کرامت انسانی و حقوقبشر؛ بررسی مقوله کرامت در اسناد بینالمللی حقوقبشر
سیدمحمدجواد قربی
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چکیده

یکـی از ایدههـای اساسـی در اسـناد حقوقبشـر ،اصـل کرامـت انسـانی اسـت کـه
بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،در تمامـی اسـناد حقوقبشـر بـه آن توجـه و اشـاره شـده،
ولـی در خصـوص معنـا ،مصادیـق و رویههـای قضایـی و تفسـیری آن ،اجمـاع عمومـی
بینالمللـی وجـود نـدارد؛ لذا مقالـه حاضر تلاش دارد با بهرهگیـری از مطالعات اسـنادی
– کتابخانـهای و روش تحلیلـی -توصیفـی ،بـه بررسـی مقولـه کرامـت انسـانی درگفتمان
حقوقبشـر بپـردازد .سـؤال اصلـی مقاله این اسـت که آیا مفهـوم و اصول کرامت انسـانی
در اسـناد بینالمللی حقوقبشـر ،با مصادیق شـرافت انسـانی مغایر اسـت؟ مفروض مقاله
نیـز ایـن اسـت که کرامت انسـانی بـه مثابه یـک اصل مهـم در اسـناد حقوقبشـری ،فاقد
اجمـاع عمومی بـوده و داللتهای معنایـی مختلفی از آن در رویکردهای تفسـیری حقوق
بینالملـل مشـاهده میشـود.
برخـی یافتههـا نشـان میدهنـد کـه کرامـت انسـانی مبتنیبـر اصولـی چـون آزادی،
برابـری ،حـق توسـعه ،امنیـت و حراسـت از هسـته بنیادین زندگـی افراد ،کیفیـت زندگی
یارشد اندیشه سیاسی اسالم yahoo.com@ghorbi68
شآموخته کارشناس 
 .1دان 

بش
ژپوهشانهم حقوق ری

و رفاهیـات اجتماعـی اسـت و برخـی اعمـال در جامعـه بشـری بـا اصل کرامت ،شـأن و
عـزت انسـانی مغایـرت دارند کـه از آن جملـه میتوان به شـکنجه ،تحقیـر ،تبعیض دینی
و مذهبـی ،نقـض حقـوق زنـان ،بیتوجهـی به کـودکان و اقشـار آسـیبپذیر ،نفی حقوق
سیاسـی اقلیتهـا و غیـره اشـاره کـرد .ایـن اعمـال و رفتارهـا با اصـل کرامت انسـانی در
تضـاد هسـتند و اسـناد حقوقبشـر در سـطح بینالمللـی و منطقهای بـر طرد ایـن رفتارها
توسـط دولتهـا تأکیـد دارند.
کلیدواژههـا :حقوقبشـر ،کرامـت انسـانی ،اصـل برابـری ،آزادی ،تبعیـض ،امنیـت
انسـانی ،کیفیـت زندگـی شـهروندان ،حـق توسـعه.
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ایـده کرامـت انسـانی موضوعی قدیمی با ریشـههای مختلف کالمی و فلسـفی اسـت،
امـا پـس از جنـگ جهانـی دوم ،این موضـوع به یک مفهـوم اصلی در گفتمان حقوقبشـر
و زبـان قانونـی در سـطح بینالمللـی و همچنین در قانون اساسـی داخلی کشـورها تبدیل
شـد )Kivisto,2012:100(.بـه عبارتـی دیگـر ،در سـال  1948کـه اعالمیـه جهانی حقوقبشـر به
امضـا رسـید ،کرامـت انسـانی بهعنـوان نوعـی مرجع اخالقـی بـرای توافقنامـهای مطرح
شـد کـه میتوانـد راهنمایـی هنجـاری بـرای تفسـیر چارچـوب کلـی حقوقبشـر باشـد.
()Duwell,2015: 23

کرامت انسـانی در بسـیاری از سیسـتمهای حقوقی ،یک ارزش اساسـی اسـت و در هر
دو نیمکـره شـمالی و جنوبـی ،مقولـه کرامت شـهروندان در قانون مشـترک و سیسـتمهای
حقوقـی غیرنظامـی ،نقـش برجسـتهای داشـته و ایـن مفهـوم سـنگ بنـای بسـیاری از
کنوانسـیونها و اعالمیههـای منطقـهای و بینالمللـی

اسـت)Brownsword,2015: 1(.

کرامـت انسـانی بـدان جهـت دارای اهمیـت و ارزش اسـت کـه ایـن مقولـه ،پایـه و
اسـاس بسـیاری از حقـوق ،امتیـازات و تکالیـف انسـانی شـناخته میشـود .بهعبارتـی،
کرامـت انسـانی نـه صرفـ ًا بهعنـوان یک حق یـا مجموعـهای از حقـوق غیرقابل سـلب و
انتقـال ،بلکـه محور و مبنای حقوقبشـر تلقی میشـود و پیشـرفت پایـدار در هر جامعه و
نظام سیاسـی ،مسـتلزم رعایت کرامت شـهروندان اسـت .حقـوق عدیدهای کـه در اعالمیه
جهانـی حقوقبشـر و بـا تفصیـل بیشـتر در میثاقیـن و سـایر اسـناد حقوقبشـری آمـده،
ی اصل کرامت بـرای همه اسـت(،رحمانی و مؤذنـی )24 :1395،لیکن
اساسـ ًا برگرفتـه از شناسـای 
در برخـی منشـورهای حقوقبشـری جهانـی ،برخورد یکسـانی با کرامت انسـانی صورت
نمیگیـرد و ایـن تردیـد در پژوهشهای حقوقبشـری مشـاهده میشـود .کرامت انسـانی
امـری هنجاریـن اسـت و صرفـ ًا توصیفـی انسانشناسـانه نیسـت(.نوبهار )1396،در این مقاله
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تلاش میشـود بـا کاربسـت روش تحلیلی -توصیفی ،به این سـؤال پاسـخ داده شـود که
کرامـت انسـانی در اسـناد بینالمللی حقوقبشـر دارای چه بار مفهومی ،اصـول و مصادیق
مغایر شـرافت اسـت؟
 .1رویکرد مفهومی؛ مداقه در باب مفاهیم کلیدی پژوهش

 .1-1کرامت انسانی
کرامـت ،تأئیـد چیـزی بـا ارزش در خـود یـا دیگـری بهعنـوان «وارث وجود» اسـت.
()Galvin&Todres,2015: 411

دانشنامـه آکسـفورد ،کرامـت را بهعنوان وضعیت شایسـتگی افتخار یـا احترام تعریف
میکنـد .هنگامـی کـه ایـن مفهـوم بـا صفت انسـان همراهشـود ،از ایـن تعریـف اینگونه
اسـتنباط میشـود کـه همـه انسـانها دارای ارزش برابر و ذاتی هسـتند و بایـد بدون توجه
بـه سـن ،جنـس ،وضعیت اقتصـادی ،وضعیت سلامتی ،منشـاء قومـی ،عقاید سیاسـی یا
دینی ،بـرای افراد احتـرام قائل

شـد)Andorno,2014: 45(.

کرامـت واقعـی انسـان در همگرایـی ،برابـری ،کیفیـت ،شـکوفایی و همچنیـن شـأن
وجـودی افـراد قـرار

دارد)Nussbaum,2008: 351(.

در مـورد ماهیـت و نقش کرامت سـه مفهوم وجـود دارد که عبارتنـد از« :درک کرامت
بهعنـوان باالتریـن ارزش (انسـانیت) ،تصـور کرامت بهعنوان حق اصلی شـخصی و تصور
کرامـت بهعنـوان وضعیت عزت شـخصی بـه مثابه باالتریـن ارزش توسـط دکترین حاکم
بر قانون

اساسـی)Sourlas,2016: 30(».

در حـوزه مناسـبات اجتماعـی ،كرامـت بـه معنـای برخـوردار شـدن از يـك زندگـي
شـرافتمندانه اجتماعـي بهعنـوان يـك حـق
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از منظـر کانـت ،کرامـت انسـانی ارزشـی اسـت که تمـام انسـانها به جهت اسـتقالل
بهطـور ذاتـی و یکسـان از آن برخـوردار هسـتند.
ذاتـی و توانایـی عقالنـی و اخالقـی ،
(میراحمـدی و کمالـی)31 :1393،

در باب کرامت نیز چهار دیدگاه وجود دارد:
_ رویکـرد فاشیسـتی کـه انسـان را فیحدذاتـه ،فاقـد کرامـت دانسـته و کرامـت را در
امـوری ماننـد وابسـتگی بـه دولـت ،حکومـت ،عقیـده و مذهـب جسـتجو میکند.
_ رویکـرد دوم ،نگـرش اومانیسـتی اسـت که براسـاس آن ،مبنـای کرامـت ،برخوردار
بـودن انسـان از تواناییهایـی نظیـر تفکر ،قـدرت انتخـاب و آزادی اراده اسـت.
_ رویکـرد سـوم نیـز رویکـرد دینی اسـت کـه معتقد اسـت برخـی انسـانها گرچه از
کرامـت برخوردارنـد ،امـا بـا اختیار خـود ،این کرامـت را در مرحلـه بالقـوه متوقف کرده
و خـود را از هرگونـه شـرافت بالفعـل محـروم میسـازند .ایـن دسـته ،کرامـت اقتضایـی
را مطـرح میکننـد و قائـل بـه کرامـت ذاتـی بالفعـل بـرای انسـان نیسـتند ،ولی انسـان را
گوهـری شـریف میدانند.
_ دیدگاه چهارم نیز کرامت انسانی را ذاتی و زوالناپذیر میداند(.سبحانینیا)113-116 :1394،

 .2-1حقوقبشر
حقوقبشـر بهعنـوان یـک مفهوم ،همـواره در طول تاریخ بشـر ،در حال تحـول بوده و
بـا قوانیـن ،آداب و رسـوم و مذاهـب کام ً
ال پیوند خورده اسـت؛ لذا معیارهای حقوقبشـر
باتوجـه بـه نیازها و عالیق آن با گذشـت زمان تغییر

مییابـد)Gebeye,2012: 12(.

رهیافت و سیاسـت حقوقبشـر را باید اختراعات قانونی و سـاختارهای نهادی دانست
بیعدالتیهـای تاریخـی و ظلمهای جدی اسـت که به
کـه مترصـد رسـیدگی بـه وضعیت 
مـردم تحمیـل شـده اسـت )Lohmann,2015: 369( .البتـه واقعیت تنوع فرهنگـی ،حاکی از عدم
کفایت منابع سـنتی غربی برای تعریف حقوقبشـر

اسـت)Renteln,1988: 343(.
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در این راستا ،قبل از تعریف حقوقبشر ،باید اشاره شود که حقوقبشر ،اصلی جهانی
است و همه انسانها باید در همه جا و در هر زمان از آن برخوردار باشند و حقوق افراد
مورد احترام قرار گیرد .از این رو ،حقوقبشر دارای محدودیت جغرافیایی نیست و حقوق
انسانی باید در سراسر جهان محقق شود و همه انسانها از آن لذت

ببرند)Bayeh,2015: 83(.

مـارک التیمـر 1بیان میکنـد که حقوقبشـر غالب ًا بهعنـوان حقوقی تعریف میشـود كه
همـه انسـانها صرف ًا به واسـطه انسـان بـودن از آن برخوردارند .این تعریف حقوقبشـر را
بهعنـوان مجموعـهای از حداقل معیارهای اساسـی برای انسـان مورد اشـاره قـرار میدهد،
ولـی اغلـب بهویـژه در زمینه مبـارزات هویتی یا جنبشهای اجتماعی مخالف ،حقوقبشـر
بـه معنـای کام ً
ال متفاوت بـرای بیان حقوق انسـانها ،بهکار میرود .براسـاس این برداشـت،
حقوقبشـر حقوقی اسـت که ما را به انسـان تبدیل میکنـد)Lattimer,2018: 406(.

