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Abstract 
Considering the role of dignity in the Quranic politics, the purpose of 
this article is to describe the socio-political aspects of the concept of 
dignity. Dignity, as a fundamental category, a theory for recognition, 
and a core for genuine human-social rights, attracts high human and 
social virtues and rejects moral decrepitude and intellectual ignorance 
for individuals and the society. Therefore, this article answers the 
following question: What are the social-political aspects of dignity in 
the Quranic wisdom? This hypothesis is put forward in this article, 
with a qualitative and interpretive approach, that the most important 
socio-political aspects of the matter of dignity in the Qur'an are based 
on the transcendental rationality, inclusive justice and the promotion 
of legitimate freedoms. The value of the article is also understanding 
the network of the Quranic meanings of dignity in the social-political 
field and its positive consequences. The findings show that the sincere 
belief in the social-political dignity of the people in a religious 
community will facilitate the mutual revival of the social-political 
rights of the people and the government, in such a way that the 
promotion of the social-political aspects of dignity arising from the 
Qur'an will increase the dignity of religion, the responsible 
cooperation of the people and the government, as well as the 
comprehensive development of the political system. Failure to pay 
attention to it will also cause violence and socio-political disorder. 

Keywords: Dignity, Recognition, Transcendental Rationality, Justice, 

Social-Political Rights. 
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 یامرکرامت در معرفت قرآن یاسیس -یوجوه اجتماع

  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیگروه علوم س اریدانش  رهبر  یعباسعل

 چکیده
سیاسی مفهوم –با توجه به جایگاه امر کرامت در سیاست قرآنی، هدف از مقاله حاضر شرح وجوه اجتماعی 

اجتماعی  -حقـوق اصیل انسانی کرامت است. زیرا مقوله بنیادین کرامت به عنوان نظریه شناسایی و محـور

عقلی برای فرد و ت جهالهم جاذب فضایل واالی انسانی و اجتماعی بوده و هم نافی ضاللت اخالقی و

سیاسی کرامت درمعرفت –جامعه خواهد بود. لذا این مقاله در پاسخ به این سوال که: وجوه اجتماعی 

ترین وجوه نماید که مهمقرآنی چیست؟ این فرضیه را باروش کیفی وبارویکرد تفسیری مطرح می

عقل و ایمان الهی (، عدالت  سیاسی امر کرامت در قرآن مبتنی بر عقالنیت تعالی محور )جمع -اجتماعی

های مشروع است. ارزش مقاله نیز فهم شبکه معانی کرامت قرآنی در ساحت فراگیر وارتقاء آزادی

دهد که باورِ ها نشان میسیاسی آن است. همچنین استنتاج یافته–سیاسی وتبعات مثبت اجتماعی–اجتماعی 

 _یاسی مردم به تسهیل احیاء متقابل حقوق اجتماعیس–صادقانهِ کارگزاران جامعه دینی به کرامت اجتماعی

ای که ارتقاء وجوه سیاسی مردم و دولت در منظومه شرع و عقل و عرف منجرخواهد شد، به گونه

سیاسی کرامت برآمده از قرآن بر افزایش عزتمندی دین، همراهی مسووالنه مردم و دولت و –اجتماعی 

ذارخواهد بود وعدم توجه به آن نیز خشونت و بی نظمی همچنین پیشرفت فراگیر نظام سیاسی اثر گ

 سیاسی رابه همراه خواهد داشت. -اجتماعی 

 .یاسیس-یمحور، عدالت، حقوق اجتماع یتعال تیعقالن ،ییکرامت، شناسا :ها واژهکلید
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 مقدمه  .0

هدایت و راهبری فردی و اجتماعی و سیاسی در سایه سار تعالیم قرآنی موجب حرکت به 

شفای سمت پیشرفت دنیوی و اخروی خواهد شد. قرآن کریم شفای حقیقی است 

تواند جامعه را است که هم می یجامعشفای  است. جامعهفرد و شفای  روح،شفای جسم،

 . وردآارمغان عقل به روشنی و قلبروشنی  تواند برای فرد؛نجات بدهد و هم می

 مفاهیم اجتماعی و سیاسی بنیادین قرآنی همچون توحید، مشروعیت، مقبولیت،

عدالت، کرامت، عقالنیت، آزادی، استقامت و اعتدال هنگامی بر فضای  حاکمیت،

اجتماعی و سیاسی جامعه اثر خواهند گذاشت که از شکل اولیه باور ساده و بسیط تبدیل به 

گانه معرفت گردند و دراین حالت نظام معنایی خودرا باز تولید کنند. ناگفته سه عناصر

 فرجام شناسیشناسانه قرآنی که پویا و اثر گذار است با نماند که این نظام معنایی و معرفت

 قرآنی مرتبط خواهد بود.

بسیار مهم  "کرامت"از بین مفاهیم کلیدی معارف اجتماعی و سیاسی قرآنی مفهوم 

سیاسی  -ای که کرامت جاذب صفات متعالی انسانی و جامع خیرات اجتماعیست به گونها

از دهد. است که توجه به آن فرد و جامعه را در مسیر پیشرفت مادی و معنوی قرار می

 ق و عرفـان، ارزش یـا همـانالموضوعـات بسـیار مهـم در قلمـرو حقـوق، فلسـفه، اخـ

ا ایـن موضـوع پایـه و اسـاس بسـیاری از حقـوق، امتیازهـا و اسـت زیـر« کرامـت انسـانی»

 از ایمجموعـه یـا حـق له یـکمنز تنهـا به تکالیـف انسـانی اسـت. کرامـت انسـانی، نه

-می تلقـی انسانی حقـوق مبنـای و محـور بلکـه اسـت، انتقـال و سـلب قابـل غیـر حقـوق

 در کـه اسـت کرامت رعایـت گـرو در ایجامعـه هـر در توسـعه پایـدار و پیشـرفت. شـود

هایـی چـون هـی بـه ایـن اصـل و نبـود التـزام عملـی بـه آثـار آن، ارزشتوجبی صـورت

المللـی، مفهـوم خود را از عدالـت، آزادی، برابـری و صلـح در روابـط داخلـی و بین

مهـری، عدالتـی، بیـر از ظلـم، بیدسـت خواهـد داد و در ایـن صـورت، شـاهد جهانـی پ

به  501: 5931)ر.ک؛ بدری گرگری،  خشـونت، جنـگ، تجـاوز و تبعیـض خواهیـم بـود

بر مبنای رویکردهای معناشناسی و الزم به ذکر است که  (551: 5930نــژاد، رحیمینقل 
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گونه رفتار توان کارکرد کرامت را به مثابه رفتاری ارتباطی در چهار  تحلیل منطقی، می

 5931)ر.ک : قاسم احمد، فردی، فرافردی و محیط زیست، بررسی نمود فردی، میان درون

:7) 

