلُوماً ج.(  
اش خداجو، آزاد و برخوردار از عقل است و در نتیجه  ترتیب، از نظر اس�م انسان در فطرت بدین

داري الهی را پیدا کرده است. چنین انسانی عامل آزادي  شایستگی خ�فت الهی روي زمین و امانت
ها از دخالت  دیدگاه اس�م، انسان بر اساسؤلفه مانع). شود. از دخالت چه کسی آزاد است؟ (م شناخته می



  ۴۳  دهقان یمجتب ،یرسإلمیپ یارغوان برزیفر / یانسان کرامت منظر زا ینییتب:  اسإلم در بشر حقوق گفتمان

 

 یانسان کرامت منظر از ینییتب:  اسالم در بشر حقوق گفتمان

کند؛  ها در موارد زیر صدق می دولت و دیگران در موارد زیر آزاد و رها هستند؛ در نتیجه آزادي سیاسی آن
  هاي زیر فراهم آورند: زمینۀ برخورداري مردم را از آزادي اند موظفها  به عبارت دیگر دولت

حق انتخاب حاکم یکی رو  ازاینآیند و  می ها با انتخاب مردم روي کار دولت. انتخاب حاکمالف) 
  ؛آید می ها به شمار از مصادیق حقوق اساسی انسان

  )؛آزادي رأي و مشارکت( يریگ میتصم فرایندسرنوشت و مشارکت در  نییتعب) 
  ).آزادي بیان و نظارت( ي دولت و دولتمردانعملکردهاو  ها ي بر تصمیمگذارتأثیرج) 

  قرآن کریممنظر ل حق انتخاب حاکم از یدالالف) 

و ) 39 :فاطر؛ 14و  73 :یونس؛ 65 :انعام( خ�ئف چهار بار)، واژۀ 26و  30: بقره( خلیفه دو بار ۀواژ
به از این آیات نکات زیر . رفته استبه کار  در قرآن کریم) 62 :نمل؛ 69و  74 :اعراف( خلفا سه بار

  :آید دست می
خ�فت خداوند است نه جانشینی انسان به جاي موجودات دیگر که ، ن آیاتخ�فت در ای. 1
  ؛خداوند است و نوع انسان مراد است ۀپس انسان خلیف؛ وجود داشته است تر پیش
انسان سرّي را ؛ یعنی فساد و خونریزي را نفی کرد) انسان( خداوند متعال از خلیفه روي زمین. 2

. کند یمآن را ندارند و این امر فساد و خونریزي را جبران  که م�ئکه وسعت درك کند یمدریافت 
و این شایستگی  کند یمانسان از طریق تعلیم اسماء الهی لیاقت جانشینی خداوند روي زمین را پیدا 

  .همچنین این جانشینی امانت الهی است. امري جمعی است

  قرآن کریماز منظر  يریگ میتصم فرایندسرنوشت و مشارکت در  نییتعب) دالیل 

از  وي برخوردارند ریگ میتصم فرایندمردم از حق تعیین سرنوشت و مشارکت در ، از نظر اس�م
 و: «استلیل قرآنی در این باره آیات شورد نیتر مهم. کنند میاین حق را اعمال » رأي« سازوکارطریق 

رَبِّهِموا لتَجابینَ اسالَّذ ّ�ةَ ووا الصأَقام و مرُهشُورى أَم  منَهی38 :شوري...» (ب.(  
در دهی) و  خواهی و مشورت ترجیح مشورت(این آیه در مقام توصیف مؤمنان در دوران مکه 

ولَو کُنت فَظًّا غَلیظَ القَلبِ  فَبِما رحمإل منَ اللَّه لنت لَهم: «ي شوراست اما آیه دیگرساز فرهنگجهت 
کولن حلَانفَضّوا م ع مفَاعفر نهاستَغفم وم لَهشاوِرهی األَمرِ وفَإِذا ف زَمتکَّل علَى فَتَوع إِنَّ اللَّه  اللَّه

