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  دهيچک
منظـور نیبـد ییکارهازوسـاهریک  ، مطرح بوده ویکرامت انسان يدغدغۀ حفظ و ارتقا در مکاتب مختلف، هموارههرچند 

ن یـل ارائـه داده اسـت. ایبـدیب ییداشته و بعضـاً راهکارهـا یمتعال يکردینه، روین زمیدر ا یاند، اما فقه اسالمارائه داده
ت کرامـت یـتثببـراي  یفقـه اسـالم یمهم و کل يکارهاواز ساز ی، برخیلیـ تحل یفیاز روش توص يریگبا بهره، قیتحق
، برخـوردار کـردن يت دادن به امـور معنـوی، اولويدر سطح جوامع بشر يدیده است. توسعۀ تفکر توحنمورائه ارا  یانسان
 همـۀان یـها، اقامۀ قسـط و عـدل در مانسان يانت از حرمت جان، مال و آبروی، صيط پاك و معنویها از محانسان همۀ

را بـه  یکه کرامـت انسـان باشندمی اسالم یاحکام متعال جملهمنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازبشر و تأمین نظم، ا يبناا
 یروشـنبـه یبـا کرامـت انسـان ین دسته از احکام الهین نوشتار، رابطۀ ایدر ا .آورندین شکل ممکن، به ارمغان میترکامل

 .است شدهن ییتب

  .کارهاو، سازيجامعۀ بشر انسانی،، کرامت یفقه اسالم: هاکلیدواژه
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  مقدمه
اي بـه آن شـده نی، ازجمله مفاهیم اساسی است که در متون و منابع اسالمی توجه ویژهکرامت انسا

کرامت، گاهی ذاتی و خدادادي است که شرافت انسان نسبت به سـایر موجـودات را نشـان  .است
که خداوند متعال به انسان عطا فرموده است، برخی تکـالیف و  ،این نوع کرامت و شرافت .دهدمی

اکتسـابی اسـت کـه انسـان بـا اعمـال کرامـت، سازد. نوع دیگـر از متوجه انسان می ها رامسئولیت
تواند آن را براي خود ایجاد کند. این نوع کرامت، که در عرصۀ جامعـه و اعطـاي اختیاري خود می

ایـن کرامـت ارتقـا یابـد، هرچـه  اي اسـت کـهگونهگیرد، بههاي اجتماعی مالك قرار میمسئولیت
  شود.شتري برعهدة فرد گذاشته میهاي بیمسئولیت

 يهـاسـو، آموزهکیـه دارد؛ از یسودو ۀ، رابطیفقه اسالم ین معنا، با احکام متعالیا هب یکرامت انسان
فقهـی در شک همۀ احکـام . بیت رسانندیرساند تا کرامت بالقوة خود را به فعلیم ياریها به انسان یفقه

دها و راهکـار و یـدها و نبایـد. فقه با بارندا هات بالفعل انساندر پیشبرد تحقق کرامبرجسته اسالم نقشی 
قـت، یابـد. درحقیدست خود  یسازد تا به کرامت انسانیانسان هموار م يرا برا يری، مسي خودراهبردها

دهـد، بلکـه یجه میرا نت یاست که کرامت انسان یرندة احکامی، دربرگیجابیبه شکل اتنها نه ،یفقه اسالم
از قـوه بـه  یکرامـت انسـان یر طیده که در مسیوضع گرد یکسان يبرا ز متضمن احکامین یبه شکل سلب

تواند در برابـر کسـانی کـه ایـن قـوه را بـه فعلیـت اند. پس فقه، نمیدهیو انحراف گرد يفعل، دچار کژ
گیـري از هرهاند، رفتار یکسانی داشته باشـد، بلکـه بـا باند و کسانی که توفیقی در این زمینه نداشتهرسانده

ها، حقوق، تکالیف و حتی تنبیهات، نسبت بـه ایـن دو دسـته از افـراد، واکـنش ها، ترغیببرخی تشویق
که افراد در پیمودن مسیر قوه به فعـل، داراي درجـات بر این، ازآنجا افزونمتناسب را از خود نشان دهد. 

اي متناسـب ال مطلوب، تـدبیر جداگانـهاز این دسته افراد به کمهریک  نیل برايمختلفی هستند، فقه باید 
افـراد، بـا توجـه بـه موقعیـت  از ایـن دسـتههریـک  هاي آنان بیندیشد و بـرايها و توانمنديبا ظرفیت

  .کندریزي خاصشان، برنامه
از سوي دیگر، میزان دستیابی افراد بشر به کرامت فعلی، در نحوة صدور احکام و موازین فقهی متوجه 

اند، از واهد بود. براي نمونه، آن کسانی که خود را به درجات باالي کرامت انسانی رساندهآنها تأثیرگذار خ
توانند مقامات عالی دینی و سیاسی را یابند و مینظر موازین فقهی، به جایگاه واالیی در جامعه دست می

نها مرجع مردم احراز نمایند. شخص معصوم، که از حیث فضایل و کرامت، در اوج کرامت انسانی است، ت
باشد مطلق واجب میطور به امام یا نبیعنوان به رو، اطاعت از ایشاندر امور دینی و دنیاي آنهاست. ازاین
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اللّـهَ  اْطِیعُوأ«چون و چرا، جان، مال و عرضشان را در اختیار ایشان قرار دهند: ها موظفند بیو سایر انسان
). اما در زمان غیبت که ما از حضور ملموس کسی که بدین 59(نساء: » مِنکُمْ مْرِوْلِی األاُالرَّسُولَ و اْطِیعُوأوَ

مقام نائل است محرومیم، باید امر دین و دنیاي خود را در اختیار فرد اصلحی قرار دهیم کـه نزدیکتـرین 
شان اعطا ها به ایمراتب کرامت انسانافراد به ایشانند؛ چرا که اساساً مقامات دینی و دنیوي براساس سلسله

  گیرد.گردد و بر همین اساس، حقوق و تکالیفی شکل میمی
تر کرامـت درخواهیم یافت که هرچه به مراتب نازل ،توجه عمیق به احکام شریعت اسالم، با بنابراین

نمونه، در فقه اسالمی تأکیـد گردیـده  رايیابد. بشویم، حقوق کمتري نیز به افراد اختصاص میتر نزدیک
تنـزل مقـام او در مسـیر سـبب به رد مسلمان فاسق، از برخی حقـوق برخـوردار اسـت، امـاکه هرچند ف

 ،ییطباطبـا ؛745ص  ،2ج  ق،1423، محقـق سـبزواريکرامت، شهادتش در قضـاوت پذیرفتـه نیسـت (
هاي بیشـتري نسـبت که در مسیر کرامت گامهمچنین کفار اهل کتاب، ازآنجا .)248 ص ،13 ج ق،1414

وجـود  فراوانـیدر فقـه مـوارد . اند، داراي حقوق بیشتري نسبت به آنان هسـتندی برداشتهکتابیربه کفار غ
شـود. مـثالً دهد به جهت اختالف آنان در مسیر کرامت، احکـام آنهـا نیـز مختلـف میدارد که نشان می

ص  ،1374 ،نکرانـیلگردنـد (برخالف سایر کفار، اهل کتاب پاك محسـوب می :بسیاري از فقها معتقدند
  ).210ص  ق،1421 ،خراسانی ؛22

