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ده یچک
ت یو جزء ھویاز جانب پروردگار به انسان است و از آن جھت که ذاتیالھیاهی، عطیکرامت ذات

را به عنوان یتوان کرامت ذاتیف قرآن میات شریآیست. بر اساس برخیانسان است، سلب آن ممکن ن
، قدرت انتخاب و... است و یاز نعمت تعقّل، ارادۀ آزاد، نفخۀ الھیراز برخوردایشرافت که حاکینوع

را در » االنسـان میتکـر «با عنـوان  یاکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعدهیھا به طور ھمۀ انسان
ن قاعـده، حـوزه وضـع مجـازات،     یایرگزاریتاثیھااز حوزهیکیکار گرفت. بهین حقوقین قوانیتدو
، از یفـر یر کیغیھاوهیکه شیین قاعده، تا جایاست؛ بر اساس ایر حدیمجازات غیئم داراجرایبرا

یھـا ، آن ھم با وضع و اِعمـال مجـازات  یفریکیابزارھایاند، رفتن به سوھا ناتوان نماندهحفظ ارزش
یریـ گشیچـون؛ پـ  ی، بـر مصـالح  یه افراطیاست و تکیبر کرامت انسانیارمتناسب با جرم، خدشهیغ

تناسب جـرم و مجـازات، بـا    یارھایمعیو اصالح بزھکار و... به جای، بازدارندگیو خصوصیعموم
شـود.  یگـر محسـوب مـ   یدن به اھـداف د یرسیاز مجرم براین قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاریا

ـ  یھاتیاز جمله ارتداد، محدودیاز احکام فقھییھانمونه ـ ، و نیمربوط به کـافر ذمّ از ییھـا ونـه ز نمی
برخوردار خواھنـد  یترن اصل، از حکم متعادلین سرنوشت، بر اساس اییحقوق انسان از جمله حق تع

ن یـ ایگـر ھشـدارھا  یآن از دیعلنـ یز از اجـرا یاز مجازات اعدام و پرھییجوبھرهیشد. محدودساز
دھد.یرا نشان میو حقوقیاز احکام فقھیدر برخیقاعده بوده و لزوم بازنگر

االنسان. م ی، حقوق، تکریکرد اسالمی، رویانسان، کرامت ذات:هادواژهیکل

.٠٢/١١/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٦/٠٤/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار



100شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی34
مقدمه

ن یـی و تعی، منش و روش زنـدگ ینش فکرین بیتریعرضة عالیکه ادعایھر مکتب حقوق
کـه  یف کند و به سـؤاالت ید انسان را معنا و تعریانسان را دارد ضرورتاً بایبرایف حقوقیتکل

ک از یـ چ یف نشـود، ھـ  ید. در واقع تا انسان تعریاو مطرح است پاسخ گویدرباره ابعاد وجود
از مسـائل خـاص و   یکید. ین نخواھد رسیت آفریروشن و غاجهیمسائل مرتبط با انسان، به نت

، ی، اخالقـ یشـناخت ن مسأله در مباحث انسانیاست. ا١ژه در مورد انسان، بحث کرامت انسانیو
ا اساسـاً  یخاص را خواھد داشت. آییامدھایشود و آثار و پیممورد بحث واقع یو حقوقیفقھ

دن بـه  یت بخشینکه در صورت فعلیا ایاست یانسان به صورت بالفعل برخوردار از کرامت ذات
شمندان مسـلمان دربـاره   یکرد عمدۀ اندیاز کرامت برخوردار خواھد شد؟ رویالھیاستعدادھا
بـودن کرامـت انسـان در    یذاتـ یست؟ مبنـا یچیآن در حقوق اسالمیامدھایو پیکرامت ذات

یو قواعـد حقـوق  ین و ارائـۀ احکـام فقھـ   ییدر تبیست؟ نقش کرامت انسانینگرش اسالم، چ
رگذار است؟  یتأثیوفتاویو حقوقیند صدور احکام فقھیا بر روند و فرآیست و آیچ

را در حد یمت ذاتکراین سواالت داداند. برخیبه ایمتفاوتیھاشمندان مسلمان پاسخیاند
آن قائـل  یل داده و آثار بالفعـل بـرا  یبالقوّه تقلیو فطریالھیانسان از استعدادھایبرخوردار

را ییامدھایدانسته و پیگر، انسان را در حالت بالفعل برخوردار از کرامت ذاتیدیاستند. پارهین
ھـر کـدام از   یامـدھا یل و پیـ ، دالیقائلنـد. مبـان  یو حقـوق یدر مباحث فقھیکرامت ویبرا

یھادگاهین دیتوان از بیا میست؟ آیچیدر حقوق اسالمیرش کرامت ذاتیدگاه پذینظرات ود
ھـا  ن پرسـش یھا به اا پاسخیافتن پاسخ ین نوشتار ید؟ چگونه؟ دغدغه ایرا برگزیکیمختلف، 

است.  

کرامتیستیچ
داشـته  یدش شرافت و بزرگخویرا که در جایزیدارد و ھر چیعامیواژه کرامت، معنا

ت، ارزش، درجـه، عـزّت،   یـ ثی) حرمت، ح۷۰۷، یند. (راغب اصفھانیگویکرامت میباشد دارا
) ۱۱/۱۶۷۰اند. (دھخدا، ان شدهیکرامت بیلغویمعنایبرای، ھمگیت و بزرگواریانسان

یا اکتسـاب یـ یو ارزشـ ی، کرامت به دو قسم ذاتـ یم بندیک تقسی، در یبه لحاظ اصطالح
ـ   یاز ایف متعددیم شده است و تعاریقست یتـ یثیحین دو نوع کرامت شده اسـت. کرامـت ذات

1. Human dignity.
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از آن برخوردارند و رنـگ،  ییگونه استثناچیھیھا به صرف انسان بودن، بانسانیاست که تمام

ف یث شـر ینـدارد. حـد  یو... در آن دخـالت یـ اجتماعیاسیت سیت، وضعیش، جنسینژاد، گو
ـ « ه أَنفَعُھُـم لَھُـم؛ ھمـۀ مـردم دودمـان خداونـد ھسـتند و        یـ الُ اهللا وَ أَحَـبُّھُم إِلَ یـ م عِأَلخَلقُ کُلُّھُ

(نھـج البالغـه،   » دودمان خداوند اسـت یھا بران آنیترھا نزد خداوند، سودمندن آنیترمحبوب
ن نوع از کرامت در بند الف از مادّۀ ششـم و و در  ین نوع کرامت است. ای)، ناظر به ھم۵۳نامه 

د، یـ ب گردیدر قـاھره تصـو  یقمر۱۴۱۱که در یه حقوق بشر اسالمیند ب از مادۀ نھم اعالمب
بشـر بـوده و قواعـد    یحقـوق فطـر  یدر واقع، مبنای) کرامت ذات۷۰، یذکر شده است. (عباد

ق عقل انسان، کشف و اسـتنباط  یعت انسان نشأت گرفته و از طری، از فطرت و طبیحقوق فطر
ش بـه  یاست که که انسان با تالش و کوشش خـو یمربوط به اموریکتسابگردد امّا کرامت ایم

کنند:  ین میین تبیکرامت چنیاصطالحیمعنای) عالمۀ جعفر۲۷۹، یآورد. (جعفریدست م
ار خـود بـه جھـت    یـ کـه بـا اخت  یھا مـادام است که ھمۀ انسانیعیطبیتیثی، حیکرامت ذات
ف ین صـفت شـر  یـ ان آن را سـلب نکننـد، از ا  گریشتن و دیت بر خویانت و جنایارتکاب به خ

و یمثبت در وجـود آدمـ  یروھایھا و ناز به کار انداختن استعدادیبرخوردارند و کرامت ارزش
ن کرامـت  یانسان به ھمـ ییو غاییشود و البته ارزش نھایمیر رشد و کمال ناشیتکاپو در مس

) ۲۷۹، یاست. (جعفریاکتساب
و نفخـۀ  یاز روح انسانیوانیو نفس حیات نباتیعالوه بر ح، انسان یبر اساس کرامت ذات

چ موجـود  یاست که بـه ھـ  یاز روح انسانیم او به جھت برخورداریمند است و تکربھرهیالھ
، شور و شعور ییو تواناییعالمه و عامله، داناین روح، منشاء قوایداده نشده است و ایگرید

و معرفت و حرکـت مسـؤالنه   ینسان است و نعمت آگاھ، ارادۀ آزاد، و حق انتخاب در ایانسان
زد. انسان بـه خـاطر داشـتن    یخین روح برمیف از ایل و انجام تکالیانسان در جھت کسب فضا

ن یتـر که بـزرگ یشناختویعلمیت باالیاست، از ظرفیقت، نفخۀ الھیکه در حقیروح انسان
د: یـ فرمایمـ یی. عالّمـه طباطبـا  ده استیالوجود است، برخوردار گردک ممکنییت علمیظرف

