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  ؛معنا و مبناشناسی کرامت انسانی
  هاي قرآنیبا نگاهی بر کرامت سیاسی در آموزه
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  چكيده
قـرار گرفتـه  مطمـح نظـرخاص  طوربهالمللی حقوق بشر، هاي اسالمی و هم در نظام بینهم در آموزه ،»کرامت انسانی«
که ایـن معنـا بـراي انسـان در نظـام آفـرینش  گرددبرمی به جایگاه و نقشی ی،آنت. اهمیت این موضوع در رویکرد قراس
بـه مبنـا بـودن آن بـراي شناسـایی  ،به وجود آورده و در نظام حقوق بشـري ،خاص طوربهو در نظام سیاسی  ،عام طوربه

اما آنچه امـروزه ایـن  ،قدمتی طوالنی دارد »کرامت انسانی«معطوف است. اگرچه بحث  يوندحقوق شهر و حقوق بشري
و نظـام سیاسـی اسـت.  ینظام حقـوق آن در ةران قرار داده آثار گستردمداکانون توجه اندیشمندان و سیاست موضوع را در

ن ایـادعـا  ت رویکـرد مبنـایی آن اسـت.ارزیابی آنچه در خصوص این واژه به نگارش درآمده در گرو فهم معنایی و شناخ
 يدر گـرو فهـم معنـا، اسالم یاسیاز جمله نظام س ی،علم گوناگونهاي ان شده در حوزهیب یو مبان یمعنای ریشۀ هکاست 

آن اسـت  یهرچند انتظار قرآنـ ،شه استیاز قدرت تعقل و اند يبرخوردار يبه معنا »یرامت قرآنک« ن واژه است.یا یقرآن
بیانگر آن اسـت کـه  دست آمدهبهباشد. نتایج  یاله يمحور تقوا بر یاسیس و یشه در روابط اجتماعیاند جهت ه هدف وک

  قرار گرفته است. نظور نظرتر از قبل ممتفاوت یحت و ترقیتر و عميجد طوربهاین واژه 

  .انسان، سیاسی، نظام ،مبنا، معنا، کرامت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
هـایی سـو، بـا چالشهاي گوناگون، از جمله در تعامالت حاکمیتی از یکحوزهتوسعۀ روابط انسانی در 

گیري مفـاهیم جدیـد و چند، و از سوي دیگر، با سؤاالت و ابهامات گوناگونی مواجه شده است. شـکل
ها و ابهامات علمی را بـه وجـود آورده اسـت. نوپیدا از رهگذر این توسعه، بسترهاي اولیه، برخی چالش

در یـک نظـام سیاسـی اسـت. تنظـیم » حقوق شـهروندي«و » حقوق بشر«ین مفاهیم، موضوع از جملۀ ا
روابط جدید دولت و مردم با رویکرد حمایت از شـهروندان و بلکـه آحـاد بشـر، هـدف اصـلی و اولیـۀ 

چه مبنایی رسالت حمایتی براي حقوق بشر تعریف شـده اسـت، بایـد بر اساس  حقوق بشر است. اینکه
وجو شود. پذیرش کرامت براي نوع انسـان بـه معنـاي آن بـود جست» کرامت انسانی«ه نام اي بدر مقوله

کرامـت انسـانی بـر اسـاس  توانـد در ترسـیم حقـوق انسـانیسـازي نبایـد و نمیکه هیچ عامـل تفاوت
آفرین باشد. در این نگاه، کرامت در حوزة مطالعات غیرژنتیکی، شناسایی آزادي انسـان بـود؛ بـدین نقش
که کرامت انسانی به رسمیت شناختن آزادي اوست؛ اما در حوزة ژنتیکی این سؤال وجـود دارد کـه  معنا

المللـی منجر به عدم تصویب اسناد بین» کرامت«کرامت انسانی به چه معنایی است؟ روشن نبودن معناي 
  در حوزة مباحث ژنتیکی شده و جامعۀ جهانی تنها به صدور اعالمیه بسنده کرده است.

هـاي دیـن نیـز الملل حقوق بشر خود را نشان داده، در آموزهسان در نظام بین، که بدین»کرامت«ة واژ
المللـی توجـه اندیشـمندان مسـلمان را بـه مطرح بوده است. در عین حال، طرح این مباحث در نگاه بین

، چـه در هـاي گونـاگونها، مقاالت و برگـزاري همایشتر کرده است. نگارش کتابمقولۀ کرامت جدي
  ایران اسالمی و چه در سایر کشورهاي اسالمی، مؤید این ادعاست.

ـاص، طور عام و قرآنـی بـههاي اسالمی، بهاکنون سؤال مطرح این است که در آموزه بـه » کرامـت«طور خ
 رو که رویکردهاي گوناگون بـه ایـنچه معنایی است تا بتوان با آن مبنا، به ترسیم کرامت سیاسی پرداخت. ازآن

ویژه در معناشناسی کرامت سیاسی، شکل گرفته، هر نوع بررسـی در ایـن زمینـه منـوط بـه فهـم واژة قرآنی، به
ـال می» کرامت«معناي قرآنی  ـاوتاست. این هـدف در تحقیـق حاضـر دنب ـاگون و حتـی شـود. قض هاي گون

ـاه افـراد در  متعارض در خصوص دیدگاه اسالم نسبت به حقوق شـهروندي و مقولـۀ حقـوق بشـري و جایگ
ـا، و یزمینۀ حق تعیین سرنوشت، ریشه در این حقیقت دارد. پیش نۀ این بحث بیانگر اهتمام مفسـران قرآنـی، فقه

ـان » کرامت«اندیشمندان حوزة مطالعات اجتماعی به موضوع  ـار رفتـه در کـالم ایـن محقق ـابیر بـه ک اسـت. تع
ـابی نمونـه یکسان نیست؛ کرامت انسانی، کرامت ذاتی، کرامت حقیقی، کرامت هایی از ارزشـی و کرامـت اکتس

ـاگون و این تعابیر است. نیم نگاهی به مطالعات صورت گرفته در این زمینه، حاکی از آن است که سـؤاالت گون
  کند.پاسخ همچنان در این حوزه مطرح است که پرداختن به این نوع تحقیقات را ضروري میبی
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این مباحث در نگاه مفسران و فقها و اندیشمندان مسلمان نکتۀ قابل ذکر آن است که نوعاً محور همۀ 
گردد. در نتیجه، هر نـوع تبیـین و یـا برداشـت از ) برمی12؛ حجرات: 70به دو آیه از قرآن کریم (اسراء: 

در گرو توجه به این دو آیه شریفه است. براي مثال، برخی از محققان حوزة حقوق » کرامت انسانی«معناي 
عنوان یک حق به آیۀ بیست و پنجم سورة حدید، حق تعیین سرنوشت را از آن مردم و به عمومی با استناد

) که خداوند آن را شناسـایی کـرده اسـت. وجـود 268، ص1381اند (حقیقت و میرموسوي، ذاتی دانسته
رو که ریشه در آموزهـاي قرآنـی چنین حقی حاکی از کرامت انسانی است. ارزیابی این نوع سخنان ازآن

دور نیسـت. حـوزة تواند بدون بحث و بررسی قرآنی باشد. کالم فقها نیـز از ایـن حقیقـت بـهرد، نمیدا
  مطالعات اخالقی و سیاسی نیز از این قاعده جدا نمانده است.

