مدخلی بر کرامت

انسانی1

مقدمه
حقوق بشر در واقع از یک نظر حقوق کرامت انسانی است و کرامت انسانی خواستگاه حقوق بشر تلقی میشود .به این منظور در کنار
مقاله زیر که در قالب سخنرانی ارائه شده است ،الزم دیده شد که معنا ،انواع و قواعد آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
الف :مفهوم کرامت انسانی
کرامت انسانی 2عبارت از « ارج و حرمتی است که انسان ،از آن رو که انسان است ،از آن برخوردار شده است .این برخورداری ارتباطی
با عقیده ،رنگ ،نژاد و مانند این ها نه دارد و حتی با ارتکاب جنایت و انکار و نافرمانی خداوند نیز این منزلت از آدمی سلب

نمیشود»3.

کرامت انسانی غیر قابل تعریف دانسته شده و دلیل آن این است که کرامت انسانی یک مفهوم و یا واژه برای بیان چیزی نیست ،بلکه
یک اصل اخالقی است 4.ریشه این اصل بر میگردد به بیانات فیلسوف نامور آلمانی امانوئل کانت که وی اصل کرامت انسانی را دارای
دو چهره حقوقی و اخالقی میدانست که در ذیل تحلیل میشود.
ب :جلوهها یا قواعد کرامت انسانی
کرامت انسانی از نظر کانت دارای دو جلوه یا چهره است که یک جلوه حقوقی و دیگری ،جلوهای اخالقی آن است .جلوه حقوقی
کرامت انسانی این است که آدمی میتواند این احترام و حیثیت خود را به عنوان یک حق مطالبه نماید ،اما جلوه یا چهره اخالقی آن به
این معنا است که حتی خود فرد هم حق ندارد که چنین احترام و حرمتی را از خود دور براند 5.بنابراین قاعده اول شخص را در برابر
دیگران و قاعده دوم ،انسان را در برابر سوءاستفاده خودش مورد حمایت قرار میدهد .در واقع مبنای دو ویژگی سلب ناپذیری و انتقال
ناپذیری کرامت انسانی از همینجا ناشی میشود .کرامت انسانی از جانب دیگر ،امری است که کل حقوق بشر به موجب آن پایه ریزی
شده است و به تعبیری ،تمامی حقوق بشری به موجب این اصل برای او مطمح نظر قرار میگیرد.
ج :کرامت از نظر اسالمی
در کنار استدالل فوق ،در دین مقدس اسالم میان دو نوع کرامت تفکیک گردیده است .کرامت ذاتی یا طبیعی انسانها که به اساس
انسانیت او به وی داده شده و صرفا انسانیت ،برای احراز چنین کرامتی کافی میباشد .این نوع کرامت ،مبتنی بر هیچ پیش فرضی نبوده و
به محض زنده تولد شدن و حتی پس از مرگ برای انسانها لحاظ میشود .در این خصوص آیه  70سوره اسراء است که میفرمایدَ :و
ْناهم يمن الطَّي ي
بات َو فَ َّ
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و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه برای آنان روزی مقرر ساختیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی که
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Inherent Dignity

2

3رحیم نوربهار ،دین و کرامت انسانی ،در مجموعه مقاالت همایش بین المللی «مبانی نظری حقوق بشر» ،چ ،1قم :دانشگاه مفید ،مرکز مطالعات حقوق بشر،
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آفریدیم ،برتری دادیم .چنان که از متن بر میآید ،این نوع کرامت تفویض شده از سوی خدای کریم است و حتی خود فرد هم نمی-
تواند آن را از خود سلب نماید.
نوع دیگر کرامت در اسالم ،کرامت ارزشی یا اکتسابی است .این نوع کرامت بر محور تقوا و صیانت ذات در مسیر کمال الهی محقق
میگردد .اصوال انسانهایی که تقوا پیشه میکنند ،از این نوع کرامت برخوردار میباشند .حیثیت ارزشی یا اکتسابی مستند به آیه 13
سوره حجرات است که میفرماید :اي أَيُّها النَّاس إي ََّّن َخلَ ْقنا ُکم يمن ذَ َک ٍر و أُنْثي و جعلْنا ُکم ُشعوابا و قَبائيل ليتعارفُوا إي َّن أَ ْکرم ُکم يع ْن َد َّي
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َ
ُ
َخبريٌ؛ ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را شعبهها و قبیلهها قرار دادیم که با یکدیگر با تحصیل معرفت ،زندگی

هماهنگی داشته باشید ،قطعا ،با کرامت ترین شما نزد خداوند ،با تقواترین شما است .مطابق این نوع از کرامت ،درجاتی برای انسانها
وجود دارد ک ه ممکن است از حد یک حیوان تا نزدیک به مقام الهی برای فرد اعتبار گردد .زیرا در انسان شناسی اسالم ،انسان صرفا
حیوان برخوردار از عقل نیست ،بلکه موجودی است که پا در زمین دارد و سر در آسمان؛ از فرش وجود تا عرش ملکوت ،مسیر کمال
اخالقی و تقوای الهی او را تشکیل میدهد .دلیل این امر این است که اگر چنین کرامتی لحاظ نشود ،فرق ابراهیم(ع) با نمرود،
موسی(ع) با فرعون ،محمد(ص) با ابوجهل و ...بیمعنا میگردد .در حالی که از نظر منطق دینی ،چنین انسانهایی متفاوت میباشند .به
تعبیر دیگر« ،هر نوع تفکر حقوقی و فرهنگی و سیاسی و اخالقی در بارة مساوی تلقی کردن همة اشقیا و جالدان و دشمنان حق و
حقیقت و سوداگران انسان و انسانیت با رشد یافتگان بشریت در اصول عالی انسانی در بارة کرامت و شرف ،صدمهای به کرامت و
شرف انسانی است که به هیچ وجه قابل جبران

نخواهد بود»6.