بـه یـک معنا ،حقوقبشـر ناظـر بر امتيازات كلي اسـت كه هر فرد انسـاني طبعـ ًا داراي
آن اسـت و دولتهـا بـه شـيوههاي مختلـف از جملـه قانونگـذاري و پيشبينـي مكانيزم
اجرايـي مؤثـر ،بـه تضميـن اين حقهـا براي افـراد متعهد هسـتند .به همين دليل اسـت كه
ادبيـات حاكـم بـر اسـناد بينالمللـي حقوقبشـر در رابطه بـا دولتهـا ،ادبياتـي تعهدمدار
حـق محـور است(.حسـینی )4-5 :1393،در ایـن رابطـه ،سـازمان
و نسـبت بـه افـراد ،ادبياتـي 
ملـل متحـد اشـاره میکنـد کـه« :حقوقبشـر از ذات مـا جـدا ناشـدنی اسـت و بـدون آن
نمیتوانیـم بهعنـوان انسـان زندگـی کنیـم .حقوقبشـر و آزادیهای اساسـی ایـن امکان را
بـرای مـا فراهـم میسـازد تا صفات انسـانی ،عقـل ،اسـتعداد و وجدانمان را بهطـور کامل
پـرورش داده و بـهکار بریـم و نیازهای روحی و دیگر نیازهای انسـانی را برآورده سـازیم،
ایـن حقـوق مبتنیبـر خواسـته بشـر بـرای یـک زندگی اسـت کـه در آن شـأن انسـانی از
احتـرام و حمایت برخـوردار باشـد(».داوری)86-87 :1389 ،
1. Mark Lattimer
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 .2کرامت به مثابه یک مسئله حقوقبشری در اسناد بینالمللی

گرانـت 1در مقالـه «کرامـت و برابـری» اذعـان مـیدارد نابرابـری یکـی از چالـش
برانگیزتریـن موضوعـات در دسـتور کار جهانـی حقوقبشـر اسـت ،زیـرا یـک رویکـرد
رسـمی بـرای ارزیابـی نابرابـری وجـود نـدارد کـه بتوانـد نابرابـری سـاختاری را برطرف
کنـد .بـرای مقابله بـا ریشـههای نابرابری ،رویکـردی متفاوت الزم اسـت .کرامـت بهمثابه
یـک مسـئله حقوقبشـری میتوانـد منجر به تشـکیل جامعهای شـود که در آن همـه افراد،
دارای ارزش هسـتند و نابرابـری و تبعیـض کاهـش

مییابـد)Grant,2007: 299(.

اصـل احتـرام بـه کرامـت انسـانی نقش مهمـی در هنجارهـای نوظهور جهانـی مربوط
بـه حقوقبشـر و اسـناد مربـوط بـه آن دارد .توسـل بـه عـزت و کرامت انسـانی در اسـناد
حقوقبشـر بینالمللـی ،نگرانـی واقعـی درباره نیـاز به ارتقاء احتـرام به ارزش ذاتی انسـان
و نیـز یکپارچگـی گونههـای انسـانی را نشـان میدهـد ،امـا عـزت بـه تنهایـی نمیتواند
بسـیاری از معضلات را برطـرف کند و به همین دلیل اسـت که توسـل به کرامت انسـانی
را بهعنـوان یـک اصـل فراگیـر بـا مراجعه بـه حقوقبشـر ترکیـب میکنند تا روشـی مؤثر
و عملی برای پیشـبرد مسـائل انسـانی در سـطح جهانی فراهـم کننـد)Andorno, 2009: 223(.

از ایـن رو ،برخلاف دیدگاههـای باگاریـک و آلـن ( )2006کـه بـر تهی بـودن مفهوم
کرامـت انسـانی تأکیـد دارند ،مسـئله کرامت و عـزت انسـانی ،امـری دارای ارزش و قابل
اثبـات در اسـناد جهانـی و منطقهای حقوقبشـر

اسـت)Grover,2009: 615(.

کرامـت و حقوقبشـر بهعنـوان آرمانهایـی جـذاب و ایـدهآل ،بـه فرهنـگ سیاسـی
جهانـی ارتبـاط مییابـد و توانایـی الزم بـرای الهام بخشـی به جنبش جهانـی عدالت برای
بشـریت را دارا میباشـد )Soltan,2017: 354(.هرچنـد مسـئله مهـم عزت و کرامـت ،موضوعی
برجسـته و مهـم اسـت ،ولـی هیـچ پرسـشنامه اسـتانداردی وجـود نـدارد کـه ماهیـت
1. Evadné Grant
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چندجانبـه آن را بـه نمایـش بگـذارد و ایـن مفهـوم فاقـد خصوصیـات اندازهگیـری الزم
اسـت)Dixon & et.al,2011: 2(.

مسـئله مهـم دیگـر ،عـدم درک یکسـان از کرامـت انسـان در جامعهجهانـی ،نهادهای
حقوقبشـر و اسـناد بینالمللـی اسـت و «هـر گفتمانـی در مـورد کرامـت انسـانی ،یـک
انسانشناسـی خـاص را فـرض

میکنـد)Imbach,2015: 64(».

فرهنگهای ایجاد شده توسط ادیان مختلف جهان ،لزوم ًا موردتوجه بشر هستند و مفهوم
غالب آنها در مورد انسان تا حد زیادی به اعتقادات مذهبی آنان بستگی دارد که در این میان،
دین اسالم نیز به انسان و کرامت انسانی ،نگاه ویژهای

دارد)Maroth,2015: 155(.

کهای فرهنگی و اعتقادی وابسته
بنابراین ،مسئله کرامت و عزت به شرایط محلی و در 
است .در این رابطه ،هانس زیبرتز 1اشاره میکند که کرامت انسانی تابع درکهای مختلفی
است و درک حیثیت انسانی در گذشته ،از امروز متفاوت بوده

است)Ziebertz,2016: 151(.

کریسـتوفر مـک کـرودن 2نیـز در ایـن خصـوص توضیـح میدهد کـه اعالمیـه جهانی
حقوقبشـر در محبوبیـت اسـتفاده از «عـزت» یا «کرامت انسـانی» در گفتمان حقوقبشـر
حائز اهمیت اسـت ،ولی اسـتفاده از کرامت ،فراتر از حداقل هسـته اساسـی ،مبنایی جهانی
و اصولـی بـرای تصمیمگیـری قضایـی در چارچـوب حقوقبشـر فراهـم نمیکنـد؛ به این
معنـا که درک مشـترکی از آنچه که حیثیـت و کرامت میطلبد ،وجود نـدارد .معنای کرامت
در مسـائل حقوقـی متنـوع و بهطـور قابـل توجهـی ،در طـول زمـان و در حوزههای خاص
متفـاوت اسـت .کرامت ،زبان مناسـب بـرای اتخاذ تفسـیرهای اساسـی از ضمانتنامههای
حقوقبشـری را فراهـم میکنـد کـه بسـیار وابسـته بـه شـرایط محلـی اسـت؛ لـذا مفهـوم
کرامت انسـانی ،در توسـعه احکام حقوقبشـر نقـش مهمـی دارد.

()McCrudden,2008: 655

1. Hans-Georg Ziebertz
2. Christopher McCrudden
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بـه هـر حـال ،اعالمیه جهانـی حقوقبشـر( )UDHRبهعنوان یک سـند مهـم در تاریخ
حقوقبشـر کـه توسـط نماینـدگان بـا پیشـینههای حقوقـی و فرهنگـی مختلـف از تمـام
مناطـق جهـان تهیـه شـده و توسـط مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در  10دسـامبر
سـال  1948بهعنـوان اسـتاندارد مشـترک بـرای همـه مردم اعالم شـد ،تأکیـد دارد که همه
انسـانها در کرامـت و حقـوق ،آزاد و مسـاوی بـه دنیـا

میآینـد)united nations,2015: 1-4(.

ایـن تأکیـدات حقـوق بینالمللـی ،گواهـی بـر اهمیـت «حـق زندگـی بـا کرامـت»
اسـت )UNESCO,2011:16(.بـه تعبیـر سـازمان عفـو بینالملـل ،کرامـت مسـتلزم احتـرام بـه
تمـام حقوقبشـر بـرای همـگان اسـت و هیـچ حق تقدمـی باالتـر از حق زندگـی باعزت
وجـود نـدارد )Amnesty International Publications,2015: 20(.البتـه در پژوهشها اسـتدالل میشـود
کـه حقوقبشـر یـک کشـف غربـی نیسـت و جوامـع غیرغربـی نیـز مدتها اسـت که بر
حمایـت از حقوقبشـر و کرامت انسـانها تأکید میکننـد ،لذا چنین ادعاهایـی ،عامل بروز
سـردرگمی در حـوزه حقوقبشـر و کرامت انسـانی شـده اسـت.
فـارغ از مباحـث تاریخـی ،نگرانی از کرامت انسـانی در سـنتهای فرهنگی غیرغربی،
اهمیـت اساسـی دارد و همانطـور کـه جـک دانلی 1مطـرح میکند ،حقوقبشـر تنها راهی
اسـت کـه بـرای تحقـق و حمایـت از کرامـت انسـانی طراحـی شـده اسـت .اگرچـه ایده
حقوقبشـر بـرای اولیـن بـار در غـرب و در دوران مـدرن بیـان شـد ،امـا بهنظـر میرسـد
رویکـردی مناسـب با شـرایط اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی معاصر در غـرب و همچنین
در کشـورهای دیگر

باشـد)Donnelly,1982: 303(.

بـا ایـن وجـود ،علیرغـم توافـق گسـترده بینالمللـی در مـورد اهمیـت ایـن اصـل،
لتوجهـی میـان قانونگـذاران و محاكـم و نیـز ناهماهنگـی
در مـورد آن سـردرگمی قاب 
چشـمگیری در تدویـن و كاربـرد آن در قانـون اساسـی داخلی کشـورهای مختلف وجود
1. Jack Donnelly
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دارد .بخش اعظم این سـردرگمی ،ناشـی از اسـتفاده نادرسـت این اصطالح توسط قضات
و مفسـران

اسـت)Mahony,2012: 551(.

بهعنـوان نکتـه پایانی ،کرامت انسـانی بهعنوان یک مسـئله و دغدغه جـدی در گفتمان
حقوقبشـر ،بـا دو مشـکل مواجـه اسـت .اول اینکـه تعریـف آن دشـوار اسـت و مهمتـر
آنکـه ،ترویـج و حفاظـت از کرامت افراد به خوبی پاسـخ عملی داده نشـده

اسـتSimoes(.

)& Sapeta,2019: 250

.3کرامت ذاتی انسان مبنای حقوقبشر بینالملل

در ارزیابـی مـردم از حقوق ،برخـی عوامل زمینهای اثرگذارند که یکـی از آنها ،مفهوم
کرامـت انسـانی اسـت که میثـاق بینالمللـی حقوقبشـر ،آنرا پایه و اسـاس همـه حقوق
میداند)Ziebertz,2016: 151(.

لـرا والنتینـی 1تأکیـد دارد کـه حقوقبشـر غالبـ ًا بهعنـوان حقوقـی تعریـف میشـود
كـه بشـر بهواسـطه عـزت ذاتـی خـود از آن برخـوردار اسـت .ایـن پیونـد مفهومـی میان
حقوقبشـر و عـزت ذاتـی انسـان ،دارای محبوبیـت

اسـت)Valentini,2017: 862(.

عملکـرد مفهـوم کرامـت انسـانی هـم بهعنـوان یـک ویژگی ذاتـی وجود انسـان و هم
بهعنوان یک دسـتاورد ایدهال در اعالمیه جهانی حقوقبشـر سـازمان ملل ،در سـال 1948
مطـرحشـد و سـازندگان این سـند ،کرامـت ذاتی انسـان را تأئیـد کردند تـا بتوانند ضمن
توجیـه دینـی برای ایـن تصدیق ،مبنایـی توضیحی برای اعتبـار حقوق جهانـی ارائه دهند.
()Hughes,2011: 1

کرامـت ذاتی ،مبنای حقوقبشـر جهانی محسـوب میشـود ،زیـرا افراد بهماهو انسـان،
از حقوقبشـری بهرهمنـد و در دوران پدیـد آمدن حکومتهـا و فرمانروایی هیئت حاکمه،
1. Laura Valentini
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مدعـی حقهـای بشـری خـود بودهانـد .در ایـن رابطـه ،حکومـت مردمسـاالر ،بهمنظـور
اعمـال قـوه حاکمیـت و بـرای تأمین ،شناسـایی و مراعات حقوق عمومـی ،نظم عمومی و
رفـاه همگانـی ،بهناچـار بـه تحدید حقـوق افراد مبـادرت میکنـد .در این علقه سیاسـی-
حقوقـی شـهروندی ،هرگونـه تضییـق و توسـعه در مصادیـق حقوقبشـر بـه وضع حقوق
شـهروندی منجـر میشـود؛ لـذا بایـد توجه داشـت که حقهای بشـری در فضـای جامعه،
مطلق نیسـتند و کرامت اکتسـابی بهعنوان مبنای حقوق شـهروندی محسـوب میشـوند و
حکومـت مشـروع بایـد بـر این مبنا ،بـه وضع حقوق شـهروندی مبـادرت ورزد(.حبیـبزاده
و فرجپـور)115 :1395،

ویلـی مابلـو 1در ایـن خصـوص اشـاره میکنـد کـه« :حقوقبشـر ارتبـاط نزدیکـی بـا
مفهـوم کرامت انسـانی دارد و هـر دو مفهوم ب هگونهای به یکدیگر متصل شـدهاند که درک
آنهـا بـدون دیگـری امکانپذیـر نمیباشـد .اهمیـت حقوقبشـر و الـزام بـه آن ،مبتنیبـر
مفهـوم کرامـت انسـانی اسـت و بـه ایـن معنـا ،کرامت انسـانی پایه و اسـاس حقوقبشـر
تلقـی میشـود .مدافعـان حقوقبشـر بـرای توجیـه ادعاهـا و اقدامـات خـود ،بـه عـزت
انسـانی متوسـل میشـوند .حمله علیه فقر جهانی ،مبارزه با تبعیض ،شـکنجه و رفتارهای
غیرانسـانی و محکـوم کـردن بیعدالتـی ،همـه در مفهوم کرامت انسـانی پایهگذاری شـده
است)Mubelo,2017: 89(».

