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سزرميحمرمصبدقمت مروم*م م
چكزره :م
كرامت در معنا شراطت و حرمت ،مفهومي اختالطي اات .ايح واژه يکي
از مفاهيم بنياد در انديشه ايااي و حقوري اات .با وجود اهميت و جايگاه
مهم كرامت معنا و رلمرو آن همچون بسيار از مفاهيم حوزهها انديشه و
تفکر دچار تشتت ميباشد .كرامت ذاتي يا كرامت انساني ،صرف نظر از ريشه،
بنيان و رلمرو شمول آن در نگرشها ديني و عرطي مورد پذيرش و تاكيد
ررار گرطته اات .عالمه محمدتقي جعفر

رويکرد خاصي به كرامت ذاتي

داشته و ضمح پذيرش آن به عنوان يک پديده ذاتي و يبيعي آن را الب
شدني و وابسته به ارشت كردارها اراد و آزاد ميداند .بنابرايح در ايح
نگرش اگرچه در بدو تکويح خمير مايه انسان ،و از ارزش ذاتي برخوردار
اات و ايح ارجمند هوده ااتعدادها و شايستگيها به وديعت نهاده شده
الهي در وجود اوات ،اما نتيجه اعمال و كردارها و ميتواند آن را از اثر
تهياازد .آدمي با پشت كردن به صالحيتها وجود

خويش و ارتکاب

جنايت و خيانت ،گوهر ارزشي خود را كه همانا كرامت ذاتي يا انساني اات از
دات ميدهد .پس ذاتي بودن كرامت در اينجا به مفهوم غير رابل انتزاع بودن
از وجود آدمي نيست .ايح نوشتار درپي تبييح و نقاد نظريه طوق اات .زيرا
ذاتي بودن با رابل الب بودن امکان جمع نمييابد.
يلزرممتژههب :كرامت ذاتي ،كرامت ارزشي ،الب كرامت ،حق ،حکم،
ااالم.
م
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يقريهم م
نقطه آغازيح و زير بنا هر حق در برخي نگرشها ،كرامت ذاتي انسان
ميباشد كه تکيه گاه آن انسانيت ،بدون ملحوظ داشتح عوارضي همچون نژاد،
زبان ،روميت ،ديح و ..اات .ايح مفهوم نزد انديشمندان ااالمي نيز مفهومي
پذيرطته شدهاات .اما برخي همانند عالمه جعفر (ره) با تکيه بر مبنا الهي
و ريشه ماورايي كرامت ،ااتمرار آن را تا جايي ميدانند كه انسان مرتکب
اعمالي كه موجب تزلزل و يا ااقاط شراطت انساني نشود .به ديگر اخح ،ذاتي
بودن كرامت در ايح نگرش به معنا ثبوت آن برا هركس با هر وضع و با
هر طعل اراد نيست .زيرا برخي اعمال ،زيربنا يبيعي كرامت را دچار تغيير
و تطور مياازد و بديح ترتيب كرامت ذاتي بنيان خود را از دات ميدهد .با
٢

از بيح رطتح كرامت ،حقها مترتب بر آن نيز منتفي خواهد شد .ااتنادات
ررآني و روايي ايح نگرش نيز يبق برداشت خاص مويد آن اات .در ايح باور
ذاتي بودن در معنا طلسفي آن مورد توجه ررار نميگيرد و آثار ذاتي بودن را
بر كرامت مترتب نمياازد .كرامت با وصف يبيعي در اطق انديشه ياد شده به
گونه ا تبييح ميشود كه امکان الب به خود ميگيرد.
.1مربززنمنگمش
.1.1ميفه مميمتيتمذتريمتنوبن
كرامت انساني نوعي ارزش دادن و ترجيح به لحاظ انسانيت اات .ايح
كرامت به مثابه يک حق در ايح رويکرد «عبارت اات از پاك بودن از آلودگي
ها و عزت و شرف و كمال مخصوص به آن موجود كه كرامت به او نسبت داده
ميشود» .٢مفهوم كرامت انسان 3در عرصه انديشهها بشر دارا ريشهها
و بنيان ها ديني و عرطي اات كه به لحاظ اختالف نگرش و زاويه ديد
متفاوت از معاني مختلفي برخوردار شدهاات .معنا اصلي آن صرف نظر از
 ٢جعفر  ،محمدتقي ،رحقزقمدرمدممنظبمم ق قمجهبنيمبشم ،دطترخدمات بيحالمللي جمهور
ااالمي ايران ،13٧٠ ،ص٢٨٠
human dignity
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جايگاه بشر در درون جوامع انساني اات ،به گونها كه تنها به انسانيت انسان
وابسته اات .به هميح لحاظ در تمامي آحاد بشريت در برداشت غالب همسان
بوده و كااتيناپذير و غيررابل ااقاط و الب ميباشد با ايح وجود نزد
ط يلسوف مورد نظر ما اگرچه به انسان در وجه انساني تعلق ميگيرد اما يک
ويژگي الب ناشدني نيست.
كرامت يک واژه ررآني اات .از ديدگاه اديان الهي كرامت انساني تجلي
اراده حق تعالي و عطيه و هديه مقدس او و حقي مطلق و خدشهناپذير

اات4.

ايح واژه در انديشه ااتاد و بسيار انديشمندان ديني به دو رسم ذاتي و
ارزشي رابل تقسيم ميباشد .كرامت ذاتي و يبيعي انسان 5يا حيثيت يبيعي
و مفهومي اات طراديني ،كه هم در آموزه ديح ااالم و هم در نظريهها
غيرديني مورد پذيرش ميباشد .بنيان كرامت ذاتي در ايح دو رويکرد متفاوت
اات .در نگرش ديني و همچنيح ديح ااالم كرامت از آبشخور اراده الهي
تکويح مييابد و دليل لزوم اثر بخشي بدان از آن جهت اات كه خداوند وجود
انسان را با منزلت ،عزت و كرامت آطريده اات .پس همگان ميبايست ايح
شراطت را به مثابه موهبت خداوند تلقي نمايند و محترم شمرند و در روابط
خود با ديگر انسانها مالزمات و مقضيات آن را رعايت نمايند .ايح موهبت
بنيان حق ،تکليف و آزاد ها

بشر

اات .زيرا همه بايد و مکلفند در

ارتبايات خود ايح معنا زير بنايي روابط اجتماعي را محترم ملحوظ دارند
و خود را در برابر حق كرامت ديگران مکلف ببينند .در رهياطت عالمه ،كرامت
ذاتي موهبتي اات خدايي كه منشا آن با توجه به آيه شريفه «و نفخت طيه
مح روحي» بهرهمند از روح الهي و صفات و ااتعدادها دروني بشر
ميباشد كه مقتضي ارزش و كرامت و حيثيت اوات و و را رادر مياازد
به درجات عالي و كرامت ارزشي نايل گردد 6.ايح نوع كرامت دارا ارزشي

4رربان نيا ،ناصر ،درمجواج وم قمممعرتلت ،تهران ،مجد ،1394 ،صص15٨-٧
 5جعفر  ،محمدتقي ،پيشيح ،ص٢9٠
 6همان ،ص ٢٨٠
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بالقوه اات كه چنانچه با طعاليت تکاملي خالصانه در مسير حيات معقول به
٧

طعليت براد ،دارا ارزشي مستند به اراده آزاد ميگردد.

