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چکیده
«کرامت انسان» بهمعنای شرافت و بزرگواری ،به دو نوع اکتسابی و ذاتی تقسیم مییشیود
کرامت ذاتی به مفهوم «حیثیتی طبیعی که در وجود انسان «بما هو انسان» ،به ودیعت نهاده
شده است ،شامل همه انسانها از هر نژاد و رنگ و با هر عقیده و فرهنگی ،خواهد شد و
یکی از مهمترین پرسشهایی که در اینباره مطرح است ،اینکه آییا از منظیر دینیی ،ینیین
کرامتی میتواند مبنای حقوق انسان قرار گیرد یا خییر قیانون اساسیی جمهیوری اسی می
ایران در اصل دوم خود ،کرامت انسانی را یکی از پایههای ایمیانی ایین نظیام قیرار داده و
بسیاری از اصول آن را به صورت مطلق با محوریت «انسان»« ،ایران» و «ملت» ،بنیا نهیاده
است که نشان از پذیرش اصل کرامت ذاتیی در حیوزه قیانونگیذاری دارد مبنیای ینیین
رویکری آن است که انسانها به حکم انسیانیت و براسیاخ خلقیت و فطیرت خیدادادی،
دارای اشتراکات طبیعی هستند و این اشتراکات طبیعی ،حقوق مشترک انسانی را نیز در پی
خواهد داشت؛ بنابراین ،آنچه از لیاقیت و اسیتعداد کیه دسیت خلقیت ایکیاد کیرده و در
تکتک افراد به امانت نهاده و بهگونهای مساوى در میان آنها تقسیم کیرده اسیت ،اقت یا
مىکند که حقوق زندگی هم در میان افراد آن مساوى باشد و همه در بهرهمندى از آن در
یک سطح باشند
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درآمد

اصل «کرامت انسان» ،از امور مورد اتفاق میان اقوام و ملل بشری و مورد توجه ادیان
و مذاهب گوناگون است و نیز نشانههای روشن آن در قرآن و دیگر منابع اسالمی بهه
وفور یافت میشود .خداوند متعال ،افزون بر تصهری بهه کرامهت انسهانی ،در قهرآن
(اسراء ،)70 ،در آیات مختلف ،بر روح الهی انسان (حجر ،)29 ،جانشینی خود در
زمهین (برههر  ،)30 ،تعلهی اسه اء الهههی (برهر  )31 ،و لههزوم سهجد مالبهها بههر او
(برر  ،)34 ،تأکید کرد و جایگا ارزش ند انسانی را ستود است و مفسران قرآن نیز
نکات ارزند ای در تبیین و تشری این آیات بیان کرد اند؛ چنانکه روایات چنهدی از
پیامبر گرامی اسالم و اب ه معصوم در اینبار وارد شد و با الهام از این آیهات
و روایات ،مباحث فراوانی دربهار کرامهت و ارزو وا ی انسهان در ملهوم مختلهف
اسالمی از ج له فره و حروق اسالمی از سوی صاحبنظران ،مطرح شهد و میهرا
ماندگاری به جای ماند است ،اما ه چنان «کرامت» در میان مسهل انان از مفهاهی
مبه و رازآلود به ش ار میرود و جایگا آن در هندسه آموز های دینهی نامشهخو و
ه وار مورد بحث و گفتوگو است .از ج له ،این بحث میان اندیش ندان مسهل ان
مطرح است کهه کرامهت مهدنظر اسهالم ،اختصهام بهه مدمنهان دارد یها از وی گهی
«نههوا انسههانی» بههه ش ه ار مههیرود .اگرچههه اکیریههت مال ههان دینههی آن را در حههد
«کرامت اکتسهابی» و ارزشهی پذیرفتهانهد ،امها برخهی از صهاحبنظران ،افهزون بهر
پذیرو کرامت ارزشی و اکتسابی ،با استناد به آیه  70سور اسراء و دیگر ادلۀ دینهی،
کرامت را از ِآن «بنیآدم» دانسته و برای «نوا انسهان» کرامهت ااتهی قابلانهد (ر:.

مج ومه آثار ه ایش بین ال للی امام خ ینی و قل رو دین ،کرامت انسهان.)1386 ،

در این نگا  ،کرامت ااتی که در خلرت انسان نهاد شد  ،بههمعنای کرامهت «انسهان
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ب ا هو انسان» است و غیرقابل سلب است؛ بدین معنها کهه ههین منصهر دیگهری در
ّ
کرامت وی دخالت ندارد و ه انگونه که رنگ و ملیت انسهان در کرامهت او تهأثیری

ندارد ،مرید و ای ان ه در کرامت بشر دخالتی ندارد؛ بنابراین ،انسان منهای ای هان
از نظر کرامت ،ه ان کرامتی را دارد که انسهان بهه مهالو ای هان ،دارد .ایهن گهرو از
صاحبنظران ،کیفیت خلرت انسان ،روح الههی ،خلیفهه خهدا بهودن ،مرهل ،اراد و
اختیار ،مواطف و احساسات و اصل هدایتپذیری انسان را از ج له مبهانی کرامهت
ااتی انسان برمیش ارند.
کرامت در قانون اساسی