لیکـن نکتـه این اسـت که اگـر کرامـت انسـانی را بهمثابه یـک ویژگی ذاتـی بپذیریم،
دیگـر سـخن گفتـن از حـق کرامـت معنـای خـود را از دسـت میدهـد ،زیـرا همـگان
بهصـورت فطـری و ذاتـی دارای ایـن خصلت میباشـند و بحث در خصوص این مسـئله
بهعنـوان یـک حـق ،بیمعنـا خواهـد بود.

1. Willy Mubelo
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کانـور ماهونـی 1در این زمینه اشـاره میکند« :باید پذیرفت که اگـر کرامت یک ویژگی
ذاتـی بـرای هـر انسـانی اسـت کـه خواسـتار برخـورداری از رفتـار و احتـرام برابـر با آن
اسـت ،در ایـن صـورت نمیتوان چیـزی بهعنوان حـق کرامـت

داشـت)Mahony,2012: 574(».

از منظـر جهانبینـی ،کرامـت انسـان از خـدا سرچشـمه میگیـرد .از ایـن رو ،زندگی
انسـان مقـدس اسـت و انسـان ،محوریتریـن و روشـنترین بازتاب خدا در جهان اسـت.
انسـانها دارای ارزش متعالـی هسـتند کـه از جانـب خـدا حاصل میشـود .ایـن کرامت و
عـزتبـر هیچ كیفیت انسـانی ،حكم قانونی و شایسـتگی یا موفقیت فردی مبتنی نیسـت.
کرامـت انسـانی از وجـود انسـان غیرقابل تفکیک اسـت؛ بدین معنا که ایـن کرامت بخش
اساسـی هـر انسـان و یـک کیفیـت ذاتـی اسـت کـه هرگـز نمیتوانـد از دیگـر جنبههای
اساسـی وی جـدا شـود .اعتقاد به عزت انسـان نیز اسـاس اخلاق

اسـت)Feely,2019: 1(.

 .4عملکرد غرب پیرامون اجماع اصل کرامت انسانی مندرج در اسناد حقوقبشری

تحـوالت جهانـی باعـث ایجاد تغییـرات عمیقی در روابـط میان فرد و دولـت در زمینه
حقوقبشـر شـده و نیازهـا بـرای اصـل کرامـت در شـرایط منطقـهای و بینالمللـی تجلی
یافته

اسـت)Mezzaroba & Silveira,2018: 273(.

لوسـی 2توصیـح میدهـد کـه مفهوم کرامت انسـانی بهطور گسـترده در جوامع بشـری
یگیـرد و کرامت کامـل ذاتی ،كیفیتـی متعلق به هر موجودی اسـت
مـورد اسـتفاده قـرار م 
كـه دارای وضعیـت اخالقـی كامـل باشـد .ایـن کرامـت نیـز دائمـی ،بیقیـد و شـرط و
غیرقابـل تجزیـه اسـت .اصل کرامت ،حقوق اساسـی بشـر ماننـد حقـوق آزادی و برابری
را پایهگـذاری کـرده

اسـت)Michael,2014: 12(.

1. Mahony
2. Lucy Michael
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الزامـات کرامـت انسـانی در اسـناد حقوقـی بینالملل بهدنبـال توافق گسـترده در مورد
موضـوع کرامـت اسـت ،ولـی اجمـاع حداقلـی نمیتوانـد تعیینکننـده حداقـل محتـوای
وضعیـت و اصل اساسـی کرامـت در جامعـه بینالملـل

باشـد)Carozza,2008: 938(.

هـورث و النگمیـر معتقدنـد که ایدئولوژیهـا ،مذاهب و سیسـتمهای اخالقی مختلف
ممکـن اسـت در مـورد حقوق بهعنـوان پایینترین مخرج مشـترک یک سـاختار سیاسـی
در یـک جامعـه توافـق کننـد و این اجمـاع ،نه تنهـا امری سیاسـی ،بلکه اخالقی و هسـته
اصلـی کرامـت انسـانی اسـت .از آنجـا کـه حقوقبشـر جهانـی پایه و اسـاس سیاسـی یا
مذهبـی ندارد ،نسـبت به یک دین ،فلسـفه یا سیسـتم اخالقـی ،تأثیر عملی بیشـتری دارند
و ادیـان و کشـورها میتواننـد براسـاس دیدگاههـای خـود از ایـن حقـوق اسـتفاده کننـد.
()Hjorth & Langmyr,2015

اسـتافن و آرشـاکیان تأکیـد دارنـد که نظریهپـردازان سیاسـی و حقوقی دربـاره مفاهیم
مختلـف کرامـت بحث میکننـد ،اما نتوانسـتهاند در مـورد معنای معقول یـا تعریف غالب
از ایـن اصطلاح در چارچـوب عملـی یا نظری بـه توافق برسـند .ماهیت کرامت انسـانی
بـه بهتریـن وجـه ،از طریـق ارتبـاط یـک فرد بـا جامعه یـا دولـت در محیطهـای مختلف
فرهنگـی ،اجتماعـی و سیاسـی توضیـح داده میشـود .هـر مفهـوم قابـل دفـاع در مـورد
کرامـت انسـانی بایـد روابـط اجتماعـی مختلـف را بهگونهای منعکـس کند کـه معنای آن
بـرای انسـانها در فرهنگهـای مختلـف مشـخص باشـد .هـر تصـور احتمالـی در مـورد
کرامـت بایـد از هـر مفهـوم فلسـفی یـا مذهبـی در بـاب کرامت مسـتقل باشـد تـا بیانگر
نظـرات فرهنگـی و اجتماعـی و منعکسکننـده تفاوتهـا و سیسـتمهای فرهنگـی باشـد.
یگرایی و نسـبیتگرایی را به ایـن معنا که عزت نفس
مفهـوم کرامـت ،تضـاد بین جهان 
انسـان ،تنهـا واقعیت انسـان بودن اسـت را حـل میکند .به جـای توصیف هرگونـه آموزه
جامـع دینـی یا فلسـفی ،بـا تعیین کرامت انسـانی بـا بنیادیتریـن حقوق که بـرای حداقل
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روابـط قابـل احتـرام بیـن افـراد و دولتها ضروری اسـت ،میتـوان به اجماع همپوشـانی
در فرهنگهـای مختلف دسـت یافـت .اجماع نه تنها ممکن اسـت محصول عملی باشـ دُ،

بلکـه میتوانـد منعکـس کننده تعهدات اعالم شـده توسـط کشـورهای مختلف نیز باشـد.
()Staffen & Arshakyan,2017: 55

بـا تمـام ایـن مسـائل ،پائولـو کاروزا 13اشـاره میکنـد کـه مفهـوم کرامت انسـانی در
ایجـاد اجمـاع ،چنـدان موفـق عمـل نکـرده و اسـتفاده قضایـی از عـزت و کرامـت مفیـد
نیسـت و غـرب بایـد بهدنبـال درک مشـترک از وضعیـت و اصـل اساسـی کرامت باشـد.
()Carozza,2008: 936

مـک کـرودن نیـز در کتـاب «کرامت انسـانی و تفسـیر قضایی حقوقبشـر» بـه اجماع
بـر هسـته حداقلـی کرامـت انسـانی اشـاره میکنـد .وی درخصـوص رویههـای قضایـی
بینالمللـی ،بـه «وجـود تمایز در رویههای قضایـی و نبود اجماعی فراتر از هسـته حداقلی
کرامت انسـانی» اعتقـاد دارد(.مک کـرودن)87 :1396،

 .5ورود مقوله «کرامت» در اسناد حقوقی بین الملل؛ رویکرد تاریخی

ایـن اصطلاح کـه در قـرن سـیزدهم در ادبیات التیـن پدید آمـد ،به ارزشـمندی افراد
اشـاره داشـت .واژه کرامـت از ابتـدا نیـز اغلـب دارای مفهـوم نخبهگـرا بود و افـرادی که
دارای عـزت بودنـد ،معمـوالً در جامعـه درجـه باالیی داشـتند ،امـا با این وجـود ،با ظهور
اومانیسـم در رنسـانس ،بسـیاری از علمای دین بهطور فزاینده خواسـتار گسـترش کرامت
بودند)McManus,2019: 1(.

صرفنظـر از برخـی منابـع پراکنـده در طول قرن نوزدهـم پیرامون عـزت و احترام که
شنویس معاهده قبـل از جنگ جهانـی دوم راجع
بـه مقـررات ملـی معالجـه زندانیـان و پی 
بـه معالجـه مـردم غیرنظامـی مربـوط میشـد ،مهمتریـن فشـار در حقوقبشـر بینالمللـی
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بـرای اسـتفاده از عـزت و کرامـت پـس از جنـگ جهانـی دوم ،مربـوط بـه پیشنویـس
کنوانسـیونهای ژنـو بود.
کمیتـه بینالمللـی صلیب سـرخ در متـن مقدمه کنوانسـیون آورده که« :تأکیـد بر توجه
بـه شـخصیت و عـزت انسـانها ،یـک اصـل جهانـی اسـت کـه حتـی در صـورت عـدم
تعهـدات قـراردادی ،الـزام آور اسـت .چنین اصولی ایجـاب میکند که در زمـان جنگ ،به
ی کـه بهطور جـدی درگیر جنـگ نیسـتند و همچنین تمـام افرادی کـه بهدلیل
کلیـه کسـان 
بیمـاری ،زخـم ،اسـارت یـا هـر شـرایط دیگـری ،درگیر جنـگ شـدهاند ،احترام گذاشـته
شـده و از آنهـا در برابـر اثـرات جنگ محافظت شـود.
در متن کنوانسـیونهای به تصویب رسـیده حقوقبشری ،شـأن و منزلت ،برجستهترین
ماده مشـترک اسـت کـه رفتار تحقیرآمیـز علیه عزت انسـانی را ممنوع و اعلام میکند که
ایـن قبیـل اقدامـات ضـد عزت انسـانی در هر زمـان و هر مکانی که باشـد ،ممنوع اسـت.
یهـای مسـلح
پروتـکل الحاقـی کنوانسـیونهای مربـوط بـه حمایـت از قربانیـان درگیر 
بینالمللـی نیـز بـر ممنـوع بـودن نقـض کرامـت انسـانی تأکیـد داشـتهاند .ضمـن اینکـه
رفتـار تحقیرآمیـز ،فحشـای اجبـاری و هـر نـوع حملـه غیرمجـاز مربوط بـه ضمانتهای
اساسـی ،نقـض جـدی ایـن پروتـکل محسـوب میشـود کـه در صـورت مرتکب شـدن
و نقـض کنوانسـیون یـا پروتکل ،شـامل اعمـال آپارتایـد و سـایر رفتارهای غیرانسـانی و
تحقیرآمیـز خشـونت علیه عزت انسـانی درنظـر گرفته خواهد شـد .از زمـان پروتکلهای
حقوقبشـری بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،اسـاسنامه دادگاههـای جنایـی بینالمللـی
و اسـاسنامه روم بـا تأسـیس دادگاه کیفـری بینالمللـی ،اشـاراتی بـه کرامـت شـخصی
داشـتهاند)McCrudden,2008: 667-668(.

در سـالهای ابتدایـی بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،ایده کرامت انسـانی غالبـ ًا آرزوهای
ملـی و جهتگیـری اخالقی یـا ایدئولوژیـک ترتیبات قانون اساسـی را بیـان میکرد ،ولی
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بهتدریـج جـای خـود را در گفتمانهـای سیاسـی و حقوقـی یافـت و بخـش عمـدهای از
مفهـوم مبهـم خـود را حفـظ کـرد .ایـن مسـئله در مقـررات بینالمللی حقوقبشـر پس از
جنـگ جهانی مشـاهده

میشـود)Pawel, 2018: 314-319(.