در این تحقیق، همان مصطلح فقـه، حقـوق و علـوم سیاسـی اسـت. » مبانی«مهم آنکه منظور از  ۀتکن
یارهایی است که به مناط آن و از رهگذر آن، خداوند این کرامـت را بـه ها و معسخن بر سر یافتن مالك

دهـد، بیـانگر حقیقـت انسان عطا کرده است. یافتن مبانی عالوه بر آنکه معیار کرامت انسانی را نشان می
کرامت انسانی و قلمرو و حتی نحوة اجراي آن نیز هست. هـدف اصـلی در ایـن تحقیـق، یـافتن مبنـاي 

ست، تا بتوان در خصوص سؤاالتی همچون حق حاکمیت انسان و حقـوق شـهروندي و قرآنی کرامت ا
  .داشت ینظر منطق نقش آن در تنظیم مناسبات اجتماعی انسانی اظهار

ها در قاعدة فقهی در ترسیم جایگاه و حقـوق انسـانیک عنوان به توان به کرامتادعا آن است که می
ها، حضور جدي آنهـا است که اقتضاي پذیرش کرامت انساننظام سیاسی توجه کرد. این سخن بدان معن

  بخشی به سرنوشت خویش است.در تحقق

  يريتفسهاي شهياند در يرامت قرآنك
طور خـاص، ریشـه در طور عام، و کرامت سیاسی بـهگونه که بیان شد، فهم کرامت انسانی بههمان

شود. نگـاهی بـه تفسیري حاصل می هايآموزهاي قرآنی دارد. تحقق این هدف با مراجعه به کتاب
هاي تفسیري مفسران حاکی از نبود وحـدت نظـر در ایـن زمینـه اسـت. ایـن تفـاوت، هـم اندیشه

تواند سرمنشأ مصداقی داشته باشـد. بـه منظـور روشـن تواند ریشۀ معنایی داشته باشد و هم میمی
  :شدن این بیان، توجه به دیدگاه مفسران ضروري است

ذیل آیۀ شریفه هفتـاد سـورة اسـراء  را »رامتک«ن بحث خود در خصوص یشترییم بمفسران قرآن کر
و ذیـل  مفردات راغبتاب کدر  ،لغت ياز نظر معنااند. ردهکمطرح  »لقد کرّمناو«قرآنی  و در توضیح واژة

ه کـاسـت  یاحسان و انعام الهـ يرد به معناین واژه هرگاه صفت خداوند قرار گیا: آمده است »رمک« واژة
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صـفات و  يه به انسان نسبت داده شـود بـه معنـاکو آنگاه ، )41(نمل:  »فَإِنَّ رَبّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ«اظهار شده: 
د یـن صـفت بایـه اانـد کـردهکان یـز بیـن یو البته برخـ شود.می او صادراز ه ک ي استادهیاخالق پسند

ه کـان شـده یـه در قـرآن بکـنیا و. بـه فـرد داد م رایرکـباشد تـا بتـوان نسـبت  داشته يادیز گیبرجست
امـا در ). 429ق، ص1404سبب است (راغب اصفهانی، ن یبه هم شماست، نین شما باتقواتریتررامتکبا

  ن شده است:ییتب یخاص گونهبهموضوع  ی،اصطالح قرآن
تعریـف شـده اسـت. در » مبالغۀ در کرامـت«به معناي » کرّمنا«، واژة مجاز القرآنالف. در کتاب 

نقل شـده، همـین معنـا بیـان گردیـده اسـت  ابن حجر عسقالنیتوسط  عبیدهابوکه از ذیل روایتی 
  .)1381(ر.ك: ابوعبیده معمر بن مثنی، 

به کار رفته است. در توضـیح آیـه  »فضل«به معناي  »کرّم« ة، واژالوجیز فی تفسیر القرآن العزیزدر  .ب
ایشـان بیـان کـرده کـه اتصـاف  ،فتـهار رکـدر قرآن بـه  يرین تعبیه چرا چنک سؤالن یدر خصوص ا و

کـه » امـه... کنتم خیـر« ةمثل واژ هستند؛است که داراي این صفت  به اعتبار افرادي ن صفت یایا یهمگان
و یـا بـدان علـت  هستند،به اعتبار افرادي بیان شده است که داراي صفات امر به معروف و نهی از منکر 

همانند صـورت نیکـو  ؛همگان از آن برخوردارند ،و در نتیجه ها بار معنایی دنیوي دارنداست که این واژه
  ).379، ص1، جق1413داشتن، و یا قدرت بر تسخیر اشیا و یا بعثت انبیا (عاملی، 

در جاي دیگر، ایشان بیان کرده، این تفصیل به عقل، نطق و اعتـدال در خلقـت اسـت (همـان، 
اص مالئکه است. هرچند انبیـا نسـبت بـه ). این برتري در مقایسه با غیر مالئکه و خو210، ص2ج

مالئکه برترند. در نتیجه، به اعتبار جنس مالئکه، برتر و به اعتبـار اسـتفاده از ایـن کرامـت، برخـی 
  ).ها باالتر از مالئکه هستند (همانانسان

به معنـاي عقـل و نطـق تعریـف شـده و » کرّم«، واژة البیان عن کشف معانی القرآن نهجج. در تفسیر 
  .)242، ص3ق، ج1413(شیبانی،  ، در معناي خوردن و آشامیدن بیان گردیده استطبريبه نقل از  سپس

ي اسـو، تکـریم داربه نکات تفسـیري چنـدي اشـاره کـرده اسـت: از یـک القدیرفتح تفسیر د. 
هـاي گونـاگون الهـی، از جملـه شـکل و نحـوة خـوردن، نـوع معنایی عام است و به اعتبار نعمت

گونـه کـه بـه اعتبـار عقـل و نطـق نیـز همینشـود؛ چنانها و ازدواج معنا میوشیدنیها، پخوردنی
شـود. در ادامـه، بـه هاي ظـاهري آنهـا نیـز مطـرح میاست. همچنین به اعتبار مرد و زن و تفاوت

اي معنا کرده اسـت کـه انسـان بـر دیگـران پیـدا را به سلطه» کرامت«توجه داده و  ابن جریرسخن 
گفتـه وجـود هایت، بیان کرده است کـه مـانعی بـراي جمـع کـردن همـۀ مـوارد پیشکند، و درنمی
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عنوان معناي بارز این کرامت اشـاره کـرده؛ زیـرا همـۀ به» عقل«ندارد. نویسندة این کتاب به نعمت 
  .)290، ص3ق، ج1414ها ناشی از وجود عقل است (شوکانی، این توانمندي

تفسیر شده اسـت » جواز رکوب«به » کرامت« ابن العربی احکام القرآندر تفاسیر دیگر، از جمله 
 تفسیر الوجیزهمان نگاه و رویکرد صـاحب  جصاص احکام القرآن). 1218، ص3تا، جعربی، بی(ابن

، بیان شده کـه واو اعراب القرآن الکریم). در تفسیر 31، ص5ق، ج1405را پذیرفته است (جصاص، 
نیـز حـرف تحقیـق اسـت، کـه » قد«قسم محذوف و  در این آیه، حرف قسم است و الم در جواب

خـورم بـه تحقیـق کـه انسـان را تکـریم کـردیم (حمیـدان، شود، و قسم میگونه میمعناي آن این
نقـل کـرده  عبـاس ابننیز روایتی از  انوار التنزیل و اسرار التأویل). در تفسیر 197، ص2ق، ج1425

 کنـد،؛ یعنی دهـان خـود را بـه غـذا نزدیـک میخوردکه گفته است: هر حیوانی غذا را با دهان می
کند، و این همـان کرامـت انسـانی اسـت که انسان غذا را با دست به دهان خود نزدیک میحالیدر

  ).262، ص3ق، ج1418(بیضاوي، 
البحر المحـیط ، کتاب ۀ اقوال را در خود جاي دادههاي تفسیري، آنچه همدر بین کتاب :توان گفتمی

هاي الهی اسـت و مذکور در سیاق بیان نعمت ۀبیان کرده که آی ،در توضیح آیه نویسنده .است فی التفسیر
تمثیلـی دارد. در  ۀموارد بیان شده در ذیـل ایـن آیـه، جنبـ تمامنظر قرار داده و  باالترین نعمت را نیز مد

بـه  ضـحاك ؛توجـه کـرده اسـت »توازن در خلقت«به  عطا. است به اقوال علماي تفسیري پرداخته ،ادامه
محمـد  ؛»حسـن صـورت«بـه  یمان ؛»هاخوردنی«به  زید بن اسلم ؛»تفضیل به عقل«به  ابن عباس ؛»نطق«