کرامت ااتی انسهان پها از اثبهات ،ابعهاد گونهاگونی دارد و در حوز ههای مختلهف
پیامدهایی را به بار میآورد که یکی از ابعاد مه آن ،پیامدهای حروقی آن است؛ این
پیامد پا از نوزایش مل ی و فرهنگی در مغربزمین بدان توجهه بسهیاری کرد انهد؛
بهگونهای که امروز بسیاری از قوانین و پی انها در حهوز حرهوق انسهانی ،از ج لهه
امالمیه جهانی حروق بشر مبتنی بر کرامت انسان اسهت .ایهن موعهوا در دههههای
اخیر نیز میان بسیاری از اندیش ندان اسالمی به یا «مسهلله» تبهدیل شهد اسهت؛
بدین صورت که اگر کرامت از وی گی وجودی انسان است ،پا هر قانون و مررراتی
که برای این انسان تدوین میشود ،بهوی اگر منشأ الهی و فطری داشته باشد ،باید به
مرتضای وجود این وی گی در انسان باشد و نباید این وی گهی «ااتهی» و «وجهودی»
اسالمی مطرح میشود که کرامت ااتی انسان ،چه جایگاهی در تدوین قهوانین بهرای
ادار جامعه ،بهوی در تدوین قانون اساسی دارد و آیا میتهوان از آن بههمنوان مبنهایی
در فه ادله شرمی و نیهز قانونگهذاری براسهاآ آن ،بههمنوان «یها قامهد فراگیهر»
استفاد کرد یا خیر؟
پایهگذاری قوانین بر «کرامت انسان» در برخی مکاتب و کشورها امری مسهل و
پذیرفته است ،ولی در کشورهای اسالمی با توجه به اینکه قهوانین براسهاآ اصهول و
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بشر نادید انگاشته شود؛ ازاینرو ،این پرسش اساسی در حوز قانونگذاری با مبنای
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موازین دینی تدوین میشهود و مبنهایی الههی و آسه انی دارد و ایهن اصهول و مبهانی
تاکنون تبیین نشد  ،وعهع روشهنی نهدارد .ایهن امهر در مهذهب امامیهه کهه تهاکنون
حکومت در مرصه اجت امی را تجربهه نکهرد اسهت ،مبه تهر اسهت ،بههوی آنکهه
مراجعه به نگا فرهای شیعی در متون اصهلی فرههی کهه مبنهایی بهرای قانونگهذاری
اجت امی بر پایه مذهب شیعه است ،نشان میدههد کهه مجهال واسهعی بهرای نرهش
«کرامت انسانی» ،آن ه «کرامت ااتی انسان» ،در قانونگذاری باقی ن یماند.
با این حال ،قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران که از سوی ج هع بسهیاری از
فرهای بنام شیعه و تأیید مراجع مظام وقت و رهبر کبیر ج هوری اسالمی ایران -کهه
خود از مراجع دینی بود اند -تدوین شد است؛ اصل دوم ،پایههای این نظام را شش
محور برش رد است که محور پایهانی آن کرامهت انسهانی اسهت و در آن بیهان شهد
است «ج هوری اسالمی ،نظامی است بر پایه ای هان بهه  - 6 ...کرامهت و ارزو
وا ی انسان و آزادی توأم با مسلولیت او در برابر خدا».
اگرچه در این اصل نیز چون ،ای ان به «کرامت و ارزو وا ی انسانی» ،در کنهار
ای ان به «خدای یکتا»« ،وحی الهی»« ،معاد»« ،مهدل خهدا» و «امامهت و رهبهری
مسههت ر» ،آمههد اسههت وعههع روشههنی نههدارد و تناسههب آن بهها دیگههر پایهههها در امههر
قانونگذاری مشخو نیست ،اما اصل اینکه خبرگان -تدوینکنندۀ قانون اساسی کهه
ً
م دتا از فرهای شناختهشد حوز های مل ی امامیه بود اند -چنین افری را در برابهر
قانونگذاری با پایههای دینی گشود اند ،بسیار ایقی ت و ستودنی است؛ چنهانکهه
شرط «انسان» ،به «کرامهت» ،نشهانه ارزشه ندی بهرای
توصیف مطلق و بدون قید و ِ
پذیرو کرامت ااتی انسان به ش ار میرود .چنانکه ه ین قانون اساسی بسهیاری از
اصول خود را بر محور «انسان» «ایران» و «ملت» ،بهمعنای ه هه سهاکنان در ایهران
زمین بنا نهاد است که دارای تنهوا نه ادی ،قهومی ،دینهی و مهذهبی اسهت و چنهین
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رویکری نیز تنها از باور به کرامت ه ه انسانها برمیخیهزد .هنگهامی کهه در اصهل

پنجا وشش قانون اساسی بهصورت مطلق تصری میشود که «حاک یت مطلهق بهر
جهان و انسان از آن خداست و ه او ،انسان را بر سرنوشت اجت امی خویش حاک
ساخته است .هینکا ن یتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یها در خهدمت
منافع فرد یا گروهی خام قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول
بعد میآید ام ال میکند» .و یا برای ن ونه ،در اصل نوزده به صراحت میآیهد کهه
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حروق مساوی برخوردارنهد و رنهگ ،نه اد،
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواههد بهود» و نیهز بسهیاری دیگهر از اصهول قهانون
اساسی ،توجیهی به غیر از مبنا بهودن کرامهت ه هۀ بنهیآدم در مرصهه قانونگهذاری
ندارد.
نگا به این اصول از قانون اساسی ،این پرسهش را ایجهاد میکنهد کهه «کرامهت
انسان» ،چرا و چگونه میتواند مبنای قانونگذاری ،بهوی از منظر دینهی قهرار گیهرد.
در اینجا برای پاسخ به این پرسش اساسی ،صرفنظر از اینکه قانون اساسهی موجهود
ج هوری اسالمی ایران ،چه میزان بر پایه «کرامت انسانی» ،بنا شد اسهت ،پها از
یا مفهومشناسی کوتا  ،موعوا «نرش کرامت در حروق انسهانی» از منظهر حرهوق
طبیعی و فطری ،مورد مداقه بیشتر قرار میگیرد تا افهق روشهنتری را در ایهن مرصهه

مفهوم کرامت

کرامت از «کرم» ،عهد دنابهت و پسهتی (جهوهری1410 ،ق ،ج ،5م ،)19بههمعنای
شرافت (فراهیدی1410 ،ق ،ج ،5م ،)368پاکیزگی و پسندیدگی (صهاحببنمباد،
1414ق ،ج ،6م )262میآید و «کری » اس جامع برای انواا خیر ،شرف و فضهابل
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بگشاید.

(جزری ،بیتا ،ج ،4م )166و نیز اس جامع برای ت امی آن چیزی است که ستایش
میشههود (ابنمنظههور1414 ،ق ،ج ،12م .)510بهها ایههن توصههیف ،اگرچههه بههرای
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معادلسازی فارسی «کرامت» باید چند واژ ماننهد شهرافت ،مهزت و پهاکیزگی را در
کنار ه قرار داد ،اما ه انگونهه کهه برخهی از لغتدانهان فارسهی آن را بهه «بزرگهی
ورزیدن» و «بزرگواری» معنا کرد اند (دهخهدا ،1377 ،ایهل واژ کرامهت) ،بههنظر
میرسد نزدیاترین کل ه به کرامت در زبان فارسی ،واژۀ «بزرگواری» است.
بنابراین ،چنانکه صاحب المحیط اشار کرد اسهت (صهاحببنمباد1414 ،ق،
ج ،6م ،)261مفهوم کرامت نزد انسانها معروف و روشن است؛ بنابراین ،در ملوم
مختلف اصطالح وی ای ندارد و به ه ان معنای لغهوی بهه کهار مهیرود؛ ازایهنرو،
مالمه طباطبایی کرامت انسانی مورد نظر در آیه  70سور اسراء را بهه ه هان معنهای
لغوی تعریف کرد است و میگوید «مرصود از تکری اختصام دادن به منایهت و
شرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران نباشهد» (طباطبهایی ،1385 ،ج،13
م  .)156آیتاللههه جههوادی آملههی نیههز در تعریههف آن میگویههد «کرامههت ه ههان
نزاهت از پستی و فرومایگی اسهت  ...روح منهز از ههر پسهتی را کهری میگوینهد»
(جوادی آملی ،1368 ،م)22؛ ازاینرو ،میتوان آن را بهصورت کلهی «دور بهودن
از هر پستی و فرومایگی و نابل آمدن به شرافت و بزرگواری» تعریف کهرد .فرهها نیهز
مفهوم کرامت را بهوعوح آن واگذار کرد اند ،اما روشن است مرصود از آن در فرهه و
حروق اسالمی« ،پاسداشت منزلت آدمیان و حروق آنها» در مرصه قوانین و مرررات
اجت امی ،به سبب شرافت و منزلت نهاد شد در انسانهاست.
اینکه مفهوم اصطالحی کرامت به مرف واگذار شد اسهت ،بهدین معناسهت کهه
«کرامت» یا مفهوم مرالیی اسهت و مفههومی برگرفتهه از شهرا نیسهت؛ بنهابراین،
محدودۀ معنایی آن نیز در مرف مرهال تببهین میگهردد ،چنانکهه تشهخیو مهوارد و
مصادیق آن نیز با مرال خواهد بود و شارا ههر امهری را کهه «مرهل ج عهی» بها ههر
گرایش فکری و امترادی« ،کرامت» بنامد و یا موردی را منافی با آن تشخیو دههد،
14

تأیید مین اید ،اگرچه در موارد اختالفی و غیرمشخو بایهد از خهود شهرا بههمنوان
یکی از معیارهای شناخت مرلی یاری گرفت.
از سوی دیگر ،کرامت با توجه به مفهوم یادشد  ،به دو گونه قابهل ترسهی اسهت
کرامت ااتی و کرامت مرعی یا اکتسابی.