ممکن است فردي از هیچ بخشی از این ظرفیت خویش براي بـه فعلیـت رسـاندن آن قـوه  بنابراین،
توانست خلیفۀ خدا در استفاده نکند و حتی در برابر آن موضع گیرد. در این صورت، همین انسانی که می

نَا اْوَلَقَدْ ذَرَ« گردد:ز حیوانات و بهائم نیز کمتر میزمین باشد و به درجات عالیۀ کرامت دست یابد، رتبۀ او ا
یَسْمَعُونَ بِهَا  یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ أل عْیُنٌ ألأیَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ  لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ أل

). در این صورت، ازآنجاکه به آن درجه از 179(اعراف: » وْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَاُضَلُّ أنْعَامِ بَلْ هُمْ وْلَـئِکَ کَاألاُ
تنزل رسیده است که هیچ کرامتی را کسب ننموده، بلکه در نقطۀ مقابل آن نیز قرار گرفته است، احکـامی 

، در براي نمونهآید که حتی بخشی از آن براي حیوان نیز روا دانسته نشده است. در مورد او به اجرا درمی
)، امـا ممکـن اسـت 713ص  ،1ج  ق،1416 ،شهريريروایات زیادي از زدن حیوانات نهی شده است (

اي تنزل یابد که زدن او براي حاکم اسالمی از باب ضرورت اجراي حدود الهی الزامی باشد انسان به درجه
  ).277ص  ،2ج  ق،1410 ،اآلبی؛ 20، ص 34، ج 1362(نجفی، 

 یکه حکمـی فقهـ یبه میزانن است: یا یو کرامت انسان یفقه يهانکتۀ مهم در رابطۀ آموزهبنابراین، 
قـت، یحقدرتواند منشأ آسیب بـه کرامـت بشـر باشـد. معطل بماند و یا به شکل مناسب اجرا نگردد، می
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امـا فهـم  .بـرد یآن پ يایبه تمام زوا یتوان به آسانیم نموده که نمیرا ترس ياینۀ فاضلۀ اسالمیاسالم مد
ۀ روابـط انسـان و حقـوق او را شـامل یـنـۀ فاضـله کلین مدیسور است که ایبشر م ين مقدار از آن برایا
ات یـانت از حیبر صـ یفیو تکل ین احکام وضعیا .ردیگیبر مد و تمام حرکات و سکنات او را درشویم

اوسـت  یدة مصـالح واقعـکننـنید فـراوان دارد و تأمیـز حقوق بشر تأکیت و کرامت او و نیانسان و حر
  ).555ص  ،1ج  تا،یب ،خراسانی(

شـود مطرح میپرسش با توجه به نحوه تأثیر و تأثر فقه اسالمی و کرامت انسانی، این  رو،ازاین
بخشد. به عبارت دیگر، فقه اسالمی چه که فقه اسالمی چگونه کرامت انسانی را تحقق و تثبیت می

کرامت انسانی ارائه داده است؟ ایـن مقالـه، تـالش دارد بـا  سازوکارهایی در جهت تحقق و تثبیت
سـاز و ویژه منابع فقهـی، بخشـی از احکـام متعـالی فقهـی کـه زمینههگیري از منابع اسالمی، ببهره

کارهاي فقهی تثبیت کرامـت انسـانی سازو منظور،اند، تشریح نماید. بدینکنندة کرامت انسانیتثبیت
  یریم.گمی را در موارد ذیل پی

  يدر سطح جوامع بشر يديتوسعة تفکر توح. ۱
به نحـو کامـل  یابد، کرامت انسانیتحقق  ي، با تمام ابعاد آن، در جوامع بشريدیکه تفکر توح یدر صورت

دهـد و یسـوق م یت الهـیتوجهات را به سمت حاکم يدیتفکر توحچراکه  افت؛یز تحقق خواهد یآن ن
وغ اسـتبداد، اسـتکبار، اسـتعمار و یـر یـکند و آنـان را از زیم یرا نف یو طاغوت ییرخدایغ يهاتیحاکم

والً اُوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ « همچون یاتیبخشد. براساس آیم ییاستثمار رها ُ  اْاللّـهَ وَاجْتَنِبُـو اْنِ اعْبُـدُوأمَّۀٍ رَّسـ
رَهُمْ وَاأل«) و 36(نحل: » الطَّاغُوتَ ْ از  یکـی ،)157 :(اعـراف »تِـی کَانَـتْ عَلَـیْهِملَ الَّغْـألوَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصـ

ان یـاست که طاغوت ییرهایآنها از غل و زنج ییت طاغوت و رهایدن حاکمی، برچیاله يایانب يهارسالت
تَخْلِفَنَّهُ«فۀ یاند. آیۀ شربر گردن مردم انداخته ْ الِحَاتِ لَیَسـ َّ م فِـی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُـوا مِـنکُمْ وَعَمِلُـوا الصـ

ن بَعْـدِ خَـوْفِهِمْ  رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَـدِّلَنَّهُمأالْ مـِّ
ح دارد کـه ی)، تصـر55 :(نـور »فَاسِقُونَوْلَئِکَ هُمُ الْاُمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فأ

گردد، حاکمیت طاغوت نیـز برچیـده خواهـد هاي دیگر مینهایت، زمانی که دین حق، جایگزین دیندر
  مردم در پناه حاکمیت الهی، امنیت فراگیر را تجربه خواهند کرد. ،جهینتدر .شد

. دیـآیت او به دسـت میو حاکمخداوند  یر بندگیۀ سیتنها در سا یات، کرامت انسانین آیبراساس ا
ق یـا از طریـشـود و  یر بنـدگین مسـیوجود دارد تا انسان وارد ا یاحکام فراوان یدر فقه اسالمرو، ازاین
اسـت، در  یت الهی، آموزة جهاد، که هدف آن استقرار حاکمیدر فقه اسالم ،رونیاخارج نشود. از یبندگ
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صـاحب تفسـیر  ازایـن رو، ).199م، ص 2008اوي، (فهـد ابـدییت مـیاهم یت کرامت انسانیجهت تثب
  ات انسان گره زده است:یجهاد را با ح يای، احالمیزان

دفـاع  حقیقت،ی باشد، دریدفاع از مسلمین یا بیضۀ اسالم باشد و چه قتال ابتداعنوان به قتال چه
 که در شرك به خدا، هالك انسانیت و مرگ فطـرت اسـت و دراز حق حیات انسان است؛ چرا

قتال، که دفاع از حق انسانیت است، اعادة حیات و احیاي انسانیت پـس از مـرگ آن اسـت. و 
برد که بایسته است اسـالم داراي حکمـی دفـاعی بـراي جا پی میفرد زیرك خردمند از همین

ی، ی(طباطبـا تطهیر زمین از لوث مطلق شرك و خالص گرداندن ایمان براي خداوند متعال باشد
  ).66ص  ،2ج تا، یب

دهد که بایـد زمینـۀ ین احکامی که در خصوص کتب ضالل در منابع فقهی آمده است، و نشان میهمچن
ن امر است. برخـی از ایـن همیاز  یهرگونه انحراف از طریق آثار مکتوب و غیرمکتوب از بین رود، حاک