كرامت ذاتي در ايح نگرش يک امر غير رابل زوال نيست و بقاء و
ااتمرار آن در مفهوم حق ،مشروط به ااتفاده درات از ابعاد و ااتعدادها
وجود اات و يا عدم بهره بردار از توانمند ها توديعي الهي به شرط
عدم ااتفاده اوء از آنها به ضرر خود و يا ديگران .به اخح ديگر انسان در
همه مورعيتها و شرايط دارا كرامت وجود و شرف ذاتي نيست .انسان
هواپرات ،خودكامه ،ردرت باز و خود هدف كه ااتعدادها به وديعت نهاده
شده الهي را در جهت اهداف پليد مورد ااتفاده ررار ميدهد ،طارد چنيح
كرامتي و احترام ذاتي اات و به لحاظ اخالل در حيات ،كرامت و آزاد ااير
4

انسان ها مجرم و رابل مواخذه و مجازات

اات٨.

كرامت ذاتي با توجه به مبنا وجود آن موجب حقوق و تکاليف
خاصي برا انسان ها در برابر هم گرديده اات ولي به تنهايي نميتواند دليل
كمال و شراطت ارزشي انسان باشد .و با تاكيد بر ايح كه برا كرامت ذاتي
نمي توان مبنايي درات از ديدگاه علوم دانشگاهي مطرح ااخت ،آن را بر
عنايت الهي نسبت به بندگان ااتوار

مياازد9.

ذاتي بودن كرامت اگرچه بر غير اختيار بودن و يبيعت انساني ااتوار
مي باشد و منشا وجود آن ااتعدادها گهربار اات كه خالق متعال در
وجود انساني به وديعت نهاده اات و بايد آن را از مقتضيات ارشت يبيعي
آدمي؛ صرف نظر از عوارض مترتب بر وجود و مالزم آن دانست ،اما و
ااتمرار آن را تا زماني ميداند كه خيانت و جنايت بر خود و ديگران وارد
نياورد و اعمالي كه انسانيت انسان را متزلزل مياازد و يا به كلي اارط مي
اازد ،مرتکب نگردد 1٠.عوارض اخير از موجبات الب كرامت ذاتي اات و
 ٧همان ،ص٢٧٨
 ٨همان ،صص٢٨٢-٢٨3
 9همان ،ص.3٠3-3٠4
 1٠همان ،ص3٠4
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انسان با پاگذاردن در ايح وريه كرامت را از خود الب و اارط

مياازد11.

ااتادعالمه به عنوان طقهي «نفس محترمه» ميپردازد كه در طقه شيعه
بدان

دربرگيرنده تمامي انسانها اات و آايب و ورود هرگونه خدشها

موجب كيفر و جزاات .مگر كساني كه با ارتکاب جرم تباهكننده حيات،
موجبات رصاص بر خود را طراهم آوره باشد1٢.با ايح وجود و حق حيات
انس اني كه با اعمال اراد خود كرامت و حيثيت انساني اش را الب نموده
13

محفوظ ميداند وبرا چنيح شخصي همه شئون حيات را رائل اات.
در ايح نظر با ااتناد به آيه شريفه «ان اكرمکم عنداهلل
انسان ها در برخوردار

اتقيکم»14

از حق كرامت و شرف انساني همسان نيستند و

نميتوان رشد ياطتگان در اصول عالي انساني را با اشقيا و دشمنان بشريت
يکسان دانست .بر هميح اااس و حق كرامت و منزلت انساني را در دو نوع
و در يول يکديگر دارا ترتيب و درجات ميداند و به شش گروه تقسيم
ميكند .رشد انسان در مسير تعالي او را از گروهها نخست به باالتريح گروه
اوق ميدهد پس هر ردر ادمي در حيات خود تعالي يابد از كرامت بيشتر
بهرهمند ميگردد.
اوليح گروه به انسانهايي اختصاص دارد كه زندگيشان به لحاظ عدم
درك ضرورت و شايستگيها حيات مستند به رانون ،تنها در كالبد جسماني
منحصر اات و شخصيت انساني آنها ناشکفته باري ماندهاات .كرامت ايح
گروه با ااتناد به  ٧٠اوره ااراء 15و ااير داليل عقلي و نقلي از جمله داتور
امام علي عليه السالم به مالک در اشتر كه ميطرمايد« :واشعر رلبک الرحمه
للرعيه و ال تکح عليهم ابعا ضاريا تغتنم اكلهم ،طانهم صنفان :اما اخ لک طي

 11همان ،ص ٢٧9
 1٢همان ،ص٢5٠
 13همان ،ص3٠4
 14اوره حجرات ،آيه 13
 15لقد كرمنا بني ادم و حملناهم طي البر والبحر و رزرناهم مح الطيبات و طضلناهم علي كثير ممح
خلقنا تفضيال.
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الديح او نظير لک طي الخلق» 16و روايت معروف از پيامبر كه ميطرمايد:
«الخلق كلهم عيال اله و احبهم اليه انفعهم لهم» 1٧رابل اثبات اات.
گروه دوم انسانهايي نسبتا رشد ياطته هستند كه انسانها را مانند
خويش را درك ميكنند و برخالف گروه نخست زندگي خود را بر مبنا
اصول و روانيني بنيان نهادهاند كه هماهنگي با زندگي اايريح را 1٨طهم نموده
و بايستگيها و شايستگيها مردم را به حساب ميآورد و نسبت بدانها
خود را متعهد ميداند .طزوني كرامت ايح داته به حکم عقل به تالزم ميزان
ارزش با كرامت رابل اثبات اات .عالوه بر ايح جمله معروف امام حسيح عليه
السالم در روز عاشورا خطاب به اپاهيان عمر اعد اات كه طرمود «ان لم
يکح ديح و كنتم ال تخاطون المعاد طکونو احرارا طي دنياكم» نيز در هميح
6

زمينه رابل ااتفاده اات .امام در اينجا مراعات تعهدها عرطي و اجتماعي
الزمالرعايه زمان را به آنان ياد آور مينمايند.
عل ت طزوني كرامت گروه اوم اعتقاد به مبدايي توانا و دانا و بي نياز
مطلق اات .او توانسته اات زندگي خويش را در پيوند با مجموع هستي،
تفسير و توجيه كند و اراده مختار خويش را در وصول به هدف اعال حيات
به كار گيرد .انسانها ايح گروه از اراده مبدا هستي كه از يريق عقل و
وجدان طهم ميگردد و خير همگاني را در درون دارد ،پيرو مينمايند تا به
كمال براند.
انسانهايي كه عالوه بر باور به مبدا توانا ،به راالت پيامبران نيز باور
دارند و از آنان تبعيت ميكنند ،و پيروان اديان ابراهيمي ناميده ميشوند در