ک را از بـد و  یم انسان به نعمت عقل است که تنھا به انسان عطا شده است و او با عقل نیتکر«
ر موجـودات  یمانند نطق، خط و تسلّط و تسخیگریدھد و مسائل دیص میر را از شرّ تشخیخ
گـر  یکـه بـه د  ییھاز نعمتن است که ایل انسان به ایشود و تفضیگر بر عقل انسان متفرع مید

)  ۱۳/۱۵۶، ییدارد. (طباطبایشتریموجودات داده شده، سھم ب
قـت انسـان جلـوه   یان شده است که: حقیکرامت بیاصطالحین در جھت فھم معنایھمچن
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ن بـه  یـ ز به تبـع حـق (بـالعرض) دارد و ا   یکه حق بالذات دارد، او نیتام حق است و ھر کمال

حـق اسـت و بـه    یتمـام نمـا  نـه یقت انسـان آئ یدارد... حقیان میبانسان رایکرامت ذاتیخوب
قـت  ین حقیـ د خودش را به انـدازه تـوان بـه ا   یباین اوست و ھر انسانیفه و جانشیخلیدرست
قل دھد که آن ینه جانش را چنان صیبخشد و آئیتعالینین جانشیک کند و خودش را به اینزد

)  ۲۴-۲۳، یزاده آمل(حسنند. یھا و کماالت را در خود ببیبائیز

مختلف به کرامت انسانيکردهایرو
ک یـ ز سـاخت.  یکـرد عمـده را در مـورد کرامـت از ھـم متمـا      یتوان سه رویمیطور کلّبه

او به دولت یاست که بر اساس آن، ارزش انسان در وابستگیستیشۀ فاشیبر اندیکرد، مبتنیرو
یریـ گمیانسـان تصـم  یت به مـرگ و زنـدگ  است که نسبیاست و فرد انسان در خدمت دولت

را بـه افـراد   یعمـوم یھاین دولت است که با اقتدار حاکمانۀ خود آزادیقت، ایکند. در حقیم
برخـوردار  یگونه کرامت ذاتچیشه، انسان از ھین اندی) بر اساس ا۱۴۸، یده است. (ھاشمیبخش

خـود،  یھـد. انسـان بـه خـود    دین دولت ھست که کرامت را به انسان میقت اینبوده و در حق
ھـا را از افـراد   یآزادیتوانـد بـه راحتـ   ین رو، دولت میندارد و از ایگونه اصالت و ارزشچیھ

ن نگـاه  ین نگرش قرار داد. ایل ایرا ذیعیتوان تمام منکران حقوق طبیک معنا میسلب کند. به 
، حقـوق  یحقوق واقعشود که معتقدند تنھایده میدیحقوقیھاستیتویبه طور خاص در پوز

وضـع  ییو قضـا یپارلمان، مقامات حقوقیعنییھستند که توسّط کنشگران حقوقیاموضوعه
گردند. ین مییتعینان برآنند که ھمۀ حقوق تحت نظارت حکومت و مقامات دولتیشده باشد. ا

ت. ن موضوعه اسیت تمام قوانی، مشروعیکردین رویچنیو منطقیعیطبجهی) نت۱۴۴شستاک، (
افـراد  یوحقوق اساسیھایر با حقوق و آزادیو مغایرانسانین، ظالمانه، غین قوانیھرچند که ا

باشد.  
است، و بـر اسـاس آن، انسـان از    ینیر دیو غیستینگرش اومانیبر نوعیکرد دوم مبتنیرو

ک امـر  یـ ن کرامت، در انسان یکرامت، حرمت و ارزش است. ایآن جھت که انسان است دارا
رنـد و  یاند تا سرنوشت خـود را خـود بـه دسـت گ    ده شدهیھا آزاد آفراست چرا که انسانیذات

بـه منشـأ کرامـت انسـان و عوامـل      یگونه توجھچین نگاه، ھیش باشند. در ایمسئول اعمال خو
شـود. در  یدارند، نمیقت انسان نقش اساسیاز جمله خداوند، که در شکل دادن به حقیماورائ

کـرد سـکوالر، برخـوردار    یکرامـت انسـان در رو  ین، محور عالَم است. مبناقت، خودِ انسایحق
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باشـد.  یارده مـ یتفکّر، قدرت انتخاب، آزادییخاص از جمله توانایھاییبودن انسان از توانا

ه یـ )، اعالم۱۹۴۵مربوط به حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متّحد (یالمللنیاز اسناد بیاریبس
ن یـ )، بر اساس ا۱۹۶۶(یاسیو سیحقوق مدنین المللیثاق بی)، و م۱۹۴۸حقوق بشر (یجھان

، ینـ یش امـام خم یاند. (مجموعـه آثـار ھمـا   ب شدهیم و تصویتنظینوع نگرش به کرامت انسان
۶/۱۷۵  (

ل یاست که در متون اصـ یسنّتینیو دیکرد اسالمیکرد سوم که مورد توجه ماست، رویرو
کـرد، نگـرش   ین رویخورد. منظور از ایمسلمان به چشم مشمندانیشۀ غالب اندیو اندیاسالم

اسـت کـه بـر    یان سـنّت یگراز نگرش اسالمیف قرآن و نیات شریاز جمله آیل اسالمیمتون اص
یھـا فـرض شیو پـ یک و بـر اسـاس مبـان   یکالسـ ید و در چارچوب ضوابط فقھیتوحیمبنا

ـ   ی، ابتناء یخاصیشناختو انسانی، فلسفیکالم ن آن یـی بـه تب یشـتر یل بیا تفصـ افتـه اسـت و ب
شود.  یپرداخته م

به کرامت انسانیکرد اسالمیرو
که عنوان انسان بـر  یتوان گفت که انسان، مادامیف قرآن، میات شریاز آیبرخیبه مقتضا

وجـود انسـان   برخوردار است. چند وجه دربـاره یحرمت و کرامت ذاتیاو صدق کند، از نوع
ن امر سبب شرافت نوع انسان بـر  یگر موجودات مطرح نشده و خود ایدمطرح است که درباره

است. خداوند پس یانسان از روح الھیاز آن وجوه، برخورداریکیباشد. یگر موجودات مید
د و آن را بـه خـود منسـوب کـرد و     یدر آن دمیمیعظ» روح«د، از یاز آنکه انسان را از گِل آفر

از یدیـ نشئة جد«)، به دن روحین مرحله (دمیگر از ایدیاهی) در آ۲۹د (حجر: ینام» روح خدا«
کنـد (مومنـون:   یش مـ یت خلقت آن، خود را سـتا یکند که خداوند به جھت اھمیر میتعب« خلق
۱۴.(

است کـه بـر اسـاس آن، نـوعِ انسـان از      یگر وجوھیاز د، یفة اللھیاز مقام خلیبرخوردار
فه، خداوند ھنگام خلق نوعِ انسان، یۀ شرین آیدر ا) ۳۰کرامت و شرافت برخوردار است (بقره: 

یاز نفخـۀ الھـ  یف را فرموده است که نشان شرافت و کرامت نوعِ انسـان و ناشـ  یان شرین بیا
نکه، خداونـد انسـان را بـه    یکسان موجود است. عالوه بر اییاھا به گونهاست و در ھمۀ انسان
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ن صورت یتری... و عالینۀ اسماء الھینوان آدر واقع ذات انسان به ع«و ١دهیش آفریصورت خو

یانسـان موجـود  «ن یشـۀ صـدرالمتالّھ  ی) در اند۱۵۲-۱۵۱، ی(ابن عرب». ت حق استیھویبرا
از نظر قـرآن  «د: یگویمی) و استاد مطھر۱/۴۰۶(مالصدرا، » دار است.و فطرتی، ملکوتیملک

و یمه ملکـوت ین، نیاو در زمنیفه و جانشیده از طرف خداوند، خلیاست برگزیانسان موجود
شـتن و جھـان،...   یخود آشنا، آزاد، مستقل، امانتدارِ خدا و مسـئول خو یفطرتی، دارایمه مادین

)  ۲/۲۷۲، ی(مطھر» اش نامحدود استیو عملیت علمیظرف
را دارد که خـوب و بـد را   یین تواناینکه انسان ذاتاً ایتعقّل و ایرویانسان از نیبرخوردار

ییز مبنـا یـ ند، نیسته و خوب را برگزیاراده و انتخاب خود، اعمال شایرویاده و با نص دیتشخ
ۀ یـ ر آین، در تفسـ یاز مفسّـر یاست. برخـ یشرافت ذاتیوجود انسان از نوعیبرخورداریبرا
ز ییـ خداوند به واسطۀ قوّۀ تعقّـل، قـدرت تم  «اند که د کردهین امر تاکیبر ا» ولقد کرّمنا...«فۀ یشر