لذا باتوجه به اهمیت کرامت در بالندگی انسان و جامعه سوال اصلی مقاله حاضر ناظر 

گردد سیاسی کرامت در دانش سیاسی قرآن است که سعی می–به چیستی وجوه اجتماعی 

سیاسی –ترین وجوه اجتماعی مهم»ا رویکرد تفسیری به واکاوی فرضیه با روش کیفی و ب

امر کرامت در قرآن مبتنی بر عقالنیت تعالی محور )جمع عقل و ایمان الهی(، عدالت 

 بپردازد.« های مشروع استفراگیر وارتقاء آزادی

 . پیشینه پژوهش0-0

 ینۀ کرامـته در زمگرفتـ بررسـی دقیـق مطالعـات صورتدر مورد پیشینه موضوع و 

مباحث کرامت انسانی به صورت کلی  تحقیقـات بـه که بیشـتر دهـدمی نشـان انسـانی

س از تبیین ( پ5931)علیخانی، کرامت انسانی و خشونت در اسالم  پرداخته است. در مقاله

جایگـاه کرامـت انـسانی از نگاه اسالم تحت عناوین چیستی کرامت، حق یا فضیلت بودن 

کرامـت انـسانی و مبـانی کرامـت انسانی، آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن مورد 

، «کرامت انسان و آزادی در قرآن» در مقاله .انـدبررسی، تحلیل و دسته بندی قـرار گرفتـه

تاج کرامت بر سر انسان است، مگر اینکه کسی کاری کند که در که  استگفته شده

« معناشناسی کرامت انسان در قرآن» مقاله ( در5931، یازیا )کرامت خود خللی وارد کند

عنوان خلیفه معرفی کرده که کرامتش ذاتی  گیرد که: اسالم، انسان را بهچنین نتیجه می

. (5933 ،پوریدااهلل)طوری که در میان نوع بشر در دارا بودن آن، تفاوتی نیست.  است به

« بررسی تطبیقی آیه کرامت»( در مقاله 5939، رضایی اصفهانی و صدیق حسینهمچنین )

در کرامت ذاتی، نوع بشر در تکوین از جهت آفرینش و داشتن استعدادهای ویژه »میگوید: 

از آن برخوردار است و در کرامت اکتسابی، انسان با تالش و کوشش و اراده میتواند حتی 

مقایسۀ مسأله »بررسی ( در مقاله 5931حسین زاده اصل و علمی )«. از فرشتگان پیشی گیرد

کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس کرامت انسان را از منظر قرآن و کتاب مقدس 
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کنند. در مقاله کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای ای میمقایسه عبری، بررسی

( اشاره دارد که رویکرد خاص به کرامت 5931اجتماعی آن )افتخاری و اسدی، –سیاسی

-تی را در حوزه سیاسی و اجتماعی برای شهروندان و نظام سیاسی ایجاد میانسانی الزاما

کمتر با آن توجه شده توجه به وجوه اجتماعی و سیاسی آنچــه در ایــن تحقیقـات کند.

سیاسی مردم است که در این مقاله به آن –کرامت و نقش آن در احقاق حقوق اجتماعی 

 گردد.پرداخته می

 شناسان و مفسرین قرآنیگاه لغت. منظومه کرامت در ن2

های  در زبان« کرم»کمک رویکرد معناشناسی تاریخی فرایند معناسازی پژوهشی به در 

سامی تا زمان قرآن بررسی شده و ما را به معانی انگور، شراب، زمین حاصلخیز و پر 

های سامی رهنمون  محصول، بارش باران، بخشش، شرافت، احترام و اعتبار در زبان

سازد. با بررسی معانی به دست آمده، از آنجا که معانی اخیر بخشش، احترام، شرافت و  می

در « کرم»اعتبار فقط در زبان عربی ظهور داشته است، بررسی فرایند تحول معنایی ریشه 

شناسی اقتصادی از  های انسان فرهنگ عصر نزول به مدد رویکرد معناشناسی قومی و دیدگاه

تر روابط همنشینی و جانشینی  وردار خواهد بود و ما را به شناسایی دقیقاهمیت بسزایی برخ

رب، مغفره، رزق، اجر، مضاعفه، رسول، تقوی، غنی، و »های:  در قالب همنشین« کرم»ریشه 

رحمه، طیب، عظیم، امین، انفاق، اعطا، و «: »کرم»های ریشه  و در گام بعد جانشین« اهانه

 (.7: 5931.ک؛ قاسم احمد، )ر د بودزسا رهنمون می« حمید

از: ارزش، حرمت،  اندترین آنها عبارتکرامت در لغت معانی مختلفی دارد. مهم

حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، 

بودن از آلودگیها، احسان و بخشش، جوانمردی و  منزلت، نزاهت از فرومایگی و پاک

 ،5151منظور، ؛ ابن1001 :9ج ،5931 معین،(؛ 531: 1ج، 5977دهخدا، .ک؛ )رسخاوت 

گیرد، هر ، آنگاه که وصف انسان قرار می»کرامت»در فرهنگ دینی، مراد از  .(151 :1ج

است: فرد کریم آمدهنیز  العربدر لسان .شرافت و بزرگی استسبب چیزی است که 

،ج  5339سیرتى است)ابن منظور،  نیکمنشى و  دارای شرف، شرافت، بزرگوارى، بزرگ
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رفتار آرام و  ییتوانا (در فرهنگ دیکشنری النگمن نیز کرامت عبارت است از: 150: 51

احترام  ستهیشا ایکه مورد احترام  تیواقع نیا، همچنین سخت طیدر شرا یکنترل شده حت

  ی را توصیف می کند.آرام و جد تیفیک کی و اینکه است

د گیررا در بر می هاامعی است که همه خیرات و فضیلتج همچنین کرامت کلمه

نای پستی و ذلت است به مع "هوان"کرامت ضد (707: 5151)ر.ک؛ راغب اصفهانی ،

وَمَنْ یهِنْ اللََّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ﴿فرماید: چنانکه قرآن می (331 :1ج ،5333ید، رد ابن)ر.ک؛ 

حج: )» هر کسی را که خدا او را پست سازد هیچ کس او را بزرگ نخواهد داشت»﴾مُکْرِمٍ

مرتبط با کرامت، دیگر های به قدر و منزلت نیز معنا شده است.یکی از واژه» (کرامت 53

گویند در فالنی صفت آزادگی هست؛ یعنی کریم است، همانطور حرَّیت است. وقتی می

لوازم کرامت است؛ همانگونه که دنیاگرایی از از حریت  ه استکه پستی با بردگی همرا

-شود، حرَّیت نیز موجب کرامت نفس میلوازم لئامت نفس است و موجب پستی انسان می

بندة دیگران مباش، در »فرمایند: حضرت علی)ع( می( 170: 7ج  5111مدنی،ر.ک؛ شود)

کریم در روابط فرد ( 95البالغه: نامه نهج«.)حالى که خداوند تو را آزاد آفریده است

 اجتماعی حریم مناسبی دارد و روابطش با دیگران در هم تنیده نیست. 