کّلین تَوالم ّبحبر نکات زیر د�لت دارد)، 159: آل عمران» (ی:  
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  . این آیه در مدینه و پس از جنگ احد نازل شد و درباره امور عمومی است نه شرعی و حدود الهی؛1
  عصمت به پیامبر اختصاص داده است. لیبه دلي را ریگ میتصمسازي را عمومی و  این آیه تصمیم. 2

  قرآن کریم منظر از) آزادي نظارت و بیان( يگذارتأثیرحق  لیدالج) 

. آیاتی که بر عملکردها هستند و نظارتي از طریق اظهارنظر گذارتأثیرحق داراي مردم  ،از نظر اس�م
وف«ه دارند، عبارتند از: اشار در قرآن به این امر أْمرُونَ بِالْمعرُ ت للنَّاسِ تَ ّإل أُخْرِجرَ أُمخَی کُنْتُم نَ  ووتَنْه

م أُمّإلٌ یدعونَ إِلَى و«)؛ و 110:آل عمران» (تُؤْمنُونَ بِاللَّه و عنِ الْمنْکَرِ ونَ  الْخَیرِ و لْتَکُنْ منْکُ أْمرُ ی
رُوف عبِالْم نْکَرِ ونِ الْمنَ عوه فْلحون و ینْ الْم مه ک104: آل عمران» (أُولئ.(  

ي ها مؤلفهیکی از  منکر از دارد و از معروف و نهی به نهادي به امر غیر یآیه اول نگاه که درحالی
 ز امتاگروهی  ۀوظیف آن راآیه دوم نگاه نهادي دارد و ، کند یمفرهنگ عمومی مسلمانان را معرفی 

. شود یماز دیگران ساقط  ،واجب کفایی است که با انجام بعضیرو  ازایندانسته است و 
و  ها لتشکّتحقق آن در قالب ولی منکر دارند  از و نهی معروف امربه ۀهمگان وظیف، گرید عبارت به

  .نهادهاي خاص ضروري است
م ذینَ إِنْالَّ: «دیفرما یم کهاست زندگی سیاسی  دربارهآیه سوم به طور خاص  کنَّاهضِ  می األَرف

کاةَ وأَمرُوا أَقاموا الصّ�ةَ وآتَوا وف الزَّ در این آیه ). 41: حج» (نْکرِ وهللاِ عاقبإلُ األُمورعنِ الْم ونَهوا بِالْمعرُ
منکر)  از نهی و معروف به امر از جمله( ضیفرایافتن مؤمنان روي زمین با انجام این  ارتباط میان قدرت
در  منکر از نهیو  معروف به امر ، ودر امور مالی تزکا ،نماز در زندگی عبادي. برقرار شده است

 اند. نماد مورد توجه قرار گرفته سه عنوان به و مسائل اجتماعی تسیاس

  چیست؟ آزادياز  هدف ؟آزاد استانسان چرا . 2- 3
سیاسی، رسیدن به حقوق اساسی خود یا انجام  از دیدگاه اس�م، انسان از دخالت دولت در زندگی

ي آزادي سیاسی مردم (سه مورد مهم) ها عرصهرفتارهاي سیاسی خاصی آزاد است. در مؤلفه دوم، 
: حق انتخاب حاکم، حق تعیین سرنوشت و حق ندیآ یمتوضیح داده شد که حقوق اساسی آنان به شمار 

در مؤلفه سوم  ازآنجاکهاظهار و بیان عقاید خود.  و در نهایت حق نظارت و ها يریگ میتصمدخالت در 
، با توجه به مبانی شود یمشناخته  تیبه رسمحق  مثابه بهبحث حق انسان مطرح است و آزادي سیاسی 

. به دیگر شود یمها توضیح داده  ي این حقوق یا قلمرو آنها تیمحدودآزادي در اس�م، در این مرحله 
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  :ردیگ یمحقوق اساسی مطلق نیست و در چهارچوب زیر جاي  ها يآزادسخن از نظر اس�م، این 

  حق الهی. 2- 3- 1

در نتیجه است؛ از دو شأن خالقیت و ربوبیت برخوردار ، خالق عنوان بهخداوند ، از نظر اس�م
 ،در زندگی اش یاساساعمال حاکمیت انسان و حقوق ترتیب،  . بدینحاکمیت امري الهی است

