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سيفي2

چكيده
كرامت انساني پایهای ترین مفهوم بنيادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به اینن مفهنوم در
اغلب نظامهای سياسي با اختالفنظرها و تفاوتهایي مندنظر اندیشندنداو و حقوانداناو هدنرا
بود است .این مقاله درصدد است تا با محوریت و تكيه بر آرای عالمنه باابانایيب بنه بررسني
مفهوم و مؤلفههای تشكيل دهندة كرامت ذاتي انساو بپردازد و ضدن اشار به تعرین و مفهنوم
كرامت ذاتي در اندیشة عالمه بااباایيب مؤلفههایي را كه براساس آو انساو دارای كرامت ذاتي
شد استب برشدارد و در نهایت به منظومة روابط مياو این مؤلفههنا اشنار كنند .نشنارر زینر
متضدن جایشا مدتاز كرامت ذاتي است كنه در اندیشنة عالمنه باابانایي بنه كرامتني كنه در
جریاو تكوین و آفرینش انساو مطرح بود و مربوط بنه مقنام انسنانيت اسنت و در تدنام افنراد
انساني بهصورت بالقو وجود داردب تعری ميشود .هدچنين مؤلفههای ننهگاننة «شنرافت ذاتني
وجود»ب «خلقت مدتاز انساني»ب «محوریت انساو برای سنایر آفریند هنا»ب «فطنرت»ب «عقنل»ب
«علم»ب «اختيار»ب «پذیرر امانت الهي» و «خالفت انساو» نن براسناس نظنم رتاني خنا نب
بهعنواو دالیلي دال بر كرامت ذاتي انساو در اندیشة ایشاو مطرح ميشود.
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مقدمه
در  10دسامار 1948ب مجدع عدومي سازماو ملل متحد در اجالس پاریس بنراسناس اطعنامنة
كديسيوو حقوق بشرب اعالمية جهاني حقوق بشر را تصویب كرد .این اعالميه دارای یك مقدمهب
 30ماد و سه اطعنامنة ضنديده اسنت (ضنيایي بيشندليب  .)244 :1387اعالمينة منذكور كنه
بياوكنندة مواد اعالمية  1948پاریس بود استب مقدمات الزم بنرای تصنویب ميقنااين بنرای
كشورهای جهاو را فراهم ميكرد.
در عصر حاضر این اعالميه اساسيترین و ابتدایيترین حقنوق انسناوتلقني منيشنود و هنر
انساني بهبور ذاتيب فطری و به صرف انساو بودو بهر مند از آو دانسته منيشنود ( Donnelly,
 .)2003: 12هدچنين این مسئله امروز بهعنواو كانوو یكي از مهمترین موضوعات عدلي مطرح
در نظام جهاني و بالتاع نظام جدهوری اسالمي ایراوب و نيز یكي از كليدیترین و پربحن تنرین
موضوعات حوزة علوم انساني و اجتداعي و بهخصو حقوق عدومي ارار گرفته است.
این نشا به انساو موجب عط توجه به واژ ای به نام «كرامت ذاتي» انساو در ادبيات علوم
انساني و حقوق عدومي شد است .بر مانای اعالمية جهاني حقوق بشر انساوها صنرفا بنهدلينل
انساو بودو و فارغ از هر گونه تدایز دیشری ذاتا برخوردار از این حقوق در نظر گرفته منيشنوند
(ر.ك :مواد 1و 2اعالمية جهاني حقوق بشر) .حقوق بشر امروزی بنه معننای حقنواي اسنت كنه
انساوها تنها بهواسطة برخورداری از «كرامت ذاتي» انساني دارای آو شد (ر.ك :مقدمة اعالمية
جهاني حقوق بشر) و در نتيجه بهمنظور تعلق این حقوق به انساوهاب شرایط مختل اجتدناعيب
سياسيب فرهنشيب نژادیب جغرافيایي و حتي مذهاي در نظر گرفته ندي شود .به موضوع «كرامت
ذاتي» انساو در بسياری از مواد اعالمية جهاني حقوق بشر از جدلنه منواد 1ب 2ب 6ب 7ب 12ب 16ب
18ب  26و  30به بور مستقيم یا غيرمستقيم اشار شد است .در حقيقت «كرامت ذاتي» انساوب
بهمقابة اساس حقوق بشر و معيار تعامل اجتداعي و بنينالدللنيب در حنوز هنای مختلن علنوم
انساني و حقوايب اهديت ویژ ای یافته است.
بهدليل تأكيد بر «كرامنت ذاتني» انسناو هاسنت كنه اعالمينة جهناني حقنوق بشنر ادعنای
جهانشدولي داشته و «به عنواو معيار مشتركي بنرای هدنة مردمناو و هدنة ملنتهنا» (مقدمنة
اعالمية جهاني حقوق بشر) در نظر گرفته شد است.
بهنظر مي رسد با بررسي سير رخدادهای واوعیافته از اعالمية حقوق اسنتقالل آمریكنا در 4
ژوئية  1776و سند اعالمية حقوق انساو كه توسط «مجلس مؤسسناو» انقنال فرانسنه در 26
اوت  1789تصویب شد تا اعالمية جهاني حقوق بشر كه در  10دسامار  1948از سوی سنازماو
ملل متحد به تصویب رسيد و در اصل بزرگترین و مهمترین بندی است كه در این موضنوع بنه
تصویب رسيد است (عدار ب 1985م)13 ˚ 14 :ب مي تنواو اینن سنؤال را مطنرح كنرد كنه آینا
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تصویب این سند یك اتفاق تاریخي مستقل از بايعت تحوالت و رخدادهای اجتداعيب سياسنيب
فرهنشي بود استب یا اینكه تطور و سير این تحوالت و رخدادها به خلق آو منجر شند اسنت
بهعاارت دايقتر ميتواو این سؤال را مطرح كرد كه آیا مفاهيم بهكاررفتة محوری در این سنند
مانند مفهوم «كرامت ذاتي» مفاهيدي عامب بدیهي و جهانشندولانند ینا اینكنه متخنذ از ماناني
خا اندیششي زایندة تددو فعلي دنيای غر
برخي اعتقاد دارند كه اعالمية جهاني حقوق بشرب جامعترین و كاملترین سند تندوینشند
در زمينة حقوق انساو است ()Donnelly, 1986: 18ب اما حقيقت اینن اسنت كنه اینن اعالمينه
بهساب ماهيت اومانيستي آوب تأمين كنندة منافع آنها و ابزاری برای سلطة آنها در شكل جدیند
استعدار است .اعالمية جهاني حقوق بشرب بيانشر نوعي نوسازی سناختارهای فكنر جدیند غربني
حول محور اومانيسم است؛ ساختاری كه در آو برای بازاریابي سياستهای سلطهبلااننة جدیند
نظام غربيب از بریق پنهاو سازی مضامين وااعي آو بهوسيلة الشوهای مختل حقوق بشر غربيب
یاری رساند (نصرتپنا و دیشراوب .)64 :1391
اساسا پيدایش حقوق بشر در غر محصول نوعي نشا خا به هستيب جهاو و انساو است
كه در عصر پس از رنسانس گریااو دنيای غر را به خود گرفت .در نشناهي متسناهالنهتنر مني
تنواو حقننوق بشننر غربنني را ناشنني از ضننرورتهننای پننس از جننني جهنناني اول و دوم دانسننت
( .)Freeman, 1994: 503-504دايقا به هدين دليل این محصول از جامعنشری و حقيقتمداری
خالي است .به بياو دیشرب بيش از اینكه این موضعگيریها ناشي از خاستشا فلسفي و فكنری و
برخننوردار از بنيننادهننای اصننيل و جهانشنندول باشنندب تننابع مانناني اومانيسننتي غربننيب و در
ساد انشارانهترین حالتب ضرورتهای اجتداعي و عصنری اسنت (نصنرتپننا و دیشنراوب :1391
 .)71ازاینرو این حقوق ن و بهتاع مفاهيم كليدی آو مانند «كرامت ذاتي» انساو ن ندنيتوانند
عامب بدیهي و جهانشدول باشد و در نتيجه نديتواو برای آو ماناني فكنری اابنل اانولي بنرای
هدشاو و مفاهيم عامي را برشدرد .دايقا بهدليل هدين كاستي است كه اعالمية جهناني حقنوق