 ،و در نهایـت ؛»عقـل«بـه  ابن عطیه ؛»وجود قدرت سلطه«به  ابن جریر ؛»وجود پیامبر مکرم«به  بن کعب
  ).85، ص7ج، ق1420، اندلسیاند (توجه داده »خلقت انسان به دست خود خداوند«برخی به 

توان رسید. داشتن علـم و شـناخت، در میان سخنان مفسران، به جلوة دیگري از تکریم می
)؛ نیکـو 292، ص1ق، ج1416قدرت نطق، و طهارت و پاکی انسان پـس از مـردن (سـیوطی، 

)؛ و عـرض امانـت بـر انسـان 89ص، 5ق، ج1419) (ابـن کثیـر، 4بودن آفرینش انسان (تین: 
  .هاي این سخنان است) از نمونه117، ص15ق، ج1415(آلوسی، 

 حـاکم، از افراد گوناگونی به نقل اقوال پرداخته است. تفسیر الدر المنثور فی تفسیر المأثور
فـی و در کتـاب  فی شـعب االیمـان، و کتاب دالیلدر کتاب  بیهقیو  دیلمی، تاریخدر کتاب 

، نمونۀ این اقوال را تاریخ بغداددر کتاب  بغدادي خطیبو  عساکر ابنو نیز  االسماء و الصفات
  ).193، ص4ق، ج1404اند (سیوطی، ذکر کرده

۱۰        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

چراکـه بـه  ؛، همـان مؤمنـان هسـتند»آدمبنی«، بیان شده است که منظور از لطایف االشاراتدر کتاب 
. و اگـر نیسـتمت غیرمؤمن داراي کرا ،) در نتیجه18: (حج» وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ«تعبیر قرآن، 

سـت کـه ایـن تکـریم ناشـی از رواسـتفاده نشـده بـدان  »مؤمنـون« ةواژاز به کار رفتـه و  »آدمبنی« ةواژ
  ).359، ص2تا، ج(قشیري، بی ستکاري و استحقاق نیطلب

که هم شامل نفـس و هـم بـدن  شدهتري براي کرامت بیان وسیع ة، دایرالغیب مفاتیحدر کتاب تفسیر 
یعنـی نمـو، تولیـد، حـس،  ،است کـه انسـان داراي پـنج قـوه سبباز جهت نفس بدان برتري  شود.می

 ةتر از همه آنکه نفس داراي قـوکه حیوان فقط حس و حرکت دارد و مهمدرحالی ،حرکت و اغتذا است
غـذا خـوردن از  ةلی همچون متوازن بـودن و نحـوعلو بدن نیز به ، عقل است و از روح الهی برخوردار

  ).373، ص21، جق1420(رازي،  ت برتر استدیگر موجودا
مصـادیق عنوان بـه اقـوال را ۀطوالنی دارند و همـ یبحث ،نیز در ذیل این آیه عالمه طباطبائیمرحوم 

اسـاس  عاقلـه اسـت. بـر ةقوسبب ی بهانسان کرامت :و معتقدند دانسته »رامتک«ف یکرامت انسانی و تعر
د و بـه تبـع آن نیـز داراي امکانـات و گیـرانسان صورت مـی این توانایی است که سایر کارها نیز توسط

  .)165، ص13، جق1417ی، ئاختیاراتی شده است (طباطبا
بر عنصر اختصاصـی انسـان داللـت  »کرامت« ةواژ :معتقد است ،گفتهاقوال پیش ۀهم ضمن رد ایشان

کنـد کـه الهی اشاره میها و مواهب به نعمت »تفضل« است و واژة» قدرت تعقل و اندیشه«دارد که همان 
 ،جـهیدر نت .شود (همـان)ولی انسان از نظر کمی و کیفی بیش از آنها متمتع می ،همگان از آن برخوردارند

ه کـچرانیسـت؛  دور يلغـو ين معنا البته از معنـایااست.  شهیاز قدرت اند يمندهبهر يبه معنا »رامتک«
  .ان به انسان نسبت دادتومی هکاست  ین صفت مثبتیاز عقل باالتر يمندهبهر

آید ناظر بر یک موقعیـت ویـژه باید گفت: آنچه از سخنان مفسران به دست میدر مجموع، 
نیز در همین معناست. این ویژگی منحصر به انسان اسـت. ویژگـی » کرامت«در انسان است و 

توانـایی «به معناي » کرامت«اختصاصی انسان را باید در قدرت نطق او تعریف کرد و بنابراین، 
هاي خاص خـود، از جایگـاه بـاالیی سبب ویژگیاست. این نعمت به» فکر کردن و اندیشیدن
مند شدن از آن منوط به تحصیل شـرایط اسـت، ولـی در عـین حـال، هبرخوردار است که بهر

خداوند تبارك و تعالی آن را در اختیار انسان قرار داده اسـت کـه از رهگـذر، لطـف الهـی و 
مندي از این توان نیز استحقاقی وجود نـدارد و گرفته است. در خصوص بهرهعنایت او شکل 

سو، و تواند معنا داشته باشد عنایت و تفضل الهی است. بنابراین، نبود استحقاق از یکآنچه می
  .است» کرم«بخش واژة اعطاي لطف از سوي دیگر، هویت



   ۱۱ هاي قرآنيمعنا و مبناشناسي كرامت انساني با نگاهي بر كرامت سياسي در آموزه

  مبناشناسي كرامت
رامـت کدر رابطـه بـا  سؤالینون کا، ان شدیب یانسان »رامتک«ی و اصطالح يلغو يبا لحاظ آنچه در معنا

ه رامـت دادکو بـه او  کـردهانسـان  بـه یتیعنـا چنین ییخداوند بر چه اساس و مبنا :مطرح است یانسان
بـا اسـتناد  ی،و علوم اجتماع یو قرآن يریعلوم تفس مراجعه به سخنان فقها و اندیشمندان حوزةبا  است؟

  است: شده انیب گونیاگون یبانم، میرکات قرآن یبه آ

  بت و انس با پروردگاركرامت و مصاحالف. 

دگـار رذاتی انسان ناشی از نیاز انسان به مصاحبت و انـس بـا پرو کرامتِ :گفته شده است ،بر این اساس
شـناخت برخـوردار بـودن از  از خداوند است و مقدمۀدرست است. اساس چنین انسی وجود شناخت 

 بـه حضـرت داود :که همان قدرت تعقل و تفکر است. در روایتی بیان شده اسـت ،اسباب و لوازم آن
  »غـرور را رهـا کنیـد و بـه کرامـت و مصـاحبت و انـس بـا مـن روي آوریـد ،اي زمینیـان« :وحی شد

  .)222ص، 2ج، 1377ي، شهرير ي(محمد

  ب. كرامت و قداست

ن به خویش را پذیرفته و با عبارت صراحت، انتساب انساانسان منسوب به خداوند است و خداوند به
رو، نوعی قداست براي انسان حاصل شـده بر آن مهر تأیید زده است. ازاین» نفخت فیه من روحی«

تـوان بـه است. الزمۀ وجود رابطۀ مزبور برخوردار شدن از تناسب است که بـدون وجـود آن، نمی
فظ تناسب، ضروري است ابزار آن نیز حقیقت ارتباط معتقد بود. از این نظر و در راستاي ایجاد و ح

ترین ابزار در این رابطه، توان درك وجود رابطۀ بین انسان و خداوند در اختیار انسان قرار گیرد. اصلی
منظور تحقق این معنا، وجود ابزار اندیشه و تعقل ضروري و مهم انتساب خویش به خداوند است. به

ة انتساب انسان به خـالق خـود، معنـاي روشـنی از است. بدیهی است عدم توجه به جایگاه و نحو
  .دهد و شبیه انجام نوعی کار عبث و بیهوده استاهللا بودن به دست نمیخلیفۀ

  مندي از نعمتهج. كرامت و بهر

دست مـی آمـد کـه ویژه آنچه در تفاسیر عامه بیان شده است، این معنا بهبا لحاظ اقوال مفسران، به
هـا، و سـایر ها، خوردنیکریم شده است. این کرامـت در نـوع پوشـیدنیانسان به علل گوناگونی ت