ی
َ َ
نفسهه»
کرامت ااتی ،از اات و جوهر اشیا برمیخیزد «شهرف فهی الشهیء فهی ِ

(ابنفارآ1404 ،ق ،ج ،5م ،)172و از آن جدانشدنی است و ههر چیهزی کهه از
درون و اات خود دارای منزلت و شرافت باشد ،کری ااتی خواند میشود و مرصود
از کرامت ااتی انسان آن است که «انسان دارای وی گیهایی است کهه در مرایسهه بها
موجودات دیگر ،از لحاظ ساخت ان وجودی امکانات و مزایای بیشتری دارد» .با این
تعریف ،میتوان وی گیهای زیر را برای کرامت ااتی برش رد
 .1از خ یرمایه و اات شئ برمیخیزد؛
 .2از زمان خلرت با شئ ه را است و از اات جدانشدنی است؛
 .3غیراختیاری و غیراکتسابی است.
با توجه به این وی گیهای کرامت برای انسان ،تعریف کرامت ااتی بهه «حیییهت
طبیعی که ه ه انسانها مادامی که با اختیار خهود بهه جههت ارتکهاب بهه خیانهت و
برخوردارند» (جعفری ،1385 ،م )279غیردقیهق و تناق ن ها اسهت؛ زیهرا امهر
ااتی از ج لهه کرامهت ،چنانکهه در تعریهف آن آمهد  ،از لهوازم ّ
بهین اات انسهان و
سلبنشدنی است؛ بنابراین ،از اساآ ارتباطی به رفتار و کردار آدمی نهدارد و رفتهار
مجرمانه نیز ن یتواند نافی کرامت ااتی انسان باشد ،مگر آنکه مراد نویسند محتهرم
این باشد که کرامت ااتی برای انسهان ،بههمعنای مجهازات نشهدن در برابهر جنایهات
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جنایت بهر خویشهتن و دیگهران آن را از خهود سهلب نکنهد ،از ایهن صهفت شهریف

نیسههت و انسههان در مههین داشههتن کرامههت ،در صههورت ارتکههاب جنایههت ،مجههازات
میشود ،که سخن پذیرفتهشد ای است.
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در برابر کرامت ااتی ،کرامت مرعی و اکتسابی است که از را وصف مارض بهر
ََ
اات حاصل میآید «شهرف فهی خلهق مهن ا خهالق» (ابنفهارآ1404 ،ق ،ج،5
م )172و هر شرافت و منزلتی که به سبب داشتن صهفتی بهه دسهت آیهد ،کرامهت
مرعی نامید میشود و چون امری اختیاری است و بها ه هت و تهالو فهرد فهراه
میآید ،به کرامت اکتسابی ه مشهور است .به دیگر سخن ،اگر ارزو و بزرگهی بهه
رفتار انسان مربهوط شهد ،ماننهد بخشهندگی و ازخودگذشهتگی کهه شهخو در اثهر
مداومت در ایهن رفتهار منزلهت مییابهد ،ایهن ارزو ،اختیهاری و اکتسهابی اسهت؛
ازاینرو ،میتوان گفت کرامت اکتسابی برای انسان «منزلهت و جایگهاهی اسهت کهه
انسان به موجب م ل و تالو خود کسب میکنهد» و البتهه چهون اکتسهابی اسهت،
دارای درجات و مراتب نیز هست .با این توصیف ،کرامت مرعی و اکتسهابی نیهز از
وی گیهای زیر برخوردار است
 .1وصف خارجی است که بر یا چیز مارض میشود؛
 .2م کن است زمانی با اات ه را نباشد و سلبشدنی است؛
 .3اختیاری است و با تالو به دست میآید؛
 .4به دلیل اکتسابی بودن دارای شدت و ععف است.
بنابراین کرامت ارزشی ،کرامتی افزون بر کرامت ااتی است که از پنجهه تهالو و
زح ت انسان با هدایت انبیا ،اولیا و نورانیت مرل وی حاصل میشود و آنچه از ایهن
رهگذر پدید میآید ،فضابل انسانی -امترادی و اخالقی -اسهت کهه مهال :برتهری
ارزومدارانه افراد ،گرو ها و حتی جوامع بر یکدیگر میگردد و بسته به مراتب آنهها،
درجات هریها از انسهانها و گرو ههای انسهانی نیهز در حهوزۀ ارزوهها مشهخو
میشود .به بیان روشنتر ،ه ان کرامت ااتی که خداوند در نهاد هر انسانی به امانت
گذاشته است ،در واقع ،مردمه و بستر نیل به فضابل و ک ا ت افزونتر ،در راسهتای
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ک ال غایی انسان و نردبان صعودی است برای رسهیدن بهه قلهههای مرتفهع مرامهات

انسانی و آنچه که انسان شایستگی رسیدن به آن را دارد ،یعنی در ایهن بسهتر «رسهد
آدمی به جایی که به جز خدا نبیند؛ بنگر که تا چه حد است مکان آدمیهت» و ه هان
که هدف خلرت نیز رسیدن به آن نرطه تعریف شد است

ت ِْ
اْل َّن َو ْا ِ
ْسَ
« َو ما َخ َل ْق ُ
إلن َ

إِ اّل لِ َی ْع ُبدُ ِ
ون» (ااریات .)56 ،با این وصف ،میتوان گفت ه انگونه که قهرآن اشهار

کرد است ،کرامت اکتسابی و ارزشی ،برخاسته از کرامت ااتی انسان اسهت کهه بهه
اختیار ،اراد  ،تالو و رنج انسان ساخته میشود و درنهایهت ،میتوانهد بهه مالقهات

َّک ِ
خدا نیز خت گردد «یا َأ ه َُّیا ْا ِ
ْسان إِن َ
کاد ٌح إِىل َر ِّب َک کَسدْ اًا ََ ُُقییس ِ » (انشهراق )6 ،و
إلن ُ

این مال :ارزبایی نههایی شخصهیت او در نهزد باریتعهالی نیهز بهه شه ار مهیرود

«إِ َّن َأک َْر َمک ُْم ِعنْدَ اهللِ َأتْقاک ُْم» (حجرات.)13 ،

بنا بر آنچه گفته شد ،روشن میشود که مصداق بارز دو گونه از کرامهت ،در نهوا
انسانی تجلی مییابد و انسانها به دوگانه کرامت ااتی و مرعی متصهف میشهوند،
بدین معنا که خداوند انسان را بهگونهای آفرید اسهت کهه از یاسهو ،در مرایسهه بها
برخی موجودات دیگر از لحاظ ساخت ان وجودی از امکانهات و مزایهای بیشهتر و از
غنای افزونتری برخوردار است و از سوی دیگر ،را ک ال و سهعادت بیشهتر نیهز بهه
روی انسانها باز بود و میتوانند با اتکها بهر گهوهر انسهانیت و حفهر و حراسهت از
دوچندانی نایل آیند .بنابراین ،کرامت ااتی در انسان ،حیییتهی طبیعهی اسهت کهه در
وجود انسان «ب ا هو انسان» به ودیعت نهاد شد و هر انسانی از هر ن اد و رنهگ ،از
هر قوم و قبیله و از هر سرزمین ،آب و خها :و بها ههر مریهد و فرهنگهی ،کرامهت و
احترام انسانی دارد و تاتا انسانها ،از آنروی که انساناند ،دارای حیییت انسهانی
برابر با دیگر انسانها هستند ،اما کرامت اکتسابی منزلت و جایگاهی است که انسان
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فطرت پا :که در نهاد آدمی نهفته است ،بهه سهوی تکامهل گهام نههاد  ،بهه کرامهت