بشر هدوار چالشبرانشيز بود و بسياری از جوامع و اندیشندنداو را بنه موضنعگينری واداشنته
است؛ از جدله كشورهای اسالميب اعالمية حقوق بشر اسنالمي را در اناهر تصنویب كردنند تنا
دیدگا های دین اسالم را در این زمينه مطرح كنند و بسياری از اندیشدنداو مسلداو در سراسر
دنيای اسالم اعم از شيعه و سني نيز هر یك به وسع خنویش در برابنر مفناهيم منندر در اینن
اعالميه موضعگيری كرد و به انتقاد از آو پرداختهاند1.
 .1گذشته از نویسندگاو عر زباو اهل سنتب در مياو نویسندگاو و اندیشدنداو شيعه نيز آثاری بهبنور مسنتقيم
به مقولة حقوق بشر اختصا یافته است؛ هدچننين بنهبنور مسنتقيم ینا غيرمسنتقيم آرا و نظرهنای عالمنه
بااباایي و نظرهای شاگرداو ایشاو آیتاهلل شهيد مرتضي مطهریب آیتاهلل عانداهلل جنوادی آملني و آینتاهلل
محددتقي مصااح یزدی كه در این زمينه مطرح شد ب اابل مراجعه و بهر برداری است.
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با توجه به این نكات و با وجود اهديت «كرامت ذاتي انساو» در اعالمية جهاني حقوق بشنرب
بهنظر ميرسد توجه به این موضوع و تالر بهمنظنور ارائنة مفهنومي از آوب ماتنني بنر اندیشنة
اسالمي و با توجه به اندیشههای اندیشدنداو شيعه و هدچنين بياو نقناط تفنارق اینن نشنا بنا
مااني تئوریك اعالمية حقوق جهاني بشرب باید مورد توجه جدیتری وااع شود.
یكي از مهمترین متفكراو شيعة معاصر كه در زمينة مااح انساوشناسيب حقنوق انسناني و نينز
توجه به مااني فلسفي حقوق مااح روشدندی مطرح كرد ب عالمه بااباایي است كه منيتنواو بنا
رجوع به آثار ایشاو و استخرا مااني مصرح یا مسنتور در زميننة موضنوع كرامنت ذاتني انسناوب بنه
مقایسهای تطايقي مياو این مااني مستخر با مااني اعالمية جهاني حقوق بشر پرداخت.
بهمنظور انجام این پژوهش ابتدائا بنا اسنتفاد از رور كتابخاننهای بنه گنردآوری آرای عالمنه
بااباایي در خصو موضوع «كرامت ذاتي» انساو پرداخته ميشود و سپس برای صورتبندی و
تحليل داد های بهدستآمد با استفاد از رور تحليل داد های «تفسير روشي منتنمحنور» 1بنه
تحليل داد های بهدستآمد به چارچو دهيب صورتبندی و نتيجهگيری پرداخته خواهد شد.
یكي از سخناو واالی خدای كنریم در انرآو كنریم در زميننة كرامنت انسناو اینن اسنت كنه
ميفرماید« :ما فرزنداو آدم را كرامت بخشيدیم و آناو را در خشكي و دریا برنشاندیم و از پاكيز هنا
روزیشاو داد و آناو را بر بسياری از آفرید های خویش برتری خاصي دادیم( »2اسراء.)70 :
این آیة شریفه و آیات شریفة دیشری مانند آیة شریفة  243سورة مااركة بقر  3و آیة شریفة
 6سورة مااركة رعد 4و آیة شریفة  13سورة مااركة حجنرات 5و ماننند آنهنا داللنت بنر فضنل و
 .1نتيجة استفاد از رور تحقيق «تفسير روشي متنمحور» به محوریت اصد مؤل در تفسير و تأكيد بر این نكتنه
منجرميشود كه هر متني دارای معنای اصلي و وااعي اسنت؛ معننایي كنه بنا اصند و نينت مؤلن «متعنين»
ميشود .این محدودة معنایي تعينیافته الدرو معنای وااعي متن است كه باید بهعنواو هدف اصنلي روینارویي
تفسيری با متن به رسديت شناخته شودب زیرا انكار پيوند مياو معنای اصلي و وااعي منتن بنا اصند مؤلن ب در
حقيقت به معنای ناودو چيزی به نام معنای اصلي و وااعي بنرای منتن و مينداو دادو بنه معناني محتدنل و
مدكن و تفسير به رأی بهجای معنای «متعين» است.
پس رور تحقيق «تفسير روشي متنمحور» در حقيقت دانشي هرمنوتيكي است كه نسناي نانود و بنه اصنالت منتن
معتقد است .به هدين دليل در این مقاله نيز از این رور بهمنظور تحليل داد ها و اسنتنااط نتنایا اسنتفاد شند
است .استفاد از رور تحقيق «تفسير روشني منتنمحنور» از آن جنا كنه بنه ننامعلومي معننا اعتقنادی نندارد و از
نسايتگرایي هرمنوتيك فلسفي نيز پرهيز ميكندب ميتواند در مطالعات اسالمي مورد پذیرر باشد.
« .2وَ لَقَد كَرََّمنَا بَني آدَمَ وَ حَدَلنَاهُم فِي الاَرَّ وَ الاَحر وَ رَزَانَاهُم مِنَ الطَّياَاتِ وَ فَضََّلنَاهُم علي كَقِيرٍ مِدَّن خَلَقنَا تَفضِيال».
« .3أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْدَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُنمَّ أَحْيَناهُمْ إوَّ اللَّنهَ لَنذُو فَضْنلٍ
عَلَى النَّاس وَلَكِنَّ أَكْقَرَ النَّاس لَا یَشْكُرُووَ».
« .4وَیَسْتَعْجلُونَكَ بالسَّيِّئَة اَاْلَ الْحَسَنَة وَاَدْ خَلَتْ مِنْ اَاْلِهمُ الْدَقُلَاتُ وَإوَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّناس عَلَنى لُلْدِهنمْ وَإوَّ
رَبَّكَ لَشَدِیدُ الْعِقَا ».
« .5یَا أَیُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَاَاَائِلَ لِتَعَارَفُوا إوَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إوَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَايرٌ».
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رحدت و كرامت انساو در لساو ارآو كریم دارند .با توجه به مجدوع این آیات ميتواو گفت كه
مراعات دادگری نسات به هر انساني الزم استب خوا آو شخص مسلداو باشد خوا نااشدب زیرا
رعایت حقوقب آزادیب عدالتب مساواتب مواسات و مانند آوب جزء ضوابط بينالدللي اسالم است و
به صن خاصي اختصا ندارد (جوادی آمليب .)37 :1377
اینگونه آیات بياوكنندة این حقيقت جاودانياند كه هدة انساوها در خلقت انساني خویش بنا
یكدیشر برابر بود و دارای «كرامت ذاتي» هستند كه این كرامت منشأ شناسایي حقوق الزمالرعاینه
برای تدام افراد بشری بود و غير از كرامت اكتسابي است« .كرامت اكتسابي» یك نوع علَّنو روحني
و اعتالی معنوی است كه بر پایة تقوا و پارسایي لهور ميكنند .انرآو كنریم منيفرمایند« :هداننا
گراميترین شدا نزد خدا پرهيزكارترین شداست( »1حجرات .)13 :براساس اینن آینه انسناوهنا در
ارتااط با این نوع كرامت یكساو نيستندب بلكه متفاوتاند و هرچه مينزاو تقنوا و پرهيزكناری آنناو
بيشتر باشدب كرامتشاو نيز بيشتر خواهد بود (عالمه بااباایيب 1371ب .)165 :13
در اندیشة عالمه بااباایي برای انساو بداهو انساوب در منتن خلقنت و آفرینني ینكسنری
حقوق و آزادیها مقرر شد كه بههيچوجه اابل سلب و انتقال نيست (عالمه بااباایيب 1371ب
) 158 :13ب اما با اینكه موضوع كرامت ذاتي دارای اشاراتي مصرح در اندیشة عالمه باابانایي
استب جدعبندی مصرحي از این موضوع توسط ایشاو صورت نپذیرفته است.