)  ۱۵۲، یحی(طر». ده استیا و آخرت، به انسان کرامت بخشیر دنیاطل و تدبحق از ب
ونس: ی؛ ۳۰؛ بقره: ۱۶۵؛ انعام: ۳۹ن بودن (فاطر: یزمین خداوند در روی، جانشیبه طور کلّ

موھبت عقل و... ھمه و ھمـه  ی) اعطا۶۱؛ اسراء: ۱۱)، مسجود مالئکه بودن (اعراف: ۷۳و ۱۴
ک یـ در داشـتن  یھا وجـود دارد. تسـاو  ن تمام انسانیدارد که در بانسانینشان از کرامت ذات

۱۱۹و ۱۱۸ات یـ سـورۀ روم اسـت. آ  ۴۰ۀ یـ ز آیسورۀ الرحمن و نییات ابتدایخالق، موضوع آ
پردازد، علّت خلقت را رحمـت  یان میآدمیدتینکه به تفاوت و اختالف عقیسورۀ ھود، بعد از ا

در یۀ سورۀ نساء به تسـاو ین آیاست. اوّلیھا مساوانسانمهان ھیداند که در میخداوند متامّه
خلقـت کـه   یھا در مـادّه اصـل  ھمان نفس واحده است، اشاره دارد. ھمۀ انسانمنشأ خلقت که

نکـه  ی) عـالوه بـر ا  ۲۶انـد. (حجـر:   ده شـده یـ ک مـاده آفر یاز یاند و ھمگیخاک است، مساو
ھا ھمه نی) و ا۹-۷اند. (سجده: یبا ھم مساویلھخلقت و اخذ روح ایر تحوّلیھا در سانسان

شرافت اسـت کـه حـداقل    ینشان از آن است که انسان، به نفس انسان بودن، برخوردار از نوع
کند.  یاو اثبات میرا برایحقوق انسان

ن یـ د ایـ بایھا و ھمۀ افراد انسانانسان است و ھمۀ انسانین نوع شرافت و حرمت، ذاتیا
ن حـق برخـوردار   یـ نکـه خـود را از ا  یک حق، شناخته و ضمن ایت را به عنوان یثیکرامت و ح

هسـتید؛ مقـدس همگـی شما«هاي سایر ادیان آسمانی نیز، برخوردار بودن انسان از وجهۀ الهی مورد اکید واقع شده است.. حتی در آموزه1
مـاده ونـر راایشـان . آفریـد خـدا بصـورت رااو. آفریدخودبصورتراآدمخدا«؛ )2: 19الویان،(.»...مقدسمشما،پروردگارعنوانبهمن

)27آیهاول،فصلپیدایش،( ».آفرید
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ت یاز عناین نوع کرامت، حاکیاز ایز بدانند. برخورداریدانند، خود را در برابر آن، مکلّف نیم
ندارد. انسان چه بخواھد و چـه نخواھـد،   یار انسان ربطیاست و به اختیژه پروردگار به آدمیو

ییھـا و اسـتعدادھا  رویـ از نیعنـ یحداقل به صورت بـالقوّه؛ برخـوردار اسـت،    ن کرامت،یاز ا
سازد. یکمال قادر میبرخوردار است که او را بر حرکت به سو

از یاریم و بـر بسـ  یا مسـلط کـرد  یم و آنان را بر صحرا و دریدیآدم را کرامت بخشیما بن«
) ۷۰(اسراء: ». میدادیش برتریمخلوقات خو

، از مقام کرامت انسـان، حراسـت نمـوده و بـه     یان احکام مختلف اخالقیال با بخداوند متع
یھا عملـ گر انسانیدھد که مبادا برخالف شأن و کرامت خود و دیز دستور میش نیبندگان خو

) ۲۳؛ اسـراء:  ۱۵۱؛ انعـام:  ۸۳؛ بقره: ۳۶؛ نساء: ۹۰(نحل: یکوکاریانجام دھند. امر به احسان و ن
ۀ یـ مجازات کـردن؛ ما یا شر آنان را با شر کمتریکردن یتالفیشتریر بیبه خگران را یر دیو خ

، ییدر سـطح اجتمـاع اسـت (طباطبـا    یت عمـوم یـ ن امنیاصالح جامعه و گردش ثروت و تـام 
ز از یـ ه شده است. اجتناب از تکبّر و پرھیھا توصاست که به آنی) و... از جمله موارد۱۲/۳۳۰
) ۱مـان (مائـده:   یبـه عھـد و پ  ی) لزوم وفـا ۳۷؛ اسراء: ۳۶(نساء: ر مردم در احوال و اقوال یتحق
ز، از جملـه  یـ ) ن۴۵؛ مائده: ۲۲۹گران (بقره: یو تجاوز به حقوق دیجستن از ستم و تعدیدور

باشد و تمـام  یذات انسان میبر شرافت عمومیم است که مبتنیخداوند در قرآن کریھافرمان
شود.  یاعتقاد و طرز نگرش را شامل منژاد، جنس،ھا با ھر رنگ، انسان

د یـ گر تاکیکـد ینوع بشـر بـا   یاز قرآن بر تساویات متعددی، آین حرمت ذاتیایبه اقتضا
انسـان،  یو کرامـت ذاتـ  ین، الزمه ارزشـمند ی) ھمچن۳۴۳، ی؛ جعفر۸۴، یکرده است. (آشور

انـد آن را  توینمـ یچ کسـ یھاست که ھھمه انسانیت و حقوق خاص برایان، شخصیتحفظ ک
و رنـگ پوسـت   یو نـژاد ییایـ ن کرامت به گروه، قشـر، مـذھب و منطقـه جغراف   یسلب کند. ا

یازھـا ین نیت خاطر و تـأم یت، عدالت، رضایشود امنیھا ماختصاص ندارد و شامل ھمه انسان
ین امور در فرھنـگ اسـالم  یش از لوازم حفظ کرامت انسان است. ایو آسایو اقتصادیشتیمع

دن به مقصود است. یرسیبرایو برطرف کردن موانع داخلیو تعالمقدمه رشد 
، قائـل بـه   یکـرد اسـالم  یشـمندان در رو یاز اندیز الزم است که برخـ ین نکته نیتوجّه به ا

داننـد. از  یف میشریستند؛ ھرچند که بالقوّه، انسان را گوھریانسان نیبالفعل برایکرامت ذات
ار یـ رد. معیـ گیاست که منشا کرامت بالفعل انسان قرار میمعنویمان و آزادیده، اینظر آنان عق

زان کسـب  یـ ت انسان متوقّـف بـر م  ین بزرگواران، تقوا است و مقام و موقعیدر نگرش ایاساس
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آنـان  یمـان یو اینیگاه دیھا به جاانسانین رو حقوق واقعیاست و از ایل و کماالت الھیفضا
نه معتقد است که: خداونـد سـبحان   ین زمی، در ایجعفر) عالمه۴۱۳/ ۴۱، یگردد. (نجفیباز م

نکـه انسـان در ھمـۀ    ینۀ ارزش و کرامت را در وجود انسان به وجود آورده است... نه ایفقط زم
و یدر صـدد ھواپرسـت  یباشد. لذا اگـر انسـان  یشرف و کرامت ذاتیط دارایھا و شراتیموقع

د بکـار  یشده است را در جھت اھداف پلکه در وجودش نھادهیید و استدادھایبرآیخودکامگ
د یگران بوده بایدیات و آزادیندارد بلکه بدان جھت که مخل حیرد نه فقط حق کرامت ذاتیگ

) ۲۷۹، یمواخذه شود. (جعفر
ده شـده اسـت،   یبرآنند که: کرامتی کـه بـه انسـان بخشـ    یشمندان اسالمیگر از اندیدیبرخ
شود، در گرو ند. شرافتی که موجب افتخار مییافریتخار بھا افست که براى ھمه انسانیکرامتی ن

ھـاى خداونـد در جھـت کمـال     که چگونـه از نعمـت  نیارى انسان است و ایاَعمال و رفتار اخت
اندازد گردند و ھمانند مارى که پوست میش دور مییاى از کرامت خود. عدهیانسانی سود جو

گردند و بنـده  ن عده، از بندگی خدا خارج میی. اافتندش دور مییز از پوسته کرامت خوینان نیا
) ۲۵۵-۲۵۴، یزدیشوند (مصباح طان مییش

یھـا انسـان یقائل است ولیانسان، حرمت و کرامت ذاتیم برایدرست است که قرآن کر
ـ  یبد را ھم در حد ح یاسـت کـه خـو   ی، تـا وقتـ  یوان تنزّل داده است.. کرامت و حرمـت ذات

) ۲۸۵، یزدیوجود داشته باشد. (مصباح یت و شرافت انسانیانسان
اند، امّا با ھا از کرامت برخوردار بودهاز انسانیشمندان، گرچه برخین اندیان ایبا توجّه به ب