به موجب م ل و تالو خود کسب میکند و بهه ه هین دلیهل نیهز دارای درجهات و
مراتب و شدت و ععف است و ه انگونه که مراتب نازله آن در بسیاری از انسهانها
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مشاهد میشود ،مراحل مالی آن ه یافت میشهود کهه بهه بهاور مرفها ،نههاییترین
درجه آن ،یعنی «انسان کامل» در وجود مردآ نبی اکهرم ،مح هد مصهطفی ،و
اب ه معصوم تبلور یافته است؛ بنابراین ،کرامت ااتی ،کرامتی حداقلی اسهت کهه
ت امی بشر به تساوی از آن برخوردارند ،اما کرامت اکتسابی ،کرامتی است که به قدر
تالو و اکتساب در افراد انسانی پدید میآید و به ه ین دلیل ،چون انسان در ادوار و
حالت مختلف ،متفاوت است ،ن یتوان وصف کرامت اکتسابی انسهانی را بهر ه هه
انسانها و ه ه حا ت منطبق و یا یکسان دانست.
از منظر قرآنی ه

سی ْی ُه ُ َو
 ،آیاتی چون « َو َل َقدْ ک ََّر ْمنا َبنی آ َد َم» (اسراءََ « ،)70 ،سِِاا ََ َّ

یال رب َک لِ ْلُقئِک َِة إِنای ِ
َن َفخْ ُ ِ ِ
ِ
جاع ٌل
دین» (حجرَ « ،)29 ،و إِ ْا َ َ ه
َاج َ
ت َی م ْن ُروًی ََ َق ُعیا َل ُ
َ

ِ
اْل ِ
ض َو ِْ
اموات َو ْاْلَ ْر ِ
َِی ْاْلَ ْر ِ
ْی َأ ْن
الس
بال ََ َأ َب ْ َ
ض َخلی َف اة» (برر « ،)30 ،إِناا َع َر ْضنَا ْاْلَما َن َة َع ََل َّ

ِ
َ ِ
َح َل َها ْ ِ
سم آ َد َم
ْسان إِ َّن ُ َ
اإلن ُ
َیُ ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن منْها َو َ َ
ْ
یما َج ُهسیّلا» (احهزابَ « ،)72 ،و َع َّل َ
کان َظ ُل ا
ِ
ِ
ساموات َو مسا َِسی ْاْلَ ْر ِ
ض َمی اعسا ِمنْس ُ »
الس
ُسم مسا َسی َّ
امء ُک َّلها» (برر َ « ،)31 ،و ََسخَّ َر َلک ْ
ْاْلَ َْ َ
(جاثیهَ « ،)13 ،ل َقدْ َخ َل ْقنَسا ْ ِ
ْسسان َسی َأ ًْ َس ِ
سن
اإلن َ
َبسار ََ اهللُ َأ ًْ َس ُ
سن َت ْقسییم» (تهینََ « ،)4 ،ه َ

ْ ِ
ض ََک َ
قْی» (مدمنون )14 ،و « َم ْن َیه ََل َن ْف اسا بِ َغ ْ ِ
ْی َن ْفَ َأ ْو ََساد َِی ْاْلَ ْر ِ
َسأنَّام َیه َ
اْلال َ
َسل الناسا َ

َمی اعا َو َم ْن َأ ًْیاها ََک ََأنَّام َأ ًْ َیا الناا َ َمی اعا» (مابد  )32 ،که ناظر بهه نهوا انسهانی بهدون
هین درجه و مراتب میان آنان است ،میتواند اشار به کرامهت ااتهی انسهان و آیهاتی

ْلن ِ
چون « َو َأ ْن َل ْی ََ لِ ْ ِ
ْسسان إِ اّل مسا ََسع » (نجه « ،)39 ،إِ َّن ََس ْع َیک ُْم َل ََس اه » (لیهل،)4 ،

جات ِِم اا َع ُِ ُلسیا» (انعهامَ « ،)132 ،و َر ََ َسَ َب ْع ََ ُسه ْم َد َرجسات» (برهر ،)253 ،
« َو لِک ُِّل َد َر ٌ
ِ
ذین ُأوتُیا ا ْل ِع ْل َم َد َرجات» (مجادله )11 ،و «إِ َّن َأک َْر َمک ُْم ِعنْسدَ
ذین َآمنُیا منْک ُْم َو ا َّل َ
« َی ْر ََ َِ اهللُ ا َّل َ

اهللِ َأتْقاک ُْم» (حجرات )13 ،که ناظر به تهالو آدمهی و کسهب موقعیتهها و درجهات
افزونتر و بهتر است ،میتواند اشار به کرامت مرعی باشد.
بنابراین ،با یا رویکهرد الههی و قرآنهی هه میتهوان گفهت خداونهد متعهال در
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مهندسی خلرت انسان و در مرایسه با موجودات دیگر ،دو نوا تکری را بهرای انسهان

در نظر گرفته است تکری مام و تکری خام .در تکری مام ،ت امی انسهانها امه
از زن و مرد ،مدمن و کافر ،سفید و سیا و ...مش ول ایهن کرامهت هسهتند کهه ن هاد
صفت «رح انیت» خداوند متعهال اسهت .ه انگونهه کهه برخهی مفسهران تصهری
کرد انههد (طباطبههایی ،1385 ،ج ،1م ،)18صههفت «رح ههان» ،در برابههر وصههف
«رحی » ،نومی از کرامت خداوندی است که شامل ت امی بشر میشود و هینکا،
با هین مرام و مسلا و رفتاری از آن مستینی نیست ،اما در تکهری خهام ،کرامهت
الهی تنها شامل انسانهایی میشود که را حریرت را یافتهاند و ای ان به خدا و م هل
صال دارند .خداوند متعال به این دسته از انسانها ،افزون بر کرامت اولیهه ،منایهت
خاصی دارد که دیگر انسانها از آن بیبهر اند؛ کرامتی کهه در زبهان قهرآن و مفسهران
آن ،به «رحی » و «رح ت خام» تعبیر شد است و در خود قرآن نیز آمهد اسهت

کان بِا ْل ِ
ًیام» (احزاب.)43 ،
« َ
سُ ْؤم َ
ُ
نْی َر ا

آنچه در اینجا مورد نظر است ،اینکهه صهرفنظر از کرامهت ارزشهی و اکتسهابی
ً
انسان که از منظر دینی کامال قابل پذیرو و مورد توجه است ،کرامت ااتی انسان که
شامل ه ه بنیآدم است ،چه نرشی میتواند در قانونگذاری دینی ایفا کند.
نقش کرامت ذاتی در حقوق انسانی