کنند و این حس به ها به طور فطری احساس کرامت میدر دیدگاه اسالمی، انسان

 (71،امانت الهی)احزاب: (11روم: ) هایی همچون: نعمت عقلدلیل ادراک دارایی

درت تسخیر امانات الهی، قدرت تکلم، قدرت ،خودآگاهی)به دلیل داشتن نیروی عقل(، ق

اختیار و قدرتهای فراوان دیگری است که خداوند به نفس انسان عطا کرده و به همین دلیل 

 (.70وی را ذاتاً گرامی داشته است)اسرا:

اند سخن  عنوان منشأ کرامت انسان یادکرده را بهزیر مفسرین قرآنی، آیات همچنین 

ذکر شده  سوره مبارکه اسراء با عبارات چهارگانه 70آیه  طور خاص، در از کرامت به

عنوان موجودی برتر از بسیاری از مخلوقات و دارای  است. در این عبارات، انسان به

حال  .استها توصیف شدهها و خوبیواالترین مرتبه کرامت و برخوردار از تمامی پاکی

های مایه کرامت است؟ یا نعمت شود؟ آیا نعمت عقل،این کرامت انسان، چگونه معنا می
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مادی دیگر، یا تمام اوصافی که انسان به بهترین و زیباترین شکل در ضمن تعبیرهای 

ن: نیکوترین اندازه: )تی (،9َزیباترین صورت )تغابن:  ماننداست؟ گوناگون بدان ستایش شده

دارای (، 13حجر: ؛ َق 71آفریده از روح خدا: )ص: (،51َ بهترین آفریده خدا )مؤمنون: (ْ 1

های تمام نعمت( و 71)احزاب: امانتدار خدا( 90ِخلیفه خدا )بقره: (،90 فطرتی الهی )روم:

-111: 5933( )ر.ک؛ سلمان پور و همکاران، 13)بقره:  زمین برای کمال و رشد اوست

111). 

مراد از  .انسان صاحب دو گونه کرامت است: کرامت ذاتی و کرامت اکتساب

ای آفرید که از دیگر موجودات ممتاز و ین است که خدا انسان را به گونهکرامت ذاتی ا

 آدَمَ وَ حَمَلْنا وَ لَقَدْ کرََّمْنا بَنِی﴿ برتر است. انسان از کرامت فطری و سرشتی برخوردار است

 ؛ ما بنی﴾مِمََّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلًاهُمْ عَلی کثِیرٍ  هُمْ فِی الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطََّیباتِ وَ فَضََّلْنا

حمل کردیم، و از های راهوار(مرکب )برو دریا  داشتیم وآنهارا در خشکی آدم راگرامی

های پاکیزه به آنها روزی دادیم، و بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیدیم انواع روزی

قی و الاز کرامت اخ تواند با استمداد از تقواانسان می کرامت اکتسابی(ودر 70اسراء: )

همه انسانها مادامی که با ( 59حجرات: « )أتقاکماهلل  إنََّ أکرَمَکم عِندَ»ارزشی بهره برد: 

اختیار خود، به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از 

 اما اگر. (503: 5977جعفری، )ر.ک؛ خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند

ای از کرامت واقعی نخواهد فرد در راه به فعلیت رساندن استعداد ذاتی خود نکوشد، بهره

  .برد

شناختی تقسیم  شناختی و هستی به دو قسم ارزش همچنین در نگاهی دیگر کرامت

بودن و بدون هر قید دیگری ارزشی  شناختی و به لحاظ انسان میشود. انسان از لحاظ هستی

زش ذاتی نه قابل اکتساب است و نه قابل انهدام؛ این ارزش را خدا به ذاتی دارد که این ار

هایش نشان داده و معادل« کرامت«شود که با واژه انسان داده و از افعال او محسوب می

داند، خواه طباطبایی این نوع کرامت را بیان حال جنس بشر میعالمه  شود. چنانچهیم

 (.511: 59،ج5930طباطبایی، )ر.ک؛  مشرک باشند با کفار یا مانند آن
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ت بیشتری، همچون عقل، قدرت تکلم و... االاز کم انسان نسبت به دیگر موجودات

(در  70سراء: )ا ﴾وَ لَقَدْ کرََّمْنا بَنی آدَم﴿ فرمایدبرخوردار است. بر این اساس، وقتی قرآن می

ندارد، بلکه یک القی اخ کند که ارزش ها چیزهایی را ذکر میمقام مقایسه با سایر آفریده

کند که به انسان داده و به موجودات دیگر نداده است. در نتیجه، ها را بیان میسلسله نعمت

رو، هیچ کس  این( از 970: 5979 مصباح یزدی،)ر.ک؛ انسان بهره وجودی بیشتری دارد 

ی چنین فروشی کند، بلکه باید خدا را برا تواند به سبب آن، بر موجودات دیگر فخر نمی

چنانکه خداوند متعال وقتی مراتب خلقت انسان را در شکم مادرش به  ستود، هایینعمت

از آنجایی که  (51 مؤمنون:)﴾فَتَبارَک اللََّهُ أَحْسَنُ الْخالِقین﴿ترین مرتبه رساند، فرمود: البا

انسان مخلوق برگزیده خدا است و از کرامت و ارزش ذاتی برخوردار است، به طور طبیعی 

در مقایسه با سایر مخلوقات از سلسله حقوق و مزایایی برخوردار است که آنها برخوردار 

نیستند. یکی از آن حقوق، حق حیات و زیستن است. بنابراین، حق حیات و زیستن به ا ین 

تواند وی را از این حق صاله بر زیستن دارد و کسی نمیاالمعنا است که انسان حق ذاتی و ب

العاده و جدی است و بر سایر حقوق تقدم رتبی حیات دارای اهمیت فوقمحروم کند. حق 

شناختی  کرامت هستی .دارد؛ زیرا فقدان آن، فقدان دیگر حقوق را در پی خواهد داشت

انسان که از افعال خدا است افزون بر اینکه مقتضایش حق حیات است، از مقتضیات و 

که نوعی حق سالمت  زیستی استلوازم دیگرش سالم نگهداشتن آن در مراحل 

 (.103-150:  5933است.)ر.ک؛ فیروز جایی، 

 سیاسی کرامت در قرآن  -. وجوه اجتماعی3

سیاسی یک مفهوم مانند کرامت با اندیشه سیاسی در ارتباط است.  -وجوه اجتماعی

تأمل دربارة آراء سیاسی یا ارائۀ تفسیری از اشتراوس معتقد است که اندیشه سیاسی 

آنهاسـت و منظـور از رأی سیاسـی، خیال، مفهوم، یا هر امر دیگری است که برای تفکر 

)ر.ک؛ دربارة آن، ذهن به خدمت گرفته شـود و بـا اصول اساسی سیاست نیز مرتبط باشد

 (.1: 5979رجایی، 

سیاسی اشاره به حقی مهم برای انسان در جامعه –فهم کرامت در ساحت اجتماعی 
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مندی از حق ،کرامت ی که درکنار توجه به تکلیف و مسؤولیت فرد در بهرهادارد به گونه

کند و حکومت وارد حوزه سیاست و اجتماع شده و با دولت و مردم نسبت معین پیدا می

گردد. در سیاسی کرامت انسانی افراد جامعه می_موظف به رعایت اقتضائات اجتماعی

شود )ر.ک؛ هونت، ه شناسایی مرتبط میادبیات سیاسی معاصر کرامت به نوعی با نظری

عدالتی خواهان بازنمایی شفاف و های انکارشده برای غلبه بیای که هویت( به گونه5333

شناسی منطقی و اعتباربخشی به هویت مورد نظر خود هستند. البته اختالل در به رسمیت

سیاسی _ظم اجتماعی تحقیر و ایجاد نابرابری خارج از کرامت انسانی موجبات اختالل در ن

 جامعه خواهد بود. 