مفهومشناسي كرامت ذاتي
كرامت از ریشة عربي «كَرُم» و اسم مصدر با «تكریم» یا «اكرام» و به معنای ارزشدندی
و ارجدندی در مقابل «لوم» به معنای پستي است .عر هر چيز باارزشي را با مادة كنرم و
مشتقات آو مي ستاید (جوهریب 1368ب  )19 :4و فرد خور صورت را «القاری الكریم» و
انساو خور منظر را «وجه كریم» مي نامد ( آنطواو اليناسب  .)588 :1358راغنب اصنفهاني
هم در فرهني ارآني ار مي نویسد« :كل شيء شرف في بابه فانه یوصن بنالكرم» (راغنب
اصننفهانيب 1421ق .)707 :كننریم در اننرآو در وصن پروردگننار (ندننل240 :؛ انفطننار)36 :ب
فرشتة وحي (الحااهب 440؛ التكویرب )519ب حضرت موسي (ع) (دخناو)617 :ب انرآو (وااعنهب
« .1إو أكرَمَكُم عِندَاهلل أتقاكُم».
« .2اَالَ الَّذِی عِنْدَ ُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَا أَنَا آتِيكَ بهِ اَاْلَ أَوْ یَرْتَدَّ إلَيْكَ بَرْفُكَ فَلَدَّا رَآ ُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَ ُ اَالَ هَذَا مِنْ فَضْنل
رَبِّي لِيَاْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَّدَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإوَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَریمٌ».
« .3یَا أَیُّهَا الْإنْسَاوُ مَا غَرَّكَ برَبِّكَ الْكَریم».
« .4إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَریمٍ».
« .5إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَریمٍ».
« .6وَلَقَدْ فَتَنَّا اَاْلَهُمْ اَوْمَ فِرْعَوْوَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَریمٌ».
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)156ب پادار پروردگار (حدیدب )218ب رزق و روزی بهشتياو (سنااءب )34ب سنخن پسنندید
( اسراء )423 :و مانند آنها آمد است.
مادة دیشری از كرامت كه در ارآو كریم تنها در وص وجه پروردگار و نام پروردگنار آمند ب
واژة «اكرام» است (الرحدن 527 :و )678ب اما واژة «اكرم» هم برای خدای سناحاو و هنم بنرای
انساو بهكار رفته است .خداوند دربارة خود در اولين آیات نازلشد بر پيامار اكرم (ع) ميفرماید:
«بخواو درحاليكه پروردگار تو گراميتر (از هدة گرامياو) است»( 7علق )3 :و در وصن انسناو
ميفرماید« :گراميترین شدا انساوها نزد خدا پرهيزكارترین شداست .»8این آیة شنریفه بينانشر
این حقيقت است كه هر انساني كه از مرتاهای از تقوای دروني و فطری ینا اكتسنابي برخنوردار
باشدب به هداو ميزاو از كرامت برخوردار خواهد بود و باتقواترین انساوها گراميتنرین آنهاسنت
(عالمه بااباایيب 1371ب .)324 :20
با عنایت به این نكات و با توجه به اینكه تدامي مشتقات «كَنرُم» اشنار بنهننوعي ذاتينت و
نفسيت در معنای واژة مشتق خود دارد و فرد یا موجود متص به هر كدام از آنهاب بنهدلينل دارا
بودو ویژگي ای ذاتي برخوردار از آو وص در نظر گرفته منيشنودب معننای واژة «تكنریم» نينز
روشن ميشود .تكریم عاارت است از اختصا دادو به عنایت و شرافت دادو به خصوصيتي كه
در دیشراو نااشد .پس تكریم برخوردار از معنایي نفسي است كه كناری بنه غينر نندارد (عالمنه
بااباایيب 1371ب .)156 :13
با توجه به این امرب معنای «كرامت» نيز مشخص ميشود .كرامت عاارت اسنت از «عنزت و
برتری در ذات چيزی بدوو در نظرگرفتن برتری آو نسات به چيزی كه فروتنر اسنت» (عالمنه
بااباایيب 1371ب  .)158 :13كرامت در مقابل پستي و خواری ارار ميگيردب هداوگوننه كنه
عزت در مقابل ذلت و بزرگني در مقابنل خنردی .پنس كرامنت بنه معننای نزاهنت از پسنتي و
فرومایشي معنا ميدهد (مصنطفویب 1385ب  .)46 :10پنس در اینن مفهنومشناسني مشنخص
ميشود كه در معنای «كرامت» نيز نوعي نفسيت و ابالق (به معنای عدم مقایسنه بنا دیشنری)
وجود دارد.
« .1إنَّهُ لَقُرْآوٌ كَریمٌ».
« .2إوَّ الْدُصَّدِّاِينَ وَالْدُصَّدِّاَاتِ وَأَاْرَضُوا اللَّهَ اَرْضا حَسَنا یُضَاعَ ُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَریمٌ».
« .3لِيَجْزیَ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَدِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرزْقٌ كَریمٌ».
« .4وَاَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْاُدُوا إلَّا إیَّا ُ وَبالْوَالِدَیْن إحْسَانا إمَّا یَاْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِاَرَ أَحَدُهُدَا أَوْ كِلَاهُدَا فَلَنا تَقُنلْ لَهُدَنا أُفٍّ وَلَنا
تَنْهَرْهُدَا وَاُلْ لَهُدَا اَوْلا كَریدًا».
« .5وَیَاْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَال وَالْإكْرَام».
« .6تَاَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلَال وَالْإكْرَام».
« .7ااْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ».
« .8إوَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ».
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در خصو معنای ذاتي نيازمند بررسي آثار فلسنفي عالمنه باابانایي هسنتيم .ایشناو در
خصو بياو معنای ذاتيات اینچنين سخن ميگویند كه:
«مفاهيدى كه در ذات ماهيات اعتاار شد و در حد و تعری ماهيت اخنذ شند انند ذاتينات
ناميد مىشوندب هداوها كه اگر برداشته شوند ماهيت بهكلي نفى مىشود» (عالمنه باابانایيب
.)84 :1387
انساو موجودی است صاحب كرامت و این كرامت را از سنوی خداونند متعنال دریافنت كنرد
است .اگر این نوع كرامت را ذاتي انساو بدانيمب پس اطعا انساو بندوو كرامنت نفنيشندني اسنت؛
یعني انساو منهای كرامت اصال وجود ندارد .با توجه به موضوع انساوشناسي در پنژوهش حاضنر و
برای درك مفهوم انساو نيازمند شناخت تفاوت دو مفهوم «الزم» و «ذاتي» نيز هستيم؛ چيزی كه
هم در وجود و هم در وهم سلب ناشدني است؛ ذاتي است و هر آنچنه اابنل سنلب در وهنم باشندب
الزم غيرذاتي است (عالمه بااباایيب  .)387 :1363بنابراین مدكن است انساو را در وهنم جندای
از كرامت ذاتي ار بپنداریمب اما در حناق واانع و در عنالم وجنود انسناو منهنای كرامنت ذاتنيار
غيراابل تصدیق است .پس چيزی را ميتواو ذاتي ناميد كه غيراابل سلب و اسقاط باشد.

مؤلفههاي تشكيلدهندة كرامت ذاتي انسان
در این اسدت با عنایت به مااح انساوشناختي عالمه بااباایيب به ویژگيهای خا انسناني
كه در شكلگيری و تكوین كرامت ذاتي در نشا ایشاو حائز اهديتاندب اشنار منيشنود .شنایاو
ذكر است كه وجود كرامت ذاتي در اندیشة عالمه بااباایي بهصورت پيشفرض در نظر گرفتنه
نشد است؛ بلكه از بریق فحنص و بررسني در آرای ایشناوب مشنخص منيشنود كنه برخني از
مؤلفههای انساوشناختي كه در زیر اشار ميشودب شكلدهندة موضنوع كرامنت ذاتني در تفكنر
عالمه است .پس با اشار به این مؤلفههاست كه ميتواو مختصنات كرامنت انسناني در اندیشنة
عالمه بااباایي را برشدرد و رابطة مياو آنها را ترسيم كرد.