ن کرامت را در مرحلۀ بالقوّه متوقّـف نمـوده و خـود را از ھـر گونـه حرمـت و       یار خود، ایاخت
یھـا تیار خود، کرامت بالقوّه و ظرفین با اختگر، آنایان دیاند. به بشرافت بالفعل محروم ساخته

ـ اند. بـه تعب ت نرساندهیده گرفته و به فعلیخود را نادیوجود ، کرامـت  یآملـ یجـواد یر آقـا ی
شناس، نین آن است که انسان، دیگنجد. قلمرو دین میدر قرآن آن است که در قلمرو دیانسان

یھـو یاسـت. اگـر شخصـ   ینینش او، دش ومیدار باشد. معرفت، گرانین دیباور و ھمچننید
شـود.  یخدا نبود (کرمنا) شامل او نمـ فهیخلیست؛ وقتیفه اهللا نین خلیمدار بود، نه خدامحور ا

ر سـه  یبا تصویان خالفت الھیشان در بیز ای) و ن۴، فلسفه حقوق بشر در اسالم، یآملی(جواد
ا یانبھمهیعنیدانند یح میرا صحیتنھا خالفت نوعیو جمعیو نوعیوجه از خالفت شخص

یوحدت نوعیدارای، ھمگیوجودنحوههیسبحان ھستند و بر پایفه خدایخدا خلیایو اول
را ی، خالفـت الھـ  یقـت نـوع  یک حقیـ نش یتوان گفت که در سراسر آفـر ین رو میھستند؛ ازا
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مرتبـه کنـد و بـه   یظھور می، شخصیدر ھر عصریقت واحد نوعین حقیدار است و از اعھده
)  ۱۷۶رسد. (ھمان، یسبحان میخداینیجانش

خـود را از  یقـ یمصـداق حق یتِ ویکنـد، انسـان  یعمل نمیاللھفهیخلیاکه به مقتضیکس
را ھمـۀ  یـ سـت؛ ز یمطـرح ن یویھـم مطـرح بـرا   یآن کرامت و شرافتیدھد و در پیدست م
ز یـ شود، اصل کرامـت ن ت نیقانون خالفت رعایانسان به پاس خالفت اوست، وقتیھاکرامت

رد. یـ گین قرار میاطیم و شیف بھایتنزّل کرده و در ردیاز مقام انسانین کسیاست... چنیمنتف
) ۱۱۲ف در اسالم، ی، حق و تکلیآملی(جواد

ه یاند. وجـه تشـب  ه شدهیشعور تشبیوانات بیان و حیخبر به چھارپایم، غافالنِ بیدر قرآن کر
(ع) یپردازنـد. امـام علـ   یت که تنھا به خور و خـواب و شـھوت مـ   ن اسیان ایھا به چھارپاآن
د:  یفرمایم

که تنھـا  یوانات پرواریکالبھمیة المربوطة ھمّھا علفھا أو المرسلة شغلھا تقممھا؛ ھمانند ح«
ن طرف و آن طرف یاند و از ارھا شدهکه در چراگاهیگریوانات دیا حیشند و یاندیبه علف م
)  ۴۵البالغه، نامه (نھج». رندیگیبر میخرده علف

ار خود، بـه جھـت ارتکـاب    یکه با اختیھا، مادامھمۀ انسان«معتقد است که یعالمه جعفر
برخـوردار  یگران آن را از خود سلب نکنند، از کرامـت ذاتـ  یشتن و دیت بر خویانت و جنایخ

فـةاهللا اسـت،   یکه خلیقیانسان حق«کند: یان میز بینیمطھری) آقا۲۷۹، ی(جعفر». خواھند بود
اسـت،  یاو است و باالخره دارنـده ھمـه کمـاالت انسـان    یز برایمسجود مالئکه است، ھمه چ

گرفتـه و نـاقص   یمان، کاسـت یایمان. انسان منھایایمان است، نه انسان منھایانسان به عالوه ا
)  ۲/۲۷۳، ی(مطھر». تر است.وان پستیل و از حیز، بخیص، خونریحرین انسانیاست. چن

مـان  یاست که به سبب ایو اخالقیشمندان، تنھا انسان مؤمن الھین اندیبر اساس نگرش ا
خـود را بـه مرحلـۀ    ی، کرامت ذاتـ یو پشت کردن به شھوات ظلمانیآوردن به ذات اقدس الھ

ت نمود. یک انسان رعاید تمام حقوق او را به عنوان یت رسانده و بایفعل
ا بـه صـورت بالفعـل از    یـ ا به صورت بالقوّه و ی، انسان یمکرد اسالیدر ھر صورت، در رو

ر یـ ، کـه بـه انسـان اعطـاء شـده؛ نظ     یبرخوردار است. خالفت الھیشرافت و حرمت ذاتینوع
یت اصـل یـ و ھویقیاز شناسنامۀ حقیو جدایاعتباریست که امرینییایوکالت و وزارت دن
شـمندان  یاز اندی) در نگـرش برخـ  ۱۱۲ف در اسـالم،  یـ ، حق و تکلیآملیانسان باشد. (جواد

ـ انسـان  یعنـ یاوسـت؛  یبت انسان به خالفـت الھـ  ی، اساساً انسانیاسالم ا یـ اهللا اسـت  فـه یا خلی
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ییتوانـد مبنـا  ین امر مـ ی) ا۱۱۳ف در اسالم، ی، حق و تکلیآملی(جواد» کاالنعام بل ھم أضل«

رد، واقع شود. حال که روشن شد اد کی» کرامت انسان«توان از آن به قاعدۀ یکه میاقاعدهیبرا
ـ ا ایـ د روشن شـود کـه آ  ین مسأله بایبرخوردار است، اینوعِ انسان از کرامت ذات ن کرامـت و  ی

حرمت، از انسان قابل سلب است؟ 

یعدم امکان سلب کرامت ذات
ـ انسان، قابل زوال و سلب شدن است؟ آیا اساساً کرامت ذاتیآ اسـت،  » یذاتـ «کـه  یا امـر ی

ز از یـ ن حرمـت و شـرافت ن  یـ ست، ایقابل سلب نیب شود؟ از آنجا که امر ذاتممکن است سل
یرا از شـئ یقـت اوسـت و اگـر امـر ذاتـ     یت و حقیـ ست؛ چرا که جزء ھویانسان قابل سلب ن

کـه  ین اساس، انسـان یم. بر ھمیار دادهییت آن را تغیقت آن را گرفته و ھویم در واقع، حقیریبگ
سـت و احکـام   یگـر انسـان ن  یقت دیو سلب شده باشد، در حقاز فطرت و وجود ایکرامتِ ناش

بـاب  یانسـان از نـوع ذاتـ   یبـودن کرامـت بـرا   یگر، ذاتـ یان دیشود. به بیبر او بار نمیانسان
ف یـ ، محمـول در تعر »داردیانسـان کرامـت ذاتـ   «شـود  یکه گفته میبوده و ھنگامیساغوجیا

ت یاست که تصوّر انسانیزیچیعنیشود؛یموضوع اخذ شده و از مقوّمات موضوع محسوب م
ان شـد، کرامـت   یـ نکه، ھمانگونه که در بخـش قبـل ب  یست. عالوه بر ایانسان، بدون آن ممکن ن

اراده و یتعقّل و تفکّر، آزادیروی، نیانسان، از برخوردار بودن انسان از وجھه و نفخۀ الھیذات
سـت تـا   ینیعارضـ یداشته و امرشه یانسان ریقت وجودیشود که در حقیمیار و... ناشیاخت

سـت کـه   ینیزیـ از آن، چیانسان، و حقوق ناشـ یبتوان آن را از انسان سلب نمود. کرامت ذات
گذار آن را به انسـان اعطـا   گذار را داشته باشد؛ چون قانوند از طرف قانونییت و امکان تقیقابل

ازد. ا آن را محدود سینکرده که بتواند آن را از انسان سلب نموده و 
ـ با رفتاریگونه ارتباطچیانسان، ھین اساس، کرامت ذاتیبر ا یھا و اعمال انسان ندارد و حتّ

ـ    یـ ت نیـ گران و ارتکاب جرم و جنایبه حقوق دیتعدّ از انسـان  یز، باعـث سـلب کرامـت ذات
خواھـد  یانسـان در پـ  یرا بـرا یا قراردادیو ی، الھیعیشود. بلکه تنھا مجازات خاص طبینم

مـال کـرد و سـتم و    یگـران را پا یحقـوق د یسـت کـه اگـر فـرد    ین نیگر، چنیان دیبه بداشت.
ت جامعه را به خطر انداخت، اساساً کرامت از او سلب شود؛ بلکه کرامـت  یکرد و امنیزیخونر

ییھاگران سلب نموده و ظلمیکه از دیاست و او تنھا در برابر حقوقیاو در حد خود باقیذات
فۀ قـرآن، آنـان را کـه از    یۀ شـر یـ ن رو، آید مجازات شود. از ایداشته است، باگران روایکه به د
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کـه مرتکـب   یجرمـ کنـد بـه انـدازه   یان مـ یـ کنند، ظالم دانسته است و بیتجاوز میحدود الھ