گفته در جایی که عنصـر هاي پیشها بیان شده است. نکتۀ مهم آنکه استفادة مناسب از نعمتنمونه
گري عقـل و دارد. بدون توجـه بـه جلـوه» عقل و اندیشه«آفرین است، نیاز به عنصر نقش» اختیار«

۱۲        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

تـوان بـه توان از نعمت اسـتفاده کـرد و یـا نمیو اندیشه در انسان، یا نمی قدرت آن بر ایجاد تفکر
  ).258، ص7تا، جارزش و جایگاه نعمت الهی توجه نمود (مرکز تحقیقات حج، بی

هـاي خداونـد کفـر ورزیـده و مسـیر قرآن کریم در آیات متعدد، درمقابل کسانی که بـه نعمت
سـورة حـج نیـز  18). در آیـۀ 80کـار گرفتـه اسـت (مائـده:  اند، ادبیاتی تند بهانحرافی را برگزیده

که را خداوند تحقیر کند، کرامتی نـدارد. در آیـۀ  ؛ و آن»وَ مَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ«فرماید: می
  .چهل و هفتم سورة انعام نیز به همین معنا اشاره شده است

  ، همدلي و همگراييكرامتد. 

قرآن بـر  گوناگونها از اصول مهم شریعت اسالمی است. در آیات وحدت بین انسان و» همگرایی«اصل 
 53 ۀدر نامـ .)64: عمـرانتأکید شده است (آل ،حتی بین اهل کتاب ،این اصل و دوري از اختالف و نزاع

حفـظ کرامـت انسـانی و . انـدگوشـزد کرده مالـک اشـتربـه  ایـن حقیقـت را امام علینیز  البالغهنهج
تـوان انتظـار نمـی ،ن تفکـر و اندیشـهواست. بد »عقل«گیري صلح و آرامش در گرو وجود عنصر شکل

 ۀ. آنچه حضـرت در خطبـنگرددها مورد تعدي و تجاوز واقع داشت حرمت افراد شکسته نشود و حریم
 ،اسـت. در هـر حـال »کرامت انسانی«ند ناشی از عنصر اهانبار مطرح کرد شهر و در خصوص داستان 27
کـه خداونـد بـه رسـم امانـت در  ،هاي عقل و بدون توجه به خـرد انسـانیديمنمندي از توانهون بهربد

  .)218، ص7، جتا، بیمرکز تحقیقات حجسخن گفت ( »کرامت«توان از اختیار او قرار داده است، نمی
بـل فهـم . این معنا و حقیقت قانیستپذیر مندي از عنصر عقل امکانبدون بهره انسانی تحقق زندگی

، دنمـوداراي تمـدن را مطـرح  ۀپیشرفته صحبت کـرد و یـا یـک جامعـ ۀتوان از یک جامعاست که نمی
  ها وجود دارد.دريها و پردهها، هنجارشکنیشکنیها، حرمتکه در آن انواع نزاعحالیدر

  . كرامت و آزاد بودن ه

او به انجـام رفتـار خاصـی و در عـین آزاد بودن انسان در انجام اعمال و رفتارهاي خویش و عدم اجبار 
بر این اساس، افـراد در انجـام تکـالیف و  .)256: هاي قطعی الهی است (بقرهمکلف بودن از سنت ،حال

بایـد  ،هرچنـد در اثـر سـوء اسـتفاده از ایـن آزادي ،از اختیار فیزیکـی برخوردارنـد ،هاي خودمسئولیت
). البته قـرآن کـریم در خصـوص ایـن نـوع 76ص ،1380، (مصباح پاسخگوي رفتارهاي خود نیز باشند

دهد کـه اینهـا هـیچ ضـرري را دلداري می ایشانشد، می خاطر پیامبرط، که موجب آزردهرفتارهاي غل
  .)176 :رسانند (آل عمرانبلکه به خودشان لطمه و آزار می ،زنندبه خداوند نمی

اي آزاد شـده نسـبت داده؛ چـون خانـه نیز» اهللابیت«را خداوند به » کرامت«در همین معنا، واژة 



   ۱۳ هاي قرآنيمعنا و مبناشناسي كرامت انساني با نگاهي بر كرامت سياسي در آموزه

رو که خداوند بر آفرینش انسان بـه صـورت ). ازآن373ص، 2ق، ج1404است (حسینی جرجانی، 
موجود مختار نظر داشته، ضروري است که او از آزادي عمل برخـوردار باشـد، وگرنـه بـدون ایـن 

کـریم شـده، یعنـی از روي، انسـان تگشـت. بـدینآفرینش و خلقت محقق نمی نوع آزادي، هدف
هاي سیاسـی زیـاد خـود را نشـان آزادي عمل برخوردار گشته است. این معنـا امـروزه در اندیشـه

  ).85، ص1380 دهد (مصباح،می
اند: حفظ کرامت انسانی همۀ شهروندان، حتـی مخالفـان سیاسـی بر این مبنا، برخی معتقد شده

مسلمان در این زمینـه فرقـی ندارنـد و و غیر مسلمان توان گفت:به آزادي داشتن آنهاست، بلکه می
ــدارد (منتظــري،  ــه نقشــی ن ــن زمین ــده در ای ــاوت عقی ــن77، ص1387تف رو، اندیشــیدن و ). ازای

که ایمان دارد در جـایی از حقـوق بیشـتري مندي از منابع طبیعی حق همگان است، هرچند آنبهره
  .برخوردار خواهد شد

نظـر قـرار گرفتـه اسـت (جعفـري،  نی حقوق بشـر اسـالمی مـدجها ۀاعالمی 7و  6 ةاین مبنا در ماد
پـذیرش کرامـت بـر اسـاس  و آزادي انسان و البته مسئول بودن او را در برابر خداوند )165، صق1419

  اند.انسانی لحاظ کرده
به سه معنا توجـه داده شـده کـه یکـی از آنهـا  »کرامت«در خصوص  فیض کاشانی رسائلدر کتاب 

  .)44، ص1، جق1426) (استرآبادي، 10: (بلد است نانسا »آزادي عمل«

  . كرامت و آفرينشو

به معناي فطـرت بـه کـار رفتـه اسـت (مجلسـی، » آفرینش«و » کرامت«، لوامع صاحبقرانیدر کتاب 
). بر این اساس، آفرینش انسان مساوي با کرامت اوسـت. خداونـد دو اقـدام 115، ص1ق، ج1414

هد: یا او را از عدم به مرز وجود نیاورد که مخالف بـا کرامـت وي توانست انجام ددربارة انسان می
اسـت. ایـن آفـرینش » کرامت انسانی«یا کاري را که اکنون انجام داده است صورت دهد که همان  بود، و

  .کنـد (همـان)می برتـرمندي از قابلیت و اسـتعدادهاي عظیمـی اسـت کـه او را از مالئکـه همراه با بهره
، به نحوة »کرامت«نیز این احتمال داده شده است. ایشان در یکی از معانی  شانیفیض کادر کلمات 

ــود از توانایی ــن موج ــه ای ــه داده و اینک ــان توج ــرینش انس ــی بهرهآف ــاي خاص ــته ــد اس   من
  .)64، ص1ق، رساله اول، ج 1429فیض کاشانی، (

رامـت انسـانی چیـزي مند شدن او از روح الهی است، کرو که آفرینش انسان همراه با بهرهازآن
  .نش او با وصف برخورداري از روح الهی نیستیجداي از آفر

۱۴        ۱۳۹۳، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

سبب آن نیز بـه خـود تبریـک گفتـه اسـت این نحوة آفرینش نزد خداوند، داراي ارزش خاصی است و به
) و این حاکی از جایگاه انسان نزد خداوند و قدر و منزلتـی اسـت کـه نصـیب او شـده و درواقـع، 14(مؤمن: 
ـاب » رامت انسانیک«همان  است که خداوند به انسان اعطا کرده. وجود چنین کرامتی موجـب شـرافت در انتس

  ).93، ص1371اهللا به خداوند نیز این معنا وجود دارد (حسینی، که در انتساب بیتگشته است؛ چنان

  كرامت و رفتارهاي انسانيز. 