 .1شرافت ذاتي وجود
از نشا حكدت متعاليه اصل شرافت و ارزر از آو وجود و ماهيت نيز تابع وجنود اسنت (عالمنه
بااباایيب 1432قب  .)18 :1پس هر موجودی از جداد گرفتنه تنا نانات و حينواو و انسناو و
ملك و عاليترین مرتاة هستي یعني خدای ساحاو هده كریم بنود و دارای ارزر ذاتنيانند .از
این بح نتيجه گرفته ميشود كه كرامت امری ذومراتب استب زیرا از سنخ وجود استب و خنود
وجود نيز امری ذومراتب و تشكيكي است (عالمه بااباایيب  .)22 :] [1387پس هر موجودی
كه از مرتاة وجودی باالتری برخوردار استب كرامت وجودی او بيشتر است و این مراتب از عنالم
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ماد تا عالم مقال و عقل و فوق عالم عقل تعالي پيندا منيكنند (عالمنه باابانایيب :] [1387
 .)23-24پس هدة انساوها از هر نژاد و از هر دین و مكتب و مرامي به اعتاار وجود انسانيشاو
دارای كرامت ذاتياند و این كرامت هداو كرامت ذاتيای است كنه خداونند متعنال نينز در آینة
شریفة  70سورة مااركة اسراء 1به آو اشار كرد است.

 .1 .1خلقت ممتاز انساني
در لساو ارآو كریم انساو نيكوترین آفریدة خداوند اسنت« :منا انسناو را در بهتنرین صنورت و
نظام آفرید ایم( »2تين)4 :ب «سپس نطفه را بهصورت علقه (خنوو بسنته) و علقنه را بنهصنورت
مضغه (چيزی شايه گوشت جوید ) و مضغه را به صورت استخواوهایي درآوردیمب از آو پس آو
را آفرینش تاز ای ایجاد كردیمب بزرگ است خدایي كه بهترین خلقكنندگاو است( »3مؤمننوو:
 .)14خلقت أحسن از برتری آفرینشي آدمياو بر دیشر موجودات حكایت ميكند .هدين ویژگني
برتر آفرینشي هدرا با دميدو روح الهيب بایستشي سجدة فرشتشاو بر او را ایجا كنرد اسنت.
«هنشاميكه كار آو را به پایاو رسانيدم و در او از روح خود (یك روح شایسته و بزرگ) دميندم
هدشي برای او سجد كنيد( »4حجر)29 :ب یعني بُعد مادی و جسداني آدمي ميتواند در منزلت
و كرامت انساو مؤثر افتدب زیرا «تسویه» به معني تعدیل اعضای بدو است و دسنتور بنه سنجد
كردوب پس از بياو «تسویه» و «دميدو روح«ب بيانشر این وااعيت است كه هم خلقت جسنداني
و هم انتسا روحاني به خداوند متعال یعني اضافة روح به ضدير منتكلم «ی» در «روحني» بنر
كرامت و شرافت ذاتني آدمني داللنت دارنند (عالمنه باابانایيب 1371ب  .)154 :12آینتاهلل
جوادی آملي در این خصو مينویسد:
خدای ساحاو در آفرینش فرشتشاو كه در جناة عقالني و ملكوتي با انساو شریك هسنتند
«فتاارك اهلل احسنن الخنالقين» نفرمنودب پنس اینن جامعينت انسناو اسنت كنه او را «احسنن
الدخلواين» كرد است و خدای خالق این كوو جامع «احسنن الخنالقين» اسنتب [چنوو] هنر
فيضي كه خدای ساحاو به انساو داد ب پراكند ار در جهاو نيز هستب اما جدعش در خصو
انساو است ...هم كداالت ناات و حينواو را دارد و هنم كدناالت فرشنتشاو راب ازایننرو احسنن
الدخلواين است (جوادی آمليب .)224 :1387
« .1وَ لَقَد كَرََّمنَا بَني آدَمَ وَ حَدَلنَاهُم فِي الاَرَّ وَ الاَحر وَ رَزَانَاهُم مِنَ الطَّياَناتِ وَ فَضََّنلنَاهُم علني كَقِينرٍ مِدَّنن خَلَقنَنا
تَفضِيال».
« .2لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسَاوَ فِي أَحْسَن تَقْویمٍ».
« .3ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة فَخَلَقْنَا الْدُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَنوْنَا الْعِظَنامَ لَحْدًنا ثُنمَّ أَنْشَنأْنَا ُ خَلْقنا آخَنرَ
فَتَاَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».
« .4فَإذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجدِینَ».
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در جهاوبيني اسالميب انساو آفریدة پروردگار است و خداوند بندو كرامنت بخشنيد اسنت؛
یعني او را از یك ارزر و شرافت ذاتي در آفرینش برخوردار كرد ب چنانكه انرآو كنریم در اینن
زمينه فرمود است« :ما آدميزادگاو را گرامي داشتيم و آنها را در خشكي و دریا (بر مركَبهای
راهوار)ب حدل كردیمب و از انواع روزیهای پاكيز به آنناو روزی دادینم و آنهنا را بنر بسنياری از
موجودات كه خَلْق كرد ایمب برتری بخشيدیم( »1اسراء .)70 :این تكریم منشأ شناسنایي حقنوق
الزمالرعایه برای افرادی بشری است .عالمه بااباایي در ذیل این آیه مينویسد:

این آیه بياو حال عدوم بشر است كه با صرفنظر از اختصا برخي از انساوها بنه كرامنت
خا الهي و ار و فضيلت روحي و معنوی آنهاب این كرامت مورد اشار در آیه عدوم مشركاوب
كافراو و فاسقاو را شامل ميشود (عالمه بااباایيب 1371ب .)157 :13
به عاارت دیشرب كرامت را ميتواو به كرامت ذاتي كه شامل هدة انساوها با هر باورب عقيند ب
اخالق و رفتار ميشود و كرامت خا و اكتسابي كه برخي آدمياو برای سلوك و جهاد با نَفْنس
در آو بهر مند ميشوندب تقسيم كرد .شهيد مطهری در زمينة چشونشي داللت استعداد بايعني
بر حق بايعي مينویسد:

هر سنَد بايعي مانای «حق بايعي» است و یك «سَنَد بايعي» بر آو بهشدار ميآید؛ منقال
فرزند انساو حق درس خواندو و مدرسه رفتن را داردب امنا بچنة گوسنفند چننين حقني را نندارد.
چرا ! برای اینكه دستشا خلقت این سندب بلب كاری را در وجود انسناو انرار داد ننه در وجنود
گوسفند .هدچنين است حق فكر كردو و رأی دادو و ارادة آزاد داشتن (مطهریب .)158 :1383
بنابراین آفرینش ویژة آدمي سند بايعي برای حقوق بايعي اوست و با مراجعنه بنه كتنا
آفرینش آدمي ميتواو دریافت كه انساو از آو روی كه انساو است و بهحسب خلقت خاصنشب
از یك نوع حيقيت و شخصيت ذاتي اابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش یك
سلسله حقوق و آزادیهایي به او داد شد است كه بههيچوجه اابل سلب و انتقال نيست.