 ق،1386 ،حلـی ؛365ص، تـابیاحکام عبارتند از: حکم به حرمت خرید و فروش کتب ضالل (طوسی، 
 ق،1409 ،حلـی( گویی بودن به آنهـاصدد پاسخبدون در ،برداري از این کتبداري و نسخهنگه؛ )78ص 
، 12ج  ق،1417 ،حلـیتعلیم و تعلم این دسته از کتـب (؛ )357ص  ،1ج ق،1410 ،حلی ؛264ص  ،2ج 

داري از آنهـا برمنظـور نسـخهو اخـذ اجـرت بـه؛ اخذ اجرت براي تعلیم و تعلم آنها (همان)؛ )143ص 
، فروش کاغذ را در صـورتی کـه فروشـنده بدانـد ). حتی حضرت امام266ص  ،2ج  ق،1420 ،حلی(

ص  ،1ج  ق،1410خمینـی، موسـوي اند (برد، حرام شـمردهخریدار آن را در تهیۀ کتب ضالل به کار می
ص ، 2ج  ق،1390 خمینـی،موسـوي همچنین برخی از فقها وقف بر کتابت و نشر کتب ضـالل ( .)134
) را بـه 173ص  ،2ق، ج1413موسوي،  گلپایگانیبرداري از کتب مذکور () و وصیت به نشر و نسخه71

  اند.آید، صحیح ندانستهشمار میفعال حرام بهادلیل آنکه از مصادیق 
آنچـه کـه موجـب تضـعیف باورهـاي صـحیح اساس احکام شریعت مقدس اسـالم، هرر، بپس

وحیدي آنان گردد، باید از جامعۀ اسالمی برچیـده شـود. بـه تعبیـر اعتقادي مردم و تضعیف باور ت
  یکی از فقهاي شیعه:

 يرا آورد تا جامعه را از انحراف در عقائـد و فسـاد فکـر یم مهمیده، اسالم تعالیحفظ عق يبرا
ن یـاز ا یکـی .نـدیر را بربایـنظیس بینفـ ین ثروت انسانیده نتوانند ایمصون دارد و سارقان عق

ها و برائت جستن از اهل بدعت و ردّ شبهات آنـان فرائض مهم، وجوب کشف بدعت م ویتعال
ظهـار حـق ابطال باطـل و اشان و منع نشر کتب ضالل و وجوب یم انتشار عقائد فاسد ایو تحر

و  يفکـر يت از مرزهـایانت عقائد از انحراف و حمایف به خاطر صین تکالیمثال ااباشد و یم
  .)284ص  ،1ج تا، بی ،یصاف( ن استیمسلم ياعتقاد
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  ي. اقامة قسط و عدل در سطح جوامع بشر۲
اي به میان آمده است کـه تردیـدي بـاقی گونهدر منابع اسالمی بحث از اهمیت و جایگاه عدالت به

اي که بدون تحقـق عـدالت، گونهگذارد که اسالم، کرامت انسانی را به عدالت گره زده است. بهنمی
مخاطره خواهد افتاد. بررسی منابع معتبر فقهـی، حـاکی از گسـتردگی کـاربرد کرامت انسانی نیز به 

انِ اْإِنَّ اللّـهَ یَـ«مفهوم عدالت در جامعۀ اسالمی است. عمومیت آیاتی همچـون  َ مُرُ بِالْعَـدْلِ وَاإلِحْسـ
مـورد  ها و شـئون اجتمـاعیدهد که عدالت در کلیه عرصه)، نشان می90(نحل: » وَإِیتَاء ذِي الْقُرْبَى

اسِ أیَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَۀً فِـی الْـ«رو، در آیاتی نظیر توجه است. ازاین رْضِ فَـاحْکُم بَـیْنَ النـَّ
وَإِنْ « )، رعایت عدالت در قضاوت مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. آیـاتی همچـون26(ص: » بِالْحَقِّ
اء مَثْنَـى وَثُـأل اْحُوفِی الْیَتَامَى فَانکِ اْتُقْسِطُو ألأخِفْتُمْ  َ  ألأثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ خِفْـتُمْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسـ
ذِینَ آمَنُـوأیَا «) و 3؛ (نساء: »تَعُولُوا ألأدْنَى أیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أوْ مَا مَلَکَتْ أفَوَاحِدَةً  اْتَعْدِلُو  اْکُونُـو اْیُّهَا الـَّ

وْلَـى أوْ فَقَیـرًا فَاللّـهُ أقْرَبِینَ إِن یَکُنْ غَنِیا وِ الْوَالِدَیْنِ وَاألأنفُسِکُمْ ألِلّهِ وَلَوْ عَلَى قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء 
 )135(نسـاء: »اًفَإِنَّ اللّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُـونَ خَبِیـر اْوْ تُعْرِضُوأ اْوَإِن تَلْوُو اْن تَعْدِلُوأالْهَوَى  اْتَتَّبِعُو بِهِمَا فَأل

 اْوَإِذَا قُلْـتُمْ فَاعْـدِلُو« اند. و آیاتی همچوننیز رعایت عدالت در اداي شهادت را مورد تأکید قرار داده
  اند.) نیز عدالت در قول را مورد تأکید قرار داده152(انعام:  »وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَى

است کـه  یاز احکامسرشار ز ین یاسالم دارد، فقه اسالم یشۀ انسانیکه عدالت در اند یتیل اهمیبه دل
رسـانی گونـه کمـکاند که هیچدهکرتصریح  دن ظلم است. برخی از فقها،یساز تحقق عدالت و برچنهیزم

نتیجه، گسترش ظلـم در جامعـه به آنان منجر به تقویت آنان و درکمک چراکه  به افراد ظالم جایز نیست؛
رساندن به ظالمین، اعـم از آنکـه کمـک  کمک ،حضرت امام). 155ـ152ص  ق،1415 ی،نراقشود (می

ق، 1410خمینـی، موسـوي اند (یا کمک به تحقق معصیت توسط آنان، ممنوع دانسـته ،در ظلم آنها باشد
  فرمایند:تصریح می ،الوسیله تحریرایشان در  .)93ص  ،2ج 

کاران و اهللا کلمـتهم) از سـتم یمـذهب (اعلـ ين و رؤسـایـد ياگر در روگردان شدن علمـا
شود، باشد، بـر آنـان واجـب اسـت ینکه ظلمشان کمتر میر ولو در ایشاهان ستم احتمال تأثپاد

شان موجب کـم شـدن ینکه رابطه و معاشرت ایبه ا ،ند. و اگر عکس آن فرض شودیعراض نماا
کـه  یح دهند و او در صـورتیند و طرف اهم را ترجید مالحظۀ جهات را بنمایظلمشان شود، با

دا یـت آنان، جـرأت پیشان موجب شوکت و تقوینکه معاشرت ایتمال ااح یحت يگریمحذور د
ت و موجب سوء ظن بـه یا احتمال هتک مقام علم و روحانی یاله يهاکردنشان بر هتک حرمت

موسـوي ( ن هـدف واجـب اسـتیـشان بـه ایمذهب نباشد، معاشرت ا ين و رؤساید يعلما
  .)477ص ، 1ج ق،1390خمینی، 
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نـد: یفرماذیرش هدایاي آنان، در صورتی که منجر به تقویتشـان گـردد، میهمچنین ایشان، در خصوص پ
شان باشـد، یهايگزارو بدعت يگرت شوکتشان و جرأتشان بر ستمیشان موجب تقو هیرفتن هدیاگر پذ«