از این ناحیه ،به انسان ارزانی میگردد .از گذشتههای دور ،ه وار این پرسش مطرح
بود است که آیا کرامت انسانی میتواند منشأ حروق و امتیاز برای انسان باشد یا نه و
اگر هست چگونه؟ مطالعه فررات امالمیه جهانی حروق بشهر -کهه مه تهرین سهند
جهانی در اینبار است -نشان میدهد که ایهن امالمیهه ،بهر حیییهت کرامهت ااتهی
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مه ترین بخش مباحث کرامت ااتی انسان ،پیوند آن با حروق و امتیازاتی اسهت کهه

انسان بنا شد است ،برای ن ونه ،در مردمه این امالمیه بهمنوان مبانی مهواد مصهوب
آمد است
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«از آنجا که شناسایی حیییت و کرامت ااتی ت ام امضای خانواد بشری و حروق
برابر و سلبناپذیر آنان اساآ آزادی ،مدالت و صل در جهان اسهت» ،و «از آنجها
که مردمان ملل متحد ،ای ان خود را به حرهوق اساسهی بشهر و حیییهت و کرامهت و
ارزو فرد انسان و برابری حروق مردان و زنان ،دوبار در منشور ملل متحهد امهالم و
مزم خود را جزم کرد اند که به پیشرفت اجت هامی یهاری رسهانند و بهتهرین اوعهاا
زندگی را در پرتو آزادی فزایند به وجود آورند» .سپا مواد حروقی بر این مبهانی بهار
شد و در برخی مواد آن آمد است «ه ه افراد بشر آزاد و با حیییت و حروق یکسان
زایید میشوند و دارای موهبت خرد و وجدان هستند و بایهد بها یکهدیگر بها روحیهه
برادری رفتار کنند» (ماد  .)1هر کا میتواند بیهینگونه ت ایزی ،بهوی از حیهث
ن اد ،رنگ ،جنا ،زبان ،دین ،مرید سیاسی یا هر مریهد دیگهر ،و ه چنهین منشهأ
ملی یا اجت هامی ،ثهروت ،و دت یها ههر وعهعیت دیگهر ،از ت هام حرهوق و ه هۀ
آزادیهای یادشد در این امالمیه بهر مند شود .به مالو نباید هین تبعیضی به م هل
آید که مبتنی بر وعع سیاسی ،قضایی یا بینال للهی کشهور یها سهرزمینی باشهد کهه
شخو به آن تعلق دارد ،خوا این کشور یا سرزمین مسترل ،تحت قی ومت یها غیهر
خودمختار باشد ،یا حاک یت آن به شکلی محدودشد باشد» (ماد .)2
مفاد امالمیه حرهوق بشهر نشهان میدههد کهه در نگها تدوینکننهدگان آن ،کهه
برگزیدگان ملل مختلف با باورها و سنن متنوا نیز بود اند ،نهتنها میان حیییت ااتهی،
فطری و طبیعی انسان و قوانین حاک بر او رابطه تنگاتنگی وجود دارد و قوانین حاک
بر جامعه انسانی ،وابسته به داشتههای طبیعی انسان است ،بلکه به تعبیر استاد شهید
ً
مطهری اساسا تکیهگا این امالمیه «مرام ااتی انسان» و شرافت طبیعی اوسهت و در
این امالمیه ،انسان بهواسطه یا نوا کرامت و شرافت مخصوم به خود دارای یها
سلسله حروق و آزادیها شد است که دیگر جانداران بهواسطه فاقد بودن آن حیییهت
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و شرافت و کرامت ااتی ،از آن حروق و آزادیها بیبهر اند و ه ین نیهز ،نرطهه ّ
قهوت
این امالمیه به ش ار میرود (ر :.مطهری ،1385 ،ج ،19م.)150
دربار ارتباط حیییت ااتی انسان با حروق انسانی ،چند موعوا بهه بررسهی نیهاز
دارد
الف) خاستگاه حقوق انسانی

در یا نگا کلی حروق و امتیازاتی که برای انسان پدید میآید ،یا برخاسهته از قهانون
وععی است و یا طبیعی.
حق وععی ،حری است که به موجب قوانین موعومه در یا جامعه به رسه یت
شناخته میشود و تابع شرایط زمان و مکان و مرف حاک بر جامعه است و به ه هین
دلیل دگرگونشوند است ،اما حروق طبیعی آن دسته از قوامهد ه یشهگی اسهت کهه
مرتضای طبیعت و فطرت بشری بود  ،مرل هرکا بهیهین واسهطهای بهر آن حکه
میکند و از اراد حکومتها و وعع واععان برتر است (ر :.جعفهری لنگهرودی،
بیتا؛ کاتوزیان .)1379 ،به دیگر سخن ،حرهوق طبیعهی ،مج ومهه حرهوق ازلهی و
ابههدی و تغییرناپههذیر اسههت کههه م ههوم افهراد بشههر بههه موجههب قههانون طبیعههت از آن
برخوردارند ،البته روشن است که حروق طبیعی ،از آنجا که از نهاد انسان سرچشه ه
استیفای آن نیز داب ی و تغییرناپذیر باشد .ازاینرو ،حق طبیعی ،حری جامد و ثابهت
نیست ،بلکه به مرتضای زمان گسترو مییابد و دگرگون میشود .آنچه در این میهان
اه یت دارد این است که حق طبیعی بر این اساآ مبتنی است که شخصیت بشهر و
احترام او حفر شود و جان ،آزادی و شرف او در معهرض خطهر قهرار نگیهرد و دارای
چنان وسایل مادی باشد که بتواند زنهدگی خهود را ادار کنهد و وسهایل یها زنهدگی
شرافت ندانه مبتنی بر کار ،برای او فراه شود (مرکز اطالمات و مدار :مل ی ایهران،
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میگیرد ،ازلی ،ابدی و تغییرناپذیر است ،اما این امهر بهدین معنها نیسهت کهه شهکل
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ش ار  ،1612م .)221بنهابراین ،بایهد میهان خهود حهق طبیعهی در مرهام ثبهوت و
شیو های استیفای آن در مرام اثبات ،تفاوت قابل شد و گفت حروق طبیعی در مرهام
ثبوت مبارت است از حروقی که ناشی از حیییهت ااتهی انسهان اسهت و هینیها از
موارض انسانی ،نظیر زبان ،ن اد ،جنسیت ،مذهب ،در آن دخالت ندارد (حریرهت و
میرموسوی ،1397 ،م ،)125امها در مرهام اثبهات و بهرای اسهتیفای آن حرهوق در
شرایط مختلف میتوان شیو های متنومی را براساآ اقتضای زمهان و مکهان در نظهر
گرفت .برای ن ونه ،آزادی یا حق طبیعی است کهه از حیییهت ااتهی انسهان ناشهی
میشود ،ولی شرایط استیفای آن در جوامع مختلف ،متفاوت خواههد بهود و از یها
شیوۀ معینی پیروی ن یکند .دیگر مصادیق اصلی حروق طبیعی مانند حهق حیهات،
آزادی ،برابری و مالکیت ،نیز از ه ین قانون پیروی میکند.
ب) قواعد برتر از حقوق موضوعه