 سیاسی کرامت در دانش قرآنی  –. سه مؤلفه اصلی وجوه اجتماعی4

سیاسی –لذا در ادامه برای شناخت بهتر و عمیق موارد مذکور ، به اهم وجوه اجتماعی 

کرامت متخذ از دانش قرآنی در قالب سه مؤلفه عقالنیت سیاسی تعالی محور، عدالت و 

 گردد.اخته میآزادی پرد

 .کرامت و عقالنیت سیاسی تعالی محور 4-0

ن و نفخت فیـه م﴿خوانیم: از نظرگاه قرآنی، انسان دارای روحی الهی است؛ در قرآن می

است که روح خداوندی را در افتهی (. وجود و کالبد آدمی، ظرفیت آن را13)حجر: ﴾روحی

آنها  هـایی دارد کـه اسـاسانسان ویژگیخود پذیرا شود. با توجه به این توانمندی، روح 

را  (. خداوند در قرآن کـریم، انسـان30-73ص :5935جوادی آملی، ؛کرامت است )ر.ک

 فرماید:  است؛ آنجا که میستایش کرده

و به راسـتى مـا فرزنـدان آدم را گرامـى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا ]بـر  »

زهـاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از هـا[ برنشـاندیم و از چیمرکـب

 (.  70هـاى خـود، برتـرى آشکار دادیم )اسراء: آفریده

هـا را بـر  توان دریافت که خداوند بـا دو تعبیـر دقیـق، انسـانبا تأمل در این آیه می

 نا.  لرَّمنا و فضَّک بسیاری از دیگرموجودات برتری داده است:



 1451 پاییز | 05شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 121

 برتری بخشی انسان با عقـل و خـردورزی، سـخندانی، صـورت فیض کاشـانی به بیان

ر.ک؛ هاست )ها و حرفهزیبا، تدبیر امر معاش و معاد، تسلط بر زمین و قدرت بر صنعت

(. اگر دانشور سیاسی و قدرت حـاکم، ایـن شـأن و 101 : 9، ج 5151 فیض کاشانی،

ایگاه با آنان رفتار کند، میتواند امور و مسائل انسانی را در یابد و بر اساس آن ج کرامـت

ای که در باال ذیل آیه طباطباییجامعه را با نگرشی دیگرگون، تدبیر و مدیریت کند. عالمه 

مـراد از تکـریم درقول خداوند، اختصاص دادن یک امر با عنایت و »نویسـد: ذکر شد، می

دارد و در دیگرموجودات نیست و ختصاص ن اشرافت دادن به چیزی است کـه بـه آنا

فرزنـدان آدم دارای «کند: آدم اشاره میبنی سپس به ویژگی و امتیاز خـاص انسـان و

است نسبت به سایر جنبدگان اختصاص داده کرامـت هسـتند بـه آنچـه خداونـد بـه آنـان

باطل، نیکی که انسان را از دیگران ممتاز میکنـد و آن،همانا عقل و خردی باشد که حق و 

 (.  511: 59، ج5157 )طباطبایی،»کندو بدی، سودبخش و آسـیب رسـان را ازهم جدا می

ها حاکم، شهوت و کرامـت بـر نفسـش پس انسان وقتی که به گوهر خود وفادار باشد

 و کرامت می ( و گام در مسـیر عـزت113حکمت  البالغه،نهج ؛داند )ر.کرا پست می

هـای بسـیار اسـت. در جنبـۀاثباتی، عبادت ش خداوند، دارای جنبـهگذارد که همانا پرست

این است که انسان تنها متوجه خداوند سبحان باشد؛ اما جنبـۀ سـلبی آن است که انسان به 

 طباطبایی، ؛باشد )ر.ک غیر از خدا به هیچ چیز دیگری، حتی به خـودش نیـز توجـه نداشـته

5157 :515). 

شد از وجوه مهم کرامت سیاسی در قرآن توجه به عنصر همان طور که اشاره 

عقالنیت است. اسالم طرفدار تعقل است و شدیدا هم طرفدار است. در سوره زمر 

اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ اَلَّذِینَ هَداهُمُ اَللَّهُ وَ `فَبَشِّرْ عِبادِ. ﴿خوانیم:  می

 ﴾أُولئِکَ هُمْ أُولُوا اَلْأَلْبابِ

خواهد بگوید بنده خدا آن است که چنین باشد، و بندگان مرا نوید بده، کأنه قرآن می

کنند. الزمه بندگی خدا این است. اَلَّذینَ یَسْتَمِعونَ الْقَوْلَ آنان که سخن را استماع می

-سماع یعنی شنیدن ولو انسان نمی«. استماع»و « سماع»گوید: یَسْمَعونَ. فرق است بین  نمی
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گوید: )اَلَّذینَ یَسْتَمِعونَ الْقَوْلَ( آنان خواهد بشنود. استماع گوش فرا دادن است،. قرآن می

کنند؛ یعنی این جور نیست که هر حرفی را هنوز درک نکرده رد که سخن را استماع می

کنند ه دقت دریافت میکنند، بخواهیم بشنویم. اول استماع میکنند و بگویند ما نمی

سنجند و کنند، خوب و بدش را میکنند، تجزیه و تحلیل می)فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ( بعد غربال می

نمایند. اصالً معنی آیه، استقالل عقل و فکر است که فکر بهترین آن را انتخاب و پیروی می

را که می شنود در این  باید حکم یک غربال را برای انسان داشته باشد و انسان هر حرفی

غربال قرار دهد، خوب و بد را بسنجد، ریز و درشت کند و خوبترین آنها را انتخاب و اتَّباع 

نماید. )اُولئِکَ الَّذینَ هَدیهُمُ اللَّهُ(. قرآن این هدایت را با اینکه هدایت عقلی است، هدایت 

« اَلْباب»تند به معنی واقعی صاحبان عقل. داند. )اُولئِکَ هُمْ اُولُوا االْلْبابِ( اینها هسالهی می

است. لبّ یعنی مغز ، گویی انسان را تشبیه به یک گردو یا بادام کرده که تمام « لُبّ»جمع 

باشد که در درون آن قرار دارد. یک گردو یا بادام پوسته است و آن اساسش مغزش می

ن، عقل و فکر انسان است. اگر تمام هیکل و اندام انسان را که در نظر بگیرید، آن مغز انسا

گوییم پوچ است و پوک و هیچ و باید دورش گوییم؟ میبادامی مغز نداشته باشد چه می

 (.313: 11انداخت)ر.ک؛ شهید مطهری، ج

بنابراین باید متناسب با عقالنیت سیاسی و اجتماعی جامعه گام برداشت. قدم صدق بر 

ر و اندیشه عقالنی جامع تبدیل شود وعقالنیت تواند به رفتا شناسی سیاسی میاساس معرفت

ای که شرایط زندگی کریمانه را متعالی محور نیز عدل و عدالت را به وجود آورد به گونه

 فراهم نماید. 