 16رحمت و مهرباني را بر رعيت را بر رلب خود اشعار كح و همانند درنده ا كه خوردن آنان را
غنميت ميشمارد نباش .زيرا مردم دو گروه ميباشند يا برادر ديني تو هستند يا در اطرينش شبيه
و همانند تو هستند.
 1٧مردم همه همانند دودمان خداوند هستند .اودبخش تريح انان به مردم ،محبوب تريح انان
نزد خداوند ميباشند.
 1٨اگر ديح نداريد و از معاد نميهراايد الارل در دنيا خود آزاد مرد باشيد.
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داته چهارم ررار ميگيرند .اينان به لحاظ پيرو از باورها ياد شده ميزان
رابل توجهي از كمال و كرامت ،شرف و حيثيت ارزشي را به دات آوردهاند.
گروه پنجم پيروان ااالم وارعي هستند كه همه انبياء الهي را باور دارند.
طزوني كرامت ارزشي مسلمانان بدان لحاظ اات كه آنان همه ابعاد خرد ،تفکر
و ططرت خود را به تکاپو واداشتهاند و به صحيحتريح عقيده واصل شدهاند كه
مورد تاييد عقل ،ططرت و وجدان نيز ميباشد 19.مستند ايح بخش كالم الهي
اات كه از امام صادق عليه السالم نقل شده اات كه «مح اذل لي وليا طقد
ارصد لي بالمحاربه» خداوند ميطرمايد هر كس دواتي از دواتان مرا ذليل
كند كميح جنگ برا مح گرطته اات ٢٠.باالتريح مرتبت مسلماناني و منزلت
انساني با تالش و تکاپو در مسير تقوا درياطت شدني اات .اينان به حکم آيه
شريفه «ان اكرمک عنداهلل اتقيکم» با به كارگير
ااتعدادها

همه تواناييها و

الهي ،خود را از تمام ناپاكيها رهانيده و به رشد و كمال

رايدهاند٢1.

ايشان در ادامه تمام گروهها دوم تا ششم را با درجاتي دارا تقوا در
مفهوم صيانت ذات در جاذبه كمال الهي ميداند .بدبح معنا اينان توانش الزم
در تحصيل آگاهي بر خويش و شايستگيها وجود خود و طهم لزوم كنترل
و مهار ردرت غرايز اركش را دارند و از مراتبي از تقوا

بهرهمندند٢٢.

بنابرايح انسان صاحب اراده و اختيار ،توان حركت در دو مسير را
داراات .او مي تواند با تکاپو اراد و تکيه بر بعد معنو  ،كرامت و منزلت
خويش را تعالي بخشد و انسانيت درون را به اوج رااند و يا با يي مسير در

 19در ايح باره روايتي از امام صادق نقل شده اات كه يکي از مسلمانان در پرداخت زكات مال
خود صبر ميكرد تا نيازمندان به منزل او بيايند و اپس در منزل مال زكات را به انان ميداد .ايح
رويه امام به مثابه ذليل كردن انان و مخالف با كرامت انسان دانسته اات .همان ،ص ٢95
 ٢٠همان ،ص٢95
 ٢1همان
 ٢٢همان
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جهت خالف آن خود را به پاييحتريح مرتبت كه نازلتر از حيوان اات تنزل
دهد.
كرامت ارزشي يا انساني-الهي كه همان شرف و حيثيت ارزشي اات
نيز همانند كرامت ذاتي در ارشت بشر
شکوطاااز

ااتعدادها

نهفته اات اما بروز آن با

دروني و تالش و تکاپو در مسير رشد ،كماالت،

خيرات و تحصيل معرطت ميسر ميباشد ٢3.نتيجه چنيح كوششي كه بر اراده
جهتدار مبتني اات ،تقرب به خدا متعال ميباشد .مفهوم اخير به لحاظ
نقش اراده انسان در تحقق آن به كرامت اكتسابي نيز تعبير شده اات .آيه
 13اوره حجرات ( ان اكرمک عنداهلل اتقيکم ) هميح وجه از كرامت را تبييح
مي نمايد.
.2.1يمتيتمذتري:م قم بم كم

٨

در ديدگاه انديشمندان حقوري ،كرامت زيربنا و محور بنياديح تمام
حقها

بشر

اات و تمامي حقها و آزاد ها به منظور حفظ و تاميح

كرامت انساني برگرد كرامت حلقه زدهاند تا از يريق حقها حقوري دارا
ضمانت اجرا ،كرامت انساني از گزند آايبها مصون نگه داشته شوند .بنابرايح
اگر در ادامه از حق بودن كرامت انساني اخح ياد ميشود نبايد به همساني
ارزشي آن با ااير حقها بينجامد .زيرا كرامت ،از مقوله هستها و انگ بنا
تمامي حقهاات كه بي آن كليه حقها معنا و مفهوم خود را از دات خواهند
داد.
د ر نگرش ااتاد مفهوم حق كرامت را بايد از معنا متعارف حق در
علم حقوق منتزع ااخت .از خصائص و ويژگيها حقها حقوري ،رابل
انتقال و ااقاط بودن آنهاات .حق در ايح مفهوم امتياز اات كه به صاحب
آن داده ميشود و و را رادر مياازد تا آن را اعمال ،ااقاط و يا منتقل كند.
حال آنکه حقهايي همچون حق حيات و حق كرامت از چنيح ويژگيهايي

 ٢3همان ،ص٢٧9

تبييح كرامت ذاتي انسان در رويکرد عالمه جعفر

برخوردار نيستند و حکم به شمار ميآيند ٢4.ممکح اات حقها بشر به
معنا امتياز در جهت مصالح ذ حق در نظر گرطته شود كه ثبوت آن منشا
عقالني دارد و غير رابل زائل و اارط نمودن باشد 25و حق كرامت نيز از ايح
نمونه اات .در يک نگرش ديگر با تقسيم حکم به وضعي و تکليفي ،حق و
حکم از انخ واحد دانسته شده و منظور از حق همان حکم وضعي و مقصود
از تکليف همان حکم تکليفي اات .بنابرايح حق كرامت در ايح رويکرد يک
حکم وضعي اات كه غير رابل انتقال و ااقاط اات و اعمال آن نيز در اختيار
انسان نيست .زيرا حکم از هيچ يک از ويژگيها

اه گانه حق بهرهمند

نميباشد و «امکان اعمال» نخستيح شاخصه حق به شمار ميآيد.
در تفکيک از مفهوم حق ،حکم به مفهومي غير رائم به شخص و حق
رائم به شخص تبييح شده اات ٢6.در نهاد حکم ،وظيفه معطوف به شخص
نيست و وجود آن ارتبايي با مطالبه كننده ندارد و وظيفه صرف نظر از اينکه
يرف مقابل و يا صاحب حق آن را درخواات كند يا نکند اايريح مکلف به
اجرا وظيفه خويش نسبت بدان ميباشند ٢٧.در ايح رويکرد حق به لحاظ
آنکه رائم به شخص اات؛ وجود آن بر دو شخص صاحب حق و مکلف به
ايفاء ،ااتوار ميباشد ٢٨.در برداشت حقوردانان ايح داته از حقها نيز حق
در مفهوم «حق داشتح» تلقي ميشوند اما به جهت پيواتگي آنها به كرامت
و حيثيت انساني غير رابل انتقال ،ااقاط و الب ميباشند .ايح حق در مرحله
پيشا دولت يک حق اخالري