فکر حروق طبیعی یا فطری و امتراد بهه وجهود قوامهدی برتهر از حرهوق موعهومه را
میتوان از بحثانگیزترین موعوماتی دانست که پیشینۀ آن به قرنها پهیش از مهیالد
حضرت مسی  بازمیگردد .اگرچه در آثار افالطهون ،ارسهطو و دیگهر فیلسهوفان
یونان قدی نیز میتهوان رگهههایی از گهرایش آنهان بهه حرهوق طبیعهی را یافهت ،امها
قدی یترین متن در اینبار از ِآن سیسهرون ،نظریههپرداز و سهخنران رومهی ،پهیش از
میالد مسی  است که به بهترین شهکل ،هسهته محهوری دیهدگا حرهوق طبیعهی
سنتی را تبیین کرد است .از نگا وی« ،قهانون حریرهی ه انها َم َ
هدر :مرهل سهلی ی
است که مطابق با طبیعت و فطهرت باشهد .قهانونی کهه جهانشه ول ،تغییرناپهذیر و
جاوید است .تغییر این قانون گنا است و تالو بر بیامتبار کردن آن مجهاز نیسهت.
اراد و تصویب مجلا قانونگذاری ن یتواند ما را از تعهد نسبت به این قهانون رهها
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سازد .برای تفسیر و تبیین آن نیهازی بهه مراجعهه بهه خهارج از خهود نهداری  .قهوانین

متفاوتی برای روم ،آتن و یا برای حال و آیند وجود ندارد ،بلکه تنها یا قانون جاوید
و غیرقابل تغییر برای ت ام ملتها و ت ام زمانها معتبر است .حک رانی بهر ت هام مها
جز خداوند وجود ندارد» (به نرل از قرباننیا ،1383 ،ش ار .)1
با این بیان ،وی گیهای زیر را میتهوان بهرای حرهوق طبیعهی از نگها سیسهرون
استنباط کرد
 .1حروق فطری و طبیعی مرالنی است؛ دستگا ادراکی انسان در تبیین و تفسیر
آن تواناست .انسان با فراست خود این قوامد را درمییابد .این حرهوق اگرچهه ریشهۀ
الهی دارد ،ولی در م ل ،مرل و سرشت آدمی اسهت کهه آنهها را مشهخو ،تبیهین و
تفسیر میکند؛
 .2این حروق فرازمانی و فرامکانی و جهانش ول است؛
 .3این حروق ثابت و یتغیر است؛
 .4این حروق میزان و معیار است و هرگونه مرررات بشری کهه بها آن در تعهارض
باشد ،فاقد امتبار است؛
 .5این حروق با طبیعت انسانی منطبق است و به دلیل اخالقی-مرالنهی بهودن،
وعع و رفع آن ن یتواند به دسهت قانونگهذار بشهری باشهد .بهه بیهان دیگهر ،منشهأ
بحث حروق طبیعی ،پا از سیسرون ،به پای ثابت مباحهث اندیشه ندان غربهی
بدل شد است ،تا آنجا که در قرون بعد ،بهه یها نهضهت مل هی انجامیهد و اصهل
اساسی مورد توجه این گرو  ،این نکته بود که انسهان بهالفطر و بهه فرمهان خلرهت و
طبیعت ،دارای یا سلسله حروق و آزادیهاست .این حروق و آزادیها را هین فرد یا
گرو به هین منوان و با هین نام ن یتوانند از فرد یا قهومی سهلب کننهد؛ حتهی خهود
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فراقراردادی و فراوععی دارد (ر :.ه ان).

صاحب حق نیز ن یتواند به میل و اراد خود ،آنها را به غیر منترل ن اید و خهود را از
اینها مریان و منسلخ سازد و ه هۀ مهردم ،امه از حهاک و محکهوم ،سهفید و سهیا ،
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ثروت ند و مست ند در این حروق و آزادیها با یکدیگر «متسهاوی» و برابرنهد (ر:.
مطهری ،1385 ،ج ،19م.)27-26
البته بحث حروق طبیعی ،اختصام به اندیش ندان غربی ندارد ،بلکه از قرنهها
پیش در میهان دانشه ندان مسهل ان نیهز مطهرح بهود اسهت ،بهگونههای کهه برخهی
اندیش ندان مسل ان ،آن را از ابتکارات مل ای مسل ان برش ردند و بر این باورند که
توجه به حروق بشر و اصل مدالت بهمنوان اموری ااتی و تکوینی و خارج از قهوانین
قراردادی ،نخستین بار به وسیله مسل انان منوان شد؛ بنابراین ،پایۀ حرهوق طبیعهی و
مرلی را آنها بنا نهادند (ر :.ه ان ،م )139؛ اگرچه این نکته که مل های اسهالم
مبتکر حروق طبیعیاند اغراقآمیز به نظر میرسد ،اما بیتردید مل ای اسالمی پها
از شکلگیری تفکر مبتنی بر آموز های اسالم ،افزون بر تبیین مهدالت بههمنوان پایهه
حروق ،به حروق طبیعی انسان در برابر حروق وععی ،توجه وی ای نشهان داد انهد.
برای ن ونه ،خواجه نصیر طوسی از دانش ندان مسل ان سدۀ هفت هجری ق ری ،در
مردمه کتاب اخالق ناصری بر این باور است که اصهل و مبهدأ برخهی از احکهام در
طبیعت است که تفصیل آنها را انسان به دستیاری خرد و تجربه معلوم مهیدارد .ایهن
احکام با اخهتالف زمهان و مکهان تغییهر ن یکنهد و گذشهت روزگهار در آنهها تهأثیر
ن یگذارد ،اما احکام دیگر ،ام از آنکه واعع آن یا تهن باشهد یها یها ج هع ،در
معرض تغییر و تبدیل است .از نگا ایشان احکهام طبیعهی ،موعهوا مله اخهالق و
احکام وععی و موعوا مل فره است .جالبتر آنکه خواجه تصری میکند «آنچه
مبدأ آن طبع بود آن است که تفاصهیل آن مرتضهای مرهول اههل بصهارت و تجهارب
ارباب کیاست مجرد و به اختالف ادوار و ترلب سیر و آثار مختلهف و متبهدل نشهود
 ...و اما آن مبدأ آن وعع بود  ...به ترلب احوال و تغلهب رجهال و تطهاول روزگهار و
تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد» (طوسی ،1376 ،م .)41-40چنهین
24

نگاهی ،تنها بهه معهدودی از اندیشه ندان پیشهین خالصهه ن یشهود ،بلکهه در دورۀ

معاصر ،این رویکرد با امتنا و اهت ام افرونتری مورد اقبال قهرار گرفتهه اسهت .بهرای

ِ
ن ونه ،مالمه طباطبایی در ایل آیه شریفه «و ّل یه ِ
سن ُد ِ
َّخ َ
ون اهللِ»
سذ َب ْع َُسنا َب ْع اَسا َأ ْربا ابسا م ْ
َ َ