  .)6لۀ ئمس(همان، » ا حرام استیرفتن هدایپذ
ظـالم ممنـوع شـمرده اسـت:  روایاتی وجود دارد که با صراحت، هر نوع کمکی را بـه ،در این زمینه

دانـد کـه او ظـالم اسـت، از اسـالم یرساند، و حال آنکـه م ياریبرود تا او را  یظالم يکه به سو یکس«
دهـد ینـدا سـر م يامت منادیدر روز ق«ا ی .)15، ح 131ص ، 12ج تا، یب ،حرعاملی» (خارج شده است

را  ید و مرکّـب دواتـیتراشیم یشان قلمیبرا که یآن کس یشباه ظلمه، حتاگران آنان و ياریکه ظالمان و 
سـپس بـه  ،گردنـدیم يآوراز آهـن جمـع یشود: آنان در تـابوتیند؟ گفته مینمود، کجایه میشان تهیبرا

  ).16(همان، حدیث  »شوندیسمت جهنم پرتاب م
شـدت بهمنظور در تنگنا قرار دادن حاکمان جائر، سکوت در برابر آنان ن در برخی روایات، بهیهمچن

، شـداد بنرفاعـۀ، نجبـۀبن مسـیب، صـردبن سلیمان اي که بهدر نامه مذمت گردیده است. امام حسین
  تصریح فرموده است: نگاشته است، به نقل از پیامبر اکرم نامؤمنجماعتی از  ، ولاوبن عبداهللا

شـکند، یا مد، عهد خدا رینمایباشد که حرام خدا را حالل م يگر سلطان ستمگرهر کس نظاره
کنـد و بـا یعمـل م یان بندگان خدا به گناه و دشمنیکند، در میبا سنت رسول خدا مخالفت م

د که آن حـاکم ینما ییکند، بر خداوند رواست که او را داخل همان جایر نمییگفتار و کردار تغ
  .)381ص  ،44ج  ق،1403، مجلسیستمگر را داخل خواهد کرد (

شـتابند. در روایتـی از امـام مت کسانی پرداخته است که به یاري مظلومان نمیبرخی از روایات نیز به مذ
یکی از گناهان کبیـره مطـرح شـده اسـت عنوان به ، ترك یاري مظلومان و میل به سوي ظالمان،صادق

طلبیده و ترك نیز، ترك کمک به شخص یاري ). در روایتی از امام سجاد36، ح 262ص ، 11ج (همان، 
  ).8ح  ،519ص گردد (همان، موجب نزول بال می ، در زمرة گناهانی بیان گردیده است کهیاري مظلوم

یکی از اقدامات عملی دولت اسالمی در این زمینه، تالش در جهـت اسـتقالل کامـل از کشـورهاي 
، رویـناباشـد. ازمنظور در تنگنا قرار دادن آنان براي احقاق حقوق بندگان میظالم و عدم ارتباط با آنان به

ان، که منجر به ادامۀ سلطۀ آنـان و یهرگونه وابستگی به حاکمیت طاغوت م، با صراحت،یدر آیات قرآن کر
  ).51 :مائده ؛28 :آل عمران ؛113 :هود ؛141 :ده است (نساءششود، ممنوع ظلم بر بندگان خدا می

ابـري و مسـاوات قـرین اي که بیان آن الزم است، اینکه در فقه اسالمی، عدالت لزوماً با برنکته
نیست، بلکه عدالت زمانی تحقق خواهد یافت که هر چیزي در سر جاي خـود قـرار گیـرد و ایـن 

گردند. براي نمونه، مطابق آید. اما گاهی نیز این دو قرین یکدیگر میلزوماً با مساوات به دست نمی
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سـلمان و غیرمسـلمان، نصوص معتبر دینی، در اصل قصاص و اقامۀ حدود الهی، میان زن و مرد، م
عبد و موال، و حاکم و محکوم تفاوتی وجود ندارد و احکام الهی در مورد تمام این افـراد بـه اجـرا 

  ).45؛ مائده: 178آید (بقره: درمی

  هاانت از حرمت جان انساني. ص۳
مـال انت از حرمت جان، یصبراي  ییسازوکارها ی، فقه اسالمیگاه کرامت انسانیت جایحفظ و تقو ايبر

 رو،. ازایـنهـا بـه دسـت خداونـد اسـتاز منظر اسالم، اختیار جان انسانافراد ارائه داده است.  يو آبرو
اذن الهی باشد. حتی فرد حق ندارد زمینـه و مقدمـۀ هالکـت خـود را  هترین تصرفی در آن باید بکوچک
ن انااحترام به جان افراد، تنها شامل جـان مسـلم .)195 :(بقره» یْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِأبِ اْتُلْقُو وَأل«د: زاسفراهم 

انـد. در روایتـی که در کشور اسالمی اقامت گزیده شودنیز میاهل ذمه  گردد، بلکه شامل آن دسته ازنمی
بر شخص مسلمان حرام است تـا «آمده است:  ،ز قرار گرفته استی، که مورد استناد فقها ناز امام صادق

را حرامـاً بـه قتـل  یآن ذمـ ،آن معتقد باشـد و آن را انکـار نکنـد يه و ادایه جزب یکه شخص ذم یزمان
، کـه از در روایتـی دیگـر .)11ح  ،270ص ،4، ج 1363طوسـی، ؛ 154، ص42، ج1362(نجفی، » رساند

 يهر آن کس کـه شـخص معاهـد«نقل شده است، در مذمت قاتلین کفار ذمی آمده است:  رمپیامبر اک
براسـاس  .)436، ص 6ق، ج 1409(کـوفی، » بهشـت را استشـمام نخواهـد کـرد يبـو ،را به قتل رساند

اي را امر به قتل کسی نمـود کـه کـافر ذمـی اند، رسول اکرمنقل کردهسنت اهل روایت دیگري نیز که
  .)30ص ،8، ج تابی (بیهقی،» هستم ین کسیذمۀ چن يفایا يمن سزاوارتر از همه برا«فرمود:  ،کشته بود

 اين نیز احترام قائـل اسـت و بـرامسلمن، که حتی براي جان غیرانابراي جان مسلمتنها نه مپس اسال
هـاي گران نموده است. نکتۀ قابل توجـه در آموزهیعدم تعرض دیگران به جان افراد، وظایفی را متوجه د

تـوان یاي نماین است که حتی در برخورد با دشمن و براي دسـتیابی بـه پیـروزي از هـر حربـه یاسالم
پرهیـز نمـود.  ،شـودهایی که منجر به کشتار جمعـی میحد امکان باید از به کارگیري سالح .استفاده کرد

» فرمـود ین نهـیرسول خدا از انـداختن سـمّ در بـالد مشـرک« فرماید:می علیحضرت  ،در این زمینه
  ).1 ، ح46 ص ،11 جتا، یب ،حرعاملی(

  هاانت از حرمت مال انساني. ص۴
توان متعـرض نمی یحت ،ن فقهییبراساس مواز ز از احترام برخوردار است.یها نبر جان، مال انسان عالوه

نمونـه، بـه راي آن اموال در نزد مسلمین از ارزش برخـوردار نباشـد. بـ. هرچند مسلمین گردیداموال غیر
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ضـامن خواهـد  ح فقها، در صورتی که کسی خوك یا شراب کافر ذمّی را معدوم نماید، در قبال آنیتصر
باشد و آنان حـق نگهـداري آنهـا را در منـازل که نزد کفار ذمی، خوك و شراب داراي قیمت میچرا ؛بود