شناسی اولویت خلقت بر طبیعت است که با ترابط عقل و وحی )عقل در نظام هستی

نمایدکه و جامعه متجلی میسراج و وحی صراط ( عبودیت الهی را در ساحت حاکمیت 

سیاسی خواهد بود. لذا بعثت پیامبران مبتنی بر –نتیجه آن نیزکرامت و حریت اجتماعی 

-احیای عقالنیت است. عقالنیتی که به  کرامت ، عدالت، معنویت و امنیت جامع نیز می

کرامت اند اما عدل و  پردازد. لذا به درستی گفته شده که افراد در صدر اسالم عالم بوده

نداشتند. وقتی اسالم ظهور کرد همراه با جریان علم و عمل بود و جاهلیت را به جامعه 
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 عقالنی تبدیل کرد.

کارگزاران نظام سیاسی اگر نگران دین مردم و پیشرفت جامعه هستند باید احترام 

ر محور به مردم بگذارند و جامعه را به سمت عقالنیت تعالی محور ببرند، دواقعی و کرامت

جامعه جاهلی که نافی کرامت اجتماعی انسان است، ظن و گمان غیر منطقی حاکم است و 

توان به احیاء جامعه پرداخت. احترام و حرمت به عقالنیت تنها با ایمان و عقل و وحی می

های زیر موجبات پیشرفت احترام و حرمت به رسالت و رسول ص که با توجه به مولفه

 کند:ء کرامت اجتماعی و سیاسی را فراهم میفردی و اجتماعی و ارتقا

 900ترین بحث بر سر دعوت پیامبران قبول دین همراه با بصیرت است؛ که الف: مهم

 آیه قرآن مرتبط با اندیشه برای ایجاد نظام متعالی محوراست.

 کند. ب: فلسفه احکام انگیزه عمل را بیشتر می

کمک به ارتقاء عقالنیت تعالی محور ح: تشویق به خرد ورزی عامل بسیار مهم برای 

 برای سبک زندگی کریمانه است.

نگری و گفت و گوی مبتنی بر عقالنیت و منطق باب تضارب آراء در جامعه د: آینده

را باز خواهد کرد اما اگر قائل به حذف باشیم باب عقالنیت و مشی کریمانه در جامعه بسته 

ای  گری را به وجود آورند. در جامعهپرسش توانند باب گفت و گو و شود. احزاب می می

ای که گری وجود نداشته باشد، آن جامعه زنده و پویا نیست به گونهکه تحقیق و پرسش

 گردد.مانع خرد ورزی و سبک زندگی کریمانه می

سیاسی بروز جهالت عقلی است -از تبعات نفی کرامت انسانی و امر کرامت اجتماعی

البالغه صر قبل از بعثت هم وجود داشت. در خطبه یکم نهجهمان جهالت عقلی که در ع

. در دوران "فهداهم به من الضالله و انقذهم من الجهاله"حضرت علی ع اشاره دارد که 

ها با جاهلیت مدرن در قالب نسیان معرفت توحیدی مدرن هم به نوعی در بعضی از نگرش

و دانش نیست بلکه باالتر از آن روبرو هستیم. واضح است که این جهالت در برابر علم 

جهالتی در برابر عقل و عقالنیت تعالی محور است. علم و درس و دانش فقط پل و ابزاری 

های عقالنیت تعالی محور عمل نماید. است برای اینکه انسان عاقل شود و بتواند به یافته
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و سکوالر  جهالت عصر مدرن مذکور مبتنی بر دانشی است که به وسیلۀ عقل خود بنیاد

شود و نتیجه این جهالت عقلی ترویج استبداد و استکبار و تحقیر راهبری و مدیریت می

 .اجتماعی است_نوع و همچنین کاهش کرامت انسانی هم

 . کرامت و عدالت4-2

است کـه ای به میان آمدهگونه در منابع اسالمی بحث از اهمیت و جایگاه عدالت به

ای گونه ست. بهاکه اسالم، کرامت انسانی را به عدالت گره زدهگذارد تردیـدی بـاقی نمی

که بدون تحقـق عـدالت، کرامت انسانی نیز به مخاطره خواهد افتاد. بررسی منابع معتبر 

فقهـی، حـاکی از گسـتردگی کـاربرد مفهوم عدالت در جامعۀ اسالمی است. عمومیت 

-شان می (30)نحل:  ﴾ـدْلِ وَاإلِحْسـانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَىإِنََّ اللَّـهَ یَـاْمُرُ بِالْعَ﴿آیاتی همچـون 

رو، در آیاتی این ها و شـئون اجتمـاعی مـورد توجه است. ازدهد که عدالت در کلیه عرصه

 (. 11)ص: ﴾یَا دَاوُودُ إِنََّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَۀً فِـی الْـأرْضِ فَـاحْکُم بَـیْنَ النََّـاسِ بِالْحَقَِّ﴿نظیر

وَإِنْ ﴿اسـت. آیـاتی همچـون رعایت عدالت در قضاوت مورد تأکید قرار گرفتـه 

خِفْتُمْ أأل تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْمَا طَابَ لَکُم مَِّنَ النَِّسـاء مَثْنَـى وَثُـألثَ وَرُبَـاعَ فَـإِنْ 

یَا أیَُّهَا ﴿و ( 9 ؛ )نساء:﴾أیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أدْنَى أأل تَعُولُواخِفْـتُمْ أأل تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أوْ مَا مَلَکَتْ 

ینَ إِن الََّـذِینَ آمَنُـواْ کُونُـواْ قَوََّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنفُسِکُمْ أوِ الْوَالِدَیْنِ وَاألقْرَبِ

تَتََّبِعُواْ الْهَوَى أن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أوْ تُعْرِضُواْ فَإِنََّ اللَّهَ  أوْ فَقَیـرًا فَاللَّـهُ أوْلَـى بِهِمَا فأَلغنیایَکُنْ 

نیز رعایت عدالت در ادای شهادت را مورد تأکید  (591)نسـاء: ﴾کَانَ بِمَا تَعْمَلُـونَ خَبِیـراً

)نیز  511)انعام:  ﴾رْبَىوَإِذَا قُلْـتُمْ فَاعْـدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُ﴿قرار دادهاند. و آیاتی همچون 

 (.90: 5939نیا،)ر.ک؛ شباناندعدالت در قول را مورد تأکید قرار داده

مفهوم قسط نیز در چهار حوزة حقوق و قوانین تنظیمی، قضاوت و دادگستری، 

است قسط سیاسی در قرآن کریم به کار رفته_های اجتماعیمعامالت اقتصادی و کنش

مداری و رعایت حقوق افراد است. )اخوان طبسی و انونیک الکوی عدالت مبتنی بر ق

قامۀ قسط و عدل ازجمله سازوکارهای فقه اسالمی است که ( و ا511: 5937داوری، 

سازد تا آنگونه از مواهب الهی مسـلمانان را در مسـیر تحقـق کرامـت انسانی مکلف می
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سد و کسی امکان تعرض بهره گیرند و در عالم خلقت تصرف نمایند که حـق بـه حقدار ر