از دهـه  1940نیـز افزایـش نسـبت ًا چشـمگیر اسـتفاده از عـزت در چارچـوب حقـوق
بینالملـل حقوقبشـر مشـاهده میشـود کـه حاکـی از عـادی شـدن موضـوع کرامـت
در حقوقبشـر اسـت .در سـطح بینالمللـی ،کرامـت بهطـور معمـول در منشـورهای
حقوقبشـر ،حقـوق عمومـی و حقـوق بینالملـل خاص درج شـده اسـت .در ایـن رابطه،
مقدمـه کنوانسـیون بـردهداری سـال  1956بـه تأئیـد کرامت انسـانی پرداختـه و در مقدمه
چندین کنوانسـیون سـازمان بینالمللی کار( )ILOنیز به مسـئله کرامت اشـاره شـده اسـت.
سه مورد از كنوانسيونهاي اساسي بينالمللي حقوقبشر در دهه  1960نیز تأئيد كردند
كه عزت و شأن انسانی ،همچنان نقش مهمي در متون حقوقبشر خواهد داشت .میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و رفع تبعیض
نژادی نیز همگی در مقدمهها و نیز در متون اسناد خود ،بر مقوله کرامت و عزت انسانی
اشاره داشتهاند .عالوهبر آن ،مسئله کرامت بشری در مقدمه کنوانسیونهای بینالمللی در
مورد تبعیض علیه زنان ( )1979و پیشگیری از شکنجه ( )1984بازتاب یافته است.
تـا سـال  ،1986موضـوع عـزت آنچنـان در کانـون تصـورات سـازمان ملـل دربـاره
حقوقبشـر قـرار گرفتـه بود کـه مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد در رهنمودهای خود
در اسـناد جدیـد حقوقبشـر اشـاره کرد کـه ابزار کرامـت انسـانی را بایـد از خصوصیات
بنیادی دانسـت و این مسـئله از منزلت و ارزش ذاتی شـخص انسـان ناشـی میشود .از آن
زمـان ،کنوانسـیونهای اصلـی در مورد حقـوق کـودکان ( ،)1989حقوق کارگـران مهاجر
( ،)1990محافظـت در برابـر ناپدیـد شـدن اجبـاری و حقـوق معلولیـن ( ،)2007همـه به
موضـوع کرامت اشـاره داشـتهاند.
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یکـی دیگـر از مهمترین موارد اسـتفاده از کرامت انسـانی در عرصـه بینالملل ،پذیرش
عـزت بهعنـوان اصلی مهم در سـازمان مرکزی کنفرانس جهانی وین در سـال  1993اسـت.
پـس از آن نیـز ،رویکردهـای حقوقبشـری در سـازمانهای بینالمللـی ،مفهـوم کرامـت را
در مفـاد حقوقـی خـود تصویـب کردنـد کـه مربـوط بـه حوزههـای خاصی از حقوقبشـر
ماننـد منع شـکنجه ،منع خشـونت و آزارجنسـی ،لغو افـراط و تفریط فقر و مسـئله اخالق
زیستپزشـکی هسـتند .در ایـن راسـتا ،نقـش کرامـت بهطـور فزاینـدهای ،فراتـر از مقدمه
اسـناد بینالمللـی حقوقبشـر و متـون مقاالت اساسـی آنها گسـترش یافته اسـت.
طی سـالهای اخیر ،اشـارات به شـأن و منزلت انسـانی گسـترش یافته و شامل حقوق
در رونـد دادرسـی کیفـری ،حـق و حقوق برای حداقل شـرایط رفاهی ،حق سلامت ،حق
برخـورداری از معلـوالن بهعنـوان افـراد مسـتقل ،حـق برخـورداری از فرزنـدان بـا عزت
بعـد از سوءاسـتفاده ،حق شـهرت ،حقـوق فرهنگ بومی ،حق کنترل دسترسـی و اسـتفاده
از دادههای شـخصی ،رفتارهای زیستپزشـکی و غیـره

میشـود)McCrudden,2008: 668-670(.

بعـد از اینکـه اصطلاح و دانـشواژه کرامـت انسـانی بـراي نخسـتين بـار در اعالميه
جهانـي حقوقبشـر  1948تبلـور يافـت و بـه صراحـت بـر كرامـت ذاتي تمامـي اعضای
نالملل بشـر نیز كه در نيمه دوم سـده
خانواده بشـري تأكيد شـد ،در قالب اسـناد حقوق بي 
بيسـتم تصويب شـدند ،نظير كنوانسـيون حمايـت از زندانيان جنگي و افـراد غيرنظامي در
زمـان جنـگ ،معاهده منع تبعيض نژادي و تبعيض زنان ،كنوانسـيون پيشگيري از شـكنجه
و ديگـر رفتارهـاي غيرانسـاني و توهينآميـز ،معاهـده ترغيب حقوق كـودك و حمايت از
ناتوانـان روانـي و جسـماني و بسـياري ديگـر از معاهـدات ،به اين وصف انسـاني اشـاره
تپزشـكي با
شـده اسـت .بـا وجـود ايـن ،واقعيـت اين اسـت كه اسـناد مربـوط بـه زيس 
تأكيـد بسـیار ،به تعبير كرامـت انسـاني ميپردازند(.آندورنـو)99 :1386،
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 .6داللت های متفاوت کرامت انسانی در متنهای حقوقبشری بینالمللی

در حالیکـه کرامـت انسـانی دارای فضیلـت جهانـی اسـت ،محتوای آن تا حـد زیادی
ب�ه ارزشه�ای اجتماع�ی ،مذهب�ی و س�نتی برخ�ی از جوام�ع بس�تگی

دار.دStaffen & Ar�(.

)shakyan,2017: 59

مفهـوم کرامـت انسـانی چندیـن کارکـرد زبانـی دارد کـه داللتهای متفـاوت و کام ً
ال
مشـخص را در متنهـای مختلـف نشـان میدهـد .مفهـوم کرامـت انسـانی دارای معانـی
مختلفـی اسـت کـه ممکـن اسـت در برخی مواقـع متناقـض باشـد .دلیل اصلـی اختالف
در مـورد ماهیـت کرامـت انسـانی ،ناشـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه تغییـر در متـن یک
کلمـه ،ممکـن اسـت باعـث سـوءتفاهم در معنای آن شـود .البتـه آنچه باعث سـردرگمی
درخصـوص واژه کرامـت در اسـناد بینالمللـی میشـود ،ظاهـر یکنواخـت کلمات اسـت
کـه در زمـان اسـتفاده ،مفهـوم و درخواسـت حقیقـی آنهـا به وضـوح ارائه نشـدهاند و به
همیـن دلیـل ،کرامـت انسـانی یـک مفهـوم نسـبت ًا التقاطـی و مبهم اسـت .بـا اینحـال ،با
ترسـیم و نقشـهبرداری از کارکردهـای اصلـی زبانـی کرامت انسـانی ،درک بهتـر از معانی
ایـن اصطلاح ممکـن بـوده و میتوانـد به روشـن شـدن ابهام در مـورد کرامت انسـانی و
اسـتفاده مکـرر سیاسـی از این اصطلاح کمـک کنـد)Shultziner,2003: 1(.

محتـوای کرامـت انسـانی در قوانیـن اساسـی کشـورها نیـز متفـاوت بـوده و منجـر
بـه اختالفنظـر دربـاره دامنـه ،معنـا و برنامههـای دولـت بـرای اجـرای کرامـت انسـانی
میشـود .باتوجـه بـه ایـن مسـئله ،دسـتگاههای حقوقـی و قضایـی بینالمللی و ملـی با به
چالـش کشـیدن یا تصویب سیاسـتهای خـاص در رابطه با کرامت انسـانی ،در خصوص
معنـای کرامـت افـراد تصمیـم

میگیرنـد)Staffen & Arshakyan,2017: 45-46(.

بـا وجود ابهام آشـکار در مفهوم کرامت انسـانی و داللتهای متفـاوت از آن ،طرح این
ایـده در اسـناد بینالمللـی نیـز پیامدهای عمیقـی بر رویکرد افراد نسـبت به سیاسـتهای
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مرتبـط بـا حـوزه سلامت ،عدالـت ،جنسـیت ،شـغل ،تحقیقـات پزشـکی و غیره داشـته
است)Haack,2012: 4-5(.

 .7کرامت در اسناد حقوقبشری بینالمللی؛ کلیگویی درخصوص مفهوم و ابزارها
کرامـت در اسـناد بینالمللـی حقوقبشـر با اخالق زیسـتی ارتبـاط وثیقی دارد(مقدسـی

و یحیایـی )116-124 :1395،و ایـن مقولـه در اسـناد حقوقبشـری بهعنـوان خصیصـه جوهری
زندگـی و امـری ثابـت در تمـام دوران زندگـی اسـت .ایـن برداشـت از کرامـت در بنـد
اول اعالمیـه جهانـی حقـوق نمایـان اسـت .برداشـت حاضر از مفهـوم کرامت بـا رویکرد
کرامـت بهمثابـه اسـتقالل و خودمختاری وجود انسـانی فردی ،تعـارض دارد .تعارضی که
نویسـندگان در مـواردی ماننـد قتـل ترحمآمیـز (اتانـازی) بهخوبـی ترسـیم میکنند.
سـیاق اسـناد حقوقبشـری بدیـن صـورت اسـت کـه حقـوق و آزادیهای انسـان در
سـند را مبتنیبـر پایـه متقن کرامت انسـانی میداننـد و این مهم در مقدمه یا ماده نخسـتین
سـند تصریـح میشـود .این روش از اولین اسـناد حقوقبشـری تا دوران حاضـر ادامه دارد
کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه اسـناد نسـل چهـارم حقوقبشـر ،اعالمیـه جهانـی درباره
ژنـوم انسـانی و حقوقبشـر و اعالمیـه جهانـی اخلاق زیسـتی و حقوقبشـر اشـاره کرد.
(حبیبزاده و فرجپـور)118 :1395،

تکویـن ایـن اندیشـه در نظـام بینالملـل توسـط اسـناد حقوقبشـری منجر بـه ترویج
اصـل برابـری سیاسـی و حق تعیین سرنوشـت بهعنوان مصادیق کرامت افراد شـده اسـت.
(جریـده و رزاقی)75-80 :1394،

ضمن اینکه برداشت مفهومی کرامت در اسناد حقوقبشری منجر به تحدید دامنه
مداخله در فضای رفتاری شهروندان ،ممنوعیت مجازاتهای ظالمانه ،ممنوعیت تبعیض،
آزادی مذهب و عقیده ،ممنوعیت مجازات تغییر عقیده ،حق تأمین امنیت ،کمکرسانی
مناسب به بزهدیدگان ،احترام به شأن مجرمین و ...شده است(.رحیمینژاد)99-156 :1387 ،
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بایـد توجـه داشـت کـه مسـئله حـق كرامـت از موضوعاتـى اسـت كـه در اعالميـه
جهانـى حقوقبشـر مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه و اسـاس دمكراسـى و آزادى انسـان تلقـى
مىشـود و حتـی يكـى از توصيههـاى اكيد اعالميه اين اسـت كـه تدوين و اجـراى قوانين
كشـورها نبايـد در ضديـت بـا كرامـت انسـان باشـد و در ایـن رابطـه ،مجـازات «موهن»،
«خشـونتآميز» و «ظالمانـه» مطلقـ ًا ممنوع اعالم شـده ،اما اين تعبيرات داراى ابهام اسـت،
زیـرا هنگامـی کـه تأکیـد میشـود کـه «قوانيـن نبايـد موهن باشـد» ،مشـخص نیسـت که
چـه مرجـع يـا چـه فـردى بايـد موهن بـودن يـا نبـودن را تفسـير و تعييـن کند؛ لـذا اين
اعالميـه كـه بايـد مورد اسـتناد همـه حقوقدانهاى دنيا باشـد و همه كشـورهاى دنيا از آن
اطاعـت کننـد ،الزم اسـت بـه قدرى شـفاف و گويا باشـد كه بتـوان بهراحتى بدان اسـتناد
کـرد .اگر تفسـير ايـن اصطالحات به مجالـس قانونگذارى هر كشـورى واگذار شـود ،در
آن صـورت دسـتگاه قانونگـذارى هـر دولتـى ،يكسـرى مجازاتهـا را بـراى مجرمان و
متخلفـان وضـع میکنـد كـه از نظـر آن دولت ،چنيـن مجازاتى بـرای تأمين نظـم و امنيت
عمومـى ،عادالنه اسـت.
يكـى از موضوعاتـی كـه همـه انسـانها بـراى آن ارزش قائـل هسـتند ،عدالت اسـت.
تأكيـد بـر اينكـه قوانيـن كشـورها بايـد عادالنـه باشـد و مجازاتها نبايـد ظالمانه باشـد،
امـرى اسـت كـه همـه عقال بـدان معتـرف بـوده و بـراى آن احترام قائـل هسـتند ،اما مهم
ايـن اسـت کـه تشـخيص دهيم چـه نـوع مجازاتى عادالنه اسـت و كـدام مرجـع مىتواند
مصـداق عدالـت را تعييـن كند تا مورد اتفـاق همه قـرار گيرد(.مصبـاح یـزدی)248-250 :1396،
ایـن ایرادهـا نشـان میدهـد کـه اسـناد حقوقبشـری نسـبت بـه مفهـوم کرامت انسـانی،
مرجـع رسـیدگی بـه نقـض کرامـت ،ابزارهـا و شـیوههای تأمیـن آن کلیگویی کـرده و با
مشـکالتی در حـوزه ضمانـت اجرایـی ،رویههـای قضایـی و اصـل تعمی مپذیـری مواجـه
است.
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در ایـن رابطـه ،آندورنـو در کتاب خود آورده اسـت« :حقوق بينالملـل بدون هيچگونه
مقدمهچينـي بـراي تبييـن مفهومي اصطلاح كرامت انسـاني ،آن را بهكار ميبـرد .اين عدم
تبييـن ،پـارهاي از انديشـمندان را بـه سـمت اين تأويل سـوق داده كه كرامـت ،يك مفهوم
ذاتـي محـض ،بـدون هيچگونه معنـي خاص يا حتـي مفهومي عبث اسـت كـه ميتوان به
سـادگي آن را ناديده انگاشت(».آندورنو)99 :1386،