دار شـدن اذهـان ب جریحهموجنکه آن را در اماکن عمومی اظهار ننمایند و ایخود دارند، البته مشروط بر 
  ).38، ص10، جق1408(کرکی،  و تشتت در میان جامعۀ اسالمی نگردند

  هاانسان يانت از حرمت آبروي. ص۵
تواند به استثناي مواردي که شـریعت کسی نمی ؛افزون بر مال و جان، آبروي افراد نیز داراي احترام است

نموده است، متعرض آبروي خود یا دیگران شود. اسالم، عالوه بر حفظ آبروي مسـلمانان، نسـبت  تعیین
دهد که فردي از آنان را مـورد دشـنام قـرار کسی اجازه نمی بهاست و  مسلمانان نیز توصیه فرمودهیربه غ

ى أیَا «داده یا اتهام باطلی بر آنان وارد نماید. براساس آیۀ شریفۀ  َ یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسـ
لْقَـابِ أنفُسَکُمْ وَلَـا تَنَـابَزُوا بِالْأرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا ن یَکُنَّ خَیْأن یَکُونُوا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أ

ن از یـک قـوم امؤمنـ ،)11 :(حجرات» نوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُواُبِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ ف
اند زنـان دیگـر را مـورد ریشـخند لف شدهند هرگز قوم دیگر را به استهزا نگیرند و زنان مکهستموظف 

 یدر برخی کتب فقهـ یندهند. حت نارواهاي خود قرار ندهند، از یکدیگر عیب نگیرند و به همدیگر لقب
ک فرد مسـلمان حـرام اسـت یبت کردن یهمانند غ ی،بت کردن شخص کافر ذمیح شده است که غیتصر

  فراوان کرامت انسانی در اسالم است. اهمیتدلیل این همه، به  .)351، ص4، جق1415(حصفکی، 
د. یـز متفـاوت خواهـد گردیـمتوجه آنها ن خود، احکامِ يهاتیافراد از ظرف يریگالبته به تناسب بهره

نسـبت بـه  ینـیدر منـابع د يشترید بین تأکامؤمن يدر ضرورت حفظ حرمت جان، مال و آبرو رو،ازاین
بـاب تحـریم احصـاء «در ابـوابی همچـون  یعـامل حـرخ یر افراد شده است. احکام صادره توسط شیسا

بـاب تحـریم اغتیـاب «، »باب تحـریم تعییـر المـؤمن وتأنیبـه«، »عثرات المؤمن وعوراته ألجل تعییره بها
، حرعـاملین سـخن اسـت (ید ای، مؤ»باب تحریم البهتان على المؤمن والمؤمنۀ«، »المؤمن ولو کان صدقا

انـد در این روایات اسـتفاده کرده» مؤمن«از قیودي همچون قید  برخی فقها، .)607 - 593 ص، 8ج تا، یب
  .)154 ص ،18 جتا، ، بیبحرانیکه غیبت افراد کافر اشکالی ندارد (

  پس از مرگ يحت يانت از کرامت انساني. ص۶
، از اساس بـراي انسـان کرامـت ین است که چون فقه اسالمی، اینۀ حرمت انسانینکتۀ قابل توجه در زم

افراد موظفند حتی پس از مرگ نیـز حرمـت ایشـان ؛ شودبا مرگ کسی این کرامت زائل نمی، قائل است
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کنندگان میـت در نمونه، دشنام میت جایز نیست و مجازات سنگینی براي سـابّعنوان به را حفظ نمایند.
ده ت خـود را در معـرض هالکـت قـرار دایـدهنـدة مدشنام«فرمود:  نظر گرفته شده است. پیامبر اکرم

شکسـتن «، براسـاس روایتـی از پیـامبر اکـرم .)8092، حـدیث598 ص ق،1409 ،هندي متقی» (است
 .)42694، حـدیث677 ص ،15 ج (همـان، »استخوان مرده در حکم شکستن آن در زمان حیات اوسـت

شکستن استخوان مـرده، در گنـاه، همچـون «ده است: شنقل چنین در روایت مشابهی نیز از آن حضرت 
  .)1617، حدیث 516 ص ،1 ج تا،ی، بقزوینی» (تخوان زنده استشکستن اس

احترام است. روایـات متعـددي در خصـوص داراي جنازة انسان، بلکه مدفن او نیز تنها نه در اسالم،
اگـر بـر  یکسـ«نقل شده اسـت:  جمله از پیامبر اکرمازاحترام مدفن و قبور اشخاص وارد شده است. 

 يقبـر ينکـه بـر رویاو بهتر است از ا يرد تا به پوستش برسد، برایش بگند و لباسش آتیآتش بنش يرو
با استناد به روایـت مـذکور و روایـاتی نظیـر آن،  شیخ طوسی .)311 ص ،2 جتا، یب ،حنبل بنا» (ندیبنش

 ص ،1 ج، ق1417،طوسـیفتوا داده است که جلوس بر روي قبر یا راه رفتن بـر روي آن کراهـت دارد (
ز نقل شده است که آن حضـرت در پاسـخ بـه سـؤالی ین کاظم یدیگري از امام موس در روایت .)707

قبـر و  يروبنـابر  جـادیا«روي قبر و جلوس بر آن صحیح است، فرمودند: بنابر  مبنی بر اینکه آیا ساخت
  .)1، ح 869،ص 2تا، جی(حرعاملی، ب» ستیسته نیاندود کردن آن شاو گل يکارجلوس و گچ

  يبه امور معنو ت دادني. اولو۷
فروگـذار نکـرده اسـت و احکـام  ي، از امـور مـادیها به کرامت فعلل انسانین يبرا یهرچند فقه اسالم

از اصـالت و تقـدم  يتوجه شده است، اما امور معنو ین جنبۀ انسانیدر اسالم وجود دارد که به ا یفراوان
واقع شـود، امـور  يدر تزاحم با امور معنو يکه امور ماد یی، در جایدر احکام فقهرو، . ازاینبرخوردارند

کـه )؛ چرا557ص  ،1ج  تـا،یب ،خراسـانیابنـد (ییت مـیـگاه ممتازشان در فقه، اولویل جای، به دليمعنو
اسـت و هـدف مطلـق و نهـایی دیـن، نـورانی شـدن  ییو کمال نها یل به تعالیهدف از آفرینش عالَم، ن

لی بـراي رسـیدن فـرد و یگـر، وسـایو دارالقرار است و مسائل داهللا ها و رسیدن آنان به شهود، لقاءانسان
ه، نشـر، یته یدر فقه اسالمرو، ازاین). 333، ص 1378باشند (جوادي آملی، جامعه به آن هدف نهایی می

کنـد، از حرمـت یرا فراهم م ينه و بستر انحرافات معنویل آنکه زمیو مطالعۀ کتب ضالل، به دل يدارنگه
، کـه یین جهـاد ابتـدایداشته باشـد. همچنـ ي، ممکن است سودآورياز بعد مادرچند هبرخوردار است، 

کـه امـا ازآنجا باشـد.مینه یهزداراي  یجامعۀ اسالم يرد، قطعاً برایگیمنظور رفع موانع دعوت شکل مبه
  شود، حکم به وجوب آن داده شده است.یم ایضه، امر خدا احین فریۀ ایدر سا
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اسـت،  يو معنو يها از امور مادانسان يریگبهره ی،ل به کرامت انسانین ياآنکه، هرچند اقتضحاصل 
  رسد.ینم يامور معنو يبه پا يت امور مادیاما اهم