  .به حقوق دیگران نیابد

منظور رفـع محرومیـت  در کالم برخی فقها، بین کرامت و اقدامات مثبت اقتصادی به

)در این  .(515: 5153جعفری، ر.ک؛ است)و کـاهش شـکاف طبقاتی رابطه برقرار شده

دامات اقتصادی توجه شده ، به ضرورت انجام اق«و لقـد کرَّمنا»زمینه، با استناد به آیۀ شریفه 

باره، ممنوعیت اضرار به دیگران نیـز لحاظ شده است. البته هر اقدام دیگری  است. در این

: 5153)ر.ک؛ جعفری،  اسـتکه به حقوق افراد لطمه وارد کند نیز ممنوع شـمرده شـده

، بـه سازددر برابر، انجام هر کاری که سعادت دنیا و آخرت انسانها را محقق می(. 519

منزلـۀ تکریم آنهاست و به حکم آیۀ شریفه، احترام به آنان الزم است. نفی فقر و محرومیت 

 بر ایـن مبنـا، یکـی از تکالیف دولت است. هر اقدام حمایتی که دولت از اقشـار آسـیب

ها نسبت به وضع معیشت تفاوتی دولتپذیر بـه عمـل آورد تحقـق کرامـت انسانی است. بی

 (.57:  5939)ر.ک؛ راعی،  کسـب و کـار آنهـا خـالف کرامـت است و فضـای

کسانى که در احکام و معارف است در تفسیر المیزان نیز به معنای عدالت اشاره شده

خورند، و چه  هاى خود بسیار به لفظ عدالت بر مى  کنند در خالل بحث  اسالمى بحث مى

-هاى گوناگونى که ناشى از اختالف مذاقتفسیر بسا در باره عدالت به تعریفات مختلف و

کنند، لیکن مذاقى که در تعریف  هاى ایشان است برخورد مى  هاى اهل بحث و مسلک

و .کنیم باید مذاقى باشد که با کار ما که تفسیر قرآن است سازگار باشد عدالت اختیار مى 

ین عالى و دانى آن این است که بگوییم: عدالت که در لغت به معناى اعتدال و حد وسط ب

بین دو طرف افراط و تفریط است، در افراد مجتمعات بشرى هم عبارتست از   و میانه

دهند و آنان همان افراد متوسط الحالند، که  افرادى که قسمت عمده اجتماع را تشکیل مى 

هاى اجتماعى روى آنان  در حقیقت به منزله جوهره ذات اجتماعند، و همه ترکیب و تالیف

 د.زن دور مى

آیند که مردمى متوسط الحال هستند، تنها  تنها افرادى در تشکیل جامعه به حساب مى

دهند و بدست اینان است که مقاصد  اینانند که ساختمان و اسکلت جامعه را تشکیل مى
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جامعه و آثار حسنه اى که غرض از تشکیل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار 

شناسى نیست که در اولین  ن مطلب روشن است و هیچ جامعهگردد، و ای است ظاهر مى

کند که  برخورد به آن به حسن قبول تلقیش نکند، آرى هر کسى به طور قطع احساس مى

شان مورد اعتماد و در  در زندگى اجتماعى خود به افرادى احتیاج دارد که رفتار اجتماعى 

و مخالفت با سنن و آداب جارى پروا داشته شکنى  باکى و قانون رو باشند، از بى  امور میانه 

 .باشند، و تا اندازه اى نسبت به حکومت و دستگاه قضا و شهادات و غیره ال ابالى نباشند

با نگاه به کرامت  (ع)ایجـاد عدالت اقتصادی و فقرزدایی در اندیشۀ سیاسی امام 

ای از زاف را نشانههای فراوان و گرو، حضرت ثروت این از .انسـانی، قابـل فهـم اسـت

هاست و رسالت مقابله با داننـد کـه ناشـی از تضییق حقوق انسانشکاف عظیم طبقـاتی می

توزیـع عادالنۀ درآمدها به  .(9البالغه، خ  نهجر.ک؛ آن بر دوش حاکم جامعه است )

-های حکام میآن را جـزو رسـالت یک وظیفه است کهمنظور زدودن استخفاف مالی 

 (.  501 البالغه، خ نهجر.ک؛ دانند)

 . کرامت و آزادی 4-3

هـور کامـل . م، حـق َّ آزادی در حـد َّ حـق حیـات از اهمیـت برخـوردار اسـتالدر اسـ

گونـه کـه مفهـوم اسـت؛ همان و اندیشه آزادی در عـزم و اراده و تسـلط کامـل در افعـال

و تعییــن سرنوشــت و آزادی بیــان و سیاســی و اجتماعــی آزادی؛ قــدرت بــر تصــرف 

 است.اندیشـه و عقیـده 

ی، در روابط نساان رامتاست ک کرامت ذاتی؛ قاعدهای مبنایی در نظام اجتماعی

وع امر نهر  که اینهگوه ب زیرساختی و مبنایی استای عده، قاهای اجتماعیو تعاملی نسانا

خورد. یمحک مه اعی، با این قاعدمتجام اکی از روابط و احکمو ح هوع رابطنی و هر نسانا

یابد ، سامان درستی میتکریمدر فضای جتماعی ، روابط االمیب اسومطل حکمرانی در 

زاده و کیخا، )ر.ک؛ موسیگیردل میکی شنسانرامت اکدر بستر اصالحات اجتماعی و

5933  :501.) 

کرامت نظام قدرت  که معیار کرامت فرد انسان، تقوای الهی است، معیار طور  همان
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نیز تقوا است. قدرت سیاسیِ باتقوا قدرتی است که مشروعیت خود  حاکم بر حوزة عمومی

را از مبدأ الهی دریافت داشته و بینش و کنش خود را در انطباق با شریعت الهی قرار داده 

گیر نماید، است. حکومت باتقوا و سیاست کریمانه، حاکمیتی است که یاد خدا را عالم

وق مالیِ مشروع را استیفا نموده به اهلش برساند، معروف را احیا داشته و منکر را محو حق

الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا ﴿سورة الحج فرمود:  15که در آیۀ شریفۀ  نماید؛ چنان

. نیل به چنین ﴾لْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِالصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ا

)ر.ک؛  خواهد شد« سیادت سیاسی»موقفی از عمل سیاسی به استناد همین آیه موجب 

 (17: 5931رمضانی و دانش شهرکی، 

احترام و  شور:دهدیارتقا م ریز یهاوهیفرد را به ش کی یکرامت و آزاد یدموکراس

-یاکثر جوامع در سراسر جهان به زنان ب ن،یاز ا شیشناسد. پیم تیمردم را به رسم یآزاد

احترام  تیاست که مردم به اهممدت زنان باعث شده یکردند. مبارزات طوالنیم یاحترام

 .ببرند یپ یدموکراس کیو رفتار برابر در 

شده جامعه کمک  ضیمحروم و تبع یهاو فرصت برابر به کاست تیموقع جادیا با

بر کاست  یمبتن اتیو جنا ها یاز نابرابر یاریکرده است. اگرچه ممکن است موارد بس

تابع بودن به  تیرا از وضع مردم.است یو قانون یاخالق یها هیوجود داشته باشد، اما فاقد پا