 .8بازتاب اصل کرامت در اسناد جهانی و منطقهای حقوقبشر

بررسـی معاهـدات بينالمللـي حقوقبشـری نشـان میدهـد کـه ایـن اسـناد شـامل
مفاهيـم متعـددي مبتنيبـر تفاسـير مضيـق و قوممدارانـه از انسـان هسـتند(.بروین)48 :1386،

برخـی اسـناد بینالمللـی حقوقبشـر کـه واژه کرامـت انسـانی در آنهـا مـورد تأئیـد قرار
گرفتـه ،عبارتند از:
 دولتهـای عضـو منشـور سـازمان ملـل متحـد( ،1 )UNcایمـان خـود بـه حقـوق وکرامـت انسـانی را در مقدمـه ایـن سـند اعلام کـرده و در بند سـوم ماده یک نیز تشـویق
احتـرام بـه حقوقبشـر و آزادیهای اساسـی بـرای همگان و بـدون هرگونه تمایـزی را از
اهـداف ملـل متحد برشـمردهاند.
 در مقدمـه اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر( 2)UDHRنیـز ضمن شناسـایی کرامـت ذاتیتمامـی اعضـای خانواده بشـری و حقوق برابـر و انتقالناپذیـر آنان بهعنوان اسـاس آزادی
بـه ایمـان دولتهـای عضـو سـازمان ملـل متحـد براسـاس منشـور ،بـه کرامت انسـان و
ارزش شـخص انسـانی ،اشـاره شـده اسـت .همچنیـن در مـاده یـک اعالمیه نیـز آمده که
تمـام افـراد بشـر ،آزاد بـه دنیـا میآیند و از لحـاظ کرامت و حقـوق با یکدیگـر برابرند .به
)1. United Nations Charter (1995
)2. Universal Declaration on Human Rights (1948
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ایـن ترتیـب ،اعالمیـه بـه نحو مؤکـدی ،کرامت انسـانی را مـورد توجه قـرار داده و ضمن
افـزودن قیـد «ذاتـی» بـه کرامـت ،آن را متعلـق به تمامـی اعضای خانواده انسـانی دانسـته
و کرامـت ذاتـی را مبنـای عدالـت ،آزادی و صلـح جهانی دانسـته اسـت(.قرباننیا)130 :1387،

 میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی )1966(1و میثـاق بینالمللـی حقـوقاقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی )1966(2نیـز براسـاس اعالمیـه جهانی حقوقبشـر تدوین
یافتـه و در مقدمـه هـر دو ،بـا ادبیاتـی یکسـان ،طبـق اصـول منشـور ملل متحد ،شناسـایی
کرامـت ذاتـی و حقـوق برابـر و غیرقابل اسـقاط تمامـی اعضای خانـواده بشـری ،بهعنوان
اسـاس آزادی ،عدالت و صلح در جهان شـناخته شـده و بر این امر اذعان شـده که حقوق
برابر و غیرقابل اسـقاط انسـانها ،از حیثیت و کرامت ذاتی شـخص انسـان ناشـی میشـود.
 در مـاده دهـم میثـاق بینالمللی حقـوق مدنی و سیاسـی هم آمده که با تمـام افرادیکـه از آزادی خـود محـروم شـدهاند ،باید با انسـانیت و احتـرام به حیثیت و کرامت انسـان
رفتـار کـرد .در مـاده  17سـند مزبـور نیـز ،بـر ممنوعیـت مداخلـه خودسـرانه بـه حریـم
خصوصـی و تعـرض بـه شـرافت و حیثیـت انسـان تأکید شـده اسـت .میثـاق بینالمللی
حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی نیز در ماده  ،13ضمن شناسـایی حـق هر کس به
آموزش و پرورش ،رشـد و شـکوفایی شـخصیت و کرامت انسـانی و تقویت حقوقبشـر
و آزادیهـای سیاسـی را هـدف آمـوزش و پـرورش مورد قبـول دولتهای عضـو قلمداد
کرده اسـت(.پیرامن)165-166 :1395 ،
 در مقدمـه کنوانسـیون رفـع اشـکال تبعیـض علیـه زنـان 3و همچنین مقدمـه اعالمیهکنفرانـس جهانـی زن پکـن ،بـر مقـام و منزلـت و حقـوق برابـر انسـانها و لـزوم احتـرام
بـه شـخصیت بشـر تأکیـد شـده اسـت .تبعیـض نـژادی ،بیتردیـد اقدامـی ضدبشـری و
)1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR
)2. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR
3. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against woman
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نقض آشـکار کرامت انسـانی محسـوب میشـود و در اسـناد متعددی از جمله کنوانسیون
بینالمللـی رفـع هـر نـوع تبعیض نـژادی ،1بر ممنوعیـت آن تصریح شـده اسـت .در آغاز
مقدمـه ایـن سـند ،بـر اصـل حیثیـت و کرامـت ذاتـی انسـان بهعنـوان یکـی از اصولی که
منشـور ملـل متحـد بـر آن مبتنی اسـت ،تأکید شـده و ضرورت احترام به شـخص انسـان
مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
 کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر رفتارهـا و مجازاتهـای ظالمانـه ،غیرانسـانی وتحقیرآمیـز( )1984نیـز بهعنوان یکـی از مهمترین اسـناد بینالمللی در ممنوعیت شـکنجه
و رفتارهـای غیرانسـانی در مقدمـه خـود ،کرامـت ذاتی شـخص انسـان را بهعنـوان مبنای
حقوقبشـر بـه رسـمیت شـناخته اسـت .اعالمیـه کنفرانـس جهانـی حقوقبشـر ویـن هم
ضمـن ایـن کـه در مقدمه ،شـأن و منزلت ذاتی انسـانها را مـورد تأکید قـرار داده و تمامی
حقوقبشـر را ناشـی از کرامـت ذاتـی انسـان میداند ،عزم راسـخ خود را بـه تجدید میثاق
بـا شـأن و کرامـت شـخص انسـان اظهار کـرده و در بنـد  ،20کرامـت ذاتی اقـوام بومی را
مـورد تأئیـد قـرار داده و در بنـد  55نیز شـکنجه را بهعنوان یکی از زشـتترین جلوههای
تعـرض بـه کرامت انسـانی دانسـته که کرامـت و حیثیت انسـانی را تباه میسـازد.
 اعالمیـه جهانـی ژنـوم انسـانی و حقوقبشـر در یـازده نوامبـر  ،1997بـه تصویـبکنفرانـس عمومـی یونسـکو رسـیده و ژنـوم انسـانی را مبنـای وحـدت بنیادیـن تمامـی
اعضـای خانـواده بشـری و اسـاس شناسـایی کرامـت ذاتـی و تنوع آنهـا به شـمار آورده
و در مـاده یـک تصریـح کـرده کـه هر کـس حـق دارد کرامت و حقـوق انسـانی او ،بدون
توجـه بـه ویژگیهـای وراثتی وی ،مـورد احترام قـرار گیرد و تنـزل مرتبه افـراد را بهدلیل
خصایـص وراثتـی آنها ممنوع دانسـته اسـت.
1. International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
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 اعالمیـه بینالمللـی دادههـای ژنتیک انسـانی که در شـانزده اکتبـر  2003به تصویبسـی و دومیـن کنفرانـس عمومـی یونسـکو رسـیده نیز توجـه ویـژهای به کرامت انسـانی
دارد .در مقدمـه ایـن سـند ،یکـی از مهمتریـن دغدغههـای اعالمیـه ،مواجهـه بـا خطرات
بالقـوه جمـعآوری ،پـردازش ،اسـتفاده و ذخیرهسـازی دادههای ژنتیک انسـانی نسـبت به
احتـرام شـأن و کرامت انسـانی ،عنوان شـده اسـت(.پیرامن)166-167 :1395،

 منشور آفریقایی حقوقبشر نیز در پاراگراف دوم مقدمه آن با ارجاع به منشور سازمانوحدت آفریقا ،آزادی ،برابری ،عدالت و احترام به کرامت انسان را از اهداف اساسی نیل به
آمال مشروع ملتهای آفریقا اعالم کرده است .در ماده  5منشور آفریقایی آمده است« :هر
فرد حق دارد از احترام ذاتی و شناسایی وضعیت حقوقی خود برخوردار شود».
 کنوانسـیون آمریکایـی حقوقبشـر یـک معاهده الـزامآور و از جمله مهمترین اسـنادمصـوب در نظـام آمریکایی حقوقبشـر اسـت کـه در بند اول مـاده یازدهـم ،اصل کرامت
انسـانی را بـه ایـن شـرح مورد شناسـایی قـرار داده اسـت« :هر کـس حـق دارد حیثیت و
شـرافتش محترم باشـد و کرامتش به رسـمیت شـناخته شـود».
 منشـور حقـوق بنیادیـن اتحادیـه اروپـا نیـز در مقدمه خـود بر شناسـایی ارزشهایجهانی کرامت بشـر ،آزادی ،برابری و همبسـتگی تأکید کرده اسـت .فصل اول این منشور،
عهـدهدار بیـان پنج حق مربوط به حرمت و کرامت انسـان اسـت که حمایـت از آن را الزم
میشـمارد .اعالمیـه آمریکایـی حقـوق و تکالیف بشـر از جمله نخسـتین اسـناد الـزامآور
منطقـهای محسـوب میشـود کـه در نظـام آمریکایی حقوقبشـر بـه تصویب رسـیده و در
پاراگـراف اول مقدمـه آن بـر ایـن امر تأکید شـده که تمامی انسـانها آزاد متولد میشـوند
و در کرامـت و حقـوق برابرند( .قربان نیـا 115-126 :1387،و پیرامـن)168 :1395،

 در سـال  1990نیـز اعالمیـه اسلامی حقوقبشـر در قاهـره بـه تصویـب اعضـایکنفرانـس اسلامی رسـید .ایـن اعالمیـه در محتـوا و ماهیـت ،موجـد حق خاصـی نبود و
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تنهـا حقوقبشـر متجلـی در متـون اسلامی را به شـیوهای جدیـد در برابر اعالمیـه جهانی
حقوقبشـر مطـرح کرد(.عمیدزنجانـی و توکلـی )164 :1386،در مـاده اول اعالمیـه حقوقبشـر
اسلامی تأکیـد شـده« :بشـر بهطـور کلـي ،يـک خانـواده هسـتند کـه بندگـي نسـبت بـه
خداونـد و فرزنـدي نسـبت بـه آدم ،آنهـا را گـرد آورده و همـه مـردم در اصـل شـرافت
انسـاني و تکليـف و مسـئوليت بـدون هرگونه تبعيضي از لحـاظ نژاد ،رنـگ ،زبان ،جنس،
اعتقـاد ديني ،وابسـتگي سياسـي يـا وضع اجتماعـي و غيـره ،برابرند .ضمـن اینکه عقيده
صحيـح ،تنهـا تضمين رشـد ايـن شـرافت از راه تکامل انسـان اسـت».
 در بنـد ج مـاده هفدهـم ایـن اعالمیـه نیـز آمده اسـت« :دولت مکلف اسـت حق هرانسـاني را در زندگـي شـرافتمندانهاي کـه بتواند از طريـق آن مايحتاج خـود و خانوادهاش
را بر آورده سـازد ،تأمین کند(».سـازمان کنفرانس اسلامی 1369،و ارسـطا)49-57 :1396،

 براسـاس حقوقبشـر اسلامی ،حتـی غیرمسـلمانان نیـز از حـق کرامـت انسـانی درکشـورهای اسلامی برخوردارند(.العایـد )22-35 :1386،در ایـران« ،دسـتورالعمل حفظ کرامت
و ارزشهـای انسـانی در قـوه قضاییـه» ،بـر صیانت از حیثیـت و حفظ کرامت افـراد تأکید
دارد و در بنـد الـف مـاده سـوم بـه «اهتمام بـر رعایت اصـول کرامت انسـانی و تالش در
راسـتای گسـترش عدل و آزادیهای مشـروع» اشـاره شـده اسـت(.قوه قضاییه)2 :1398،

 .9اعمال مغایر کرامت انسانی در اسناد بینالمللی حقوقبشر

 .1-9تبعیضهای نژادی
ی ( ،)1965کلیـ ه افـراد
ض نـژاد 
ی رفـ ع هـر نـو ع تبعیـ 
براسـاس کنوانسـیو ن بینالمللـ 
ت و حقـوق ،بهطور آزاد و یکسـا ن متولد میشـوند و بایـد بتوانند
ظ حیثیـ 
ی از لحـا 
انسـان 
ص از حیـث
ج در آ ن اعالمیـ ه بـدو ن تمایـز بهخصـو 
ی منـدر 
ق و آزادیهـا 
از کلیـ ه حقـو 
ت برخوردار شـوند .کلی ه افراد بشـر در پیشـگاه قانو ن برابـر بوده و حق
گ یـا ملی 
نـژاد ،رنـ 
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ت یکسـا ن قانون
ک بـ ه تبعیـض ،از حمای 
ض و هرگونـ ه تحری 
دارنـد علیـ ه هـر نـو ع تبعیـ 
ض نـژادی» بهعنـوان یکی از آسـیبهای مغایر
برخـوردار باشـند .در قـرارداد فـوق« ،تبعیـ 
کرامـت انسـانی ،به شـرایط زیـر اطالق میشـود:
س نژاد ،رنگ ،نسـب
ی براسـا 
ت و رجحانـ 
ت یـا محدودیـ 
«هـر نـو ع تمایـز و ممنوعیـ 
ض تهدیـد و مخاطره
ن برد ن یـا در معر 
ف یا اثـر آ ن از بیـ 
ی کـه هد 
ی و قومـ 
یـا منشـاء ملـ 
ی از حقوقبشـر و آزادیهای
ط متسـاو 
ی یـا تمتـ ع یـا اسـتیفاء در شـرای 
قـرارداد ن شناسـای 
ت عمومی
ی از حیا 
ی یـا در هر زمین ه دیگـر 
ی و فرهنگ 
ی در زمینـ ه سیاسـی ،اجتماعـ 
اساسـ 
ل متحـد راجـ ع ب ه رفـ ع هر نـو ع تبعیض
خ بیسـت م نوامبـر  1963ملـ 
باشـد ».اعالمیـ ه مـور 
نـژادی نیـ ز بهصـورت رسـمی بـر لـزو م رفـ ع سـری ع کلی ه اشـکا ل و همـ ه مظاهـر تبعیض
ت شـخص
ن تفاهـ م و احتـرا م بـ ه حیثیـ 
ن لـزو م تأمیـ 
ی و همچنیـ 
ی در سراسـر گیتـ 
نـژاد 
ی تأکید کـرده
انسـان 

اسـت)ICERD,1965: 1-2(.