29

اات كه بر مبنا ااتدالل عقالني اخالري

 ٢4همان ،صص٢95-6
 ٢5اعراطي ،عليرضا ،گفتگو با و  ،در ايف اهلل صرامي ،قم كممممركلزف ،پژوهشگاه علوم و طرهنگ
ااالم ،13٨5 ،ص٢4٠
 ٢6همان ،ص٢6٨
 .٢٧مصباح يزد  ،محمدتقي ،نظريه حقوري ااالم ،جلد  ، 1انتشارات مواسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني ،13٨٨ ،ص٨٧
 ٢٨ااكت ،محمدحسيح ،پيشيح ،ص٢6٨
٢9
moral right
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تعييح ميگردد 3٠.وجه تمايز حق حقوري و حق اخالري در برخي برداشتها
ناشي از جنبه الزام آور بودن حق نخست و غير الزامي بودن حق اخير اات.
اما تفکيک ايح دو در تمايز مذكور خالصه نميشود 31.بنابرايح اگرچه از
كرامت ذاتي به عنوان يک حق ياد ميشود اما حقي با خصائص و ويژگيها
ممتاز از ااير حقها متعارف اات .مضاطا بر ايح كه همانگونه كه در ادامه
بدان ميپردازيم كرامت انساني يک وارعيت ونهاد از «هست»هاات و لذا
غيررابل انفکاك از وجود انسان ميباشد.
.1.3متسقبطمركلزفمبهميمتيت
هر تکليفي زماني محقق ميشود و طرد را مکلف مياازد كه مکلف
نسبت به وظيفه خود آگاه باشد .ترتب وظيفه بر علم و آگاهي يک راعده
عقلي اات و بدون آن هيچ وظيفها ايجاد نميشود .راعده ربح عقاب بالبيان

1٠

در مقام بيان هميح موضوع اات .جهل و طقدان آگاهي نسبت به تکليف بر
دو صورت رابل تصور اات:
.1.3.1مجهلمبوزط
ايح مفهوم به "عدم علم به همراه علم به عدم علم" تعبير شده

اات3٢.

جاهل در چنيح طرضي به ناآگاهي خود عالم ميباشد .عدم رعايت تکليف به
كرامت انساني ممکح اات ناشي از جهل به معنا انسان و شئون و ارزشها
او باشد .جاهل در ايح معنا ميداند كه معاني طوق را نميشنااد .در چنيح
مورد تکليف به كرامت از و اارط اات زيرا علم شرط اصلي تکليف و
شرط طعليت آن اات .با ايح وجود چنيح جهلي نسبت به كرامت و شراطت
انساني موجب اارط شدن حق كرامت انساني خود جاهل نمي گردد .البته

 3٠رار ايدطايمي ،ايدمحمد ،ق قمبشممدرمجهبنميعبصم ،جلد  ،٢تهران ،شهردانش،13٨٨ ،
ص٢6
31

همان ،ص 4٠و ملکيان ،مصطفي ،گفتگو با و  ،در ايف اهلل صرامي ،ق م كممممركلزف،

پژوهشگاه علوم و طرهنگ ااالم ،13٨5 ،ص.٢٠1
3٢اجاد  ،ايد جعفر ،رمهنگمعل ممعقلي ،انتشارات ابح اينا ،1341 ،ص٢٠5

تبييح كرامت ذاتي انسان در رويکرد عالمه جعفر

پذيرش چنيح ادعايي از آدميان عارل و دارا وجدان كه در جوامع با طرهنگ
و انساني زندگي ميكنند امر غيرمعمول و غير معقول

ميباشد33.

.2.3.1مجهلميميا
برخالف جهل بسيط ،جهل مركب به "عدم علم به انضمام عدم علم به
جهل" تعبير شده اات 34.جاهل به جهل خود آگاهي ندارد و خود را عالم
ميپندارد .اگر شخص هم به معنا كرامت و شراطت بشر و هم بر خود ايح
جهل جاهل باشد ،جهل و  ،جهل مركب اات .ايح نوع جهل نيز مانع تکويح
وظيفه نسبت به تکريم ديگران ميباشد.
اگرچه جهلها باال راطع تکليف به تکريم انساني اات اما از يک انسان
متعارف كه حيات خود را در يک جامعه با طرهنگ اپر كرده و از عقالنيت
عرطي برخوردار اات و داتگاه ادراكي و طعال ميباشد ،تحقق چنيح جهلي
را نميتوان پذيرطت .بر ايح پايه تمامي آحاد انساني موجود در جوامع مختلف
با طرهنگ انساني متعارف نسبت به ايح وارعيت الزام اخالري دارند و ادعا
جهل به موارد ياد شده پذيرطتني

نيست35.

از آنجا كه آگاهي و علم شرط اصلي هر تکليفي اات و تحقق هر
وظيفها منوط بدان ميباشد ،پس در هر دو نوع جهل به لحاظ طقدان آگاهي،
تکليف اارط اات .اگرچه تحليل علمي ياد شده ،تالشي ارزشمند محسوب
ميشود ،اما به لحاظ پيامدها آن كه مناطذ كردارها مغاير با شئون انساني
را با تمسک بدان ميگشايد بايد به گونها دريق تبييح پذيرد كه راه بر هر
ناراهبر مسدود گردد و هرگونه بهره اوء را منتفي اازد .لذا عالمه جعفر
ضمح بسط علمي مفاهيم ياد شده به ايح نکته مهم نيز اشاره مينمايند كه
پذيرش ادعا

چنيح جهلهايي از آدميان متعارطي كه در درون جوامع

متعارف كنوني زندگي ميكنند نامعقول و ناپذيرطتني اات.

33جعفر  ،محمدتقي ،پيشيح ،ص٢٨٧
 34همان ،ص٢٠5
35جعفر  ،محمدتقي ،پيشيح ،ص٢٨٧
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.2منقرمنگمش
.1.2مهمانگونه كه ربال بيان شد تفاوت كرامت ذاتي و ارزشي در وجود
يا عدم اراده در مرحله تکويح آن اات .كرامت ذاتي طارغ از اراده و به يور
رهر بر اااس مشيت الهي صورت ميپذيرد ،اما ااتمرار آن حق ،بر عدم
جنايت و خيانت بر خود و ديگر منوط ميباشد .در صورت اخير حقي بر
كرامت ذاتي باري نميماند تا مورد احترام و تکريم وارع شود .اجرا مجازات
در ايح مرحله اعمال ميشود.
كرامت ذاتي همانگونه كه در كالم ااتاد آمده اات بر ارشت يبيعي
انسان بر اااس اراده خداوند ررار دارد و ااتنادات مشاراليه نيز بر هميح بنيان
ررار دارد ،پس نبايد اراده و اعمال اراد انسان ،و را از حق كرامت بركنار
1٢