البتـه  ) و ۲۲۹(بقـره:  » وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولئِكَ ھُمُ الظّالِمُونَ«د مجازات شوند؛ یاند، باشده
ھـا انجـام   توان با آنیرا میستند و ھر نوع رفتاری، اساساً انسان نین افرادینفرموده است که چن

از یریـ گشیپـ یبرایو گروھیجمعیو برخوردھایم در حوزه مسائل اجتماعیداد. قرآن کر
فَمَـنِ  «رد؛ د برخـورد کـ  یـ شود، بایکه تجاوز میاھمان اندازهکند که بهید میھم باز تأکیامننا

دھـد کـه   یوه نشـان مـ  ین شـ ی). ا۱۹۴(بقره: » اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
ت حقـوق  یـ در رعایادیـ ت زیـ در مجازات، مسئله کرامـت انسـان، اھم  ییگراافزون بر عدالت

، دارد. یا قراردادییعن شدۀ شریین تعیھا به قوانمجرمان و محدود شدن مجازات آن
یبـا اعمـال و رفتارھـا   یانسـان، ارتبـاط  یدھـد کرامـت ذاتـ   یکه نشان میھالیاز دلیکی
ه یـ ن آیـ سـورۀ بقـره اسـت. در ا   ۳۰ۀ ین خداوند و مالئکه در آیبیست او ندارد، گفتگویناشا

ن، یزمیون خداوند در رینش انسان به عنوان جانشیکه مالئکه به خداوند در مورد آفریھنگام
ل یـ ن دلیـ کنند، خداوند به ایل خود اقامه میرا به عنوان دلیزیکنند و فساد و خونریاعتراض م

انگرآن است که ین پاسخ، بیا». دیدانیدانم که شما نمیمیزیمن چ«د: یفرماینداشته و میتوجھ
قت یود. در حقشیسلب نمیزیر فساد و خونرینظی، با افعالیو خالفت الھینیجانشیمقام ذات

ۀ فوق، آنچه به جھت ارتکاب یک قائل شد، چرا که در آین ذات انسان و رفتار انسان تفکید بیبا
است یست، بلکه رفتار و فعلیدر معرض سرزنش قرار گرفته، وجود انسان نیزیفساد و خونر
ـ زند و فعل انسان از ذات او جداسـت. (ابـن  یکه از او سر م ن یـ کـه ا ی) در صـورت ۱۶۸، یعرب

ـ یھا فاقد کرامت ذاتانسانیرد، ممکن است برخیک صورت نگیتفک شـوند کـه موجـب    یتلقّ
خواھـد  یرا در پیاجتماعیاسی، سیمختلف حقوقیھاھا در عرصهان انسانیمیض طبقاتیتبع

از گناھـان  یاو، حرمت برخیک نکردن ذات انسان از اعمال و رفتارھایداشت. در صورت تفک
ت یھا نسـبت بـه مومنـان معصـ    ارتکاب آنیعنیمت و... مطلق نخواھد بود؛ بت، تھیاز جمله غ

ن نگـرش،  یـ ز و مباح شمرده خواھد شد. بـر اسـاس ا  ینسبت به کفّار و مشرکان جایاست، ول
) ۲۸۱/ ۱، ی؛ خوئ۴۱۳/ ۴۱، یقت فاقد حق احترام ھستند. (نجفیرمومنان در حقیغ

و یھـا از حقـوق فطـر   ه، تمـام انسـان  ن است کـ یایعدم امکان سلب کرامت ذاتیاقتضا
ک سو حـق  یھا، از انسانیبرایان بھتر، کرامت ذاتیبرخوردارند. به بیمساویابه گونهیعیطب

ن معناسـت کـه   یـ شود. کرامت انسان به عنوان حـق، بـه ا  یف محسوب میگر تکلیدیو از سو
او ین حق بـرا یایفایاگران در جھتیاست و دیاستقالل ذاتیمختار و دارایانسان، موجود
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ین معناسـت کـه ھـر انسـان    یف به ایگر، کرامت انسان به عنوان تکلیمکلّف ھستند. از طرف د

تعقّل و تفکّـر عمـل   یروینیریکارگمکلّف است عزّت نفس خود را حفظ کرده و بر اساس به
افراد و جامعـه  را متوجه یشود و به دنبال خود حقوقیھا م، شامل ھمه انسانیکند. کرامت ذات

ت و کرامـت  یـ ثیکنـد و حفـظ ح  یان مـ یبه صراحت بیگرین نکته را قرآن با زبان دیکند. ایم
ھـا  ت ھمه انسانیثیکند، بلکه نسبت به حفظ آبرو و حیانسان را منحصر به مسلمان و مؤمن نم

ذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوکُمْ فِـي     لَا یَنْھَاکُمُ اللَّهُ عَنِ «دارد که: یان میکند و بید میرمسلمانان تأکیغیحت الـَّ
خـدا شـما   الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ؛ 

د دارنـ یاند باز نمـ رون نکردهیارتان بیده و شما را از دین با شما نجنگیکه در کار دیرا از کسان
(ممتحنـه:  » دارد.یرا خدا دادگران را دوست مید، زیشان عدالت و زید و با ایکنیکیکه با آنان ن

۷(
کـردن، بـا عـدالت    یکـ یاز شرافت و حرمـت، ن یار برخورداریفه، معیۀ شرین آیبر اساس ا

کـه  یست، بلکه ھر انسانیا اھل کتاب بودن و... نیبرخورد کردن، مسلمان بودن، موحد بودن و 
رون نکند، بـه نفـسِ   یارشان بیھا را از شھر و دجاد نکند و آنیمسلمانان نجنگند و مزاحمت ابا

کرده و در باب او عدالت یکیانسان بودن، برخوردار از کرامت بوده و مسلمانان موظّفند به او ن
ا محـدود کنـد،   یـ کنـد  ین کالم را نفیکه ایه از محکمات قرآن است و ھر سخنین آیورزند. ا

ات کرامت انسان است.  یه، مساوق و معاضد با آین آیشود، چرا که ایمیارض قرآن تلقمع
ـ بـا عق یگونـه ارتبـاط  چیر قابل انفکاک بوده و ھی، از وجود انسان غیکرامت ذات نـژاد،  ده،ی
شود یز از انسان سلب نمیت نیبا ارتکاب جرم و جنایل ندارد و حتین قبیاز ایمذھب و امور

ن ذات مکلّـف و  ید بیگر بایان دیم. به بیک قائل شوین ذات انسان و رفتار او تفکیبدیچرا که با
؛ ۱۲فه (محمّـد:  یات شـر یـ ن اسـاس، مفـاد آن دسـته از آ   یم. بر ایک قائل شویعمل مکلّف تفک

تـر  وان ھـم پسـت  یـ تعقّـل از ح یرویـ ) که انسان را به جھت اسـتفاده نکـردن از ن  ۱۷۹اعراف: 
ن یـ ن اسـت کـه ا  یانگر ایست؛ بلکه بیانسان نیل شدن وصف کرامت ذاتیزایداند، به معنایم
تـر نرفتـه و در خـور و خـواب و     فـرا یوانیو حیات نباتیند تکامل، از حیھا در فرال انسانیقب

خبرند. یبیات انسانیشھوت مشغول و از ح

یکرامت ذاتیحقوقيامدهایپ
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ن اسـالم،  یدر دیفریاست که مقررات کنید، ایآیعت به دست میآنچه از مطالعه منابع شر

ر، یـ نظیمتعـال یمیز بر مفـاھ یش از ھر چیداشته است؛ سنت به تبع قرآن، بیو تبعیجنبه ثانو
کرامت نوع بشر و محـو وجـوه   یایه کرده و به احی، اخالق، عدل، احسان و... تکید، تقویتوح

ن و توسـعه  یتـدو یبـرا یلیتمـا ، یپرداخته است. در سنت نبـو یاز افراد و طبقات اجتماعیامت
تسـلط بـر اوضـاع و    یبـرا یفریکیاز توسل به نھادھایوجود نداشته و نشانیفریمقررات ک

و یاخالقـ یھـا ت آموزهیشان از راه تقویوجود ندارد. و ایاسیقدرت سین بقایت و تضمیتثب
ان و حفظ نظم و شھروندیدر صدد کنترل رفتار اجتماعیوجدانیھاو بازدارندهینیدیباورھا

ھـود  یین آسـمان یسه با دیدر سنت، در مقایفریت استفاده از ابزار کیت بوده است. محدودیامن
ر یو سـا ی، پـنج فرمـان بـه طـور مطـابق     یز است؛ از ده فرمان نازل بر موسـ یز اعجاب بر انگین

)  ۲۸۲، یمانیدارد (سلیفریام کی، پیھا به شکل تضمنفرمان
مسـلمان  «یاز احکـام، بـه جـا   یتوان حداقل در بخشیم» االنسانمیتکر«بر اساس قاعده 