 (.1051)منبع اینترنتی، کندیم لیتبد فیحقوق و تکال یدارا یشهروند

اندیشـمندان، رعایت کرامت انسانی در حوزة تعامالت سیاسی ابعاد از نگـاه 

گونـاگونی دارد. احتـرام گذاشـتن بـه رأی مـردم، مشارکت سیاسی مردم، پذیرش 

است. های دیگـر در ایـن زمینـه تعریف شدهبنـدی و نمونـه انتقادات، دوری از باند و جناح

ز، هـم در مقدمـه و هـم در پایـۀ ششـم اعتقادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران نیـ

آزادی و اختیـار انسـان »این نظام اسالمی، به کرامت انسانی توجه شده است. درواقع، اصـل 

عمیـد ر.ک؛ الهـی اوسـت ) تجلی کرامت انسانی و مقتضـای خلیفـۀ« در مناسبات سیاسی

کرامـت انسـانی و تـالش بـرای  مراعات تمام حقوق ناشی از(  119: 5ق، ج5115زنجـانی، 

است تا جایی که سیاست داخلی، سیاست  برخـوردار شـدن از یـک نظـام سیاسی مطلوب
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مبنای کرامت  الملل و حق تعیین سرنوشت و استقالل سیاسی را باید برخارجی و روابط بین

 در نظر گرفت.

نۀ اجتماعی و کرامت در مناسبات سیاسی، برخوردار شدن از یک زندگی شرافتمندا

-یمسـئولیت دولـت را در ایـن زمینـه نشـان م عنوان یک حـق اسـت کـه سیاسـی بـه

زا در یک نظام  بار و ذلت ممنوعیت رفتار قساوت(. 513: ق5153جعفـری، ر.ک؛ دهـد)

در سخنان دیگران، به  (519همـان، ر.ک؛ سبب توجه به کرامت انسـانی اسـت ) سیاسی به

گی همچون خـوراک، پوشـاک و مسـکن، کـه در یـک زندگی الزامات این زند

تحقق کرامت (  199:  5ق، ج5111لنکرانی، ر.ک؛ آبرومندانه الزم است، توجه داده شده )

است. این نگاه ترسیم شده یایهصورت ویژهدر  ی عها در نگاه امام علسیاسی برای انسان

حقوق شهروندان و اهتمام به خـدمت بـه  بدیلی نیز هست. احترام بهدارای آثار رفتاری بی

انصافی و های بیکرامت سیاسی در سخنان ایشان است. شکستن ریشه وردآآنهـا رهـ

، مبنای غیرقابل تردید کرامت انسانی را ام امورضرورت توجه به انصاف با مردم در تم

به  سیاسیدر نظام  مردمنقش ( انتخاب و 973:  5977دلشاد تهرانی، ر.ک؛ دهد)شکل می

است. انتخاب مبتنی بر کرامت انسانی، که از سوی خداوند  نوعی با کرامت آنان در ارتباط 

رساند، و تبارک و تعالی در اختیار انسان قرار گرفته، از یکسو، او را بـه انتخـاب الهـی می

؛ )ر.کداردیاز سوی دیگر، او را به داشتن احساس مسئولیت اجتماعی در قبال جامعـه وام

 (.11: 5939راعی ،

کرامت انسانی به نوعی با اقتضا امر انسانی انسان سرو کاردارد که البته با نظام سیاسی 

ای که الزم است به ضمن احترام به کرامت انسان و نقش شود به گونهجامعه  نیز مرتبط می

که  او در جامعه ،به مشارکت عملی و واقعی افراد جامعه توجه نمود. الزم به ذکراست

تواند به توسعه کرامت انسانی ارتباطات جمعی و مشارکت اجتماعی و سیاسی انسان می

های تحقیر آمیز و تبعیض ای باشد نگرشکمک نماید. ساختار سیاسی جامعه باید به گونه

زا را باید رفع نماید. بسترسازی اجتماعی و فرهنگی برای ارتقای نگرش عمومی و سیاسی 

کرامت بسیار مهم است که بایددر سازوکارهای قانونی و  جامعه در جهت ارتقا
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سیاستگذاری عمومی خودرا نشان دهد دولت اسالمی باید در جهت تمشیت امر کرامت 

گوی مطالبات منطقی انسانی مسولیت مدنی جامعه را به رسمیت بشناسد و خودرا پاسخ

 مردم بداند.

 سیاسی _اعی. اسالم پرتویی از کرامت حقیقی و کسب حقوق اجتم0

است مند شدن از حقوق بشری و حقـوق اجتماعی، به مبنا بودن کرامت توجه شده در بهره

مد حرمت ایذا و آزار دیگران نیز در کالم اندیشمندان این حوزه  و اینکه الزمۀ

 (.519: ق5153جعفری، ر.ک؛ است)رفتهنظرقرارگ

ست و ازآنرو کـه خداونـد بـا ای اخالقی اهرو که اسالم دین اخالق و مکرمت نازآ

قسـم، از کرامت انسانی یاد کرده، پس نمیتوان در مناسبات اجتماعی، رفتاری خالف 

  .کرامت انسانی داشت

ها از کرامـت ذاتـی انسـانی ایـن اسـت کـه همـه انسـاناز لوازم زندگی مبتنی بر 

و مسـاوی در حیـات اجتماعـی برخـوردار باشـند و مـردم بـه شـهروند  ادالنهحقـوق ع

درجـه یـک و دو تقسـیم نشـوند و همـه در برخـورداری از حقـوق اجتماعـی یکسـان 

شـمرده شـوند و تبعیـض و طبقـات اجتماعـی و برتـری دادن گروهـی بـر گـروه دیگـر 

 شد.وجـود نداشـته با

های متعددی از تعالیم اسالمی حق حیات است. در فراز ،شریکی از حقوق طبیعی ب

وال ﴿است کهسازد. برای مثال در قرآن کریم آمدهتضمین این حق بشری خود را نمایان می

مَن قَتَلَ نَفسَاً بِغَیرِ نَفس اَو فَسَادَ فِی »و نیز  (515انعام: ) ﴾تفتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق

بینیم در این آیه خداوند گونه که می( همان91)مائده: « ا قَتَلَ النَاسَ جَمِیعاً.االَرضِ فَکَانَّمَ

  نفس انسان را صرف نظر از دین و جنسیت و زبان و فرهنگ او دارای حرمت معرفی کرده

 (.511: 5931است)ر.ک؛ عمید زنجانی و توکلی، 

سالم که در محیطی در مورد حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان در اسالم  باید گفت  ا

ها های اجتماعی ظهور کرد ، به صورتی جدی به مبارزه با تبعیضمملو از انواع تبعیض

ها را به (. تبعیض میان انسان70اسراء: «)آدمولقد کرمنا بنی» پرداخت. قرآن کریم در آیه 
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ا اَیَُّهَا یَ»دانند. همچنین در آیه گردد و همه آدمیان را دارای کرامت میطور کلی منکر می