 .2 .1محوريت انسان براي ساير آفريدهها
براساس آموز های ارآو كریمب نظام تكوین و آفرینش عالم كوو برای انساو آفرید شد اسنتب
چنانكه خداوند در ارآو ميفرماید« :اوست كه هدة آنچه را كه در زمين وجود داردب بنرای شندا
آفرید( »2بقر  )29 :و نيز فرمود« :و خداوند آوچنه را در آسنداوهنا و آوچنه در زمنين اسنتب
مسخَّر شدا ارار داد است( »3جاثيه )13 :بنابراینب انساو غایت آفرید هاست .غایتمندی انساو
« .1وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَدَلْنَاهُمْ فِي الْاَرِّ وَالْاَحْر وَرَزَاْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّاَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَي كَقِيرٍ مِّدَّنْ خلَقْنَا تفْضِيال».
« .2هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِي األَرْض جَدِيعا».
 .3وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في السدَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض جَدِيعًا مِّنْهُ».
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برای هدة پدید ها و آفرید ها از عناصر اصلي كرامت ذاتي اوست .غایت دین نيز هندایتبخشني
انساو است؛ یعني انساو غایت آفرید های تكویني و تشریعي استب ازاینرو هر ااعد ای كه او را
از غایت بودو به وسيله و ابزار بودو تنزل دهدب مغنایر بنا كرامنت ذاتني انسناني اسنت (عالمنه
بااباایيب 1371ب  .)112 :1الاته مقصود از عاارت غایت بنودو انسناو بنرای آفریند هنا اینن
نيست كه تكتك امور عالم مستقيدا فاید ای برای انساو دارنند .بلكنه مقصنود اینن اسنت كنه
خداوند نظام منسجدي را خلق كرد و انساو را بهدليل خلقت ویژ و اراد ار اشرف موجنودات
این عالم ارار داد است تا بتواند با استفاد از این عالم و حضور در آو بهعنواو برتنرین موجنودب
را خود را به سدت خداوند بي كند (عالمه بااباایيب 1371ب .)228-229 :16
در جهاوبيني اسالمي انساو از چناو مقام و مواعيتي برخوردار است كه ميتواند از نينروی
عقل و تواو جسدي خود در راستای پرد برداری از اسرار و ششفتيهای جهاو اسنتفاد كنرد و
تدام نيروهای بايعت را مسخَّر خود كند .ارآو كریم در زمينه ميفرماید« :خداوند آسداوهنا و
زمين را آفرید و از آسداو آبي را فروفرستاد و با آو ميو ها را برای روزی شندا از زمنين بينروو
آورد و كشتيها را مسخر شدا كرد تا بر سطح دریا بنه فرمناو او حركنت كننند و نينز نهرهنا را
مسخر شدا كرد و خورشيد و ما را كه با برنامة منظدني در حركنت هسنتند بنه تسنخير شندا
درآورد و شب و روز را مسخر شدا ساخت( »1ابراهيمب  32و .)33
از منظر ارآو كریم معنای تسخير موجودات این است كه آنها بهگونهای آفرید شد اند كنه
به انساو نفع برسانند نه اینكه سد را زندگي و منافع انساني باشند« :ما تسلط بر زمين را بنرای
شدا ارار دادیم و در آو انواع وسایل زندگي را مهيا كردیمب امنا كدتنر شنكرگزاری منيكنيند»2
(اعراف( )10 :عالمه بااباایيب 1371ب  .)19 :8بنابراین تسخير موجودات برای انساو حكایت
از مقام و مواعيت خا او و كرامت ذاتي انساني دارد.

 .3 .1فطرت انساني
در ارآو كریمب فطرت انساني چنين مطرح ميشود« :روی خود را متوجه آیين خالص پروردگنار
كنب این فطرتي است كه خداوند انساوها را بر آو آفرید ب دگرگنوني در آفنرینش خندا نيسنتب
این است دین و آیين محكم و استوارب ولي اكقر مردم نديدانند( »3روم.)30 :
برای «فطر» سه معنا ذكر شند اسنت :آغناز كنردوب آفریندوب كنندو و پنار كنردو (ر.ك:
ك
م ا ْل ُفلْن َ
خ َر َلكُن ُ
م َوسَن َّ
ت رزْانا َلكُن ْ
ن ال َّقدَنرَا ِ
خ َر َ بن ِه مِن َ
سدَا ِء مَا ًء َف َأ ْ
ن ال َّ
ل ِم َ
« .1اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّدَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َو َأ ْن َز َ
لِتَجْریَ فِي الْاَحْر بأَمْر ِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَب وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّدْسَ وَالْقَدَرَ دَائِاَيْن وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».
« .2وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایشَ اَلِيلا مَا تَشْكُرُووَ».
« .3فَأَاِمْ وَجْهَكَ لِلدِّین حَنِيفا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَاْدِیلَ لِخَلْق اللَّهِ ذَلِكَ الندِّینُ الْقَنيِّمُ وَلَكِننَّ أَكْقَنرَ
النَّاس لَا یَعْلَدُووَ».
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ابنمنظورب 1405قب 55 :5؛ راغب اصفهانيب 1421قب 640 :1؛ بریحنيب 1375ب .)438 :3
هر سه معنا با هم سازگارندب زیرا هم آفرینش الهي ابداعي و آغازگرانه و بيپيشينه اسنتب و هنم
نيازب ذاتي هستي موجودات است .بنابراینب مخلوانات در هسنتي خنود واجند چينزی جنز نيناز
نيستند .به این سابب آفرینش اشياب به آفرینش شكافتشيای ميماند كنه توخنالي اسنت .كلدنة
«فطرت» بر وزو «فعله» است .این وزو بر نوع ویژ ای از ماد داللت دارد .بننابراینب فطنرت بنه
معنای گونة ویژ ای از آفرینش است (جوادی آمليب  .)24 :1391اما واژة فطرت به آفرینش ویژة
انساو ابالق ميشود .این واژ در ارآو كریمب تنها یكبار در آیة یادشد ب بنه معننای ننوع وینژة
آفرینش انساو به كار رفته است .انساو دو حيقيت دارد :حي حيواني و حي ویژة انسناني؛ امنا
فطرت حيقي از حقيقت ذاتي انساو است كه در رویارویي انسانيار با حي دیشرب به آو توجنه
ميشود .پس در تعليدات اسالميب ارزرهای انساني ریشه در نهناد و فطنرت انسناو دارنند .بنه
تعاير دیشرب مالكهای انساني و آنچه به نام انسانيت شناخته ميشودب از ذات انساو منيجوشند
(عالمه بااباایيب 1432قب  104 :2و  .)256انساو موجودی است كه بذر مالكهای انسناني
در عدق وجود او كاشته شد ب یعني اصول تفكر در فطرت او نهادینه شد است.
هداوبوركه گفته شدب خداوندب به انساو كرامت عنایت كرد و او را بر سایر مخلوانات برتنری
بخشيد است .این كرامت ذاتي عالو بر خلقت مدتاز انساني بهعلت ویژگيهای خاصني اسنت كنه
خداوند در فطرت انساو به ودیعت نهاد و استعداد پيدودو مراتب كدال در هدنة ابعناد و رسنيدو
به لقاءاهلل را به وی عنایت كرد است .هر انساني كه در مسير شكوفایي فطرت ادم برداردب ادر این
كرامت ذاتي را دانسته استب و آو را شكوفاتر ميكند (عالمه بااباایيب 1371ب .)165 :13
در حقيقت از آنجا كه خداوندب هر دسته از مخلواات را با خلقتي خنا از سنایر مخلوانات
ميآفریندب به انساو نيز ویژگيهایي ذاتي و فطری متدایز از سنایر مخلوانات داد اسنت .الاتنهب
انساو عالو بر فطرت انسانيب دارای جناة حيواني و جسداني نيز است كه در آو جناهها با سایر
جانداراو مشترك است .جناههای حيواني و جسداني نيز ویژگيهای خا خود را دارند .الاتنه
تعاير «فطرت» فقط بر آو دسته از ویژگيها ابالق ميشود كه به نوع انساو اختصنا داشنته
باشد (عالمه بااباایيب 1371ب  .)178-179 :16الاته مرتاة حيواني فيحد ذاتنه ننهتنهنا بند
نيستب بلكه بخشي از وجود بشر است كه باید متناسب با جایشا خود رشد كنند و بنه كدناالت
ویژة خود دست یابد .مهم این است كه نااید مرتانة حينواني انسناوب او را از پنرداختن بنه بُعند
فطری او كه دربردارندة كرامت ذاتي اوستب بازدارد .بنابراین بُعد حينواني بایند در حند متعنادل
رشد كند و نه تنها مانع كدال بُعد الهي و فطری نشودب بلكه مسير آو را هدوار كرد و حنركتش
را تسهيل كند (جوادی آمليب .)185-187 :1387
براساس فطرت الهيب انساو در بدو تولد منفعل محض برای پذیرر هنر نقشني ماننند ینك
صفحة سفيد نيست .بلكه در آغاز تولدب ذاتنا و بنهنحنو امكناو اسنتعدادیب خواهناو و متحنرك
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به سوی یك سلسله كداالت متعالي است و یك نيروی دروني او را بنهسنوی آو كدناالت سنوق
ميدهد و شرایط و عوامل بيروني نقش مسناعدت كننند ینا بازدارنند دارنند .نسنات انسناو بنا
ارزرها و كداالت الهي مفطور در فطرت ویب در آغناز پيندایشب ماننند نسنات نهنال سنيب بنا
درخت سيب است كه یك رابطة دروني به كدك عوامل بيروننيب آو را بنهسنوی درخنت شندو
سوق ميدهدب نه از اايل نسات تخته و چو با صندلي و ميز كه تنها عوامل بيرونياند كه آنهنا
را بهصورت صندلي یا ميز درميآورند .بنابراینب واتي گفته ميشود خداوندب انساو را برای انر
به خودر آفرید بهبوریكه تجلي اسدای الهي در زمين باشدب به مقام خليفةاللهي نائل شنودب
بدین معناست كه وجود انساو در بدو پيدایشب با استعداد و گرایش بنه آو سندت آفریند شند
است( 1مطهریب .)313 :] [1377