است که در مراجعه به آراء فقھاء، کمتـر  ین در حالیفرد را مبنا قرار داد. ا» انسان بودن«، »بودن
ن یتـر د مھـم یک اصل، مبنا قرار گرفته باشـد. شـا  یم انسان به عنوان یم که تکرینیبیرا میمورد
وجود دارد و در ظـاھر  یباشد که در احکام فقھییھان قاعده، نقضیارش یفقھاء از پذینگران

تـوان اصـل   یمند کردن مـوارد نقـض، مـ   که با قاعدهیست در حالینیقابل جمع با کرامت ذات
چـون  یراتش را در فقه و حقوق شاھد بـود. البتـه کسـان   یرا ثابت نگه داشت و تاثیکرامت ذات

اند. مان پرداختهیاز ان و اثبات حقوق قبل ییبه تبیمطھر
راتی. حدود و تعز۱
است. در فقـه  یفری، مباحث حقوق ک»م االنسانیتکر«ر از قاعده یرپذیتأثیھااز حوزهیکی
؛ یریـ و مجـازات تعز یجرائم دو صورت مجـازات وجـود دارد: مجـازات حـد    یبرایاسالم

، ید ثـان یشـده (شـھ  ان یـ ت آن در شـرع ب یفیزان و کیاست که نوع و می، مجازاتیمجازات حد
ھـا  گونه مجـازات نیان شده است. ایب۲۰۳تا ۶۳در ماده ی) و در قانون مجازات اسالم۱۴/۳۲۵
دان داشـته و کمتـر دسـتخوش    ه و حقـوق یدخل و تصرف و اظھار نظر فقیبرایت کمتریقابل
، ینجفن نشده، (یاست که مقدار آن در شرع معییھا، مجازاتیریتعزیھارند. اما مجازاتییتغ

یاجماع شده است. (جبلیر است که بر آن ادعایتعزیرکن اصل» مقدر نبودن«ن ی) و ا۴۱/۲۵۴
تواند با در نظر یمیه معتقدند که قاضیھان امامیز ھمانند فقیھان اھل سنت نی) فق۴/۱۷۴، یعامل

، یریـ ن و اجـرا کننـد (الجز  یر را معـ یـ فـر تعز یک» مقدار تحمـل مجـرم  «و » زان جرمیم«گرفتن 
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ان ذکـر شـده اسـت (قـانون مجـازات،      یـ ن بیـ ه ایز شـب ینی). در قانون مجازات اسالم۵/۴۰۰۹

).  ۴۳ماده
ن و ین ھسـتند، امّـا حـدود مجـازات معـ     ینامعیفرھایرات کیف مزبور، تعزیبر اساس تعر

ر، کمتـر بـودن آن   یـ تعزیاصلیھااز شاخصیکیباشند. یمنصوص بر اساس کتاب و سنت م
د حاکم شرع است، بـر خـالف حـد. در    یدر در صالحیت تعزیفیقدار و کنسبت به حد است؛ م

کـه حـد،   یو زمان و مکان دخالت دارد، در حالیو جسمیت مجرم، وضع روحیر شخصیتعز
یامّا فلسفه اجـرا ب مجرم شرط است، ید به اصالح و تأدیر، امیتابع صدق عنوان است. در تعز

ر، حـاکم حـق عفـو دارد، بـرخالف حـدود.      یـ ر تعزن جامعه اسـت. د یادیحد دفاع از مصالح بن
بودن است. در موارد مشکوک، مجازات یستند، امّا در حدود اصل، احصائینیرات احصائیتعز

مـذکور در بـاب حـوزه    یھـا ). بـر اسـاس مشخّصـه   ۲۸۸، یشـود (عـامل  یمیجاریر حدیغ
ز یـ پرھیبرایمانع مناسبتواند یاست، میانسان مبتنیم که بر کرامت ذاتیرات، قاعده تکریتعز

خودسرانه محسوب شود.  یھاق و وضع مجازاتیاز اعمال سال
رمتناسبیمتناسب و غیریتعزیھا. مجازات۲

یھـا قرار نگرفتن در معـرض مجـازات  «شان از حق یکند که ایانسان اقتضاء میکرامت ذات
یاسب با جـرم ارتکـاب  رمتنیغیھابرخوردار شود. انسان ھمواره در معرض مجازات» نامتناسب

ده یـ ن پدیاز ایریدر جھت جلوگیز کوششیمقررات حدود در اسالم نینیبشید پیاست و شا
یان جرم و مجازات باشـد. بررسـ  یتناسب میانه افراد و برقراریو اجتناب از واکنش انتقام جو

مجازات یبایارزیبرایمیقدیارھایاز معیکیدھد که ی، نشان میفرین کیخ تحوالت قوانیتار
نکـه نـوع   یج حاصل از عمل مجرمانه بوده بـدون ا یزان خسارت وارده و نتایمتناسب، توجه به م

) در اواخـر قـرن   ۱۷زان مجازات داشته باشد (کالرکسـون،  یدر میریزه مجرم، تاثیر و انگیتقص
ز مورد توجه قرار گرفت (ھمان).یر مرتکب نیزه مجرم و نوع تقصیدوازدھم، عنصر قصد و انگ

ت انسان باشـد،  ید متناسب با انسانی، احکام باین مواردیکند در چنیم انسان حکم میقاعدۀ تکر
تناسـب  یارھـا یگـر مع یباشـد. از د ین و قابل توجّھیت، سطح سنگیھرچند سطح جرم و جنا

ار، مجازات متناسب، ین معی) است. بر اساس ایریگشی(پیده اجتماعیان جرم و مجازات، فایم
کنـد  یریشگیشتر و بھتر، از ارتکاب دوباره جرم پیجاد رعب و وحشت بیت که با ااسیمجازات

ه و اصالح مجـرم و  ین است که تنبین مالک و شاخص ای). نکته قابل توجه در ا۹۶(پرادل ژان، 
و درجـه  یت جـرم ارتکـاب  یـ کنـد کـه اھم  یموارد، آن قدر جلب توجه میادر پارهیریگشیپ
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یگر، قربانیدن به اھداف دیل و رسینیاع قرار داده و حق فرد، برار مرتکب را تحت الشعیتقص

زان خسارت وارده، قصـد و  یاست که با توجه به مین مجازات متناسب، مجازاتیشود. بنابرایم
تعـادل  یمجرم وضع شده باشد و نوعیو فرھنگیتی، تربیتیات شخصیزه مجرم و خصوصیانگ

اسـت  یبرقرار کند. در مقابل، مجازات نامتناسب، مجـازات ان حقوق فرد و اجتماع یو توازن را م
، وضـع شـده و فـرد    یو خصوصـ یعمـوم یریگشیکه تنھا با نگاه خاص به موضوع منافع و پ

ت وکرامـت او را بـه   یگر قلمداد کند و انسـان یل به اھداف دینیبرایالهیمجرم را به عنوان وس
رد.یده بگیک انسان، نادیعنوان 
یریان و وضع مجازات تعزم االنسی. تکر۳

ھـا بـا کرامـت    رت آنیرات، مغاینامتناسب در حوزه تعزیھات مجازاتیممنوعیعلت اصل
یل اثـر بازدارنـدگ  یـ شـود، بـه دل  یکه بر مجرم اعمال میزان مجازاتیانسان است، ھرگاه میدات

ن صورت از ینداشته باشد، در ایت جرم ارتکابیبا شدت و اھمیگران، ارتباطیاش بر دیعموم
استفاده شده است، حال آنکـه کرامـت   یل به ھدف مصالح عمومینیبرایمجرم به عنوان ابزار

ده یرا نادیت بودن ویکه غایشان حق داشته باشد از عملیکند که این انسان، اقتضاء میایذات
ی) ادعاھـا ۱۱۱، یدفاطمیسـ یدھـد، مصـون باشـد. (قـادر    یگرفته و او را در حد ابزار تنزل م

پدرمآبانـه و دلسـوزانه نسـبت بـه بزھکـار،      یا ادعاھـا یـ یو مصـالح اجتمـاع  یت عمومیحما
گـاه بـه   شود،ین موجب میزان مجازات باشد، چرا که ایش میافزایبرایتواند محمل مناسبینم

ت افراد مجاز شمرده شود، در یثی، کشتن، حبس کردن و ھتک آبرو و حیاستناد مصلحت عموم
د مورد توجه یم االنسان، بایتکرھستند که با توجّه به قانون قاعدهیاز امور مھمھا نیکه ایحال
ن مطلـب اسـت کـه عمـدتا     یـ انگر ایـ کشـورمان، ب یفـر ین کیقـوان یرنـد. بررسـ  یقرار گیجد

عـت  یوضـع شـده و طب  یو خصوصـ یعمومیریگشیار پین، با توجه به معیسنگیھامجازات
له یآن در نظر گرفته نشده است و از مجرم به عنوان وسـ از یزان خسارت و ضرر ناشیجرم و م