  يدر سطح جوامع بشر يط پاک و معنويجاد محي. ا۸
ها از این حق برخوردارند کـه در براي فراهم کردن زمینه رشد و ارتقاي سطح کرامت انسانی، انسان

هـاي اك و معنوي زندگی کنند. رسالت بسیاري از احکام فقهی ایـن اسـت کـه از ظرفیتفضایی پ
موجود براي ایجاد چنین فضایی بهره گیرد. براي نمونه، امر به معروف و نهی از منکر، موجب نشر 

رو، عمل بـه فریضـۀ امـر شود. ازاینمی فضیلت و اخالق کریمه و مقابله با فساد و رذیله در جامعه
تواند فضایی در جامعۀ اسالمی ایجاد کند که موجب رشـد و ارتقـاي روف و نهی از منکر، میبه مع

یا امر به معروف و نهی از منکـر «تأکید شده است:  ها گردد. در فرمایش معصومینمعنوي انسان
» دگـردکنند، اما مستجاب نمیگردند و خوبان شما دعا مینمایید یا اینکه بدان شما بر شما چیره می

  ).3، ح 56، ص 5، ج1365(کلینی، 
در عرصـۀ  يپـاك و معنـو يک فضـایجاد یا ايجمله احکام اسالمی است که برازنیز فریضۀ جهاد 

  :فرمایندمی یعلحضرت  .شده است یالملل طراحنیط بیو مح یداخل
دري از درهاي بهشت است که خدا آن را به روي دوستان مخصـوص  ،همانا جهاد در راه خدا

کسی که جهاد را  .گشوده است. جهاد لباس تقوا و زرة محکم و سپر مطمئن خداوند استخود 
پوشاند و دچار بال و مصـیبت ناخوشایند دانسته و ترك کند، خدا لباس ذلت و خواري بر او می

گردانـد، گردد، دل او در پردة گمراهی مانده و حـق از او روي میشود و کوچک و ذلیل میمی
 ).27البالغه، خطبۀ اد، به خواري محکوم و از عدالت محروم است (نهجبه جهت ترك جه

از سـطح یی زداح و جهالـتیت صـحیم و تربی، مستلزم تعليپاك و معنو يجاد فضایآنجاکه ان ازیهمچن
هُـوَ « اي برخوردار است. آیات شـریفۀاست، در فقه اسالمی، تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه يجامعۀ بشر

ا مِن قَبْـلُ مِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَإِن کَانُواُثَ فِی الْالَّذِي بَعَ
نکُمْ یَتْلُـو عَلَـیْکُمْ آیَاتِنَـأکَمَا «) و 2 :(جمعه »لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ والً مـِّ ُ ا وَیُـزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُـمُ رْسَلْنَا فِیکُمْ رَسـ

ل یـت در نیـم و تربیت تعلـیـاشاره به اهم ،)151 :(بقره» تَعْلَمُونَ اْالْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ وَیُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُو
  دارد. یها به کرامت واقعانسان

  . تأمين نظم، امنيت، رفاه و آسايش شهروندان۹
 اي، بـریفقهـ یاست، امـا احکـام مترقـ یت فقه اسالمیدر درجۀ اول اولو ،يچند توجه به ابعاد معنوهر
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جـاد یز توجه داشته است. برقـراري نظـم و امنیـت و ایها نگر انسانی، به ابعاد دیانت از کرامت انسانیص
 ينۀ رشـد و ارتقـای، زمیین مسائل روبنایضرورت دارد تا بتواند فارغ از ا یهر انسان يرفاه و آسایش برا

، برخـورداري از امنیـت و رفـاه را در کنـار تـأمین امـام صـادق ،روایـناز خود را فراهم سازد. يمعنو
سه چیز است که همۀ مردم بدان نیازمندنـد: امنیـت، «اند: عدالت، از ضروریات زندگی بشر قلمداد نموده

  .)320 صق، 1404 ،حرانی» (عدالت و رفاه
دي حائز اهمیت است که شـارع مقـدس حبه  ،اسالمی برقراري نظم و امنیت براي شهروندان جامعۀ

را در زمرة محـاربین و  ایشان ،کنندگان امنیت در جامعۀ اسالمی در نظر گرفتهاحکام سنگینی براي اخالل
عَوْنَ فِـی األ«االرض محسوب نموده است: مفسدین فی ْ ولَهُ وَیَسـ ُ رْضِ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسـ

رْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِـزْيٌ فِـی مِنَ األ اْوْ یُنفَوْأرْجُلُهُم مِّنْ خِالفٍ أیْدِیهِمْ وَأوْ تُقَطَّعَ أ اْوْ یُصَلَّبُوأ اْن یُقَتَّلُوأفَسَادًا 
  .)33 :(مائده» الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی اآلخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

طـوري کـه در متـون یز داراي اهمیت اسـت؛ بـهعالوه بر نظم و امنیت، تأمین رفاه و آسایش مردم ن
، مالـک اشـتر نخعـیدر نامۀ خـود بـه  علیحضرت اي شده است. اسالمی، به این بُعد هم توجه ویژه

  تأکید فرمودند:
ها و بهترین ساعات شب و روزت را براي خود و خـداي خـود انتخـاب کـن، نیکوترین وقت

رعیـت در آسـایش قـرار داشـته باشـند اگرچه همه وقت براي خداست، اگر نیت درسـت و 
). ... در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در بـرآوردن نیازهایشـان 53البالغه، نامۀ (نهج

هرگـز  .داران مردم، و نمایندگان ملت، و سفیران پیشـوایان هسـتیدشکیبا باشید. همانا شما خزانه
بـراي گـرفتن  .هاي مشروعش محـروم نسـازیدکسی را از نیازمندي او باز ندارید، و از خواسته

هاي تابستانی یا زمستانی، و مرکب سواري و بردة کاري او را نفروشـید، و مالیات از مردم، لباس
یا غیر مسلمانی که  ،براي گرفتن درهمی، کسی را با تازیانه نزنید و به مال کسی، نمازگزار باشد

ها بـه اي که براي تجاوز به مسـلمانو اسلحه اندازي نکنید، جز اسبدر پناه اسالم است، دست
  ).51البالغه، نامۀ شود (نهجکار گرفته می

ش مـردم را مـورد توجـه قـرار داده اسـت و بـا یسطح رفـاه و آسـا يارتقا اسالمز، ین يگرید يایاز زوا
نمـوده  یحفـظ کرامـت انسـانبـراي  يگرین، تالش دان و محروماساختن حمایت از مستضعف يضرور
کند که بخشـی از امـوال خـود را اختصـاص بـه طبقـۀ محرومـی از ن توصیه میانااسالم به مسلماست. 

وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ  اْن تُوَلُّوألَّیْسَ الْبِرَّ «برند: یجامعه دهند که در وضعیت مطلوبی به سر نم
هِ ذَوِي الْقُرْبَـى وَلَـکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ ا ینَ وَآتَـى الْمَـالَ عَلَـى حُبـِّ آلخِرِ وَالْمَآلئِکَۀِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیـِّ
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قَامَ الصَّالةَ وَآتَى الزَّکَـاةَ وَالْمُوفُـونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا أوَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وَ
 :(بقـره» ولَـئِکَ هُـمُ الْمُتَّقُـونَاُولَـئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا واُسِ اْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَاْوَالصَّابِرِینَ فِی الْبَ اْدُوعَاهَ

هـاي متقـین، یکـی از ویژگـی ،)19 :(ذاریـات» مْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِأوَفِی «در آیۀ شریفۀ  .)177
ذِینَ فِـی «در آیـات شـریفۀ  .ن بخشی از اموال خود براي سائل و محروم دانسته شده اسـتجدا کرد وَالـَّ

واقعـی کسـی دانسـته شـده کـه گزار نمـازنیـز  ،)25و 24 :(معارج» لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌأ
  ن قرار دهد.ابخشی از اموال خود را در اختیار محروم

ر صـدقات و یع شده اسالم در خصـوص زکـات و سـاین تشریقوانکه اند ح نمودهیا تصرفقه یبرخ
نخواهـد مانـد و  یدر جامعه باق يریچ فقیه ،نها عمل شوده آهستند که اگر ب يامانهیعات حکیانفاق، تشر

 نـان خـاطرین اطمیان فقـرا و محتـاجیـگردد که در آن، نسبت به عدم طغیبرخوردار م یتیآن شهر، از امن
گردد، بلکه امنیـت ب کمتر شدن فاصلۀ طبقاتی میموجتنها نه پس پرداخت زکات، وجود خواهد داشت.

کـاهش  ی،فاصـلۀ طبقـاتچراکه  آورد؛و وحدت را نیز براي جامعه و براي تمام قشرهاي آن به ارمغان می
ن یـۀ عمل به اید. در ساشویجاد میا یق اجتماعیوند عمیر پیو فق ین طبقۀ غنیرود و بیان میا از میافته ی

شـود یآنهـا حفـظ م یکـه کرامـت انسـانیحـالدر .گـرددین مین جامعـه تـأماضه، حاجات محرومـیفر
  .)554و  551ص  ،1ج  تا،یب ،خراسانی(

باشـد کـه کرامـت انسـانی افـراد محـروم و  ياگونـهنبایـد به ،انفاق و احسـانکه نینکتۀ قابل توجه ا
که در کرامـت انسـانی، آن محـروم و غنـی، هـر دو بـه یـک انـدازه راچ ؛مستضعف را به مخاطره اندازد

 هرچنـدانفاق خود، آنـان را تحقیـر نمایـد، سبب به تواندآن شخص غنی نمی پس، .ندهست صاحب حق
ا وَأل اُنفَقُـوأیُتْبِعُـونَ مَـا  مْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ثُمَّ ألأالَّذِینَ یُنفِقُونَ «طرف دیگر، مسلمان نیز نباشد:  ذًى أ مَنـ

  .)262 :(بقره» هُمْ یَحْزَنُونَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَأل جْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَألألَّهُمْ 
 یبخشـ :کرد ییتوان شناسایات را میدو دسته از روا کمدستنه وارد شده، ین زمیدر روایاتی که در ا

ر یـکـه فق یکسـ: «فرمـود که پیامبر اکرم شین فرمایهمچون امسلمان است،  يات ناظر به فقرایاز روا
امـت او را خـوار خواهـد یرا خوار سازد، حق خداوند را خوار شمرده است؛ خداوند در روز ق یمسلمان
ح شـده یتصـرنیز در حدیثی دیگر  .)4ح  ،588 ص ،8ج  تا،ی، بحرعاملی» (نکه توبه کندیمگر ا ،ساخت
او را مالقات خواهـد کـرد  یامت در حالیخداوند در روز قد، یرا اکرام نما یر مسلمانیکه فق یکس«است: 

مسلمان خود را اکرام کند، همانا خداونـد عزوجـل را  ینیکه برادر د ین، کسیقیاست. به  یکه از او راض
ر یـکـه بـه فق یکسـ«ز آمده اسـت: ین یدر روایت مشابه .)5، حدیث 589 ص (همان،» اکرام نموده است
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ش، خداوند را کوچـک سـاخته ین کار خوید، با ایکند و او را کوچک نما فقرش اهانت دلیلبه  یمسلمان
ر یـکه فق یکس .دینما ینکه او را راضایمگر  ،و همواره غضب و خشم خداوند را به همراه خواهد داشت

» زنـدیمالقات خواهد کرد که به او لبخنـد م یامت در حالید، خداوند را در روز قیرا اکرام نما یمسلمان
  ).10، حدیث590 ص (همان،

فقـر و  دلیـلرا بـه  یکـه مـؤمن یکسـ«مؤمن است:  ينه، مربوط به فقراین زمیات در ایاز روا یبخش
 ص (همـان،» امت او را رسـوا خواهـد کـردید، خداوند در روز قیا کوچک نمایاش خوار کند یدستیته

ا او را خـوار شـمارد، یـ ،ندر کیرا تحق یکه مؤمن یرا کسید، زیر نکنیر را تحقیمؤمن فق« .)6، حدیث 589
بـرادر  ياریـسـت کـه دسـت از ین یچ مؤمنیه« .)8 (همان، حدیث» ر خواهد ساختیخداوند او را تحق

 ياریـا و آخـرت یـمگر آنکه خداوند او را در دن ،خود بردارد و حال آنکه قدرت بر نصرت او دارد ینید
  ).9(همان، حدیث» نخواهد کرد

ن به ایـن ان و مستضعفااینکه اسالم براي همراهی و حمایت از محروم ،نکتۀ قابل توجه در این زمینه
کنـد کـه خـود را همسـو بـا افـراد نـاتوان فراتر از تمام این موارد، به زمامداران امر می ،اکتفا نکردهمقدار 

اي سامان دهند که افراد محروم احساس نکنند زمامـداران بـا مـردم گونهسازند و سطح زندگی خود را به
کنند و سطح زنـدگی خـود منصبان با آنها همراهی مین احساس نمایند صاحبادارند. اگر محروم هفاصل

گـاه احسـاس سـرخوردگی نکـرده، علیـه حکومـت دسـت بـه طغیـان سازند، هیچرا به آنان نزدیک می
و  خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را بـا مـردم نـاتوان همسـو کننـد تـا فقـر«نخواهند زد: 

در فراز دیگري آمـده  .)209، خطبۀ البالغهنهج» (داري، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاندن
افـت، دچـار یبر زمامدار واجب است اگـر امـوالی بـه دسـت آورد یـا نعمتـی بـه او اختصـاص « است:

رانش مهربـانی ها، بیشتر به بندگان خدا نزدیـک گـردد و بـه بـراددگرگونی نشود، و با آن اموال و نعمت
  .)50، نامۀهمان» (بیشتري روا دارد

خـود  یاز احکام انسـان يگری، جنبۀ دیش افراد، در ابواب مختلفین رفاه و آسایتأم ايبر یفقه اسالم
عَهَا أوَالْـ«ست است. براساس آیـۀ شـریفۀ یط زیحفظ محبراي را نشان داده است و آن، تالش  َ رْضَ وَضـ

تواند این حق همگانی را نادیـده انگـارد و آن تعلق به همه است و کسی نمیزمین م ،)10 :(رحمن» نَامألِلْ
تنهـایی در کسـب به ،ن است که حیازت منابع طبیعیآ، بر سیدمحمدباقر صدررا تخریب و ناسالم نماید. 