تـوان بـا او رفتـار اسـت کـه نمیاي گونـهدر این معنا، سخن بر سـر آن اسـت کـه شـأن انسـان به
غیرکریمانه داشت و بر این مبنا، خداوند نیز چنین کرده و انسان را به زیور کرامـت آراسـته اسـت. 
در یک عنوان کلی، بیان شده که هر نوع رفتـار تحقیرآمیـز یـا غیرانسـانی ممنـوع اسـت. اقتضـاي 

ود نداشته باشـد. در برخـی از اسـناد ها وجکرامت آن است که این نوع رفتارها در برخورد با انسان
اي ، ازجمله شـکنجه توجـه شـده و اعالمیـه»انسانیممنوعیت رفتارهاي غیر«جهانی نیز به موضوع 

  نیز با همین عنوان تصویب شده است.
اعالمیۀ سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از همۀ افـراد در برابـر شـکنجه و سـایر رفتارهـا یـا 

» شکنجه«اي است که بیانگر شمول تعریف گونه) به1975انسانی و تحقیرکننده (هاي ظالمانۀ غیرمجازات
هاي قـانونی بـه ) با مجازات1984هاي قانونی هم هست. البته کنوانسیون منع شکنجه (نسبت به مجازات

  پذیر است.صورت مبهم برخورد کرده که چنین ادبیاتی تنها با این معنا از کرامت توجیه
مندي از توان عقلی و توان اندیشیدن مـانعی اسـت در برابـر اعمـال رفتارهـاي هرهبر این مبنا، ب

منـدي از غیرانسانی و تحقیرکننده و کرامت الهی نیـز بـر ایـن اسـاس معناپـذیر اسـت. بـدون بهره
تــوان از وجــود چنــین ، نمی»عــدالت«شــهري و بــدون درك معنــاي اي آرمانفکــري بلنــد و ایــده

  .ون ماندرفتارهایی در جامعه مص

  . كرامت و تقواح

خداوند از انسـان انتظـار برخـورداري از تقـوا و داشـتن روح پرهیزگـاري دارد. تحقـق ایـن مهـم 
نیازمند تعقل و اندیشه است. خداوند در راستاي هدف آفرینش، بـر مبنـاي نظـام احسـن و مبتنـی 

ه اسـت. ایـن کرامـت بر حکمت بالغۀ خویش، نوع افراد بشر و آحاد جامعۀ انسانی را تکـریم کـرد
منـد شـدن از مندي از نیروي دانش است. هدف آفرینش در نظام انسانی ـ الهـی اسـالم، بهرهبهره

شـود کـه خداونـد اي می). در این معنا، تقوا اساس و پایـه109، ص1386تقواست (جوادي آملی، 
عقـل، بـر اسـاس  گـرانسبب آن احترام ویژه کرده است. در پرتو این تقوا، احترام بـه دیانسان را به
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). بـر ایـن مبنـا، کرامـت و مقـدم 54، ص1385دهـد (اسـحاقی، دانش و شرافت، خود را نشان می
در  داشتن دیگران بر خود مصداق دیگر تقوا و برخاسـته از کرامـت انسـانی اسـت. امـام صـادق

فـاوت ). نفـی عوامـل ت235، ص12، ج1367به این نکته توجه دادند (قاضی،  شقیق بلخیپاسخ به 
). عبــادت ریشــه در کرامــت 414، ص1، ج1387و تبعــیض مصــداق دیگــر تقواســت (رضــوانی، 

کنـد. منظور رسـیدن بـه تقـوا تـالش میداشتن کرامت، به انجام عبادت، بهبر اساس  انسانی دارد و
را که تحقق خداترسی است، بایـد محـور دیگـر ایـن » انا هللا و انا الیه راجعون«خدامحوري و تفکر 

). بندگی خداونـد ناشـی از کرامـت اسـت کـه حـدیث امـام 44، ص1378دانست (یمانی،  کرامت
ارزش را بایـد بـر ایـن اعتنا بودن به کارهاي پست و رذیل، و گذشتن از امور کمبی بارةدر سجاد

 »کرامت حقیقـی«از این نوع کرامت با تعبیر  عالمه طباطبائی). 135، ص1371مبنا دانست (حسنی، 
  .)327، ص18ق، ج1407ت (طباطبائی، یاد کرده اس

فـرق » کرامـت ذاتـی«و » کرامـت ارزشـی«بندي کلـی، بایـد بـین رسد در یک جمعبه نظر می
ناشی از تقـوا و تقـوا ناشـی از وجـود تفکـر و اندیشـه و تعقـل اسـت. » کرامت ارزشی«گذاشت. 

اد سورة اسراء و آیـۀ گیري کرامت ارزشی کرامت ذاتی است. جمع بین آیۀ هفتبنابراین، مبناي شکل
گونه بیان کرد که خداوند با اعطاي عقل بـه انسـان، او را احتـرام توان ایندوازده سورة حدید را می

کرد و براي او در آفرینش جایگاه خاصی در نظر گرفت. این همان معنایی است کـه در کـالم امـام 
هاي پنهان شـدة عقـل نمنديبیان شده است. حضرت فرمودند: پیامبران مبعوث شدند تا توا علی

اما انتظار خداوند در مقابل، استفادة مطلوب توسط انسان است ). 1 البالغه، خرا آشکار سازند (نهج
گیري کلی آموزهاي الهی در ایـن زمینـه و بر این مطالبه در سورة حجرات تأکید شده است. جهت

اجتمـاعی توسـط خداونـد بـا  هـاي فـردي وقابل فهم است و بر این اساس، پذیرش تمـام فعالیت
گره خورده است؛ چراکه حرکت نکردن بر محور تقوا به معنـاي پاسـخ نـدادن بـه » تقوا«محوریت 

  .مطالبۀ خداوند در اعطاي نعمت عقل و استفاده از آن است
آید که دیدگاه واحـدي در ایـن زمینـه با لحاظ آنچه در خصوص معنا و مبنا مطرح شد، به دست می

تـوان هـم معنـاي الجمـع ندارنـد و میمانعـۀ گفتـه حالـتهرچند همۀ معانی و مبانی پیشوجود ندارد، 
توانـد در نظـر قـرار داد. دالیـل گونـاگونی می اي براي کرامت انسانی و هم مبانی متعدي را مـدهدگستر

آفـرین باشـد، در عـین حـال کـه یـک اعطاي این ویژگی به انسان از سوي خداوند تبارك و تعالی نقش
تر است. اگر عنصر عقل و نقش آن از زندگی بشري حذف شـود سـایر مـوارد عامل در این زمینه کلیدي
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گیـرد. ساز نیست. بر این اساس، مسئولیت انسان نیز شکل میبیان شده براي کرامت، براي انسان موقعیت
بـرداري مناسـب و مند شدن از یک نعمت بزرگ الهی اقتضاي اسـتفاده از آن را دارد و چنانچـه بهرهبهره

تـوان در خصـوص چنـین اتفـاقی سـؤال کـرد. آیـات قرآنـی در مـوارد کامل از آن صورت نگیـرد، می
  ).24اند (صافات: در برابر نعمت مذکور توجه داده» پاسخگو بودن انسان«گوناگون، به مسئلۀ 
را شـکل  هـاي متفـاوتیاي شـکل گرفتـه کـه ابعـاد و حوزهگونهبهدر انسان  »کرامت«وجود صفت 

کـه همگـان در آن شـریک هسـتند و از آن  ،»کرامت ذاتی«به  ،بندي کلیدهد. این ابعاد در یک تقسیممی
اعـم از دنیـوي و اخـروي و  ،هـاي اجتمـاعیکه تنها با تعهد بـه ارزش ،»کرامت ارزشی«و  ،برخوردارند