دھـد  ینشـان مـ  یفرین کیخ تحوالت قوانیاست که مطالعه تارین در حالیاستفاده شده است. ا
شکست خورده و ناکارآمد اسـت و  یاستیھا، سد مجازاتیاز جرم با تشدیریشگیاست پیکه س

کند. یه نمیله را توجین نباشد، باز ھم ھدف، وسیبر فرض که چن
زه یـ که بـا انگ یکسیقانون مبارزه با مواد مخدر، برا۴از باب نمونه مجازات اعدام در ماده 

ـ  یو نه با قصد توزیمصرف شخص لـوگرم مـواد مخـدر را وارد    یک۵ش از یع و فروش مقـدار ب
بـه  گذار، جرائم را بـا توجـه   دارد؟ ھر چند قانونیزه ویبا قصد و انگیکشور نمود، چه تناسب
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، یم کـرده، امـا در مـوارد متعـدد    ی، تقسییو خطای، شبه عمدیم عمدیزه مرتکبان، به جرایانگ

ینـدارد. بـرا  یر ھمخـوان یزه و نوع تقصـ یزان صدمه وارده و انگیشده، با مینیش بیمجازات پ
ن یت، در حـ یاز رفتن به ماموریچون، خودداریمیجرایمجازات محارب، براینیبشیمثال، پ
، ۴۲و فرار از خدمت در زمان جنـگ در  یا خودزنیین نگھبانیدر حیدن ارادیخوابا یجنگ، 

از مجرم تـا تناسـب   یشتر با استفاده ابزاریمسلح بیروھایقانون مجازات جرائم ن۶۵و۵۱، ۴۴
قـانون  ۲۱۱در مـاده  یقتل اکراھـ یقصاص براینیبشیتر است. پافته سازگاریبا جرم ارتکاب 

یکسـ ین مجازات زندان بـرا ییزه مرتکب دارد؟ تعیبا قصد و انگیه تناسب، چیمجازات اسالم
ا در یـ دارد؟ آیشـده چـه اثـر   یمبـاالت یو بـ یاطیاحتیمفرط، دچار حالت بیکه در اثر خستگ

ران، به سوابق و سن و سال متھمان ھم توجه شـده  یزورگین واعمال مجازات محارب، براییتع
ھستند کـه  ینان افرادیاز ایمتھمان ھم دقت شده است؟ برخزه ارتکات جرمیا به انگیاست؟ آ

انـد و  دهیاز تـوھم رسـ  یعمومـا بـه درجـات   ین افـراد یکنند. چنـ یاز مواد روانگردان استفاده م
ییشـان ابـا  یه مـواد مصرف یتھیاز قتل بستگان خود براینان حتیتوانند درست تعقل کنند. اینم

یبـرا یتوان گفت که مجازات قاطع بازدارنده اسـت. برخـ  یمن افراد، نیاین برایندارند. بنابرا
ن یـ ن آن نبودند، بـه ا یکه از راه مشروع قادر به تامیدرمانیھانهیا ھزییاضافیھانهین ھزیتام

باشـد، امـا حـداقل    یه کننده ارتکاب جـرم نمـ  ین موضوع، توجیاند. ھر چند اکار واداشته شده
ر گذار باشد. یھا تأثن مجازات آنییتواند در صدق عنوان جرم و تعیم

را کـه اعـدام   یق محکـوم بـه مـرگ. کسـ    یـ شتر سزاوار اصالحند تـا ال یبین افرادین چنیا
از یو روانـ ی، آثار اجتمـاع یآن ھم به صورت علنیکنند. بلکه با اعدام ویکنند، اصالح نمیم

خشـن از  یاھـره جـاد شـده و چ  یه خشونت و قساوت قلب در مردم جامعه ایجاد روحیجمله ا
ھا، در نظـر  ن دسته از مجازاتیاینیبشیرسد در پیشود. به نظر میش گذاشته میجامعه به نما

تناسب جـرم و مجـازات،   یاصلیارھایبه معیتوجھیو بیریگشیو پیگرفتن اصل سودمند
بھره جسته است.  یبه عنوان ابزاریده انگاشته و از ویانسان را نادیکرامت ذات

یت عاطفیم انسان و حفظ امنیتکر. ۴
یا با فـرد یافراد است. آیت عاطفیم االنسان، حفظ امنیاز جمله اقتضائات و آثار قاعده تکر

ا فرد مھدورالدم را که بـه مجـازات   یتوان ھرگونه برخورد کرد؟ آیکه مجرم است و متخلف، م
در بـاب  یقـرار داد؟ برخـ  ت و آزار یتوان مورد اذیحکم، میاعدام محکوم شده، قبل از اجرا

ر یبـا اسـ  یز شمرده و دستورات ائمه درباره خوشرفتاریرا جاین کاریر محکوم به قتل، چنیاس
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نداشـته، و  یگونه احتـرام و ارزشـ  چین استدالل که مشرک ھیاند با ارا حمل بر استحباب نموده

(ع) در نامـه  یمام عل) ا۲/۱۳۰، ین برود. (نجفید از بیآور است که باانین موجودات زیترپست
دن جامعه به سعادت و کرامـت بـه او سـفارش    یرسیه راھکارھایمصر، ضمن ارایبه فرمانروا

کند: یم
ارِیاً تَغْتَنِمُ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَھُمْ وَ اللُّطْفَ بِھِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْھِمْ سَبُعاً ضَ«

با مردم را پوشش یکْلَھُمْ فَإِنَّھُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ...؛ مھربانأَ
که یباشیوان شکاریش قرار ده و با ھمه دوست و مھربان باش. مبادا ھرگز، چونان حیدل خو

ـ یبـرادر د یادسـته اند؛را مردم دو دستهی؛ زیمت دانیخوردن آنان را غن گـر  یتـو، و دسـته د  ین
) ۳۵البالغه، نامه (نھج» باشند.ینش میھمانند تو در آفر

ھـا  د قرار داده است، توجه به کرامت انسـان ین عبارت مورد تأکیدر اقت آنچه امامیدر حق
ه فرمود که کرامت انسان، چهیشان به مالک اشتر توصیر مسلمان) است. ای(چه مسلمان و چه غ
با تـو چنـان برخـورد    یپاس بدار که دوست داریارمسلمان، را به گونهیمسلمان باشد و چه غ

ن (ع) پـس از ضـربت ابـن ملجـم، دسـتور داد کـه در       یرالمؤمنی) ام۳۵البالعه، نامه (نھج». شود
ث، یـ کنند. (جامع االحادیرفتاره کرده و با او خوشیاو تھیمناسب برایدوران بازداشت، غذا

در یاسـت کـه حتـ   یدر حـد یت عواطـف انسـان  یـ ). اعتنا و اھتمـام اسـالم بـه رعا   ۱۳/۱۷۹
ـ   ین وسیدھد که دشمن را به ایط جنگ، ھم اجازه نمین شرایترسخت یله مـورد شـکنجه روان

ر را به کنـار جنـازه بسـتگان او آورد، آن زن    یاسیھودیاز زنان یکیبالل، یقرار دھند؛ لذا وقت
سر و صورت خود را مجروح کرد، بالل، مورد اعتراض رسول اکـرم  ر، به شدت، ناراحت ویاس

از دل تـو زدوده شـده اسـت؟!    یا رحـم و مھربـان  ی(ص) قرار گرفت و حضرت فرمود: بالل! آ
) ۵/ ۲۱، ی(مجلس
ن سرنوشتیی. ارتداد و حق تع۵
رشیاز تعقّـل و تفکّـر و پـذ   ی، برخـوردار یانسان از کرامت ذاتیبرخورداریاز مبانیکی

ن سرنوشـت خـود را نـدارد    ییکه حق تعیش بود. انسانیمات خویاز تصمیناشیھاتیمسئول
گران یر است که دیمانند صغیگران است. ویتابع و محکوم دییادت بر خود را ندارد و گویس

ده یـ عت و فطرت به دو گونـه حـاکم و محکـوم آفر   یھا در طبرند. انسانیگیم میدرباره او تصم
ھـا و  است و فلسفه تفـاوت یکیحاکم خود است و منشأ خلقت ھمه مردم یساند. ھر کنشده

ادت و یدگار جھـان سـ  یـ ) البتـه آفر ۱۳گر است. (حجرات: یکدیییھا، تعارف و شناسااختالف
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را به خودش احاله داده اسـت و انتخـاب و   یین فرمانروایمطلق بر انسان دارد، اما اییفرمانروا

ھـا واگـذار کـرده    ق قانون به موضوعات بـه خـود انسـان   یبه تطبیرگذاق قانونیر را از طریتدب
ن یات خالفـت انسـان و وراثـت زمـ    ی)؛ آ۳۸ـ۳۷: ی، شور۱۵۹ات مشورت (آل عمران: یاست. آ