 .2-9نادیده گرفتن حقوق و شرافت زنان
ش هر
ت و ارز 
ض علیـ ه زنـان (،)1979کرامـ 
براسـاس کنوانسـیو ن رفـ ع هرگونـ ه تبعی 
ق ز ن و مـرد ،مـورد تأکیـد اسـت و زنـان
ی حقـو 
فـرد انسـانی فـارغ از جنسـیت و برابـر 
ق بـا مـردان یکسـا ن بـوده و بـدو ن هیچگونـ ه تمایـزی ،از جملـه
ت و حقـو 
از نظـر منزلـ 
ج در اعالمیه
ی منـدر 
ق و آزادیهـا 
ق دارنـد از کلی ه حقـو 
ت مبتنیبـر جنسـیت ،حـ 
تمایـزا 
ی حقوقبشـر
ی بینالملل 
ی عضـو میثاقهـا 
جهانـی حقوقبشـر ،بهرهمنـد شـوند .دولتهـا 
ق اساسـی،
ی از کلی ه حقو 
ق برابر زنـا ن و مـردا ن در بهرهمنـد 
ن حقـو 
نیـز متعهـد بـ ه تضمی 
ی بینالمللـی
ی هسـتند .عالوهبـر آن ،کنوانسـیونها 
ی و سیاسـ 
اجتماعـی ،فرهنگـی ،مدنـ 
ی کـه بهمنظـور پیشـبرد تسـاوی
ی تخصصـ 
تحتنظـر سـازما ن ملـلمتحـد و سـازمانها 
ض اصول
ض علی ه زنـان ،ناق 
ق زنـا ن و مـردا ن منعقـد گردیدهاند نیز معتقدند کـه تبعی 
حقـو 
ط مسـاوی
ت زنا ن در شـرای 
ت و مان ع شـرک 
ی اسـ 
ت انسـان 
ق و احترا م ب ه کرام 
ی حقو 
برابر 
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ی کشـور و نیـز گسـترش
ی و فرهنگـ 
ی سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـاد 
بـا مـردا ن در زندگـ 
ی زنـا ن در
ل قابلیتهـا و اسـتعدادها 
ی کامـ 
ت جامعـ ه و خانـواده شـده و شـکوفای 
سـعاد 
ن کنوانسـیون ،عبـارت
ت را دشـوارتر مینمایـد .از نظـر ایـ 
ت بـ ه کشـور و بشـری 
خدمـ 
ت براسـاس
ل شـد ن هـر گون ه تمایز ،اسـتثناء یا محدودی 
ی قائ 
ض علیـ ه زنـان» ب ه معن 
«تبعیـ 
ی آنها
ی اساسـ 
ن حقوقبشـر زنـا ن و آزادیها 
ت شـناخت 
ت کـ ه بر ب ه رسـمی 
ت اسـ 
جنسـی 
ت تأهل
ت با مـردان ،صرفنظـر از وضعی 
ی و اعمـا ل آ ن حقـوق برپایـ ه مسـاوا 
و بهرهمنـد 
ی و دیگـر زمینهها
ی سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگـی ،مدن 
آنـان ،در تمـا م زمینههـا 
ت
ن وضعیـ 
ن برد ن ایـ 
ش از بی 
ب دارد یـا هدفـ 
اثـر مخـر 

اسـت)CEDAW,1979: 1-2(.

 .3-9حفظ نکردن شرافت پناهندگان
ط بـ ه وض ع پناهنـدگا ن ( ،)1951بـر کرامت ،حقـوق و آزادیهای
در کنوانسـیو ن مربـو 
اساسـی پناهنـدگان تأکیـد شـده و عـدم تبعیـض نسـبت بـه پناهنـدگان ،در اولویـت قرار
گرفتـه و عـدم اعطـاء حـق پناهندگـی یـا بیتوجهـی بـه عـزت و شـرافت افـراد پناهجو،
بهعنـوان یکـی از اعمال مغایر کرامت انسـان ها محسـوب شـده اسـت .این کنوانسـیون بر
جنبههـای اجتماعی و بشردوسـتانه پناهندگـی تأکیـد

دارد)UNHCR,1951(.

 .4-9کشتار جمعی
ت آن ( ،)1948تأکید دارد که طرفهای
ی و مجازا 
ی از کشتار جمع 
کنوانسیو ن جلوگیر 
خ  11دسامبر
ل متحد بهوسیل ه قطعنام ه مور 
ن اینک ه مجم ع سازما ن مل 
متعاهد با درنظر گرفت 
ت ب ه حقوق
ت ک ه نسب 
ی اس 
ی (ژنوسید) جنایت 
 1946خود اعال م داشت ه ک ه کشتار جمع 
ل بوده و دنیای
ح و مقصد سازما ن مل 
ف رو 
ی اعمال میشود و برخال 
بینالملل و کرامت بشر 
ن عمل
ی تاریخ ،ای 
ی را محکو م میکند و با اذعا ن به اینک ه در تما م دورهها 
ن عمل 
متمد ن چنی 
ن عامل
ت از چنی 
ی انسانی 
ی رهای 
ت وارد ساخته ،باید برا 
ی ب ه عال م انسانی 
ت بسیار 
خسارا 
ی بینالمللی صورت
ک و ضدانسانی همکار 
وحشتنا 

گیرد)OHCHR, 1948(.
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 .5-9عدم حمایت از حقوق کودکان
اعالمیـه جهانـی حقوق کـودک ( )1989تأکید دارد که همگان بایـد به منزلت و ارزش
کودکان توجه داشـته باشـند و برای پیشبرد رشـد اجتماعی و بهبود شرایط زندگی کودکان
یتوجهی به
فعالیـت کننـد .یکـی از اصـول مغایر کرامت انسـانی براسـاس ایـن اعالمیـه ،ب 
حقـوق کودکان اسـت که الزم اسـت همه کودکان بـدون درنظرگرفتن نـژاد ،رنگ ،جنس،
زبـان ،مذهـب ،عقایـد سیاسـی یا سـایر عقاید ،اصلیـت اجتماعی یـا ملی ،ثـروت ،تولد یا
ویژگیهـای دیگـر ،مشـمول حقـوق و آزادی توصیـه شـده در اعالمی ه جهانی حقوقبشـر
قـرار گیرنـد .باتوجـه بـه اینکه کـودک به علت نبـود تکامل رشـد بدنی و فکـری ،قبل و
بعـد از تولـد ،بـه مراقبـت و توجـه خاص کـه شـامل حمایت قانونی مناسـب اسـت ،نیاز
دارد و نظـر بـه ایـن موضـوعکه چنیـن مراقبت و حمایـت خاصی در اعالمیـ ه ژنو حقوق
کـودک سـال  ۱۹۲۴آمـده و در اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر و در مرامنامههـای بنیادهـای
تخصصـی سـازمانهای بینالمللـی مربـوط به رفاه کودکان نیز به رسـمیت شـناخته شـده،
اعالمیـه فـوق تأکیـد دارد کـه کـودک بایـد از کلیـه حقـوق منـدرج در ایـن اعالمیـه و از
حمایـت ویـژه برخوردار شـود و امکانات و وسـایل ضروری برای پـرورش بدنی ،فکری،
اخالقـی و اجتماعـی وی بـه نحـوی سـالم و طبیعـی و در محیطـی آزاد و محتـرم توسـط
قانـون یـا مراجع ذیربـط در اختیـار وی قرار گیـرد .در وضع قوانینی بدیـن منظور ،منافع
کـودکان باید باالترین اولویت را داشـته

باشـد)CRC,1989(.

 .6-9شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه
کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر رفتارهـا یـا مجازاتهـای بیرحمانـه ،غیرانسـانی
یـا تحقیرکننـده ( ،)1984در مـاده اول خـود ،شـکنجه را اعمـال هرگونـه درد یـا رنـج
شـدید بدنـی یـا روحـی بـه یـک شـخص توصیـف میکنـد و تأکیـد دارد کـه ایـن امـر
مخالـف کرامـت ذاتی بشـر اسـت .در مـاده  ۵اعالمیـه جهانی حقوقبشـر و مـاده  ٧میثاق
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بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی ،درخصـوص ممنوعیت اعمال شـکنجه یـا رفتارها و
مجازاتهـای بیرحمانـه ،غیرانسـانی یا تحقیرکننده نسـبت بـه افراد ،بهعنـوان عمل مغایر
کرامت انسـان اشـاره شـده کـه دولتهـای عضو سـازمان ملل بایـد مانع شـکنجه ،تحقیر
افـراد یـا مجازاتهـای برخالف حقـوق افـراد

شـوند)CAT,1984(.

ماده سـوم کنوانسـیون اروپایی ،همانند ماده  5اعالمیه جهانی حقوقبشـر تنظیم شـده،
بـا ایـن تفـاوت کـه در ماده سـوم ایـن کنوانسـیون ،قیـد «بیرحمانه» آمـده و کنوانسـیون
آمریکایـی حقوقبشـر بـا تفصیـل بیشـتری نسـبت به اسـناد فـوق االشـاره ،به این مسـئله
پرداخته اسـت .ماده  5کنوانسـیون مذکور در شـش بند ،به مسـائلی درخصوص شـکنجه
و رفـع تحقیـر انسـانی میپردازد و ذیل مبحث حق رفتار انسـانی ،منع شـکنجه را بررسـی
میکند(.پیرامـن)226 :1390،

 .7-9تمایز قائل شدن نسبت به افراد دارای معلولیت
کنوانسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت ( ،)2006از تبعیض و تمایز نسـبت به افراد
دارای معلولیـت بهعنـوان رفتـاری برخلاف منزلـت ،ارزش ذاتـی ،حقوق برابـر و الینفک
همـه اعضـای خانـواده بشـری یـاد میکنـد .سـازمان ملـل در اعالمیـه جهانی حقوقبشـر
و میثاقهـای بینالمللـی حقوقبشـر اعلام کـرده کـه همـگان (چـه افـراد دارای سلامت
جسـمی و چـه افـراد معلـول) بـدون هرگونـه تمایـزی ،از تمامـی حقـوق و آزادیهـای
منـدرج در اسـناد مذکـور برخوردارند و کنوانسـیون حقـوق افراد دارای معلولیـت ،با تائید
مجـدد جهانشـمولی ،عـدم انفکاک ،وابسـتگی متقابـل و ارتباط فیمابیـن تمامی حقوق و
کرامـت انسـانی ،بـر آزادیهـای بنیادیـن و نیـاز افـراد دارای معلولیت به بهرهمنـدی کامل
آنهـا از حقوقشـان بـدون تبعیض تأکیـد میکند.
میثـاق بینالمللـی حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی ،میثـاق بینالمللـی حقوق
مدنـی و سیاسـی ،کنوانسـیون بینالمللی حذف تمامی اشـکال تبعیض نژادی ،کنوانسـیون
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رفـع اشـکال تبعیـض نسـبت بـه زنـان ،کنوانسـیون منـع شـکنجه و سـایر مجازاتهـا یا
رفتارهـای تحقیرآمیـز غیرانسـانی و ظالمانـه ،کنوانسـیون حقـوق کـودک و کنوانسـیون
بینالمللـی حمایـت از حقـوق تمامـی کارگـران مهاجر و خانـواده آنان ،با اذعـان به اینکه
معلولیـت مفهومـی تحولپذیـر اسـت ،بـر مشـارکت افـراد معلـول و بهرهمنـدی آنـان از
حقـوق برابـر تأکیـد میکننـد.