ذاتـی  ۀه با تکیـه بـر سـرمایچنانچه افراد جامع ،روشود. ازاینآید، تقسیم میفردي و جمعی به دست می
در دنیـا و آخـرت  گونـاگونیبه آثار وجـودي  ،کرامت ارزشی بپردازند ۀخویش و استفاده از آن به توسع

کرامت ذاتی را به چالش بکشند مستحق مـذمت و مجـازات  ،رسند و چنانچه با عمل و رفتار خویشمی
صالح توجـه  يهاومت انسانکر قالب حد ی،اسیدر تحقق نظام س یرامت ارزشکتوان به نقش می .هستند

تعـابیر انـد. ردهکت کـحر یپاسخ بـه خواسـت الهـ جهته از نعمت عقل در کهستند  یسانکنان یا .ردک
ن هدف را دنبال کردند، قابل توجه است. ایـن تعـابیر یهایی که اها و امتافراد، گروه خصوصقرآنی در 

  گفته است.هاي پیشناشی از تعهد به ارزش ،گرفته در انسانهاي وجودي شکلحاکی از واقعیت

  يفقه ةشيرامت و اند. كط

نظـر قـرار گرفتـه اسـت، هرچنـد آنـان در ایـن  پذیرش کرامت ذاتی و ارزشی توسط فقها نیز مـد
شود ذکـر اقـوال اند. آنچه در این قسمت بیان میزمینه، جداي از نگاه مفسران قرآنی حرکت نکرده

  :نیازمند بحث دیگري است است، هرچند بررسی آنها خود
در بحـث طهـارت متوفـاي مسـلمانان و  شیخ انصـاري. نجاست و یا طهارت جسم مرده: الف

توان به طهارت آنهـا قایـل کافر به این مسئله توجه کرده و گفته است: بر مبناي کرامت انسانی، می
ه توجـه داده اسـت کـه شد؛ زیرا تکریم انسانی اقتضاي طهارت را دارد. ولی در ادامه، به ایـن نکتـ

که برخی بـه نجاسـت آن دسـته چنان امامیه به نجاست غیر اهل کتاب معتقدند؛ مخفی نماند فقهاي
در ). 212، ص1ج ق،1410اند معتقدنـد (انصـاري، هاي مسلمانی که به کفـر محکـوم نشـدهاز فرقه

بـه اقتضـاي کرامـت  بیان شده است کـه الطهارهو در بخش کتاب  فقه الشیعههمین زمینه، در کتاب 
انسانی، اعتقاد به پاکی ذاتی انسان است و تفاوتی نیز بـین مـرده و زنـده وجـود نـدارد؛ زیـرا ایـن 

). نویسـنده در 86، ص3ق، ج1418حکم الزمۀ پذیرش و اعتقاد به کرامت انسـانی اسـت (خـوئی، 
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بنـابراین، ». تهم المعنویـهانما المشرکون نجس، فالمراد نجاسـ«اما قوله تعالی: «است:  ادامه بیان کرده
  .نجاست مشرکان نجاست معنوي است، نه ظاهري

بیان شده است که مشهور در بیان اهل سنت، قول به طهارت مطلـق کفـار  قواعد الخصیصهدر کتاب 
  پذیرش کرامت انسانی است. که این الزمۀچرا ؛)6، ص1، جق1419است (جزیري و همکاران، 

نبـود یـک نظـام  انـد؛ زیـراپذیرفتهمت انسانی، وجـود نظـام قضـایی را برخی از فقها با استناد به کرا
میز اختالف دست پیـدا کـرد نـوعی تـوهین بـه آآن به حل و فصل مسالمتبر اساس  که بتوان ،دادرسی

البتـه ایـن اسـتدالل اختصـاص بـه نظـام  .)6، ص1، جق1401انسان و خالف کرامت است (گلپایگانی، 
  قرار گیرد. مطمح نظرهاي اجتماعی تمام حوزه تواند درقضایی ندارد و می

  . كرامت و ضرورت اقدامات اقتصاديي

منظور رفـع محرومیـت و کـاهش شـکاف در کالم برخی فقها، بین کرامت و اقدامات مثبت اقتصادي به
و لقـد «). در این زمینه، با استناد به آیۀ شریفه 151ق، ص1419طبقاتی رابطه برقرار شده است (جعفري، 

باره، ممنوعیت اضرار به دیگران نیـز ، به ضرورت انجام اقدامات اقتصادي توجه شده است. در این»منارّک
لحاظ شده است. البته هر اقدام دیگري که به حقوق افراد لطمه وارد کند نیز ممنوع شـمرده شـده اسـت 

سازد، بـه منزلـۀ حقق میها را م). در برابر، انجام هر کاري که سعادت دنیا و آخرت انسان153(همان، ص
تکریم آنهاست و به حکم آیۀ شریفه، احترام به آنان الزم است. نفی فقر و محرومیت بر ایـن مبنـا، یکـی 

پذیر بـه عمـل آورد تحقـق کرامـت از تکالیف دولت است. هر اقدام حمایتی که دولت از اقشـار آسـیب
کسـب و کـار آنهـا خـالف کرامـت ها نسبت به وضع معیشت و فضـاي تفاوتی دولتانسانی است. بی

هاي اسالمی، توجه به این نیز جزو وظایف حاکمیت تعریف شده اسـت. ایجـاد رو، در آموزهاست. ازاین
با نگاه به کرامت انسـانی، قابـل فهـم اسـت.  عدالت اقتصادي و فقرزدایی در اندیشۀ سیاسی امام علی

داننـد کـه ناشـی از از شکاف عظیم طبقـاتی میاي هاي فراوان و گزاف را نشانهرو، حضرت ثروتازاین
). توزیـع 3 البالغه، خهاست و رسالت مقابله با آن بر دوش حاکم جامعه است (نهجتضییق حقوق انسان

هاي آن را جـزو رسـالت عادالنۀ درآمدها به منظور زدودن استخفاف مالی یک وظیفه است و امام علی
  .)105 البالغه، خدانند (نهجحکام می

  . كرامت و تعامالت اجتماعيك

مند شدن از حقوق بشري و حقـوق در کلمات فقها به ابعاد گوناگونی از کرامت توجه شده است. در بهره
است. » برداريبهره«اجتماعی، به مبنا بودن کرامت توجه شده است و اینکه الزمۀ وجود چنین کرامتی حق 
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ق، 1419نظر قرار گرفته است (جعفري،  دان این حوزه، مدحرمت ایذا و آزار دیگران نیز در کالم اندیشمن
رو کـه خداونـد بـا قسـم، از هاي اخالقی است و ازآنرو که اسالم دین اخالق و مکرمت). ازآن153ص

  توان در مناسبات اجتماعی، رفتاري خالف کرامت انسانی داشت.کرامت انسانی یاد کرده، پس نمی
استحباب تقلیـب و سـالم دادن بـر مـادر و تـوفیر طفـل و بیـان احترام گذاشتن به دیگران همچون 

از قلمرو کرامت انسانی را نشـان دیگري  هاينمونههاي او و حرمت استسالم در برابر استعمار نیز خوبی
کرامـت  مبتنـی بـرپذیرش حقوق طبیعی بـراي انسـان  .)62، ص1ق، ج1428شیرازي حسینی، هد (دمی

گسـترش پیـدا  »آیـات االحکـام« ) کـه در نتیجـۀ112، ص52تـا، ج، بیجمعی از مؤلفان( اوستانسانی 
در خصوص ایـن  سید مرتضیاي توجه داده شده که توسط به رساله ،تاریخ فقه و فقهاءکند. در کتاب می

  ).168، صق1421(گرجی،  اشاره کرده استف شده و به برخی از این مسائل یآیه تصن

  ديگر مظاهر كرامت ل.