(آلم ران ،)64 ،بها اشهار بهه اشهتراکات طبیعهی انسهان ،نتیجهه میگیهرد کهه ایهن
اشتراکات طبیعی ،حروق مشتر :انسانی را نیز در پی خواهد داشت و از آیهه شهریفه
فه ید میشود مجت ع انسهانی بها ه هه کیرتهی کهه در افهراد آن و اختالفهی کهه در
اشخام آن هست ،روی ه رفته جزبی از یها حریرهت اسهت و آن حریرهت نهوا
انسان است؛ بنابراین ،آنچه از لیاقت و استعداد که دست خلرت و ایجاد در تاتها
افراد به امانت نهاد و بهگونهای مساوی در میان آنها ترسی کرد است ،اقتضا میکند
که حروق زندگی ه در بین افراد آن مساوی باشد و ه ه در بهر مندی از آن در یها
سط باشند (طباطبایی ،1385 ،ج ،3م.)250
یکی از گزار های قطعی که از این فرهرات و مبارتههای مشهابه آن از طرفهداران
حروق طبیعی انسان قابل استخراج است ،آنکه انسان دارای حروق فراوععی است و
قوانین موعومه نیز برآمد از آن و نباید مخالف آن باشهد .بهگونههای کهه گفتهه شهد،
برخی اندیش ندان ه ه چیز را از قوانین طبیعی قابل اسهتخراج میدانسهتند و ه هین
نظریه نیز در امالمیه جهانی حروق بشر جلو گر شد است.
بهمنوان یا حیییت طبیعی و ااتی انسان ،میتواند منشأ حروق و امتیاز بهرای انسهان
باشد یا خیر؟ و نشان میدهد که اندیش ندان بنامی از پیش از مهیالد ،آن را مسهل و
قطعی دانسته و آن را غیرقابل سلب ،تغییر و تبدل و مصون از دستدرازی حاک هان،
واععان قانون و راهزنان حروق بشر ،فرض کرد اند و امروز نیز به یا امر روشن در
میان صاحبنظران تبدیل شهد اسهت .اسهتد ل روشهن آن نیهز ،ایهن اسهت کهه از
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درواقع گزار های یادشد  ،پاسخ به ه ان پرسش با است که آیها کرامهت ااتهی

یاسو ،انسان موجودی است که زندگی اجت هامی بهرای او عهرورت دارد؛ زیهرا در
غیر این صورت ابعاد گوناگون وجودی او شکوفا نخواهد شد و از رسیدن به مصهال
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خود باز خواهد ماند و چون زندگی اجت امی بدون وجود مبنایی برای نظه و تهأمین
حروق افراد و تعیین وظایف ایشان ،را به جایی نخواهد برد ،به ناچار باید قهانون بهر
زیست ج عی حاک باشد تا مصال شهروندان به خوبی تأمین شود .از سوی دیگر،
روشن شد که طبیعت دارای نظ طبیعی است و بینظ ی خالف طبیعت است و اگر
مج ومههه نظامههها طبیعههت شههناخته شههود ،مج ومهههای از قههوانین طبیعههی در میههان
ج ادات ،نباتات ،حیوانات و بهوی انسان کشف میشود که هریا بههمنوان اصهل
ثابت ،از نهاد آنها برخاسته است و هرگونه م لی خالف این قهوانین طبیعهی ،تعهدی
به حروق این موجودات محسوب میشود .بنابراین ،هر برنامه و قهانون از سهوی ههر
کا ،از ج له انسان برای این موجودات ،باید با در نظر گرفتن این قهوانین طبیعهی و
در ه سویی با آن مررر گردد .بهه بیهان دیگهر ،اگهر چیهزی مرتضهای طبیعهت کلهی
انسانها بود ،باید تحرق یابد و نباید انسان را از آنچه مرتضای کلهی طبیعهتش اسهت
محروم کرد؛ زیرا قهوانین در جوامهع ،بهرای نظه روابهط انسهانها تنظهی میگهردد؛
ازاینرو ،باید براساآ تواناییها و ظرفیت آدمیان تنظی شهود و هرچهه بهه طبیعهت و
خلرت وجودی آنان نزدیهاتر باشهد ،از شهانا بیشهتری بهرای موفریهت برخهوردار
خواهد بود و انسانها برای سهاخت روابهط سهال تر و رههایی از درد و رنهج ،ظله و
نامدالتی و صیانت اات و رسیدن به «صل » و «مدالت» ،به قوانینی کهه منطبهق بهر
فطرت و طبیعت خدادادی بشر باشد ،بیشتر از دیگر قهوانین نیازمندنهد و ایهن ه هان
لزوم مطابرت قوانین موعومه با طبیعت اشیاست که پاسخ قطعی به پرسش بها بهه
ش ار میآید.
افزون بر آنکه این گزار پذیرفتهشد در میان متدینان که «قوانین الهی ه هوار بهر
قوانین بشری برتری دارد» ،برخاسته از ه ین منطق است که چون خهالق هسهتی بهر
سرشت واقعی انسان و طبیعت بشری اشهراف دارد ،بههناچار قهوانین خهود را مطهابق
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ه ان سرشت و تواناییهای متناسب با آن ،از طریق پیامبران ارسال و مرررات مغهایر

با آن را نیز الغا میکند ،اما انسان به دلیل کاستی اطالماتش از زوایای پنهان خلرهت
بشر ،ن یتواند به آسانی مرهررات متناسهب آن را پیهدا کنهد؛ بنهابراین ،ناچهار اسهت
ات گها
ه وار به تغییر قوانین تنظی شد به دست خود اقهدام ن ایهد و ه هین تغییهر ِ
متناق

نیز موجب بیثباتی در نظ مطلوب جامعه میگردد.

ج) منشأ حقوق طبیعی

روشن است که مرصود از طبیعت در اینجا ،ه ان چیزی است که در ادبیات دینهی،
از آن به «فطرت» یاد میشود و منشأ الهی دارد ،یعنی از سوی خداوند متعال در نهاد
انسان سرشته شد اسهت و صهورت جبلهی و ااتهی دارد .بهه تعبیهر اسهتاد مطههری
«حروق الهی با حروق طبیعی مغایر و مباین نیست ،بلکه حروق طبیعی را اگر جنبهه
غابی بدهی و طبیعت را ایهدف بدانی نام «حروق الهی» به خود مهیگیهرد ،بلکهه
اگر دقت کنی حروق طبیعی غیرغابی و غیرالهی بیمعنی است» (مطههری،1394 ،
ً
ج ،1م  .)79در این منطق ،اساسا حرهوق طبیعهی در درون خلرهت ههدفدار کهه
خالری آگا و بصیر دارد معنا میدهد و در آن ههر «اسهتعداد» طبیعهی ،مبنهای یها
ً
«حق طبیعی» است و یا «سند طبیعی» برای آن به ش ار مهیآیهد و طبعها دسهتگا
آفرینش در این کار ،خود هدفمند م ل میکند و این سندها را به صورت تصهادفی
م .)158ازه ینرو ،حروق طبیعی نهتنها به دلیل سرشت فطری خود ،مردم بر دین
است ،بلکه گا معیار آزمون صحت و سالمت آموز های دین نیز به شه ار مهیرود،
بدین معنا که آموز های دین باید با حرایق و حروق ثابت پیشینی که پسندیدگی آن از
سوی مرل محرز شد است ،سنجید و غربال گردد .این ه هان اسهت کهه در ملهوم
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و بیخبری و ناآگاهی به دست مخلوقات نداد است (ر :.مطهری ،1385 ،ج،19