کند، بلکه در صورتی فرد حق دارد تا آن را در اختیار خـود قـرار دهـد کـه ایـن مالکیت آن، کفایت نمی
خـوبی نشـان ایـن حکـم بـه .)45ق، ص 1421هاي طبیعی باشد (صـدر، حیاي ثروتاهمراه با  ،حیازت
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نَ أنشَأهُوَ «یاختن به طبیعت، مشروط به آباد ساختن و عمران آن است. آیۀ شریفۀ که دست دهدمی کُم مـِّ
ها را از همین زمـین بـه اندارد که خداوند انسحقیقت اشاره به این  ،)61 :(هود »رْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَااأل

ان یـدر م: «اسـت دهشنقل  وجود آورد و از آنان خواست که آن را آباد سازند. در روایتی از امام صادق
را کـه مبعـوث  یامبرانیـسـت و خداونـد تمـام پیتر از زراعـت ننزد خداوند محبوب يزیچ چیعمال، ها

، 461 ص ،13 ج ق،1409لطبرسـی، (نـوري ا» کـردیم یاطیـکـه خ سیـجـز ادر ،فرمود زارع بودنـد
از تخریب محـیط سـالم زیسـتی انسـان اشـاره شـده اسـت.  ییهادر برخی روایات، به جنبه .)3 حدیث

: فرماینـدمیهاي شـیمیایی بـراي مقابلـه بـا دشـمن کارگیري سالحدر زمینۀ به علیحضرت حضرت 
در تعبیـر  .)186 ص ،3 ج ق،1404 ،ییحسـاا» (فرمـود ین نهـیاز پرتاب سمّ در بـالد مشـرک امبریپ«

» فرمـود ین نهـیاز انـداختن سـمّ در بـالد مشـرک رسـول خـدا«مشابهی از آن حضرت آمده اسـت: 
با استناد به همین روایت، برخی از فقها فتوا بـه عـدم جـواز  .)1 حدیث ،45، ص 11تا، جیب (حرعاملی،

امـا در میـدان کـارزار،  .اندالد مشرکین دادههاي شیمیایی) براي مقابله با دشمن در باستفاده از سمّ (سالح
 ،ییخـوانـد (ویژه اگر پیروزي مسلمین در برابر محاربین منـوط بـه اسـتفاده از آن باشـد، مـانعی ندیدهبه

  .)373 ص، 1 ج ق،1410
کـامالً مشـهود اسـت. براسـاس بیـانی از امـام  هاي بشردوستانۀ اسالم، در سیرة رسول اکـرمجنبه

خوانـد یشـان را فـرا میستد، ابفر یجنگ يرا برا ياخواست عدهیم که رسول خدا، هر زمان صادق
د و یـنکن یشکنمانید و پیشان را مثله نکنید و ایدشمن را نکش یناگهان«فرمود: یمه یتوصچنین و به آنان 

 »دیـمگـر آنکـه مضـطر گرد ،دیـرا قطـع نکن یچ درختـید و هـیو کودکان و زنان را نکش یر رفتنیافراد پ
ن موظفنـد در برابـر دشـمن، اناتنها مسلممطابق این فرمایش، نه .)1حدیث  ،27 ص، 5 ج، 1365 ،کلینی(

هاي مشخص شده در شریعت را حفظ نمایند، بلکه حتـی در زمـان اصول انسانی را رعایت کرده، حریم
انـد، بـه نگردیدهها را بنمایند و اجازه ندارند تا زمانی کـه مضـطر جنگ، باید رعایت محیط زیست انسان

  ها و نابود کردن اشجار بپردازند.تخریب جنگل
خواهـد هاي فوق، اسالم براي حفظ سالمت و بهداشت شهروندان، از آنـان میافزون بر توصیه

در فرمایشـات خـود، بنـاي اسـالم را  که از سالمت و بهداشت خود مراقبت نمایند. پیامبر اکـرم
خداوند متعال اسالم را بـر نظافـت چراکه  توانید نظافت کنید؛می کههرچه  با«اند: بر نظافت دانسته

 ص ،1 ج ق،1401 ،سـیوطی» (بنیان نهاده است و جز افـراد نظیـف داخـل بهشـت نخواهنـد شـد
  ).3369، حدیث 517
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  يريگجهينت
م ن اسـالین مبـیاست که در د ییآن، مستلزم سازوکارها يو حفظ و ارتقا یل به کرامت انسانیکه نآنجااز
اي گونـهتأکید دارد. بـه یکرامت انسانبر است که  یاز احکام سرشار ی، فقه اسالمآمده استمنظور ندیب

شـبرد انسـان در جهـت یدر پ یشـود کـه نقشـیافت نمی یدر فقه اسالم یتوان ادعا کرد که حکمیمکه 
  ش نداشته باشد.ایکرامت انسان

شـۀ یاندچراکـه  ؛ن مطلـب اسـتیـا يهان نشانهیلد، از اویاز مسائل فقه به توح ياریگره خوردن بس
دهـد کـه یقرار م يریکشد و بندگان را در مسیاساس استبداد، استثمار و استکبار را به چالش م يدیتوح
م یدفـاع از حـر اي، بـریسازد. فقه اسالمیرهنمون م یت خداوند، آنان را به کرامت انسانین عبودیدر ع

هـا قـرار داده انسـان يحفظ حرمت جان، مال و آبرو يبرا يارانهیگژه و سختی، احکام ویکرامت انسان
 یل نموده اسـت. احکـام مترقـیآنها را تسه یو اجتماع یعیات طبیر حیمودن مسیق، پین طریاست و از ا
هـا بـا مـرگ انت از حرمت انسـانیگردد و صیز میاز مرگ انسان ن پسشامل  ینه، حتین زمیاسالم در ا

  د.گردیل نمیآنها زا
ر تحقـق کرامـت ین را در مسـانااست که مسـلم یفقه اسالم يوکارهااقامۀ قسط و عدل ازجمله ساز

ند که حـق بـه یرند و در عالم خلقت تصرف نمایبهره گ یگونه از مواهب الهسازد تا آنیمکلف م یانسان
  ابد. یگران نیامکان تعرض به حقوق د یدار رسد و کسحق

 ياژهیـت ویـت انسـانند، از اهمیانسـان یگـر واقعـتی، که حکايمعنو، امور ین در فقه اسالمیهمچن
چراکـه  ؛گردنـدیمقـدم م ين امور بـر امـور مـادیدر صورت تزاحم، ااي که گونهبهشوند، یبرخوردار م

 يبـرا يجز ابزار يانسان به سمت کمال مطلوب است و امور ماد يت انسان در گرو حرکت معنویانسان
  کنند.یفا نمیا ین امر، نقشیتحقق ا
 یر اهداف عـالیساز تحقق سانهی، زمیش شهروندان جامعۀ اسالمینت و رفاه و آساین امیه تأمکآنجااز

از احکـام خـود را  يادیـز بخـش زیـن یاسـت، فقـه اسـالم یشان به کمال انسانیل ایو ن یجامعۀ اسالم
ا مکلف نموده اسـت تـا ر یاست و شهروندان و کارگزاران حکومت اسالمهم نموده ن میاختصاص به ا
ش، فـراهم یش از پـیرا، بـ یکرامـت انسـان يکنندة حفظ و ارتقالیتسه يهانهین جهت، زمیبا تالش در ا

  ند.ینما
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