ها از حوصـلۀ دي در کالم فقها به کرامت استناد داده شده است. بیان همۀ این نمونههاي متعدنمونه
تـوان بـه آنهـا هایی کـه میترین نمونهشود. مهمتحقیق خارج است و تنها به عناوین آنها بسنده می

 ت)؛ نپرداختن زکـا466، ص19تا، جاند از: حجاب و کرامت انسانی (مطهري، بیاشاره کرد عبارت
رفاه انسانی و آسایش و کرامـت )؛ 299ص، 6، جق1409بهره بودن از کرامت انسانی (صدوق، و بی

)؛ 153انسـانی (همـان، صر)؛ ممنوعیت شکنجه و هر نـوع رفتـار غی151ق، ص1419او (جعفري، 
)؛ 432،ص 1ق، ج1425عنوان رفتاري خالف کرامت انسـانی (فاضـل لنکرانـی، اذیت و آزار زن به

عنوان رفتـاري خـالف خالف حقوق بشر در جنگ، همانند مثله کردن افراد بـه ممنوعیت رفتارهاي
)؛ اجتنـاب از آالت لهـو و لعـب در 421-59، ص2، جق1428کرامت انسانی (جمعی از محققـین، 

ق)؛ و انفاق و رعایـت شـرافت انسـانی 1417جهت رعایت کرامت انسانی(ر.ك: صافی گلپایگانی، 
  ق).1428افراد (ر.ك: خراسانی، عنوان اعمالی در جهت کرامت به

منـدي از کرامـت انسـانی در دهندة ضـرورت بهرهنگاهی به آنچه از کالم فقها بیان شـد، نشـان
توانـد مصـادیقی از کرامـت بـه معنـاي مندي از درك عقلی است، و موارد بیان شده میمعناي بهره

  گفته باشد.پیش
در کتـاب  عالمـه مجلسـیزیاد استناد شده است.  در حوزة مناسبات اخالقی نیز به آیۀ شریفۀ مزبور

» جوامع آداب االکل«و باب هفدهم، » االکل الدعا عند«، باب یازدهم از ابواب 63 لد، جبحار االنوارشریف 
چنـدین روایـات نـاظر بـه بحـث » اعمال روز غـدیر«باب چهارم در خصوص  59و  51 ؛83و نیز جلد 
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دهد و انجام این امور در راستاي کرامت بات اخالقی را شکل میاند که همگی حوزة مناسآورده» کرامت«
به این آیـه شـریفه  عالمه مجلسی)، نیز 5ص، 1(ج لوامع صاحبقرانیانسانی تعریف شده است. در کتاب 

ترین مصادیق کرامـت انسـانی در ایـن باب العجب) مهم؛ 314ص، 9، (جکافیتذکر داده است. در شرح 
م انسان، خلق شدن با عنایت ویژة خداوند و تزکیۀ انسان بیان شده و در کتـاب حوزه، همچون تعظیم مقا

نظر قرار داده  مد ، کرامت انسانی را در یک معناي گستردة اخالقیالمهذب البارع فی شرح المختصر المنافع
در معنـاي » کرامـت«ها اثبـاتگر آن اسـت کـه ). مالحظۀ همه نمونـه158، ص3ق، ج1407است (حلی، 

است و هر رفتار فردي و اجتماعی، که در جهت استفاده از عقل نباشد، خالف » مندي از درك عقلیبهره«
  دهد. آید. این معنا اساس و پایۀ کرامت سیاسی را نیز تشکیل میشمار میکرامت انسانی به

  م. كرامت سياسي

 ،. از نگـاه اندیشـمندانمطرح کـرد »کرامت سیاسی«هاي کرامت را باید در قلمرو ترین حوزهیکی از مهم
 ،ي مـردمگونـاگونی دارد. احتـرام گذاشـتن بـه رأتعامالت سیاسی ابعاد  حوزة رعایت کرامت انسانی در

 زمینـهدیگـر در ایـن  هاينمونـهبنـدي و مشارکت سیاسی مردم، پذیرش انتقادات، دوري از باند و جناح
ششـم  و هـم در پایـۀ هـم در مقدمـهن اساسی جمهوري اسالمی ایـران نیـز، تعریف شده است. در قانو
آزادي و اختیـار انسـان در «اصـل  ،واقعه کرامت انسانی توجه شده است. درب ،اعتقادي این نظام اسالمی

، 1ق، ج1421لهـی اوسـت (عمیـد زنجـانی، اخلیفـۀتجلی کرامت انسانی و مقتضـاي  »مناسبات سیاسی
بـراي برخـوردار شـدن از یـک نظـام حقوق ناشی از کرامـت انسـانی و تـالش  تماممراعات  .)253ص

، 2دهـد (همـان، جسیاسی مطلوب، بخشی مهم از باب سیاسی یک جامعه بر مبناي کرامت را شـکل می
تعیـین  حـق اعتـراف صـریح بـه کرامـت انسـانی و پـذیرش ،الملل در اسـالمبنیاد روابط بین). 128ص

  .)200، ص3سرنوشت بر این اصل بنا شده است (همان، ج
عنوان ی بـهاسـیس و یاجتماع ردار شدن از یک زندگی شرافتمندانۀبرخو ،اسبات سیاسیکرامت در من

). 149، صق1419دهـد (جعفـري، نشـان می زمینـهاسـت کـه مسـئولیت دولـت را در ایـن  حـق یک
توجه به کرامت انسـانی اسـت (همـان، سبب به زا در یک نظام سیاسیبار و ذلتممنوعیت رفتار قساوت

کـه در یـک  ،همچون خـوراك، پوشـاك و مسـکنی ن زندگیبه الزامات ا ،دیگراندر سخنان  .)153ص
  .)433، ص1، جق1425 ،لنکرانیتوجه داده شده ( ،زندگی آبرومندانه الزم است

اي ترسیم شده است. این نگاه به صورت ویژه ها در نگاه امام علیتحقق کرامت سیاسی براي انسان
ت. احترام به حقوق شهروندان و اهتمام به خـدمت بـه آنهـا رهـاورد بدیلی نیز هسداراي آثار رفتاري بی
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انصافی و ضرورت توجه به انصاف با مردم هاي بیکرامت سیاسی در سخنان ایشان است. شکستن ریشه
  ).379، ص1377(دلشاد تهرانی،  دهددر تمام امور، مبناي غیرقابل تردید کرامت انسانی را شکل می

یاسی و به تعبیر دیگر، شناسایی و تضـمین حقـوق شـهروندي را در ترین اصول کرامت سمهم
توان در موضوعات ذیـل ذکـر کـرد: ماهیـت نظـام سیاسـی و حکومـت در می سخنان امام علی

اسالم، اصل خدمتگزار بودن به مردم، اصل ممنوعیت فاصله گرفتن از مردم، اصـل ایجـاد امنیـت و 
روي، اصـل نظـم و رفـق و مـدارا، اصـل میانـهاقامۀ حق، اصل سـعۀ صـدر، اصـل عـدالت، اصـل 

زدگی در امـور، اصـل مشـورت و بندي به عهد و پیمـان، اصـل پرهیـز از شـتابانضباط، اصل پاي
ها منظور پیشرفت جامعه. همـۀ ایـن نمونـهپذیري مردم، و اصل فضاسازي رقابت سالم بهمشارکت

  نشانگر وجود کرامت سیاسی در جامعه است.
هاي دینی و مجریان متعهـد بـه مین کرامت سیاسی وجود یک نظام برخاسته از آموزهبر این مبنا، تض

گیري مـنش تحقق کرامت انسانی با رویکرد سیاسی به شـکل زمینه،دهد. در این ها را شکل میاین آموزه
ن در صـیانت از کرامـت شـهروندي و کرامـت بنـدي مسـئوالگردد. تعهـد و پايداران برمیسیاسی زمام

  .  استی عامل تضمین این کرامت انسان
 32انـد. ایشـان در خطبـۀ اي بیـان کردهکار تربیتی ویژهبراي تحقق چنین کرامتی، راه حضرت علی

کاه و گیاه  فرمایند: دنیا در چشم ما، از پرکنند، می، پس از آنکه مردم را به چهار دسته تقسیم میالبالغهنهج
ان پند گیرید، پیش از آنکه آیندگان از شما پنـد گیرنـد. دنیـاي تر است. از گذشتگارزشخشکیده هم بی