( 59)حجرات: « النَاسُ اِنَّا خَلَقنَاکُم مِن ذَکَر وَ اَّنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبَاً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُوا

گرایی و ملیت پرستی نفی ترین معیار تبعیض در جهان دیروز و امروز یعنی قومیت اصلی

)روم: « الَرضِ وَ اختِالَفِ اَلسِنَتِکُم وَ اَلوَانِکموَ مِن آیَاتِه خَلقُ السَّمَاوَاتِ وَ ا»شود و در آیه می

ای از آیات خداشناسی و نه ابزاری برای تبعیض ( اختالف رنگ پوست و زبان را آیه11

های جهانی ها و میثاق(. در اعالمیه513:  5931دانند)ر.ک؛ عمید زنجانی و توکلی، می

در نظر گرفتن حقوق روحی و معنوی  حقوق بشر ، نگاه به بشر، نگاه اومانیستی و بدون

اوست. به وضوح اهدافی چون آرامش معنوی بشر و رشد روحی او در اعالمیه جهانی 

حقوق بشر مغفول مانده است ؛ حال آنکه فقدان تعالی روحی و گم شدن روح عبادت در 

هایی بس بزرگتر از فقر و جنگ و گرسنگی تواند موجب ناهنجاریبسیاری از جوامع می

ها ای که کرامت انسانی و اجتماعی جامعه را دچار مشکل خواهد کرد؛ انسانردد. به گونهگ

داند؛ اما را صرف نظر از دین و نژاد و زبان و رنگ و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی می

خواند و معیار این کرامت اکتسابی را نیز از پس این کرامت او را به کرامت اکتسابی فرامی

های تعریف حقوق بشر و داند. بسیاری از تفاوته خداوند و دین باوری او میدر نزدیکی ب

گیرد)ر.ک؛ های جهانی و اسالم از همین نکته نشات میابزار تضمین کننده آن در اعالمیه

(در اسالم کرامت اکتسابی در ارتباط با خداست و  537: 5931عمید زنجانی و توکلی ،

لیف در عوامل کرامت بخش انسان و جامعه مود توجه معنویت بشر و تناسب حقوق و تکا

که بلندترین صدای  –ترین الیه سامانه دنیای معاصر کرامت بسان زیرین گیرد.قرار می

هم از ناحیه متفکران غیرباورمند به ادیان و نیز از سوی دین باوران ،  –تمدنی مدرنیته است 

ده است. از منظر متالهان مسیحی و مورد انتقادهایی مبنایی، روشی و کارکردی واقع ش

مبتنی بر تعالیم عهدین، کرامت انسان محصول صورت بندی او از سه اقنومی است که 

دهند و او مکرم است، تا زمانی که صورت خدایی دارد ؛ و حقیقت الهوت را تشکیل می

کرم اندیشمندان مسلمان نیز او را در خالفتش و تا زمانی که خلیفه خداست در زمین، م

دانند و مدقانه شئون و برون داد کرامت را نیز به گونه دیگری فریاد می زنند. از منظر می
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مندی و ارجمندی چیزی است و تظاهر اجتماعی آن نیز چیز ایشان ، کرامت

 (.10:  5933دیگری.)ر.ک؛ ارسطا و برته ،

 گیریبحث و نتیجه

اسـت زیـرا ایـن موضـوع در قرآن بسیار مهم است  کرامـت انسـانیتوجه به شبکه معنایی 

اسـت.  سیاسی -و اجتماعی پایـه و اسـاس بسـیاری از حقـوق، امتیازهـا و تکالیـف انسـانی

مراد از کرامت ذاتی . انسان صاحب دو گونه کرامت است: کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی

ر موجودات ممتاز و برتر است. ای آفرید که از دیگگونهاین است که خدا انسان را به

قی و ارزشی بهره برد: التواند با استمداد از تقوا از کرامت اخانسان می کرامت اکتسابیدر

ها مادامی که با اختیار خود، به همه انسان(59حجرات: ) ﴾أتقاکماهلل  إنََّ أکرَمَکم عِندَ﴿

ا از خود سلب نکنند جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت ر

سیاسی  –برآمده از معرفت اجتماعی  کرامـت انسـانی. از این صفت شریف برخوردارند

 ایمجموعـه یـا حـق له یـکمنز تنهـا به نهقرآنی؛ که مرتبط با ایمان و وحی و عقل است، 

و  حقـوق اصیل انسانی مبنـای و محـور بلکـه اسـت، انتقـال و سـلب قابـل غیـر حقـوق از

 گـرو در ایجامعـه هـر در توسـعه پایـدار و ای پیشـرفتبه گونه. شـودمی تلقـی اجتماعی

هـی بـه ایـن اصـل و نبـود التـزام عملـی بـه آثـار توجبی صـورت در کـه اسـت آن رعایـت

و مردم  عدالـت، آزادی به رسمیت شناسایی، عقالنیت سیاسی، هایـی چـونآن، ارزش

و به جز ظاهر و پوسته چیزی از آن  خود را از دسـت خواهـد دادمداری حقیقت وجودی 

سیاسی ساختار سیاسی جامعه باید به  –باقی نخواهد ماند. متناسب با امر کرامت اجتماعی 

های تحقیر آمیز و تبعیض زا را رفع نماید. لذا بسترسازی اجتماعی ای باشد که نگرشگونه

برای ارتقای نگرش عمومی و سیاسی جامعه در جهت ارتقاءکرامت انسانی با و فرهنگی 

انسانی محور بسیار مهم است که باید آن را در سازوکارهای قانونی و -رویکرد الهی

 گذاری عمومی دید.سیاست

ضرورت دارد دولت اسالمی در جهت تمشیت امر کرامت انسانی مسولیت مدنی 

گوی مطالبات منطقی مردم در جهت عقالنیت خودرا پاسخجامعه را به رسمیت بشناسد و 
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های مشروع وتعیین حق سرنوشت مردم بداند. تعالی محور، عدالت فراگیر وتأمین آزاد

سیاسی –در ارتباط با عدم توجه به امر کرامت اجتماعیتاریخی  هاییافتهتحلیل چراکه 

سیاسی مردم موجبات –همان گونه که افزایش ادراک کرامت اجتماعی  دهدنشان می

شناسی، ل در به رسمیتالاحساس تحقیر، اخت کند،پیشرفت معنوی و مادی را فراهم می

در ذهنیت مردم در جهت منفعل شدن و یا  ایجاد  تحولی اساسینیز به عدالتی  انکار و بی

 در پایـدار توسـعه  و سیاسی توسط آنان  منجرخواهد شد. پیشـرفت –بی نظمی اجتماعی 

 در کـه اسـت سیاسی مردم –کرامت فردی و اجتماعی رعایـت گـرو در ایجامعـه هـر

هایـی چـون هـی بـه ایـن اصـل و نبـود التـزام عملـی بـه آثـار آن، ارزشتوج ِ بی صـورت

المللـی، مفهـوم خود را از عدالـت، آزادی، برابـری و صلـح در روابـط داخلـی و بین

 .دسـت خواهـد داد
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