و اارط اازد .انسان جنايتکار و متعد به حقوق ديگران و نارض روانيح
اگرچه مجرم اات و به لحاظ آثار طعل خويش بايد مجازات و تنبيه شود اما
ايح كيفررااني كرامت و را الب نميكند و در ايح مرحله نيز او از كرامت
متنااب با آن بهرهمند اات .درمجازات اعدام كه الب حق حيات آدمي
اات ،تنها اعمال مجازات در حدود رانون مجاز اات .محکوم از ااير حقها
در زمان ربل از حکم و پس از آن بهرهمند ميباشد .در زمان حيات و تا ربل
اجرا كيفر تمامي حقها وابسته به وجود انساني كه در تناطي با اجرا
كيفر نباشد بايد نسبت به و شنااايي و تضميح گردد .پس از آن نيز جسد
او محترم اات و بايد دطح گردد .حرمت حيثيت او در ايح مرحله نيز كماكان
باريات .بنابرايح اگرچه بر اااس روانيح اعمال مجازات نيز حق جامعه اات
و بايد اجرا شود ولي ناطي كرامت مجرم نيست مگر آنکه نوع مجازات در تضاد
با آن باشد.
 .2.2مدر مکتوب ااتاد در ذيل كرامت ارزشي ،افارش حضرت امير
عليه السالم نسبت به راتل خود آورده اات كه «به پرهيزيد از مثله كردن
زيرا مح از راول اهلل صلي اهلل عليه و آله شنيدم كه طرمود :بپرهيزيد از مثله

تبييح كرامت ذاتي انسان در رويکرد عالمه جعفر

كردن اگرچه اگ موز باشد» 36در ادامه آمده اات كه چون مثله كردن
پس از مرگ موجب اهانت به انسان اات و حفظ كرامت انساني از ديدگاه
ااالم حتي پس از مرگ و كشته شدن اگرچه به موجب رصاص باشد ضرور
اات .پس هيچ كس حق اهانت به زنده و مرده انسان را

ندارد3٧.

.1.2.2مروايت يادشده مويد غيررابل الب بودن كرامت ذاتي و وجود
آثار آن حتي در صورت ارتکاب جنايت اات .زيرا جنايت ابح ملجم (كه ااتاد
از و به عنوان جنايتکار بزرگ تاريخ ياد ميكند) 3٨در برداشت معصوم حق
محترم شمرده شدن جسم بيجان و رصاص شدهاش كه از آثار كرامت ذاتي
ميباشد ،از و الب نشده اات و معصوميح عليهم السالم نيز به رعايت آن
افارش نمودهاند.
ايح وارعه در داتگاه طکر و نظر ااتاد از موجبات الب حق كرامت
اات زيرا همانگونه كه گفته شد كرامت ذاتي به وايله جنايت بر خود و يا
ديگر الب ميگردد ،در حالي كه افارش امام عکس ايح موضوع را ثابت
ميكند .دو احتمال در اينجا متصور اات .نخست آنکه حق بر مثله نشدن را
ناشي از كرامت ذاتي انساني ندانيم كه عبارات ااتفاده شده مبيح چنيح نکته
ا نيست .احتمال ديگر آنکه رلمرو ك رامت ذاتي را در ربل و پس از جنايت
متفاوت بدانيم .به ديگر اخح ايح نوع كرامت ربل از ارتکاب جنايت از عرصه
وايع تر برخوردار اات ،اما پس از آن محدود شده و موارد كمتر را در بر
ميگيرد .اگرچه و به گونها كه در ادامه خواهد آمد كرامت از ديدگاه
ااالم را در هر دو اطح به درجاتي تقسيم ميكند اما اعمال جنايت آميز را
به يور كلي االب حق كرامت ذاتي ميداند و در ايح مرحله تفکيکي در نظر
نميگيرد.

. 36والتمثلوا بالرجل ،طاني امعت راول اهلل صلي اهلل عليه و آله و الم يقول :اياكم والمثله و لو
بالکلب العقور.
3٧جعفر  ،محمدتقي ،پيشيح ،ص٢٨4
 3٨همان ،ص٢٨9
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هم كرامت ذاتي و هم ارزشي نزد و واجد درجاتي اات اما مالك
اختالف درجات در هر دو نوع ،همسان تعريف و وابسته به مقدار و كيفيت
آگاهي انسان از عظمت و ارزش وجود خويش و ميزان تالش در نيل به
شخصيت الهي شده اات .و

هر نوع تفکرحقوري ،اخالري ،ايااي و

طرهنگي در خصوص تساو و يکسانانگار كرامت و شرف اشقيا ،جالدان و
دشمنان حق و حقيقت با رشد ياطتهگان بشريت در اصول عالي انساني را
صدمها به كرامت و شرف انساني به شمار ميآورد و آن را با آيه  13اوره
حجرات مغاير ميشمرد 39.ايح كالم را اگر تنها معطوف به كرامت ارزشي
بدانيم ،تغاير با رويکرد منتخب ندارد .اما چنانچه ناظر بر هر دو نوع كرامت
دانسته شود ،با ماهيت ذاتي بودن كرامت اازگار نيست .كرامت ذاتي مفهومي
14

ارزشي و مبتني بر برابر ارزشي انسانها اات .برابر ارزشي ترجمان كرامت
انساني اات و بدون آن تکويح نميپذيرد .بنابرايح يا بايد از مبنا ذاتي بودن
كرامت دات كشيد يا در صورت بقا بر مفهوم ،بر لوازم و مقتضيات آن نيز
پا بند بود.
.2.2.2ماز ايح كالم معصوم عليه السالم چنيح ادراك ميشود كه كرامت
ذاتي محدود به حيات انساني نيست و پس از مرگ نيز جريان دارد .تماميت
جسماني انسان هم در زمان حيات كه به حق حيات تعبير ميشود و هم پس
از آن واجد حق احترام اات و همه نسبت به رعايت آن مکلف

ميباشند4٠.

 .3.2دليل ديگر بر كرامت ذاتي ،كالم امام حسيح عليه السالم در روز
عاشورا خطاب به اپاهيان عمربح اعد اات كه طرمود :اگربرا شما ديني
نيست و از معاد نمي ترايد ،دات كم آزادگاني در دنيا باشيد 41.ااتاد از ايح
ايح روايت نيز برا كرامت يبيعي انسان بهره برده اات .تا اينجا با ااتاد
همراه هستيم كه كالم معصوم عليه السالم داللت بر كرامت ذاتي انساني دارد
 39همان،ص٢9٠
 4٠در خصوص برراي تفصيلي موضوع حق حيات ،ماهيت آن و تقدم و تاخر آن بر آزاد رجوع
كنيد به رار ايد طايمي ،ايدمحمد ،پيشيح ،صص  3٧تا6٧
 41ان لم يکح ديح وكنتم التخاطون المعاد طکونوا احرارا طي دنياكم .همان،ص٢9٢
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اما نميتوان از آن چنيح اصلي را درياطت نمود كه جنايت االب كرامت ذاتي
اات زيرا مخايبيح امام عليه السالم كساني بودند كه در حق بشريت مرتکب
جنايت شدند اما امام بر اااس كرامت ذاتي ،آنها را مخايب ررار ميدهد.
كرامت ذاتي مخايبيح ايجاب ميكند كه اايريح را نيز از كرامت ذاتي انساني
بهرهمند دانسته و نسبت به رعايت آن مکلف دانسته شوند و خود را نيز مکلف
بيابند .زيرا ادراك كرامت ذاتي در خود ،انگيزش الزم برا درياطت تکليف به
رعايت كرامت اايريح را درپي خواهد داشت .به عبارت ديگر از آنجا كه
كرامت ذاتي ناشي از جنبه ملکوتي و نفخه الهي اات و انسان به يور
ناخودآگاه آن را به هنگام انجام اطعال اراد احساس ميكند و معيار انجش
تنااب آن ها با خير و شر ميباشد ،ايح كرامت به و اجازه نمي دهد كه به
اطعال ناشايست خود را آلوده

نمايد4٢.