) و ۱به عھده و عقد (مائـده:  یات وفای) آ۵اء: ی، انب۵۵، نور: ۳۹، فاطر: ۳۰صالحان (بقره: یبرا
دھند که انسان حـق  یمنسبت به مردم است، نشانیعمومیھافیھا به تکلکه خطاب آنیاتیآ

ت بر سرنوشت خود را دارد. یحاکم
توان مجبور کـرد،  یرا نمیرد و کسیگیار انسان انجام مین سرنوشت با اراده و اختییحق تع

جـز  ین راھـ یـ مردم آن است که خـود بـر خـود حکـم براننـد و ا     یخالفت عمومیرا معنایز
در امـور  یھـر انسـان  یریگمیھمان طور که الزمه کرامت انسان حق تصماریانتخابات ندارد. ز

ر اداره جامعه و ی، در تدبی، مسکن، ازدواج، انتخاب شغل و... است، در حوزه اجتماعیخانوادگ
ن و یتـر و مھـم یآنان به صـورت جمعـ  یاسیو سی، اقتصادیحل مشکالت اجتماعیچگونگ

یریگمیکه افرادش حق تصمیارد. جامعهیگینتخابات انجام مله ایوسھا بهن آنیترشناخته شده
رش یمسـائل خـود مجبـور بـه پـذ     یخود نداشته باشـد، و بـرا  یو اجتماعیشخصیدر زندگ

ت و نه از کمال برخوردار است.  یت، نه کرامت، نه معنویگران است، نه انسانیدیھاقهیسل
که مشمول حکـم  یاست که مقصود از مرتدالسالم آمده ھمیان ائمّۀ علین اساس در بیبر ھم

و ینـ یدیھـا است که عالوه بر ارتداد و کفر، در مقام سست کردن آمـوزه یشود، مرتدیقتل م
جـاد اخـتالل در   ین صورت از باب محاربـه و ا ی)؛ که در ا۱/۳۶، یاھانت برآمده باشد (حر عامل

شـمندان بـا   یاز اندیرو برخـ نیـ د. از ایمھدورالدم خواھد گردیگران و نظم اجتماعیحقوق د
ر محارب، حکم قتل را مربوط به مرتد محـارب  ین مرتد محارب و مرتد غیل قائل شدن بیتفص

، ی) ابوصـالح حلبـ  ۳۸، ارتداد و احکام آن از منظر منابع حقوق در اسـالم،  یاند. (مرعشدانسته
چ وجه یدارند که به ھیان میکند، امّا بیمیه، انکار امامت را ھرچند کفر تلقیاعتقاد به جبر، تشب

برآنند کـه احکـام مربـوط بـه     ی) برخ۳۱۱، ین امور را مرتد دانست. (حلبیتوان معتقد به اینم
، ی(مرعشـ ». رنـد یپذیمرتدّان، مربوط به آن دسته از مرتدان است که عمداً و عناداً اسالم را نمـ 

بـا  یعیه و مرجـع شـ  یک فقیبه عنوانینی) امام خم۹۲اسالم، یفرینو در حقوق کیدگاھھاید
ر یکـه بـدون تقصـ   یکسـان «رنـد:  یپذیسم نجات را مـ یانسان، پلورالیت شناختن آزادیبه رسم

کننـد، اھـل نجـات    یشوند و بر طبق آن عمـل مـ  یمعتقد میاجهیکنند، به نتیمیرا طیریمس
) ۱۳۳/ ۱، ینی(خم» موده باشندیپیر باطلیھستند ھرچند که مس
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از موارد با استناد به سخنان و ی، آگاه بود و در بعضیاموارد از ارتداد عدهیشان در بعضیا

مجـازات  یچگـاه در صـدد اجـرا   یھیھا، به آنان نسبت ارتداد داد، ولگروهیاعمال سران برخ
ده و یـ عقیز آزادیـ شان جھان اسـالم ن یاز نواندی) برخ۴۶۲-۱۴/۴۶۱، ینیامد. (خمیارتداد برن

انـد.  رفتـه ینشـود پذ یکـه باعـث اخـتالل در نظـم اجتمـاع     یاطل را مادامبیدۀ حتیانتخاب عق
و ین منطقیقیابد که ییمعنا میمعتقد است: ارتداد، در مورد کسیآملی) جواد۳۳۶، ی(الغنوش
ن حال ین دارد امّا با ایده و دی] به حق بودن عقیدیو تقلیشناختن روانیقی[نه یشناختمعرفت

ھـا،  ھـا و پاسـخ  ؛ پرسشینید (حکومت دیجویمیزاریرد و از آن اعالم بیگیمین را به بازید
) ۴۰، ص۲۴، شمارهیحکومت اسالم

امبران یـ ، پیو مسـائل معنـو  یف الھـ ین و تکـال یـ توان گفت در حوزه دین اساس میبر ھم
کنند که مردم از ترس، وحشت و خشونت، خوب شوند. یخواستند کارینم

ادآورنـده  یکـن کـه تـو    یادآوریـ امبر تـو  یمُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْھِم بِمُصَیْطِرٍ؛ پفَذَکِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ«
الَ إِکْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَـیَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ    ) «۲۱-۲۲ه: ی(غاش» یستیھا نجو بر آنو تو سلطهیھست
)۲۵۶(بقره: » الْغَيِّ

نباشـد، فـرد مجبـور    یننـد. اگـر آزاد  یرا برگزدهید اجازه داد که افراد، خود عقین، بایبنابرا
کند. و ھر چه فشار و ترس ید خود را مخفیگران پنھان سازد و عقایخواھد شد تا خود را از د

ت و یـ که ھوییشتر خواھد شد، تا جایو مسکنت و ذلت بیا کاریشتر باشد، تظاھر، تملق، ریب
ک سـو، سـلب اصـل    یشود. از یب میدھد و کرامت او دچار آسیت خود را از دست میشخص

است بـا  یار و آزادیاز سلب اختیگر سو آثار و عواقب ذکر شده که ناشیار واز دیو اختیآزاد
ست.  یکرامت انسان سازگار ن

يریگجهینت
ر و نقـش قابـل توجـه و    ی، تأثیو قواعد حقوقین و ارائۀ احکام فقھیی، در تبیکرامت انسان

» االنسـان میوجوب تکر«با عنوان قاعدهیاتوان قاعدهیاساس آن، مدارد و بر یر قابل انکاریغ
اراده، قدرت تعقل و تفکّر، داشتن وجھـه و نفخـه  ین نمود. آزادیتدویدر فقه و حقوق اسالم

ن یـ ھا به مستندات اتوان از آنیباشند و مین قاعده محسوب میاینظرین مبانیتراز مھمیالھ
و قابـل سـلب   یانسان از کرامت ذاتـ یرسد با توجه به برخورداریظر مر نمود. به نیقاعده تعب

یـی ه در قرون گذشته در بخش احکـام جزا ینکه فقه امامیت به ایز با عنایقت و نین حقینبودن ا



100شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی52
نکـردن از  یابـزار یافراد، اسـتفاده یت عاطفیاز جمله؛ حفظ امنیافته، اموریکمتر مجال اجرا 

، محدود دانستن حکم ارتداد به یاسیو سیاجتماعیصالح عمومل به اھدف و میمجرم جھت ن
ساختن احکام صـادر شـده در فقـه و حقـوق بـر      یمبتنیمرتدان معاند و محارب و به طور کلّ

شـۀ  یو مـوارد قابـل تامّـل در اند   یفقھـ یھایتواند از نوآوریانسان، میت و کرامت ذاتیانسان
انگر دستور یتوان بیاالنسان را ممیرو، قاعدۀ تکرنیمعاصر محسوب شوند. از ایو حقوقیفقھ

قدرت ین بقایت و تضمیتسلط بر اوضاع و تثبیبرایفریکیز از توسل به نھادھاین به پرھید
و ینیدیو باورھایاخالقیھات آموزهیسته است به راھکار تقوین رو شایدانست از ایاسیس

نسبت یعمومیبخشیآگاھیر به معنایطار و تحذو استفاده از اھرم اخیوجدانیھابازدارنده
ن ابـزار، در جھـت کنتـرل    یـ نموده و از ایشتریھا توجه بم و مجازاتیت جرایفین و کیبه قوان

یتوان بـا حفـظ اصـول و مبـان    یت استفاده کرد. میشھروندان و حفظ نظم و امنیرفتار اجتماع
یی، جنبه مبنایو حقوقیسندگان کتب فقھیکه در اثر تکرار نوییھاو عدم اکتفا به نگرشیفقھ

ن یـ ن ایبرداشـت. بنـابرا  یقـدم یحل معضالت و مشکالت انبوه اجتماعیدا کرده است، برایپ
ت انسان، یمخالف با انسانیھاق و وضع مجازاتیز از اعمال سالیپرھیبرایقاعده، مانع مناسب

است.  
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