اما این نکته مهم است که کرامت اکتسابی در تقسیم حقوق بیتأثیر است .زیرا آگاهی از کرامت اکتسابی افراد ،برای سایر اشخاص
ممکن نیست تا بر پایه آن بتوان شخص را از حقوقی برخوردار و یا از حقوقی محروم دانست .لذا ،کرامت ذاتی در تقسیم حقوق معیار
اصلی بوده و از آنجایی که این نوع کرامت در همه افراد مساوی است ،بنابراین ،همه افراد در برخورداری از حقوق انسانی یکسان و
مساوی برخوردار میباشند.
ماده 1اعالمیه اسالمی حقوق بشر هردو نوع این کرامت را شناسایی کرده است .مطابق این ماده« :الف :بشر بطور کلی یک خانواده
می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی به آدم آنها را به هم گرد آورده و همة مردم در اصل شرافت انسانی ،تکلیف و مسؤولیت
بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و ...برابراند .ضمناً عقیدة
صحیح تنها تضمینی برای رشد این شرافت از راه تکامل انسانی میباشد .ب :همه انسانها به منزله عایلة خداوند هستند و محبوبترین
آنها نزد خداوند سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد؛ مگر در

تقوا و کارنیکو»7.

د :سلب ناپذیری کرامت انسانی
در حقوق بشر اسالم ،کرامت انسانی به منزله حکم 8است و نه حق .زیرا حق قابل نقل ،انتقال و اسقاط میباشد ،در حالی که حق بر
کرامت انسانی نقل و انتقال نپذیرفته و اسقاط ناپذیر دانسته میشود.

6محمد تقی جعفری ،پیشین ،ص.233
 7برای مطالعه این اعالمیه بنگرید به :مجموعه اعالمیههای حقوق بشری ،کابل :انتشارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،اسد ،1394صص.33-17
 8حکم عبارت از انشاء یا دستور قانون گذار است که ممکن حق یا تکلیفی برای کسی به شناسایی گرفته باشد .فرق آن با حق در این است که حق قابل زوال،
انتقال و اسقاط را دارد ،ولی حکم قابلیت نقل و انتقال ،زوال و اسقاط را ندارد .مادامی که قانون باقی است ،حکم نیز برقرار میباشد.
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وصف بارز حکم در فقه اسالمی آن است که قابلیت اسقاط و نقل و انتقال را نداشته و قایم به موقعیت خاص حقوقی است .این امر شبیه
همان استداللی است که به نفع حقوق بشر جهانی صورت می گیرد و آن سقوط ناپذیری آن است .اما در مقابل باید ذکر کرد که مطابق
به پیشنویس ماده نخست اعالمیه اسالمی حقوق بشر و استدالل طرفداران حقوق بشر اسالمی ،کرامت ذاتی قابلیت سلب را داشته ،در
حالی که حقوق بشر جهانی بر سلب ناپذیری کرامت انسانی تأکید دارد .مطابق به بند اول پیش نویس ماده یک اعالمیه اسالمی حقوق
بشر « همه مردم در کرامت ذاتی که خداوند سبحان به همة آنان عطا فرموده ... ،مساویاند ،بدون تفکیک از جهت نژاد ،زبان ،اقلیم،

تابعیت و یا اعتقاد دینی که از هویها و بدعتهای بی اساس ناشی نشده باشد ،مگر کسی که این کرامت را از روی اختیار و به سبب
ارتکاب جنایت یا خیانت یا اشاعة فساد از خویشتن سلب نماید و نیز کسی که به خدا شرک بورزد و یا او را انکار کند ،زیرا کسی که
بدیهیترین و کامل ترین موجود را ...مورد انکار یا تردید قرار بدهد ،خائن به خویشتن است ،...کسی که به خود و جامعة خود خیانت
میکند ،کرامت را با «اختیار»

از خویشتن سلب مینماید9.»...

برخی با قابل سلب دانستن کرامت ذاتی با ارتکاب جنایت ،خیانت ،اِفْساد ،انکار خدا و شرک به وی مخالفت نموده و دلیل آن را در
این می بینند که کرامت یک امر تکوینی است ،نه یک امر هنجاری و اعتباری .در امور اعتباری ،میتوان سلب کرد ،اما در امور
تکوینی ،به دلیل این که مربوط به ذات و وجود میشود ،نمیتوان آن را سلب نمود .چنان که یکی از علمای مسلمان اظهار میدارد:
«کرامت[در آیه کرامت] یک ارزش نظری است که میتواند جنبه عملی پیدا کند؛ اما نباید گمان کرد که این ارزش نظری در ردیف
اعتباریات جای دارد .کریم بودن انسان واقعیتی است همانند کریم بودن فرشتگان و قرآن ،که اینها مظاهر کرامت خداوندند» 10.با این
تحلیل همان گونه که کرامت وجودی قرآن همیشه باقی است ،کرامت انسان نیز غیرقابل سلب خواهد بود .اصوالً برخی از روایات 11و
نظرات فقهی هم این دیدگاه را تأیید می نماید ،مثال منع مُثله(بریدن اعضا در غیر مواردی که مجازات است) کردن اجساد مردگان ،منع
بی احترامی به اموات و ...خود دلیلی است بر این که باید کرامت انسانی در همه حال ،حتی

پس از مردن هم حفظ شود12.
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