 مغایر با تشریع الهی تواند ینمحقوق اساسی انسان رو  ازاینالهی است و  گرفته از حق حاکمیت نشئت
از  تواند ینمتعیین سرنوشت و نظارت و بیان ، حق انتخاب، به همین دلیل. باشد) اصل ربوبیت الهی(

ه فَأُولئک هم : «مصادیق حقوق الهی تجاوز کند مثابه بهحدود الهی  ود اللَّ دح ّدتَعنْ یم ونَوم الظَّال «
  ).229: بقره(

  مصالح و حقوق دیگران و جامعه. 2- 3- 2

، رو نیو ازاحقوق دیگران را نادیده بگیرد ، براي استفاده از حقوق خود تواند ینماز دیدگاه اس�م فرد 
 حقوق دیگران اعم از حقوق افراد و کل جامعه. شود یمآغاز آزادي تا جایی است که حقوق دیگران 

 چهارچوبآزادي در ، و به همین دلیل ابدی یمدر قالب قانون تحقق  است که) می جامعهمصالح عمو(
نقض آزادي دیگران  به مفهومبلکه  نیستآزادي  به مفهومتخلف از قانون . شود یمقانون پذیرفته 

الهی است که از سوي مردم به شایستگان آن به امانت گذارده  یحکومت امانت ،اس�م از نظراست. 
باید  گیرنده  امانت. دهنده امانتو هم  رندهیگ امانتهم  ؛هم مردم ،است مسئولپس هم حاکم . دشو یم

 دهنده  امانت امین مردم به انجام رساند و مثابه بهامانت بنگرد و وظایف خود را  عنوان بهبه حکومت 
 این؛ بنابرکند نظارت موظف است امانت را به شایستگان بدهد و پس از واگذاري بر عملکرد امین نیز

 در برابریت فردي مسئولآزادي فردي را همراه با اصل ، یت همگانیمسئول ۀاس�م با توجه به اید
  .شناسد یمجامعه به رسمیت 

  مصالح فردي. 3
فرد تا آنجا آزاد . شناسد یمعق�نیت فردي و منافع وي به رسمیت  چهارچوباس�م رفتار فرد را در 
هدف خلقت انسان رسیدن به  ،از نظر اس�م . ازآنجاکهنسازد دار دشهخرا  اش است که مصالح فردي

در  تواند یمدر این مسیر قرار دارد و با برخورداري از عقل نیز بنا به فطرت  و انسانسعادت است 
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البته مصالحی که سعادت او را ؛ گیردبمصالح خود را نادیده  تواند ینم نیبنابراگام بردارد، این مسیر 
  کند.ه و راه کمال را مسدود مخدوش کرد

  گیري نتیجه
 داراي نوین دنیاي گوناگون تحو�ت نتیجۀ در که است مدرنی مفهوم بشر حقوق مفهوم اگرچه
 وجود ـ نام این با نه البتهـ  مختلف نشانگان با اس�می حقوق و اندیشه در اما است، شده اهمیت

 اند که داده قرار بررسی و بحث مورد را آن با مرتبط مختلف هاي باب شناسان دین و فقها و دارد
 این در است که شده اس�می بشر حقوق گفتمان گیري شکل ساز زمینه آن مصادیق و مفاهیم مجموعه
  .گرفت قرار بررسی مورد انسانی کرامت با آن رابطۀ پژوهش

 گفت توان می اس�می بشر حقوق گفتمان و انسانی کرامت باب در شده بیان مطالب مجموع از
 به ـ و صفر نظر نقطه از آدمی اما هستند، ممکرّ ها انسان ۀهم است، ذاتی کرامت و حرمت داراي انسان
 و یابد می ارتقا برگزیند، را صعود راه اگر صعود ـ و سقوط سوي به عزیمت خط از تر دقیق تعبیر
 کرامت منشأ. آورد یم را فراچنگ اي ویژه اکتسابی کرامات و کما�ت انسانی، ذاتی مراتب بر ع�وه
 »روحی فیه ختفَنَ و« ۀآی از که انسان با خداوندي باارزش و مهم بسیار رابطۀ از است عبارت ذاتی