در دطاع از نظريه عالمه ميتوان چنيح گفت كه با توجه به اينکه ارشت
و يبيعت انسا ن در رويکرد ديني بر عدم جنايت بر خود و ديگر ااتوار
اات در صورت ارتکاب ،ارشت به مثابه مبنا كرامت دچار دگرگوني و
تغيير مي شود و مبنايي برا كرامت باري نمي ماند .بديح ترتيب هم كرامت
ذاتي و يبيعي و هم امکان الب آن مورد توجه ررار گرطته و ظاهرا تعارض
بريرف خواهد شد .پس هر امر ارشتي و ذاتي در ايح نگرش به معنا
غيررابل الب نيست و ميتوان به وجه ياد شده نظر داد .مگر آنکه ادعا شود
امر ارشتي غيررابل تغيير و دگرگوني اات كه در ايح صورت تعارض ادعا
شده كماكان باري خواهد ماند.
.4.2متوجه در كالم امام علي عليه السالم در نامه به مالک اشتر نخعي
در خصوص حقوق شهروند آنجا كه ميطرمايد" طانهم صنفان اما اخ لک طي
الديح او نظير لک طي الخلق(" ..مردم دو گروه ميباشند يا برادر ديني تواند
يا همنوع تو ميباشند) ميرااند كه باور و عقيده مردمان ترجيح يا حرماني
را برا آنان در پي نخواهد داشت .در ايح كالم عقيده و ديح در عرض و
 4٢مطهر  ،مرتضي ،مجموعه آثار الکترونيکي ،حکمت ،همان ،صص٧39-6٠4
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مساو با انسانيت و همنوع بودن ملحوظ شده اات

43

پس ديحدار در

روابط اجتماعي و بهرهمند از حقوق هيچ وجه ترجيحي به بار نخواهد آورد.
روايات زياد كه بر مدارا با مردم صرف نظر از باورها آنان و حتي مدارا
با دشمح افارش ميكند ،بر ربح هتک حرمت هر شخص و حتي دشمح و
رهرا بر كرامت ذاتي داللت دارد .همچنيح احاديثي كه به يور مطلق دواتي
با مردم (ناس) و محبت بدانها را مورد افارش ررار ميدهد ،داللت بر كرامت
ذاتي به لحاظ انسانيت آنان دارد .افارش معصوميح عليهم السالم در خصوص
برخورد خوب با تمام مردم دنيا مبيح ايح نکته اات كه به يريق اولي هتک
حرمت مردم مذموم اات و از ايح يريق كرامت ياد شده تثبيت

ميگردد44.

منع هتک حرمت كه به نحو در اه داته كالم معصوميح عليهم السالم
16

مشاهده ميشود ،تعبير ديگر ازحفظ منزلت و كرامت همه انسانها را ارايه
ميدهد.
.5.2ميکي از مستندات ررآني عالمه در ايح مبحث آيه  ٧٠اوره اارا
(لقد كرمنا بنيآدم) اات كه به گفته ايشان همه دانشمندان برا

اثبات

كرامت ذاتي به آن ااتناد ميكنند .مقصود ايح آيه همه انسانهاات و
نميتوان آن را به مومنان اختصاص داد و نيز نميتوان ايمان بالقوه موجود
در تمامي انسانها را مبنا كرامت مندرج در آيه دانست .زيرا در اينصورت
كرامت نيز بالقوه خواهد شد.

45

عالمه يبايبايي نيز صرف نظر از طضايل روحي و معنو اختصاص
ياطته به عدها خاص مراد از بنيآدم را جنس بشر ميدانند و بر آنند كه
نميتوان مقصود از آن را انسانها خوب دانست زيرا با معنا امتنان و عتاب
كه آيه در مقام بيان آن اات اازگار نيست .مقصود از تکريم ،شراطت بخشي
به او به خاير خصوصيتي اات كه در ديگران موجود نيست و آن بهرهمند

 43منتظر  ،حسينعلي ،رسبلهم ق ق ،نشر هاشميون ،13٨5 ،صص34-5
 44همان ،صص 34 -5
 45اروش محالتي ،محمد ،يبب ثهتومدرمبببميمتيتمذتري ،1393 ،پرتابل اروش محالتي.
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از عقل و داتگاه خردورز اات 46.هميح وجه در ديدگاه مفسر ديگر
مشاهده ميشود 4٧.وجوه بسيار از او مفسيريح برا كرامت انسان بيان
گرديده اات كه مي توان برا نمونه به تفسير الميزان ،تفسير نمونه ،انوار
القرآن طي تفسير القرآن ،مختصر تفسير مجمع البيان و تفسير القريبي و
تفسير البغو مراجعه نمود .ايشان با ااتناد به آيه ايزده اوره حجرات (ان
اكرمکم عنداهلل اتقيکم) همساني آدميان در كرامت ذاتي را منتفي ميداند در
حالي كه و به داللت آيه ياد شده به كرامت ارزشي يا اكتسابي اذعان دارند
اما با ارتباط دادن دو نوع كرامت به هم تاثير كردار و رطتار را كه راعدتا بايد
تنها به كرامت ارزشي معطوف داشته شود به كرامت ذاتي نيز تسر ميدهد
و از اينجا چنيح نتيجه ميگيرد كه رطتار آدمي ميتواند موجب الب كرامت
ذاتي گردد .در حالي طيلسوطان و طقها بزرگي بر بيتاثير اعتقاد و رطتار بر
ايح كرامت نظر دادهاند و ااحت كرامت ياد شده را از اپهر كرامت ارزشي
جدا ااخته اند كه به بخشي از ايح نظرات در ايح رسمت مورد اشاره ررار
گرطت .اگرچه آيه ايزده اوره حجرات مورد ااتناد طزوني گستره كرامت به
طراتر از كرامت ذاتي اات و عرصه كسب و اكتساب منزلتها بيشتر را از
يريق رطتار آزاد تثبيت ميكند ،اما از ايح آيه ميتوان برا كرامت نوع اول
(كرامت ذاتي) نيز بهره برد .از لفظ "اكرمکم"چنيح ااتنباط ميشود كه هر
انساني به لحاظ آدم بودن واجد كرامت ذاتي اات و با كرامتتريح آنها نزد
حضرت حق با تقواتريح آنهاات .تقوا به رابطه انسان با خدايش باز ميگردد
و تاثير در حقوق اجتماعي او ندارد .طرد مقرب از حقوق اجتماعي بيشتر و
طراختر بهره نيست و نميتواند ادعا و مطالبه حقي بيش از ديگران داشته
باشد .كرامت ذاتي ناظر به همه انسان ها صرف نظر از ديح ،مذهب ،اعتقادات،

 46يبايبايي ،ايدمحمدحسيح ،رفوزمتلمز تن ،ترجمه ايدمحمدباررمواو همداني ،رم ،دارالعلم.،
ناشر ديجيتالي مركز تحقيقات رايانه ا رائميه اصفهان ،بي تا ،صص416٧-٨
4٧