 .4 .1عقل انسان
خداوندب اوة عقل به انساو عنایت فرمود كه با این او ميتوانند بنه درك حقيقنت نائنل شنود.
گرایش فطری به حقيقت توسط این او برآورد ميشود .توانایي تعقل ذاتي انساو اسنتب لكنن
باید در بدو تولد رشد یابد و به فعليت برسد و با توجه به نقشي كه در فعل اختياری انساو داردب
حركت كدالي انساو و رسيدو به سعادت و غایت خلقتب در مرتاة اول به رشد این او بسنتشي
دارد .پس «عقل» نيز از مؤلفههای كرامت ذاتي انساو است .خداوند متعال بنا اعطنای عقنل بنه
آدميب آفرینش وجودی او را ارتقا بخشيد 2و او را مورد تكریم خویش انرار داد .بننابراینب وجنود
«عقل» نيز از عناصر مقوم كرامت ذاتي انساني است .تكریم انساو به عقلي است كه اختصاصني
او بود و به هيچ موجود دیشری داد نشد است و انساو با آو ميتواند خير را از شرب ننافع را از
مُضر و نيك را از بد تدييز دهد .موهاتهای دیشر انساني از اايل نطنق و خنط و امقنال آو نينز
زماني محقق ميشود كه عقل باشد (عالمه بااباایيب 1371ب .)156 :13
در حقيقتب نطقب لرفيت و تواننایي آشكارسنازی آفنرینش هنای فكنری و درونني از
مهم ترین تعليدات الهي برای انساو است كه مؤلفنه هنای كرامنت او هدچنوو «عقنل » و
 .1واتي از امام صادق (ع) از آیة شنریفة « ...فِطْنرَةَ اهلل التِني فَطَنرَ النناسَ عَلَيهَانن» (روم )30 :سنؤال شندب ایشناو
فرمودند« ::فَطَرَهُمُ جَدِيعا عَلَي التَّوْحِيدِ» (كلينيب 1381ب  .)12 :2كلدة «جديعا» داللت بر این دارد كه ننوع
انساو دارای ساختار وجودی توحيدی است .مقصود از توحيد نيز صرفا شناخت و معرفت بنه یشنانشي خداونند
نيست و اال این معرفت و شناخت در هر مخلواي از مخلواات الهي هستند .بلكهب عالو بنر آوب اینن ذات انسناو
است كه تكریدي خا او را در برگرفته و ميتواند تجلي جامع اسدای الهي شد و به مقام خلي�اللهني نائنل
شود .سرشت انساو هم سرشتي خداشناس است و هم خداگرا و رو بهسوی پروردگار.
« .2مَا اَسَمَ اللَّهُ لِلْعِاَادِ شَيْئا أَفضَلَ منَ الْعَقْل :خداوند برای بندگانش چيزی برتنر از عقنل تقسنيم نكنرد» (كُليننيب
1381ب .)12 :1
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«علم » را ندود و لهور مي بخشدب تددو انساني را شكل مي دهد و شُكو و عظدت انساو
را آشكار مي سازد:

هرگز ندي تواو تردید كرد كه امتياز نوع انساني از حيوانات دیشر تنهنا در هدنين اسنت كنه
انساو به نيروی عقل و خرد مجهز است و در پيدودو را زندگي عقل و فكر را بهكار ميبنندد ...
فعاليت هر حيواو زند ب جز انساوب مرهوو شعور و اراد ای اسنت كنه تنهنا عامنل و محنرك آو
عواب آو حيواو است كه با لهور هيجاوب وی را بهسوی مقاصندر رهانری كنرد و وادار بنه
گرفتن تصديم ميكند.
تنها انساو است كه عالو بر هيجاو شدیدب عواب گوناگوو مهر و كينهب دوستي و دشندنيب
بيم و اميد و هر گونه عابفة دیشر مربوط به جذ و دفعب مجهزبنه جهناز اضنایي اسنت كنه بنا
بر رسي دعاوی عواب گوناگوو و اوای مختل ب مصلحت وااعي عدل را تشنخيص داد و بانق
آو اضاوت كرد ب گاهي با وجود خواست شدید عواب ب اادام به عدل را تجویز نكرد و گاهي بنا
وجود كراهت اوا و عواب ب لزوم اادام را گوشزد كنرد و انسناو را بنه فعالينت وادار منيكنند و
گاهيب در صورت توافق مياو مصلحت و خواست آنهاب موافقنت خنود را اعنالم منيدارد (عالمنه
بااباایيب بيتا.)66-67 :
با توجه به نكات مذكور عالمه بااباایيب این تعری را از عقل ارائه ميدهد:

عقل به معنای ادراك و فهديدو چيزی استب الاته ادراك و فهديدو كامل و تدامب و به هدنين
ساب نام آو حقيقتي را كه در آدمي استب و آدمي بهوسيلة آو مياو صالح و فسادب و مياو حنق و
بابل و مياو راست و دروغ را فرق ميگذاردب عقل ناميد اندب الاته این حقيقت مانند نيروی دیندو
و شنيدو و حفظ كردو و سایر اوای آدمي كه هریك فرعي از فروع نفس اوستب نيستب بلكه اینن
حقيقت عاارت است از نفس انساو مدرك (عالمه بااباایيب 1430قب .)341 :1
اسالم دیني وااعگرا و به معني تسليم در برابر حق و وااع است .هر نوع عنادب لجا ب تعصبب
تقليدهای كوركورانهب جاناداریها و خودخنواهيهناب از آو نظنر كنه خنالف روح عقنلگرایني و
حقيقت بلاي استب از نظر اسالم مطرود است .از نظر اسالمب اگر انساني حقيقتجنو باشند و در
را رسيدو به حق كوشا باشدب فرضا هم به حق نرسدب معذور است .امنا اگنر كسني روح عنناد و
لجا داشته باشدب فرضا هم بهدليل تقليد یا وراثنت حقيقنت را پذیرفتنه باشندب اینن پذیرشنش
ارزشي ندارد چوو برخالف عقلي است كه از مؤلفههای اعطای كرامت ذاتي به انساو است .پنس
پندارهای سطحي و یكجاناه و هدچنين تسليم سنتهای موروثي شدو از هدين نظر كه بر ضد
روح ویژگي ذاتي عقلگرایي استب از نظر اسنالم محكنوم اسنت (مطهنریب  .)87 :1377شنهيد
مطهری در این زمينه مينویسد:

ارآو هدوار لحن خيلي مؤدبانهای دارد .اما در دو سه جاست كنه انرآو زبناو بنه تعاينری
ميگشاید كه تقریاا نوعي دشنام است .یكي آوجایي است كه بشنر عقنل خنود راب اینن حجنت
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نابق به اوم امام كالم عليه السنالم راب بهكار نديگيرد .ارآو دربارة چنين افرادی منيفرمایند« :إو
شَر الدوَا عِندَ اهلل الصم الْاُكْمُ النذِینَ الَ یعْقِلُنووَ» (انفنال .)22 :بندترین جنانند هنا ننزد خندا
چيست انساوهایي هستند كه خداوند به آنها زباو داد و اللندب گور داد و كرنندب عقنل داد
ولي تفكر و تعقل نديكنند (مطهریب .)136 :1379
با توجه به فطرت انساني هدچنين در تنظيم اوا و رابطة مياو آنهاب اگر عقل حاكم بنر سنایر
اوا شودب عقل چنين انساني آزاد است و وی در مسير رسنتشاری ماتنني بنر كرامنت ذاتني وی
حركت كرد و كرامت اكتسابي را نيز نصيب وی ميسازد .اما اگر اوة شهوت یا غضب بنر وجنود
انساو حاكم شودب اوة عقل تحت سلطة اوای شهوت یا غضب یا هر دو انرار منيگينرد و ماننند
یك مغلو و اسير از او بهر كشي ميكنند (مطهریب .)773 :1385

 .5 .1علم انسان
از آیة شریفة « سپس علم اسداء (علم اسرار آفرینش و نامشنذاری موجنودات) را هدشني بنه آدم
آموخت( »1بقر  )31 :دریافت ميشود كه انساو به تعلنيم خداونندب بنه اسنداء یعنني حقنایق و
موجودات خارجي علم پيدا كرد (عالمه بااباایيب 1371ب  .)117 :1بازتا این تعليم الهي در
خودشناسي و جهاوشناسي او ندود ميیابد؛ یعني لرفيت علدي انساوب بزرگترین لرفيتهایي
است كه یك مخلوق مدكن اسنت داشنته باشند و هدنين «علنم» از عناصنر برتنری انسناو بنر
فرشتشاو و یكي از اسرار مسجود وااع شدو او تلقي شد است (عالمنه باابانایيب 1371ب :1
 .)122ازاینرو «علم» از عناصر و مؤلفههای شكلدهندة كرامت ذاتي انساو بهشدار ميرود.
علمب محصول تفكر و تعقل است .با تعقلب انساو ميتواند به درك حقيقت نائل شنود و علنم
به حقایق پيدا كند .تعقل و تفكر با علم رابطة تضایفي دارندب بدینصنورت كنه از ینك بنرف بنا
تفكر و تعقلب علم بهدست ميآید و از برف دیشرب به ميزاو افزایش علمب سطح تفكر و تعقل باال
ميرود و امكاو دستيابي به مراتب باالتر علم را مدكن ميكند .پس پيشرفت علدي هر كنس بنه
هدت وی در تفكر و تعقل وابسته است.
با توجه به اینكه رشد عقل با داد های علدي رابطه دارد:

عقل را باید با علم توأم كرد؛ چوو عقل یك حالت غریزی و بايعي است كه هركسني داردب
ولي علمب عقل را تربيت ميكندب عقل باید با علم پرورر پيدا كند (مطهریب .)699 :1387

 .6 .1اختيار انسان
اختيارگرایي از ویژگيهای فطری انساو است .بشر مختار و آزاد آفرید شد است؛ یعنني بنه او
« .1وَ علَّمَ آدَمَ الْأَسْداءَ كُلَّهَا».
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عقلب فكر و اراد داد شد تا واتيكه هديشه خود را در سر چند را ميیابندب بندوو هنر گوننه
اجااریب یكي از آنها را انتخا كندب درحاليكه دیشر را ها بر او بسته نيست .آدمني انادر اسنت
عدلي كه صددرصد با غریزة بايعي او موافق است و هيچ مانع خارجي وجود ندارد تا بنه انجنام
آو ماادرت كندب به حكم تشخيص عقل و مصلحتاندیشي ترك كندب و اادر است كناری را كنه
صددرصد مخال بايعت اوست و هيچگونه عامل اجااركنندة خارجي هم وجود نداردب به حكنم
مصلحتاندیشي و نيروی عقل آو را انجام دهد (عالمه بااباایيب 1387ب  .)157 :3نينز بشنر
مختار و آزاد استب بدینمعننا كنه عدنل او از خواسنت و رضنایت كامنل و مصنلحتاندیشني او
سرچشده ميگيرد و هيچ عاملي او را برخالف ميل و رغات و رضا و تشخيص او وادار نديكند و
این یكي از مؤلفههای كرامت ذاتي اوست .ویژگي اختيارب چناو لرفيت و انابليتي را بنه آدمني
اعطا ميكند كه پایه و اساس تكامل و فنالح و رسنتشاری اوسنتب هدناوگوننهكنه انرآو كنریم
ميفرماید« :سپس فجور و تقوا را به او الهام كرد استب كه هر كس نفس خود را پاك و تزكينه
كرد ب رستشار شد( »1شدس.)98 :
حتي خداوند متعال ایداو را هم بر انساوها تحديل نديفرمایدب تا انساو بهواسطة تشنخيص
عقل خنود و از روی اختينار خنود آو را برگزینندب چنانكنه منيفرمایند« :و بشنو حنق از سنوی
پروردگارتاو است .هر كس ميخواهد ایداو بياورد و هركس منيخواهندب كنافر شنود( »2كهن :
)29ب چوو اصوال هيچ اكرا در دین نيست 3.پس اجاار در پذیرر دین هم بنهبنور كامنل نفني
شد است و عدم اجاار در دین چيزی جز احترام به كرامت ذاتي انسناني نيسنت و پاسنداری از
این كرامت در گرو حفظ آزادی و انتخا است (عالمه بااباایيب 1371ب .)342-343 :2
انساني كه به پذیرر باوری مجاور شودب حتي اگر آو باور درسنت هنم باشندب كرامنت ذاتني وی
سركو شد و شخصيت او مورد اهانت ارار گرفته است؛ به هدين دليل از منظر آمنوز هنای ارآننيب
بشر برای پذیرر عقيد مجاور نيست و باید در گزینش اعتقادی به مرحلنة اانناع دسنت یابند .اینن
ااناع باید در فضایي به دور از هر گونه جوسازی و فشارهای محسوس و نامحسوس باشند و پيناماراو
مول بود اند موانعي را كه فراروی انساو ارار داردب كنار بزنند تا او بتواند آزادانه و آگاهانه و بنا حفنظ
كرامت ذاتيار شخصيت انساني خود را پاس بدارد (عالمه بااباایيب .)52 :1393
استعدادهای فطری و كدال انساني درگرو انجام اعدال آگاهانه و تصديمهای اختياری انساو
است .ازاین روب انساوب مسئول تصديمگينری هنای خنودب بنرای رسنيدو بنه كدنال و سنعادت و
شكوفایي كرامت ذاتي وی است .لذا باید بكوشد كدال حقيقي خود را شناخته و بنرای رسنيدو
به آنها تالر كند (عالمه بااباایيب 1387ب .)162 :3
« .1فَأَلْهَدَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا».
« .2وَاُل الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَدَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شاءَ فَلْيَكْفُرْ».
« .3الَ إكْرَا َ فِي الدِّین» (بقر .)256 :
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جوامع انساني نيز هدانند فرد انسانيب به ارادة خویش سرنوشت خود را ميسنازند« :خداونند
سرنوشت هيچ اوم (و ملت) را تغيير نديدهدب مشر آنكه آناو آنچه را در خودشاو اسنتب تغيينر
دهند( »1رعد)11 :؛ یعني اطعيت یافتن هر امری بنرای جوامنع انسناني فقنط بنه خواسنت آو
جوامع مرتاط است .اراد و خواست و عدل انساو ميتواند حتي سرنوشت ثاتشندة او را تغيينر
دهد .این برترین شكل تسلط انساو بر سرنوشت خود است .ارآو بهصراحت این حقيقت مهم را
مورد پذیرر ارار داد است« :خداوند هرچه را بخواهدب محو و هرچه را بخواهدب اثاات ميكنندب
و «اُمُّ الكتا » نزد اوست( »2رعد .)39 :تأثيرگذاری ارادة انساو بر عالَم علنوی بنهسناب جایشنا
واالی او در آفرینش و نيز كرامت او در نزد خداوند متعال است .اراد و افعنال انسناو بنه جهنت
كرامتآفریني برای آدمي ساب تغييرات و محنو و اثاناتهنایي در عنالم علنوی و برخني النواح
تقدیری و كُتُب ملكوتي ميشوند (عالمه بااباایيب 1371ب .)148 :18