()CRPD,2006

 .8-9نارواداری و تبعیض مبتنیبر مذهب یا عقیده
اعالمیـه دربـاره محـو همه اشـکال تعصـب و تبعیض مبتنیبـر دین یا اعتقـاد (،)1981
یکـی از اعمـال مغایـر کرامـت و عـزت انسـانها را تبعیـض دینـی و اعتقـادی معرفـی
ل متحـد ،حیثیت و برابری
میکنـد و تأکیـد دارد که یکی از اساسـیترین اصول منشـور مل 
الینفـک همـه آحاد بشـر اسـت و همه دولتهـای عضو ،جداگانـه یا بهصورت مشـترک،
متعهـد شـدهاند کـه بـا همکاری سـازمان ملل متحـد بهمنظور گسـترش و تشـویق رعایت
مؤثـر و جهانشـمول حقوقبشـر و آزادیهای بنیادی بـرای همگان ،بـدون تبعیضنژادی،
جنسـی ،زبانـی یـا مذهبی ،عمل کننـد .اعالمیه جهانی حقوقبشـر و میثاقهـای بینالمللی
مربـوط به حقوقبشـر ،بیانگـر اصول عدم تبعیـض و برابری در مقابل قانـون و حق آزادی
اندیشـه ،وجـدان ،مذهـب یا اعتقاد هسـتند .در این راسـتا ،بیتوجهی و نقض حقوقبشـر
و آزادیهـای بنیـادی ،بهویـژه حـق و آزادی اندیشـه ،وجـدان ،مذهـب یا هر نـوع اعتقاد،
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ،منشـاء جنگهـا و رنجهـای فراوانـی میشـود کـه بـه بشـریت
تحمیـل شـده اسـت .از ایـن رو ،باتوجـه بـه اینکـه مذهـب یـا عقیده بـرای معتقـدا ن آن
ی اسـت ،آزادی مذهب یـا عقیده بهعنـوان یکی
یکـی از بنمایههـای اصلـی مفهـوم زندگـ 
از اصـول کرامـت انسـانی باید محترم شـمرده و تضمین شـود .الجرم ،تفاهـم ،رواداری و
احتـرام بـه آزادی مذهـب یـا عقیده نیز اصلی اساسـی و مبتنیبر شـرافت اسـت.
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 .9-9عدم رسیدگی به حقوق اقلیتها (مذهبی ،زبانی و قومی)
اعالمیـه حقـوق افـراد متعلق بـه اقلیتهای ملـی یا قومـی ،مذهبی و زبانـی (،)1992
از نقـض حقـوق اقلیتهـا بهعنـوان امـری خلاف اصـل کرامـت انسـانی یـاد میکنـد و
عالوهبـر ایـن سـند ،اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر ،کنوانسـیون پیشگیـری و مبـارزه بـا
جنایـت کشـتار جمعی ،کنوانسـیون بینالمللـی در باره لغو تمامی اشـکال تبعیـض نژادی،
میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنی و سیاسـی ،میثـاق بینالمللی حقـوق اقتصـادی ،اجتماعی
و فرهنگـی ،اعالمیـه در بـاره ً حـذف تمامی اشـکال نـارواداری و تبعیـض مبتنیبر مذهب
یـا اعتقـاد ،کنوانسـیون حقـوق کـودک و نیـز در سـایر معاهـدات بینالمللی که در سـطح

جهانـی یـا منطقـهای تصویب شـده ،بـر حقوق افـراد متعلق بـه اقلیتهای قومـی ،مذهبی
یـا زبانـی تأکیـد شـده و اصـل «اعتلا و حمایـت از حقـوق اقلیتهـای ملـی یـا قومـی،
مذهبـی و زبانـی» در راسـتای ثبات سیاسـی و اجتماعی کشـورها مورد اشـاره قـرار گرفته
اسـت .در سـند مزبـور ،دولتهـا در قلمرو خویـش از موجودیت و هویت ملـی یا قومی،
فرهنگـی ،مذهبـی یـا زبانـی اقلیتهـا حمایـت و بـه برقـراری شـرایط تعالی ایـن هویت
فهـا
کمـک میکننـد و بایـد تدابیـری قانونـی یـا غیـر آن کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن هد 
ضـروری اسـت را اتخـاذ نماینـد .در عیـن حـال ،افـراد متعلـق بـه اقلیتها حـق دارند از
فرهنـگ خـود بهرهمنـد شـوند ،به مذهـب خویش عمـل کننـد و از زبان خـود در خلوت
چگونـه مداخلـه و تبعیـض اسـتفاده کننـد .باتوجـه بـه
و در اجتمـاع آزادانـه و بـدون هی 
اصـل کرامـت انسـانی ،افـراد متعلق بـه اقلیتها حـق دارند در حیـات فرهنگـی ،مذهبی،
اجتماعی ،اقتصادی و دولتی مشـارکت کامل داشـته باشـند و بدون هیچ تبعیضی ،با سـایر
اعضـای گـروه خود و با کسـانی از دیگـر اقلیتها ،رابطـه آزاد و صلحآمیـز بگیرند و آنرا
حفـظ کننـد و نیـز در فراسـوی مرزهـا با شـهروندان کشـورهای دیگر که از طریق منشـاء
ملـی یـا قومـی یـا تعلق مذهبـی یا زبانـی پیونـد دارنـد ،رابطه برقـرار کنند.
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 .10مؤلفههای اساسی کرامت انسانی در اسناد بینالمللی حقوقبشر

 .1-10آزادی و رهایی از هراس
باتوجـه بـه اعالمیه جهانی حقوقبشـر و میثـاق بینالمللی حقوق اقتصـادی ،اجتماعی
و فرهنگـی ،کمـال مطلـوب انسـان آزاد ،برخـورداری از آزادی و رهایـی از تـرس اسـت.
بایـد توجـه داشـت که از زمـان درج اصـل آزادی در مـاده  19اعالمیه جهانی حقوقبشـر،
حـق آزادی عقیـده و بیـان در کلیـه معاهـدات بینالمللـی مربـوط بـه حقوقبشـر محفوظ
اسـت و در حقـوق بینالملـل ،آزادی بیـان ،عقایـد و ایدههـا ضـروری تلقـی میشـود ،تا
آنجـا کـه به پیشـرفت کامل یک شـخص کمـک میکند و سـنگ بنای جامعـه دمکراتیک
عنـوان میشـود .گفتـار آزاد ،شـرط الزم بـرای بهرهمنـدی افـراد از حقـوق دیگـری مانند
حـق رأی ،تجمـع آزاد و آزادی اجتمـاع اسـت )Howie,2018: 12(.اسـناد حقوقبشـر منطقهای
تأکیـد دارنـد کـه افراد باید بـدون تبعیـض ،دارای اراده آزاد بـوده و از ترس رهایی داشـته
باشند)OHCHR,2012: 3(.

در مـاده يـک اعالمیـه حقوقبشـر ،در اصـل آزادی ذاتی انسـان اشـاره شـده کـه تمام
افـراد بشـر آزاد بـه دنیـا میآينـد و سـپس در مـاده دوم از بهرهمنـدی همـه افـراد جامعـه
بشـری از نعمـت آزادی سـخن گفتـه و در مـاده سـوم آن را بهعنـوان حـق شـخصی افراد
معرفـی کـرده اسـت .در مـاده پنجم نیز به نفی بردگـی پرداخته و در ماده شـانزدهم ،آزادی
در امـر ازدواج را مـورد تصريـح قـرار داده و در مـاده 19 ،18و  ،20از آزادی فکر ،مذهب،
عقیـده ،بیـان و آزادی تشـکیل مجامـع سیاسـی و غیره سـخن گفته اسـت .در ماده بیسـت
و نهـم ،محدوديتهـا و اسـتثناهای وارد بـر آزادی را بیـان کـرده اسـت .اين مـاده در مقام
بیـان محدوديتهـای وارده بـر حقوق و آزادیهای منـدرج در اعالمیه مقرر مـیدارد« :هر
کـس در اجـرای حقـوق و اسـتفاده از آزادیهـای خود ،فقـط تابع محدوديتهايی اسـت
يهای
کـه بهوسـیله قانـون و منحصـرا ً بهمنظور تأمیـن شناسـايی و مراعات حقـوق و آزاد 

92

س بی لملل حق بش
بش
ق ر
رکامت انسانی و حقوق ر؛ ربرسی مقوهل رکامت رد ا ناد نا ی و 

ديگـران و بـرای مقتضیـات صحیـح اخالقـی و نظـم عمومی و رفـاه همگانی ،در شـرايط
يـک جامعـه دمکراتیک وضع شـده

اسـت(».منصوری)87 :1397،

 .2-10اصل برابری
برابـری در اسـناد حقوقبشـر غربـی ،مفهومـی چنـد بعـدی اسـت و در چارچـوب
قانـون ،بـه همـه افراد امـکان میدهد تا از حقـوق و تعهدات خـود در قبال قانون اسـتفاده
کننـد .برخـی مفسـرین ،برابـری را ارزشـمندترین اصـل کرامت انسـانی معرفـی میکنند.
()Dimitrakou,2015: 4

براسـاس اصـل کرامـت انسـانی در اسـناد حقوقبشـر ،همـگان بایـد برابـر بـوده و
هیچکـس نبایـد براسـاس نـژاد ،رنگ ،جنسـیت ،سـن ،زبان ،مذهـب ،شـرایط اجتماعی یا
وضعیتهـای دیگـر بـه تبعیـض دچـار

شـود)United Nations Population Fund,2014(.

اعالمیـه حقوقبشـر  1793فرانسـه تصريـح میکنـد کـه همـه انسـانها بـه صـرف
انسـانیت ،برابـر و در مقابـل قانـون يکسـان هسـتند .اعالمیـه حقوقبشـر فرانسـوی اعالم
ت کننده
مـیدارد کـه برابـری يعنـی قانـون يکسـان بـرای همـه ،خـواه ایـن قانـون حمايـ 
یـا مجـازات کننـده باشـد .برابـری باعـث رفـع هرگونه تبعیـض نـژادی میشـود .در ماده
هفـت اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر آمـده که همـه در برابـر قانون مسـاوی هسـتند و حق
دارنـد بـدون تبعیـض از حمايـت قانون برخوردار شـوند .طبق مـاده  26میثـاق بینالمللی
حقـوق مدنی -سیاسـی کلیه اشـخاص در مقابل قانون مسـاوی هسـتند و بـدون هیچگونه
تبعیـض ،اسـتحقاق حمايـت قانـون را دارند(.منصـوری)89 :1397،

 .3-10حق برخورداري از سطح کافی زندگی
مطالبـات حداقلـی رفاهـی ماننـد مطالبـات مدنـی و سیاسـی ،الزمـه الینفـک کرامت
انسـانی در اسـناد حقوقبشـر هسـتند و دولت متعهد تأمین این حقوق رفاهی و اجتماعی
اسـت .حقـوق رفاهـی مربـوط به سـطح اسـتاندارد زندگی ،بـه مجموعـهای از تضمینات،
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امتیازات و حمایتهای معیشـتی ،بهداشـتی و آموزشـی اطالق میشـود که شـهروندان در
پرتـو مداخلـه حمایتـی دولتهـا از آنهـا بهرهمنـد میشـوند .در میثـاق بینالمللی حقوق
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی ،بـه مجموعـهای از حقـوق انسـانی برای داشـتن سـطح
کافی و مناسـب زندگی اشـاره شـده اسـت(.پیرامن)180 :1390،

مطابـق مـاده  25اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر ،هرکـس حـق دارد سـطح زندگانـی،
سلامتی و رفـاه خـود و خانـوادهاش را از حیـث غـذا ،مسـکن ،مراقبتهـاي پزشـکی و
خدمـات الزم اجتماعـی تأمیـن کنـد و از یک زندگی اسـتاندارد مناسـب برخوردار باشـد.
مطابـق مـاده  11میثـاق بینالمللـی حقوق اقتصـادي ،اجتماعی و فرهنگی ،میبایسـتی حق
هرکـس بهمنظور داشـتن سـطح زندگـی کافی براي خـود و خانـواده وی شـامل خوراك،
پوشـاك و مسـکن را بـه رسـمیت بشناسـند و ایـن ملزومات بنیـادي و اساسـی زندگی را
بهبـود بخشـیده و بهمنظـور تأمیـن ایـن حق ،تدابیـر الزم را اتخـاذ کنند؛ لذا در این راسـتا،
بـه یـک همکاري بینالمللـی مبتنیبر رضایت آزاد کشـورها نیاز اسـت .کشـورهاي طرف
ایـن میثـاق اذعـان دارند کـه حق بنیادین هرکـس به رهایـی و آزادي از گرسـنگی ،محتاج
یـک عـزم و همـکاري صمیمانـه بینالمللـی اسـت .در حقیقت حق بر اسـتاندارد مناسـب
زندگـی ،شـامل تمامـی حقـوق اقتصـادي و اجتماعـی اسـت که بـراي هماهنگ سـاختن
حقـوق شـخص در جامعه انسـانی ضـرورت دارد(.شـرفی)83-84 :1389،