 سجدۀ شایستۀ را او باعظمت، بسیار تکریم با که شود می استفاده) دمیدم خود روح از انساندر  و(
  ).70و  6اسرا: ( فرمود نفرشتگا

 فطرت دین اصو�ً وبوده  هماهنگ انسان آخر و اول امتیاز عنوان به فطرت با کامل طور به اس�م
 یا فقر از برداري بهره یا انسان به نسبت اکراه هرگونه است طبیعی بنابراین است؛ انسانیت دین یعنی
 معناي به کاري چنین زیرا کند می ممنوع را فطرت از وي دورسازي جهت ،انسان جهل

 رضایت که اس�م اصلی هدف و انسان اکتسابی کرامت به توجه. است انسان بیگانگی ازخویش
 کرامت و شخصیت کمال این اما است، انسانی شخصیت به خاص توجه بیانگر است، تعالی حق

 یعنی ؛باشد انسان ذاتی کرامت اصل تحدیدکنندۀ یا کننده نقص تواند نمی و کند می بیان را انسانی
 کرامت به توجهی بی اصلی عامل اس�م نظر از. است برخوردار آن از انسان ماهو به انسان که حقوقی
 توسعه، و رشد آگاهی، و علم( مادي نیازهاي کنار در معنویت و انسان واقعیت به توجهی بی انسانی

 قابل بیرونی یکی و درونی بعد از یکی دینی فرهنگ در انسانی کرامت و است) وغیره مدنی نهادهاي
  .است ممکن نفس زندان از رهایی با تنها انسان درونی آزادي است، بررسی
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 دینی است ضرورتی و است ـ انسانی الهی واجب ملت حقوق یا بشر حقوق اس�می، اندیشه در
 نتایج بر ع�وه را تقوا و توحید بحث و شده شناسایی ذاتی کرامت چهارچوب در را حقوق این که

 نظام و انسان ذاتی کرامت بحث بهتوجه  با. است شمرده آن تر کامل و بهتر تحقق ضامن آن، اخروي
 از ناشی ذاتی حقوق زمینه در مشترکی اصول ذیل و متعدد موارد در توان می ،غرب و اس�م حقوقی
 حفظ لزوم و حیات حق؛ مانند: کرد مشاهده را بشر حقوق بارۀدر مشترك مصادیق ،ذاتی کرامت
 وتربیت تعلیم بر حق ؛)قضایی بروییآ، مالی ،جانی(آن  مصادیق و امنیت حق آن؛ صیانت
 آزادي ،اقامت مسکن، محل مذهب، عقیده، بیان،(آن  مصادیق اتمام به آزادي حق وپرورش؛ آموزش
؛ )وغیره اقتصادي رفاه مالکیت، شغل، حق( اقتصادي شرع؛ حقوق و قانون چهارچوب در )سیاسی

 قانون برابر در تبعیض منع و واتمساوغیره؛  بیمه بهداشت، اجتماعی تأمین( اجتماعی حقوق کلیه
؛ و سالم زیست محیط از برخورداري حقوغیره)؛  معنوي مالکیت آبرو،( معنوي حقوق؛ همه براي

  .ملت و دولت متقابل حقوق
 و حقیقتو  ، بایدها و ها هست تفاوت بهتوجه  داشت،اشاره  بدان بایدانتها  در که اي نکته
ه شد بیان بایدها و ها ارزش از اي مجموعه نآقر و اس�م دید از شده ارائه مباحث در. است واقعیت

توجه  اس�م. هاست هست و ها واقعیت ،یما مواجهبا آن  اس�می اصط�ح به جوامع در هآنچ اما ،است
 اجابت را آن حاکمانی و گروهی اینکه است، قائل انسانی و فردي حقوق رايب خاصی اهمیت و

 چنانچه ؛نگاشت اس�م پاي به را آنان گناه نباید و اس�م خود نه ،است اس�م جهان مشکل این ،کنند
 و طلبی قدرت وداده شده  نسبت دین به نفسانی امیال واست  بوده چنین نیز تاریخ طول در

  ).43: فرقان(  است شدهآدمیان  خدايتبدیل به  نفسانی هاي خواسته
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