  ).32 البالغه، خمذمت شده را از خود دور کنید؛ چراکه دنیا افرادي را که شیفتۀ او بودند، طرد کرد (نهج
دهـد کـارگزاران و نگاهی به جمالت و سخنان بیان شده در این کالم نورانی و زیبـا، نشـان می

کـه بـراي بـه دسـت توانند حقوق مردم را تضـمین کننـد. آنن رویکرد و نگاه میحاکمان تنها با ای
توانـد بـراي آوردن دنیا، نگاه ابزاري به مردم دارد هرچند خود را در لبـاس زهـد نشـان دهـد، نمی

که رفتار حاکمان پیشین او را به پند و اندرز نکشاند و به نـوع تحقق کرامت سیاسی قدم بردارد. آن
ملکرد آنها توجه نداشته باشد، دیر یا زود خود محل عبـرت دیگـران واقـع خواهـد شـد. رفتار و ع

روي، اگر هدف اصلی در قدرت سیاسی تحقق رضـایت خداونـد باشـد محـور زنـدگی بایـد بدین
  .هاي آنآخرت قرآنی باشد و آثار آن در کوچک دیدن دنیا و ارزش

تی این است که از ابتدا، با زهد و صالح و درس«در حدیثی فرمودند:  رسول مکرم اسالم
اعراض از دنیاخواهی و یقین به غیب همـراه باشـد، و هالکـت و نـابودي آن نیـز در بخـل و 

  ).189ق، ص1400(صدوق، » آرزوست
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از سوي دیگر، این نکته قابل اثبات است که اقتضاي حفظ کرامت انسانی حضور افراد در تعیین 
پذیري در تعـامالت سیاسـی ناست که عـدم مسـئولیتسرنوشت خویش است. این سخن بدان مع

که مغایر اهداف خلقت انسانی نیز هست. ضـرورت احتـرام جامعه، خالف تقواي الهی است؛ چنان
اي که افراد گذاشتن به خود و جامعۀ انسانی و برخوردار بودن از احساس مسئولیت نسبت به جامعه

است. بر این مبنا، در نظام سیاسی اسالم، جایی کنند در گرو پذیرش کرامت سیاسی در آن رشد می
گفته از کرامت، اعتمادي بین کارگزاران و مردم وجود ندارد. در معناي پیشاعتمادي و یا کمبراي بی

نظر قرار دادن این حقیقت که مردم امانت الهی  است. مد» امانت«رویکرد متولیان امر به مردم رویکرد 
توان ادعا رو، میپذیر است. ازاینند با پذیرش کرامت سیاسی امکاندست مسندنشینان قدرت هست در

کرد: کرامت سیاسی در مبناي قرآنی، نقش کلیدي در تنظیم روابط افراد و دولت دارد. اساس کرامت 
سیاسی از کرامت قرآنی جدا نیست. در نگاه قرآنی، کرامت ذاتی انسان بر مبناي اندیشۀ صحیح شکل 

پذیرد. در حقیقت، قرآن کریم با ایـن گیري تقواي الهی صورت میسالم با جهتگیرد و اندیشۀ می
بدیل اندیشه در مسیر کمک به تحقق هدف خلقت، کند که استعداد بینگاه به مسئلۀ کرامت توجه می

تر بودن تعریف شده رو، در سورة حجرات باتقواتر بودن نشانۀ باکرامتدهد. ازاینخود را نشان می
توانند رشد و استعداد بندگان خداوند بـه بهتـرین خواهند و هم میها، هم میا باتقواتریناست؛ زیر

دادن  شکل رقم بخورد. در آیۀ دیگر، نشانۀ حاکمیت سیاسی در زمین توسط مؤمنان را اقامه نماز و
افزایش  ) که هر دو از مظاهر تقواي الهی است. آثار اعتقاد به این مبنا در41زکات دانسته است (حج: 

رنگ شدن شایعات اجتماعی، و میزان رضایتمندي شهروندان به نظام، اعتماد به عملکرد مسئوالن، کم
درنهایت، افزایش کارامدي آن نظام قابل رؤیت است. همراهی مردم بـا نظـام در شـرایط خـاص و 

ر آن، قصد هاي اجتماعی تأثیرگذار از دیگر آثار این نگاه است. عالوه بحساس، و حضور در عرصه
ها در قربت و توجه به رضـایت الهـی برخاسـته از اعتقـاد بـه احترامـی کـه خداونـد بـراي انسـان

بخشی به آنها قایل شده نیز ثمرة مهم این نگاه است که هم بعد دنیوي و هم بعد اخروي را به کرامت
به نظام حاکمیتی،  دهیتوان ادعا کرد که تکلیف مردم به قیام و حرکت سیاسی و شکلدنبال دارد. می

پنجم  رو، در صدر آیۀ بیست وآید، با محوریت تقوا معنا دارد و ازاینکه از سورة حدید به دست می
هاي انبیایی دعوت کرده اسـت. ایـن سـخن، هـم ههمین سوره، همگان را به حرکت بر اساس آموز

حاکی از نگاه شارع  بیانگر حقوق و هم تکالیف افراد در راستاي حق تعیین سرنوشت است که خود
  مقدس به امتیازبخشی براي افراد باتقوا در حوزة مناسبات سیاسی است.
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  گيرينتيجه
کرامت انسانی، چه در بعد ذاتی و چه در بعد ارزشی، گفتمان رایج جهان معاصـر و مبنـاي روابـط 

وق ها، چه در بعد داخلی و چه در بعد خـارجی بـا عنـوان حقـوق شـهروندي و حقـافراد و دولت
بشري امروزه قرار گرفته است. وجود اختالفات زیاد در معنا و مبناي ایـن واژه، مجـادالت متعـدد 
حقوقی و سیاسی به دنبال داشته است. این نزاع علمـی، هـم در بـین اندیشـمندان مسـلمان و هـم 

  .غیرمسلمان مشهود است
سـورة اسـراء اسـت.  71آیـۀ  در» کرامـت«اند تمرکز بـر واژة آنچه همۀ اندیشمندان بدان توجه کرده

رو کـه ریشـۀ همـه ایـن تعابیر متعدد و همچنین نتایج گوناگونی از این واژه تاکنون ارائه شده است. ازآن
گردد، این نوشتار تالش کرد تا با مراجعه بـه کـالم مفسـران وگوها عمدتاً به آیۀ شریفه مذکور برمیگفت

این نگاه، نشانگر وجـود اقـوال و معـانی متعـدد در ایـن  قرآنی، به معناي آن توجه کند. نتیجۀ حاصل از
توان ضمن جمع کردن بین همۀ تعابیر، به عمق و گستردگی قلمرو این واژه قرآنی پـی زمینه است که می

مند شدن از قدرت تعقل و انتخاب احسـن در تمـام برد. توجه به این معنا که کرامت انسانی درواقع، بهره
بناي مناسبی در ارائۀ یک معناي جامع و تعیین قلمـرو تواند سنگاعی است، میهاي فردي و اجتمتقسیم

  .گیري کرامت باشدو مبناي شکل
افراد و حق » کرامت سیاسی«گیرد، هاي اجتماعی، که در قلمرو این بحث قرار مییکی از حوزه

کرامت انسانی، آنها در تعیین سرنوشت خویش و نقش آنها در نظام سیاسی است. انتخاب مبتنی بر 
سو، او را بـه انتخـاب الهـی که از سوي خداوند تبارك و تعالی در اختیار انسان قرار گرفته، از یک

دارد. مـیوااو را به داشتن احساس مسئولیت اجتماعی در قبال جامعـه سوي دیگر، رساند، و از می
خـویش اسـت. کرامـت  واقع، به نوعی، کنار گذاشتن کرامت سیاسیدن به هرکدام درنیز توجه نکر

گفته و مبناي برخاسته از آن، نقش مهمی در تنظـیم عنوان یک قاعدة اساسی، در پرتو معناي پیشبه
تواند در تحقق یک الگـوي مطلـوب سیاسـی و ترسـیم کند و میروابط شهروندان و دولت ایفا می

  .آفرینی کندجایگاه مردم در آن نظام سیاسی نقش
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