اسالمی از آن ،بهمنوان «حسن و قب ااتی اشیاء» یاد میشود و یکی از شاخوهای
ت ایز شیعیان و معتزلیان ،در برابر اشامر در مرام اثبات ،بهه شه ار مهیرود .در ایهن
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میان ،گرو مرلگرا به حسهن و قهب مرلهی بهاور دارنهد و نیکهی و بهدی را بسهته بهه
بازشناخت و داوری مرل میدانند ،اما اشامر ع ن پهذیرو اصهل خهوب و بهد در
مرام ثبوت ،بر این باور هستند که مرل راهی برای اثبات آن ندارد؛ بنابراین جایی کهه
شرا ،رفتاری را سزاوار ثواب میداند ،خهوب شه رد میشهود و اگهر سهزاوار ثهواب
نداند ،باید بد انگارد شود .در برابر ،متکل ان معتزلی و امامیه بر مرلی بودن حسهن
و قب تأکید دارند و مراد آنها این است که هر کا ،ناگزیر و بدون نیاز بهه اسهتد ل،
یا تعلی از دیگری درمییابد که خوب ،خوب است و بد ،بد است و این مستلزم وجهود
خوب و بد پیشینی است که البته بخشی از آن میتواند حروق طبیعهی باشهد .چنانکهه
مدالت نیز در یا معنا با ه ین حرهوق فطهری سهنجید میشهود ،بهه ایهن نشهان کهه
ْ ُ

ُْ

حضرت امیر فرمود «ال َع ْدل َی َض ُع اْل ُم َور َم َو ِاض َع َها» (نهجالبالغه  ،حک هت ،)437
بدین معنا که مدالت ،امور را در وعع طبیعی و فطری خود جای میدهد و ه ان نیز
یکی از معیارهای مدالت و راستی است.
د) مفهوم اطالق در حقوق طبیعی

پرسشی که در این مرام اه یت دارد آن است که آیا حروق طبیعی بهه حکه طبیعهی
بودن خود ،در ه ه شرایط جاری است و هین حدی در به کار بستن آن وجود ندارد؟
این پرسش از آنجا اه یت مییابد که اگر حروق طبیعی افراد در ه ه شهرایط جهاری
باشد ،در زندگی اجت امی که به صهورت قههری ج هع حرهوق متعهارض و متهزاح
است ،گاهی با حروق افراد دیگر و یا اجت اا ،در تعهارض قهرار میگیهرد و غیرقابهل
مرید بودن آن به معنای نر

حروق طبیعی خواهد بود.

پاسخ این پرسش چنانکه در مفهومشناسی حروق طبیعی نیز اشار شهد اسهت،
روشن است؛ زیرا حروق طبیعی در مرتبه ااتی خود مطلق است ،اما در مرتبهه ّ
تعهین
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خارجی آن ،زمینهها و نیازهای طبیعی و قراردادهای اجت امی بهر آن اثهر میگهذارد.

چنانکه استاد مطهری نیز اشار کرد است (ر :.مطهری ،1377 ،ج ،3م،)252
اصلی که حروق فطری را متزلزل میکند اصالت اجت اا است؛ زیرا مصلحت و خیر
اجت اا است که م کن است حق حیات را از فرد سلب کنهد ،یها حهق آزادی را از او
بگیرد .امامخ ینی نیز در برخی سخنان خود به صراحت به تزاح میان منهافع فهرد و
اجت اا و تردم حق اجت اا پرداخته و بر این بهاور اسهت کهه براسهاآ تعهالی ه هۀ
انبیاء ،مصال اجت اا مردم بر مصلحت فرد است و فرد هرچهه بهزرب باشهد ،بایهد
فدای جامعه شود؛ چنانکه امام حسین  با ه ه بزرگی خود ،ت ام داشتههای خود
را فدای جامعه کرد است (ر :.امام خ ینی ،1389 ،ج ،15م.)217
دلیل تردم حق جامعه بر فرد ،در :و سیر مرال در ه هه ادوار تهاریخ اسهت کهه
حروق اجت اا را بر حروق افراد مردم میدانست و روشن است که سهلب حهق یها
فرد در برابر حق ج عی ،به معنای سلب اات حق از افراد انسانی نیست ،بلکه بهدین
معناست که در مرام تعارض دو حق ثابهت ،چهار ای نیسهت کهه از حهق فهردی ،در
محدود تعارض صرفنظر شود.
افزون بر اینکه با توجه به منشأ الهی حرهوق فطهری و طبیعهی ،رفهع تهزاح ایهن
حروق نیز آسان خواهد بود ،چون در منطق دینی ،ه انگونه که انسان دارای «حروق
فرض این است که «حروق طبیعی مریهد بهه حک هت و مصهلحتی الههی اسهت کهه
خداوند در مال تکوین از وجود آن حق ،اراد فرمود است و در مرام تزاح نیز بیان
شارا میتواند مشخوکنند حدود این حق تکوینی باشد» (حریرت و میرموسوی،
 ،1397م.)167
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طبیعی» است ،دارای «مسدلیتهای فطهری» و خهدادادی نیهز میباشهد؛ بنهابراین،
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نتیجهگیری

حاصل سهخن آنکهه کرامهت انسهانی از آنجها کهه از اات انسهانی برخاسهته اسهت،
ن یتواند در قانونگذاری برای انسان نادید گرفته شود؛ بدین معنها کهه بها توجهه بهه
مج ومه آموز های دین ،انسان دارای حروق فراوععی است و قهوانین موعهومه نیهز
برآمد از آن است و نباید مخالف آن باشد .مبنای این گفته ه آن است که انسهانها
به حک انسانیت و براساآ خلرت و فطرت خدادادی ،اشتراکات طبیعی دارند و این
اشتراکات طبیعی ،حروق مشتر :انسهانی را نیهز در پهی خواههد داشهت و بنهابراین،
مجت ع انسانی با ه ه کیرتی که در افراد آن و اختالفهی کهه در اشهخام آن هسهت،
روی ه رفته جزبی از یا حریرت است و آن حریرت نوا انسهان اسهت؛ بنهابراین،
آنچه از لیاقت و استعداد که دست خلرت ایجاد کرد و در تاتها افهراد بهه امانهت
نهاد و بهگونهای مساوی در میان آنها ترسی کرد است ،اقتضا مهیکنهد کهه حرهوق
زندگی ه در میان افراد آن مساوی باشد و ه ه در بههر منهدی از آن در یها سهط
باشند.
البته این سخن به این معنا نیست که حروق طبیعی انسان ،در ه ه شرایط جاری
است و هین حدی در به کار بستن آن وجود نهدارد ،بلکهه روشهن اسهت کهه اگرچهه
حروق طبیعی در مرتبه ااتهی خهود مطلهق اسهت ،امها در مرتبهه ّ
تعهین خهارجی آن،
زمینهها و نیازهای طبیعی و قراردادهای اجت هامی بهر آن اثهر میگهذارد و مه تهرین
اصلی که حروق فطری تاتا انسانها را مرید مهیکنهد ،اصهالت اجت هاا اسهت؛
بدین معنا که به حک مرل و سیرۀ مرال در مرام تعارض دو حق ثابت ،چهار ای جهز
محدود کردن حق فردی در برابر حق اجت امی که منافع آن به ه ه انسانها میرسهد
نیست.
با این توصیف ،مه ترین جایی که میتوان به کرامت انسانی از نوا ااتی و فراگیر
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آن توجه و منافع و مصلحت نوا انسانی را تضه ین کهرد ،قهوانین اساسهی کشهورها،

بهمنوان سند جامع ملی و منبع حروق اساسی مردم است و چنانکه گذشهت ،منهابع
دینی نیز با این موعهوا ه هرا بهود و تردیهدی در آن وجهود نهدارد و قهانون اساسهی
ج هوری اسالمی ایران نیز که از سوی ج ع زیهادی از فرههای شناختهشهد تهدوین
شد  ،کرامت انسان را مبنای بسیاری از اصول خود قرار داد است.
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