 .4-10امنیت و حفاظت از حیات انسانی
امنیـت بـا تأکیـد بـر در امـان بـودن جسـم و جـان فـرد از آسـیبها و خشـونتهای
شـخصی ،یکـی از ابعـاد هفتگانه امنیت انسـانی در گزارش سـال  ۱۹۹۴توسـعه انسـانی
برنامه توسـعه سـازمان ملل متحد اسـت که ریشـه درحق حیات ،کرامت ذاتی انسـا نها و
دو حـق بشـری؛ «حـق بر امنیـت و حق بر تأمیـن همه انسـانها و اعضای جامعه بشـری»
دارد .اهمیـت ایـن حقـوق انسـانی موجـب شـده کـه بهعنـوان یکـی از مهمتریـن مـوارد
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حقوقبشـری ،جایـگاه ویـژهای در اسـناد مهم بینالمللـی حقوقبشـری و همچنین قوانین
اساسـی کشـورها را بـه خود اختصـاص دهند.
دولتهـا کـه از ابتـدا بهعنـوان نهـادی بـرای حفظ و حراسـت از انسـانها پدیـد آمده
بودنـد ،در گسـتره ایـن اسـناد الـزامآور ملـی و بینالمللی ،تعهـدات زیادی را بـرای تأمین
امنیـت فـردی انسـانها عهدهدار شـدهاند .در پرتو این متـون بینالمللی ،میتـوان از تحول
بنیادیـن وظیفـه دولتهـا درخصـوص امنیت فردی انسـانها سـخن گفت؛ زیـرا دولتها
کـه در تلقـی سـنتی ،درخصـوص امنیـت فـردی شـهروندان خویـش ،تعهداتـی برعهـده
داشـتهاند ،در ایـن تلقـی نویـن ،بـا تحـول مفاهیـم و تعهـدات بینالمللـی و همچنیـن بـا
ظهـور گفتمـان حقـوق بینالمللـی بشـر و الگـوی امنیت انسـانی ،نسـبتبه حفـظ امنیت
تمامـی انسـانها ،تعهـدی انسـانی و فراملـی یافتهانـد .درنتیجـه ،به لحـاظ ارتبـاط حیاتی
امنیـت فـردی بـرای انسـانها ،دولتهـا مکلـف بـه حفـظ آن بـرای تمامـی افـراد اعم از
تابعـان خویـش و دیگـر افـراد انسـانی بـه لحـاظ جایـگاه انسـانی و کرامـت ذاتـی آنهـا
هسـتند(.رهامی )185 :1393،مـاده  3اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر تأکیـد میکند کـه« :هر کس
حـق دارد از زندگـی و آزادی و امنیـت شـخصی خویـش برخوردار باشـد».

 .5-10حق توسعه
در قطعنامـه کمیسـیون حقوقبشـر بـه شـماره ( )XXXVدر دوم مـارس  ،1979وجـود
رابطـهاي مسـتحکم میـان توسـعه ،حـق بشـر و ارتقـاء کرامت انسـانی ،بهخوبی مشـاهده
میشـود .حـق توسـعه نیـز حقـی غیرقابـل سـلب و غیرقابـل انتقـال اسـت؛ زیـرا همـه
ملـل از حـق مشـارکت ،کمـک و بهرهبـرداري از توسـعه اقتصـادي ،اجتماعـی و فرهنگی
برخوردارنـد و ایـن امـر در سـال  1981از طریـق مجمـع عمومی اعالم شـد .حق توسـعه
بهعنـوان یـک حـق جمعـی شـناخته شـده و فراینـدي خاص از توسـعه اسـت کـه در آن
تمامـی حقـوق انسـانی و آزاديهـاي اساسـی بهطور منسـجم تحقـق مییابند .ایـن فرایند
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بهتدریـج از طریـق رشـد اقتصـادي شـکل میگیـرد .ایـن حـق ،یـک حـق مرکـب اسـت
کـه در آن تمـام حقـوق بهصورتـی وابسـته بـه هـم و یکپارچـه محقـق میشـوند .از همه
مهمتـر اینکـه ،نـگاه به حق توسـعه ،یک فرایند یکپارچه حقوقبشـری اسـت کـه اجازه
نمیدهـد حقوقبشـر بـدون در نظـر گرفتـن توسـعه ،از سـایر اهـداف متأثر شـود.
مـاده دوم اعالمیـه حـق توسـعه نیـز مقرر مـیدارد که همـه انسـانها بهطور فـردي یا
جمعـی مسـئول توسـعه هسـتند و بـا در نظـر گرفتـن الزامـات ناشـی از احتـرام کامـل به
حقـوق انسـانی ،میتواننـد شـکوفایی کامـل انسـان را تأمین کنند .در سـطح جهانی سـند
اصلـی در خصـوص حـق توسـعه نیز اعالمیه حق توسـعه( )1986اسـت کـه بهعنوان یک
قطعنامـه مجمـع عمومی ،فاقـد قدرت الزامآور اسـت ،اما ارزش حقوقـی آن را نباید صرف ًا
در شـکل سـندي کـه آن را شناسـایی و تأئیـد کرده ،جسـتجو نمود .با حق توسـعه ،سـایر
ییابند(.شـرفی)42 :1389،
حقوقبشـر و کرامت انسـانی نیـز تحقـق م 
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اصـل کرامـت انسـانی بعـد از جنگ جهانـی دوم با شـتاب زیـادی وارد اسـناد حقوق
بینالملـل شـد و بعد از انتشـار اعالمیـه جهانی حقوقبشـر ،این اصل در تمامی سـندهای
منطقـهای و جهانـی حقوقبشـر بازتاب داشـته اسـت .درخصـوص معنا و مفهـوم کرامت
انسـانی ،اجمـاع عمومـی وجـود نـدارد و اسـناد حقوقبشـری بهخوبـی نتوانسـتهاند
درخصـوص مفهومسـازی و مشـخص سـاختن حـدود و ثغـور کرامت شـهروندان ،موفق
عمـل کننـد و صرفـ ًا از لفط کرامت در اسـناد مختلـف بهره میگیرند و همیـن امر منجر به
ایجـاد نوعـی ابهـام در مفهـوم کرامت انسـانی در گفتمان حقوقبشـر شـده اسـت .کرامت
ذاتـی انسـان بـ ه نوعـی از جملـه مبانی حقوقبشـر بینالملل اسـت کـه برآمـده از فرهنگ
و سـنت غربی اسـت و کمتر به کرامت اکتسـابی و ارزشـی در اسـناد حقوقبشـری توجه
شـده اسـت .البتـه اعالمیه جهانی حقوقبشـر اسلامی هـم در ایـن زمینه دسـتاورد زیادی
نداشـته؛ زیـرا صرف ًا تالشـی بـرای ارائه برخی داشـتههای اسلام در حوزه حقوقبشـر در
مقابـل اسـناد بینالمللی حقوقبشـر بـوده و نوآوری چندانـی در این اعالمیـه درخصوص
مصادیـق و مفهـوم کرامـت و نسـبت آن با حقوقبشـر وجـود ندارد.
کرامـت انسـانی دارای مؤلفههایـی نظیر حـق آزادی ،اصل برابـری و رهایی از تبعیض،
حقوق رفاهی و ارتقاء سـطح اسـتاندارد کیفی زندگی ،امنیت و حفظ حیات انسـانی ،حق
توسـعه و غیـره اسـت کـه بیتوجهی بـه آنها ،شـرافت و عزت انسـان را تهدیـد میکند.
برخی اعمال مغایر کرامت انسـانی ،شـامل« :تبعیض نژادی ،شـکنجه ،تحقیر زندانیان ،عدم
توجـه به حقوق معلولین ،سوءاسـتفاده از کـودکان ،رفتارهای غیرانسـانی و ظالمانه ،نادیده
گرفتـن حقـوق و شـرافت زنان ،عدم حفظ شـرافت پناهندگان ،کشـتارجمعی ،نـارواداری
و تبعیـض مبتنیبـر مذهـب یا عقیده ،عدم رسـیدگی به حقـوق اقلیتهای مذهبـی ،زبانی
و قومـی» هسـتند .عـدم مدیریـت ایـن عملکردهـای مغایر کرامـت افراد توسـط دولتها،
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منجـر بـه رواج ناامنـی و کاهـش سـطح کیفیـت زندگی شـهروندان میشـود؛ زیـرا وجوه
مختلـف زندگـی شـهروندان را با تهدید مواجه میسـازد.
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 .1ارسطا ،محمدجواد (« ،)1396نظام حقوقبشر اسالمی» ،قم ،نشر مکتب اندیشه.
تپزشـکی»،
 .2آندورنـو ،روبرتـو (« ،)1386کرامـت انسـان در پرتـو حقوق بینالملل زیس 
فصلنامه حقوق پزشـکی ،سـال اول ،تابسـتان ،شـماره ،1صص.95-112
 .3برویـن ،محمـد (« ،)1386اسـناد بينالمللـي حقوقبشـر از ديـدگاه اسلام» ،ترجمـه
سـیدفضلاهلل موسـوی ،مجلـه حقوقي ریاسـت جمهوري ،دوره بیسـت و چهـارم ،پاییز و
زمستان ،شـماره ،37صص62ـ.47
 .4جریده ،رسول؛ رزاقی ،شعله (« ،)1394حقوق و کرامت انسانی» ،تهران ،اندیشه سبز نوین.
 .5جعفري ،محمدتقي (1419ق)« ،رسائل فقهي» ،تهران ،منشورات كرامت.
 .6حبیـبزاده ،تـوکل؛ فرجپـور ،اصغـر (« ،)1395کرامت انسـانی و ابتنای حقوقبشـری و
شـهروندی منـدرج در قانـو ن اساسـی جمهـوری اسلامی ایران بـر آن» ،مطالعـات حقوق
عمومـی ،دوره چهل و ششـم ،بهار ،شـماره ،1صـص.115-137
 .7حسینی ،سیده لطیفه (« ،)1393بررسي مفهوم حقوقبشر» ،تهران ،پژوهشکده شورای نگهبان.
 .8داوری ،محسـن (« ،)1389مفهوم حقوقبشـر در تعالیم اسلامی» ،حقوقاسلامی ،بهار
و تابسـتان ،شماره ،31صص.87-113
 .9رحمانـی ،ابراهیـم؛ مؤذنی ،سـیامک (« ،)1395جایگاه کرامت انسـانی در قانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران» ،فصلنامه راهبرد توسـعه ،زمسـتان ،شـماره ،48صص.24-40
 .10رحیمی نژاد ،اسماعیل (« ،)1387کرامت انسانی در حقوق کیفری» ،تهران ،نشر میزان.
 .11رهامـی ،روحاهلل (« ،)1393وظیفـه دولتهـا در حفـظ امنیتفـردی انسـانها»،
حقوقعمومـی ،بهـار ،شـماره ،42صـص.185-211
 .12سازمان کنفرانس اسالمی (« ،)1369اعالمیه حقوقبشر اسالمی» ،بی جا.
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 .13سـبحانینیا ،محمـد (« ،)1394کرامـت اقتضایـی انسـان در بوتـه نقد» ،معـارف قرآنی،
پاییز ،شـماره ،22صص.107-136
 .14شـرفی ،سیدحسـن (« ،)1389کرامـت انسـانی در تفسـیرهاي حقوقبشـر» ،پایاننامـه
کارشناسیارشـد ،دانشـگاه پیـام نور.
 .15العایـد ،صالحبـن حسـین (« ،)1386حقـوق غیرمسـلمانان در کشـورهای اسلامی»،
ترجمـه داود نارویـی ،تهـران ،نشـر احسـان.
 .16میرمحمـدی ،منصـور؛ کمالـی ،محمـد (« ،)1393تحلیـل مفهـوم کرامـت انسـانی در
اندیشـه سیاسـی شـیعه» ،پژوهشنامـه انقلاب اسلامی ،سـال سـوم ،بهـار ،شـماره،10
صص.27-50
 .17عمیدزنجانـی ،عباسعلـی؛ توکلـی ،محمدمهـدی (« ،)1386حقوقبشـر اسلامي و
كرامـت ذاتـي انسـان در اسلام» ،مطالعات حقوق خصوصي ،دوره ،37زمسـتان ،شـماره،4
صص.161-189
 .18قرباننیـا ،ناصـر (« ،)1387حقوقبشـر و حقوقبشـر دوسـتانه» ،تهـران ،پژوهشـگاه
فرهنگ و اندیشـه اسلامی.
 .19قـوه قضاییـه جمهـوری اسلامی ایـران (« ،)1398دسـتورالعمل حفـظ کرامـت و
ارزشهـای انسـانی» ،تهـران ،قـوه قضاییـه.
 .20مصبـاح یـزدی ،محمدتقـی (« ،)1396نظریـه حقوقی اسلام» ،قم ،انتشـارات مؤسسـه
آموزشـى و پژوهشـى امـام خمينى(ره).
 .21مقدسی ،یوسف؛ یحیایی ،حامد (« ،)1395تحلیل نسل چهارم حقوقبشر و نقش این
نسل در حمایت از کرامت انسانی» ،آذربایجان شرقی ،انتشارات پژوهشهای دانشگاه.
 .22مـک کـرودن ،کریسـتوفر (« ،)1396کرامـت انسـانی و تفسـیر قضایـی حقوقبشـر»،
ترجمـه توفیـق و نجفـی ،تهران ،نشـر خرسـندی.
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