ناصر  ،محمدبارر ،رفوزميخاصميجمعمتلبزبن ،مواسه النشراالاالمي ،ناشر ديجيتالي مركز

تحقيقات رايانها رائميه اصفهان 13٧٢ ،ص٢٢14
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اعمال و رطتار اات  4٨پس اعمال و هرچند پست و غير انساني و ظالمانه
نسبت به خود يا ديگر باشد ،كرامت ذاتي او را منتفي نمياازد و او در
جامعه دارا حق بشر محسوب ميشود.
.6.2مدر دانشواژه "كرامت ذاتي" اصل كرامت انساني بر اااس يبيعت
مورد خدشه نيست بلکه در تبييح مفهوم و رلمرو "ذاتي" اختالف نظر اات.
ذاتي 49در طلسفه يعني منسوب به ذات و به چيز كه مقوم شي و الزمه
ضرور آن باشد ،ايالق ميشود .ذاتي به ايح مفهوم جزء ماهيت اات و
دارا اه ويژگي اات :
الف .رطع آن از ماهيت محال اات.
ب .ثبوت آن برا ماهيت واجب و ضرور اات.
1٨

ج .از نظر وجود ذهني و خارجي مقدم بر ماهيت

اات5٠.

كرامت ذاتي انسان ،مقوم انسانيت اوات و تصور انسانيت بدون آن
ممکح نيست .ايح كرامت غير رابل انتزاع و انفکاك از وجود انسان اات و
حتي با ارتکاب جرم و جنايت و اعمال مغاير ذات از او الب نمي گردد .كرامت
ذاتي نميتواند بدون حقوق ذاتي برا حقيقت انسان تصور شود .زيرا كرامت
به مفهوم ارزش بخشي و وجه ترجيحي انسان از لحاظ انسانيت اوات كه
مستلزم حق ها ططر يبيعي و اجتماعي مانند حق حيات ،حق آزاد
انديشه و بيان و نظاير آن ميباشد 51.كرامت بشر به لحاظ آن كه وارعيتي
اات از مقوالت هستها ،رانون و امتياز نيست كه رابل ااقاط باشد بلکه يک
وارعيت مثل وارعيت صدق رضايا اات .همان كه در طلسفه ااالمي آن را
نفس االمر مينامند 5٢.بنابرايح كرامت بشر حق و يک وارعيت از مقوله
 4٨منتظر  ،پيشيح ،ص3٧
Essential
 5٠صليبا ،جميل ،رمهنگمرلوفي ،ترجمه منوچهرصانعي دره بيد  ،حکمت ،1366 ،ص35٨
 51رحيمينژاد ،ااماعيل« ،نگرش ااالم به كرامت انساني» ،يعمرتم ق قي٢ ،ش-1٢6 ،139٠ ،
113
 5٢محقق داماد،مپيشيح ،ص1٨9
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هستي اات نه از مقوله بايستي 53و الزمه آن ،اراده آزاد بر انتخاب ايستم
ارزشي اات 54.امکان انتخاب و اختيار نيز يک مفهوم هست انگار اات ،بديح
معنا كه در عالم وارع انسان از ايح ويژگي برخوردار ميباشد و رادر به اختيار
و انتخاب از ميان طرصتها و مورعيتها مختلف اات 55 .الب حق انتخاب
به معنا الب ردرت انتخاب و الب عقالنيت و در نهايت الب انسانيت
ميباشد 56.هست انگار بودن كرامت ذاتي به مفهوم عدم امکان انفکاك آن از
انسان اات .عالمه مطهر نيز حق ها بشر را امر ذاتي و تکويني و
خارج از روانيح ررارداد ميداند كه پايه و بنيان حقوق يبيعي و عقلي اات.
همچنيح اعالميه حقوق بشر در ايح نگرش حقوق ذاتي و غير رابل الب و
غير راب ل ااقاط را بيان مي دارد كه تحت تاثير اطکار بلند طيلسوطان زمان،
تدويح گرديده اات و رابل تواطق و تراضي نيست .روه تقنيني كشورها
نميتوانند در ان ورود نمايند زيرا ااااا رابل وضع نيست.
عالمه جعفر به حکم بودن ايح مفهوم تصريح دارد و ان را حق غير
رابل انتقال به شمار ميآورد 5٧ولي لوازم حکم بودن را در يکجا (در حق بر
مثله نشدن جنازه انسان) بطور ضمني ميپذيرد 58و در جا ديگر با ايجاد
پيواتگي بيح دو نوع كرامت و با ااتناد به آيه ايزده اوره حجرات (ان
اكرمک عنداهلل اتقيکم) و رد همساني كرامت انساني ،اردامات مخل بنيان
كرامت را موجب زوال آن به شمار مي آورد كه به نظر مي راد با بنيان نظريه
و و ربول ذاتي بودن مفهوم كرامت در تغاير اات .اهميت ذاتي دانستح
مقوله كرامت در پايه گذار آن نسبت به حق ها روشح ميشود .مفهوم حق

 53همان ،ص19٠
 54رار ايدطايمي ،ايدمحمد ،پيشيح ،صص3٠3-3٠٢
 55رااخ ،محمد ،حق و مصلحت ،تهران ،يرح نو ،13٨٧ ،ص٢٧٧
 56رار ايدطايمي ،ايدمحمد ،پيشيح3٠4 ،
 5٧همان ،صص ٢95-6
 5٨همان ،ص٢٨4
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بر پايه اصل كرامت انسان ااتوار اات و ايح ركح مبنا توجيه تمامي حق-
ها بشر اات .انسان به جهت انسان بودن از چنيح مورعيت ارزشي بهره
مند ميباشد و حق ها طلسفه وجود خويش را در حراات از ايح ارزش
بنياديح به دات ميآورد 59.ارزش و كرامت انساني مبنا حقوق بشر و برتر
از تمامي حقها اات 6٠.هوده ايح برراي آن كه كرامت انساني يک امر وارعي
و مظهر كرامت خداوند اات 61.وارعيت حق بر كرامت همانند ااير حقها
بشر به اصل هستي و هستها باز ميگردد 6٢و لذا غير رابل الب ،ااقاط
و انتقال ميباشد و ماهيت آن به گونها ناگسستني به اصل وجود انسان
پيواته اات .كرامت ذاتي انسان ،مقوم انسانيت اوات و تصور انسانيت بدون
آن ممکح نيست.
 .7.2آيه هفتاد اوره ااراء عالوه بر داللت بر كرامت ذاتي همه انسان-

٢٠

ها ،بر همساني تمام در بهرهمند از كرامت ذاتي نيز داللت دارد .از اويي
ديگر كرامت ارزشي بر كرامت ذاتي و منشا آن تکيه ميزند پس انسانها در
داشتح شايستگي وصول به كماالت و ارزشها اختيار نيز در وضعيت
همساني ررار دارند 63.به ديگر اخح برابر ارزشي انسانها ترجمان كرامت
ذاتي آنهاات .ارزش ذاتي داشتح جز با باور به برابر ارزشي مفهوم نمييابد.
.8.2مدر اير مدلل نمودن امکان الب كرامت ذاتي ممکح اات به آيه
 1٧9اوره اعراف ااتناد شود كه ميطرمايد" :لهم رلوب اليفقهون بها و لهم
اعيح اليبصرون بها و لهم اذان اليسمعون بها اولئک كاالنعام بل هم اضل