نتيجهگيري
انساو از آو جهت كریم است كه مورد بزرگداشت و تكریم خا پروردگار خویش انرار گرفتنه
است؛ منوهاتي كنه از دیندگا انرآو كنریم مخصنو آدمني اسنت و سرمنشنأ آو روح الهني
دميد شد در كالاد وی است كه مالئكه را به سجد بر او واميدارد .كرامت در وجود انسناو بنر
دو نوع است:
 .1كرامت ذاتي :كرامتي است كه در جریاو تكوین و آفرینش انساو مطرح بود و مربوط بنه
مقام انسانيت است و در تدام افراد انساني بهصورت بالقو وجود دارد.
 .2كرامت اكتسابي :كرامتي است كه در سير كدالي انساو به ار الهي مطرح بنود و ینك
نوع علو روحي و اعتالی معنوی است كه بر پایة تقوا و پارسایي لهور ميكند.
عالمه بااباایي بهصراحت مؤلفههایي را ن مانند خلقت مدتاز انساني در این مقاله ن بهعنواو
شاخصههایي دال بر كرامت ذاتي انساو در لساو دین اسالم برميشدرد .لكن اشارات صریحتنر و
بهتاع جدع بندی دايقي در ابراف این موضوع توسط ایشاو ارائه نشد است .این مقالنه تنالر
كرد تا عالو بر تعری دايق كرامت ذاتي انساو در اسالم از منظنر ایشناوب بنه مؤلفنههنای اینن
موضوع نيز اشار كند .در مجدوع در نشا عالمه بااباایي ميتواو تصریح كرد كه:
 .1هدة انساوها از كرامت ذاتي برخوردارند.
 .2كرامتب صفتي است كدالي «بنه معننای عنزت و برتنری در ذات چينزی بندوو درنظرگنرفتن
برتری آو نسات به چيزی كه فروتر است و نزاهت از پستي و فرومایشي» .این تعری در بطن خنود و
« .1إوَّ اللَّهَ لَا یُغَيِّرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّى یُغَيِّرُوا مَا بأَنْفُسِهمْ».
« .2یَدْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُقْاتُ وَعندَ ُ أُمُّ الْكِتَا ».
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در وهلة اول ذاتي بودو كرامت را ميرساندب چراكنه هدناوبوركنه در اینن تعرین مشنخص اسنتب
كرامت اشار به مفهومي نفسيب مطلق و در خود دارد كه از مقایسة با دیشری بهدسنت نيامند اسنت.
پس این تعری مورد اشار توسط عالمه بااباایي ابتدائا برای كرامت ذاتني منورد اسنتفاد اسنت و
استفاد از آو برای بااي مفاهيم متنالرب مانند كرامت اكتسابيب تاعي و باواسطه است.
 .3در انساوشناسي اسالميب مؤلفههای كرامت ذاتي انساو براساس اهديت رتاني «شنرافت
ذاتي وجود»ب «خلقت مدتاز»ب «فطرت»ب «عقل»ب «علم»ب «اختيار»ب «غایت آفریند هنا بنودو»ب
«پذیریش امانت الهي» و «خالفت الهي» است.
 .4محور اساسي در اندیشة عالمه بااباایي پيراموو كرامنت ذاتني انسناو «شنرافت ذاتني
وجود» است كه ماتنيبر پایههای فلسفي ایشاو بر محور حكدت متعاليه است و در آو عنالم را
تجلي وجود دانسته و هر چيزی بهر مند از آو باشدب بهتناسب مرتاة وجودی خود دارای كرامت
ذاتي است.
 .5در مرتاة بعد «خلقت ویژة انساني» مهمترین ركن كرامت ذاتي انساو است و به سناختار
ویژة انساني اشار دارد كه برتر از تدامي مخلواات عالم كوو است .بر مانای هدين «خلقت ویژة
انساني» است كه تدامي مخلواات عالم كوو برای انساو خلق شد اند و بنر اینن اسناس «غاینت
بودو انساو برای آفرید ها» به عنواو مؤلفة سوم كرامت ذاتي انساو مطرح منيشنود .هدچننين
این ساخت ویژة انساني خود مؤلفههای دیشری را شامل ميشنود؛ مؤلفنههنایي ماننند «فطنرت
انساني» كه اشار به عنصر متدایز انساو با دیشر موجودات كه به غایت انرار گنرفتن انسناو در
خلقت ميشودب «عقل انساو» بهعنواو مهمترین مشخصة ادراكي فطری انسناو و بنهتانع عقنل
انسانيب «علم انساو» برح مي شود كه تالور و تجلي عقل انساو در عالم است« .اختيار انسناو»
كه مؤلفة هفتم كرامت ذاتي انساو استب ویژگي فطری دیشر انساو بود و وليفة هدایت عدلني
فطرت انساني را در مواردی بر عهد دارد كه ااال عقل انساني سود و زیاو آو را فهديد است.
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 .10ساحانيب جعفر ( .)1385هرمنوتيكب چ دومب ام :انتشارات توحيد.
 .11ضيایي بيشدليب محددرضا ( .)1387حقوق بينالدلل عدوميب چ سيودومب تهراو :انتشنارات
گنا دانش.
 .12بااباایيب سيد محددحسين (بيتا) .فرازهایي از اسالمب تنظيم از سيد مهندی آینتاللهنيب
تهراو :جهاوآرا.
 .)1371( ---------------------- .13الديزاو في تفسنير القنرآوب 1ب 2ب 8ب 12ب 13ب 16ب
18ب 20ب چ دومب ام :اسداعيلياو.
. 1432( ---------------------- .14ق) .نهایه الحكدهب 2ب ام :مؤسسة النشر اإلسنالميب
الطاعه السادسب
1387( ----------------------- .15ال ) .اصول فلسفه و رور رئاليسمب چ شانزدهمب 3ب
تهراو :صدرا.
 .) 1387( ----------------------- .16بدایه الحكدهب ام :دارالفكرب چ پنجم.
 .)1393( ----------------------- .17رسالت تشيع در دنيای امروزب چ چهارمب ام :بوستاو
كتا .
 .18بریحيب فخرالدین بن محدد ( .)1375مجدعالاحرینب چ سومب 3ب تهراو :مرتضوی.
 .19عليخانيب علياكار و هدكاراو ( .)1386رورشناسني در مطالعنات سياسني اسنالمب چ اولب
تهراو :دانششا امام صادق (ع).
 .20كليني رازیب محدد بن یعقنو بنن اسنحاق ( .)1381الكنافيب  1و 2ب انم :دارالحندی ب
الطاعه القالقه.
 .21مصطفویب حسن ( .)1385التحقيق في كلدات القرآو الكریمب چ اولب 10ب تهنراو :مركنز
نشر عالمه مصطفویب
 .22مطهریب مرتضي ( .)1377مجدوعة آثارب چ هفتمب 2ب تهراو :صدرا.
 .)1379( ------------- .23یادداشتهای استاد مطهریب چ دومب 1ب تهراو :صدرا.
 .)1383( ------------- .24مجدوعة آثارب چ چهارمب 19ب تهراو :صدرا.
 .)1385( ------------- .25مجدوعة آثارب چ سومب 23ب تهراو :صدرا.
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 .)1387( ------------- .26مجدوعة آثار ،چ چهارمب 22ب تهراو :صدرا.
 .27واعظيب احدد ( .)1390نظریة تفسير متنب چ اولب ام :پژوهششا حوز و دانششا .

مقاالت
 .28عدار ب محدد ( 1985م)« .االسالم و حقوق االنساو»ب كویت :مجلة عالم الدعرفهب ر .89
 .29نصرتپنا ب محددصادق؛ درخشهب جالل؛ فخاریب مرتضي (« .)1391بررسني جهناوشندولي
اعالمية جهاني حقوق بشر از منظر نقد ماناني اومانيسنتي آو»ب تهنراو :مجلنة جسنتارهای
سياسي معاصرب سال سومب ر .2
 .30نصرتپنا ب محددصنادق؛ درخشنهب جنالل (« .)1393كناربرد رور تحلينل هرمنوتينك در
مطالعات اسالمي»ب جستارهای سياسي معاصرب سال پنجمب ر .3
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