59

مطهر  ،مرتضي ،نظبمم ق قمونمدرمتسالم ،انتشارات حکمت135٧ ،ص 155و رااخ ،محمد،

قممميصلحت ،تهران ،يرح نو13٨٧ ،
 6٠همان ،ص 155
 61جواد آملي ،عبداهلل ،رلوفهم ق قمبشم ،ااراء ،13٧٧ ،صص 161 - ٢
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اولئک هم الغاطلون" و ادعا شود كه به موجب آيه ياد شده انسانهايي كه در
حق خود يا ديگر جنايت و خيانت كردهاند از شمول آيه هفتاد اوره ااراء
(لقد كرمنا بني آدم) خارجند و مشمول آيه طوق ررار ميگيرند .آدمي با وجود
يهارت ذاتي كه در مرحله تکويح دارد و با وجود آنکه تمامي ااباب تعادل و
تکامل ،از جمله شايستگي تفکر و خردورز كه در اختيار دارد ،ممکح اات
با اعمال مختار خويش و عدم بهرهمند از زمينهها اعادت ،خود را از درك
و انديشه محروم اازد و ارنوشت شومي را برا خويش ررم زند .اينان با
وجود طراهم بودن تمامي مقتضيات رشد و تکامل ،از آنها بهره نميگيرند و
لذا از حيوانات پستترند .زيرا مرتبت عدم رشد حيوانات ناشي از طقدان لوازم
تکامل اات ولي چنيح انسانهايي با وجود توانش طهم خير و تميز شر و نيل
به حق (در مفهوم حق بودن ) با گرايش به پستيها ،ااتعدادها دروني را
رها نموده اند .ايح الب معرطت اراد به لحاظ ابتناء بر رصد آزاد ،آنان را در
جايگاه طروتر نسبت به حيوانات ررار ميدهد 64ضاللت ايح گروه كه ناشي
از مشي مختار اات كه به طقد معرطتي انجاميده اات ،حقها انساني او
را كه مبتني بر كرامت ذاتي اات ،زايل نمياازد .با چنيح انسانهايي
نميتوان يبق اليقه و دلخواه و بيراعده رطتار نمود .او در درون اجتماع
دارا حقهاي ي اات كه همگان بايد آن را محترم شمارند .بنابرايح مدلول
آيه بر نفي حق تعلق نميگيرد و نميتوان با ااتناد بدان حقها بشر را
الب و اارط نمود.

 64يبايبايي ،ايدمحمدحسيح ،تفسيرالميزان ،ترجمه ايدمحمدباررمواو همداني،بي تا،
ص 439و مکارم شيراز  ،ناصر ،تفسير نمونه ،جلد  ،٧دارالکتب االاالميه ،1353 ،ص٢٧
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نازجه
به نظر ميراد منظور لزوم حفظ كرامت انساني ،پايدار در صيانت از
حقها بشر در درون جوامع اات .انسان كريم دارا حقهايي اات كه
حيات كريمانه برا و طراهم مياازد .پس تکريم انسان مفهومي جز حاكم
بودن او بر ارنوشت خويش و حفظ حقها و آزاد ها او به نظر نميراد.
ارتکاب كردارها مجرمانه برخي از حقها و آزاد ها بشر را متاثر مي-
اازد .اما ايح به معني منتفي شدن كرامت ذاتي نيست .مجازاتها رانوني
كه در يک نظام مشروع و مردمااالر ،بر پايه و به منظور نگاهباني از حقها
اعمال ميگردد ،نه تنها نفيكننده كرامت نيست ،بلکه در رااتا حفظ آن
به شمار ميآيد .مجازات اعدام اگرچه با رويکرد جهاني لغو مواجه اات اما نه
٢٢

در مقام تحليل و نه در مقام تثبيت نارض حق حيات دانسته نشده اات .لذا
اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بيحالمللي حقوق مدني و ايااي ،پيش-
بيني مجازات اعدام در روانيح داخلي را به منزله نقض حق حيات نميدانند.
بديهي اات اينگونه محدوديت ها در نظام عام حقوق بشر تنها هنگامي
موجه اات كه بر اااس روانيح مصوب در يک نظام مردمااالر و در جهت
حراات از حقها و آزاد ها ،ايجاد شده باشد و راه ديگر جز تحديد حق
برا تضميح حقها وجود نداشته باشد.
مفهوم كرامت ذاتي در برداشت ااتاد جعفر هم وابسته به يبيعت و
ارشت آدمي اات و هم با تکاليف و همزاد ميباشد .وظيفه انسان حسب
كرامتي كه خداوند متعال به لحاظ ردرت انتخاب و تعقل و ادراك در او به
وديعت نهاده اات ،مکلف اات به مقتضا مولفهها ياد شده عمل نمايد.
و بايد از بستر كرامت ذاتي در جهت كمال انساني و نيل به كرامت ارزشي
و اكتسابي اير نمايد .كرامت ذاتي اگر وابسته به ارشت آدمي اات اما يک
نهاد غيررابل زوال نيست و چنانچه انسان اراده خويش را در جهت اطعالي به
كار گيرد كه تزلزل و زوال كرامت را درپي داشته باشد موجبي برا بقاء آن
نمي باشد و ذاتي بودن بقاء ،ااتمرار ضرور

را به دنبال نخواهد داشت.
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برداشت ياد شده در تحليل با ايح ايراد مواجه اات كه امور ذاتي به آن داته
امور ايالق ميگردد كه به جهت پيواتگي به يبيعت غير رابل الب اات.
بنابرايح نميتوان پديدها را ذاتي شمرد و در عيح حال از امکان ااقاط و
الب آن نيز اخح گفت .داليل ااتناد جهت اثبات نظريه ااتاد نيز رابل
خدشه اات و بيشتر از آنکه مويد نظريه و باشد تاييد كننده نقطه مقابل
آن به شمار مي رود .مشاراليه ناخودآگاه در البال مکتوبات خويش به لوازم
ذاتي بودن كرامت خود را ملتزم ميبيند و حقها مالزم آن را ميپذيرد.
كرامت ذاتي ،ركح مقوم انسانيت انسان اات و امکان تصور بدون آن ميسر
نيست .انسان در هر مرتبها ولو در پاييحتريح مرتبتي كه به جهت اعمال
خالف انسانيت حادث شده باشد ،واجد حقهايي اات كه از وجود و غير
رابل انفکاك اات .پس كرامت ذاتي هيچ وابستگي به اعمال انسان ندارد و با
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Eexplaining the inherent human dignity
from Mohhamad Taghi Jafari’s point of view
Mohammad sadegh AHMADI

Abstract
Dignity in the sense of honor and reverence is a
controversial concept.this word is a foundamental concept
inpolitical and legal thought. Despite of its significance, like
many other, it is not a simple phenomena. Regardless of
disagreement about its root and territory, it is considered
as a very important concept. Mohammad Taghi Jafari has
an unique idea about dignity and believe on it as an
alienable characteristic. The Man mayreject his internal
abilities and then lose his dignity.
This paper is a critical review of Jafari’s theory.
Key words: inherent dignity-aleination of dignity-rightorder-Islam
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