
  23-30، ص 1395 فروردين، 5جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

  
  

 
  

  دهيچك
  
  
  
  
  
  
  

  چكيده
غيرقابل انتقال و يك امر كرامت انساني از موضوعات مهم در انسان شناسي و به منزله يك حق 

ذاتي و غيرقابل انتزاع از انسان بوده و پايه و مبناي بسياري از حقوق و امتيازات انساني محسوب 
شود. حقوق فردي انسان و صيانت از كرامت او مورد تاييد و تاكيد جوامع انساني از جمله جامعه مي

در  يقي جامعه ليبرال و جامعه دينيديني و جامعه ليبرالي است. هدف از اين تحقيق بررسي تطب
تحقيق حاضر نشان داد كه هر دو مكتب سياسي اسالم و ليبراليسم  خصوص كرامت انساني است.

 .به رعايت كرامت انساني تأكيد داشته و قائل به كسب برترين ارزشها براي انسان مي باشند
 شكوفائي جهت زمينه ايجاد دنباله ب و دانسته هاي الهيموهبت از را انساني حفظ كرامت تفكرديني

 محوري انسان اي جامعه چنين در است و طيبه حيات مسير در تربيت آنان و جامعه افراد استعداد

فردي  حقوق بر تاكيد مكتب ليبراليسم با آن ندارد. با تعارضي و بوده محوري خدا راستاي در
بر اساس نگرشي كه  ليبرال جامعه در نهائي درصدد رفع هر گونه محدوديتي از انسان بوده و هدف

عبارت ديگرانسان محور بوده و هر ه ب ؛است بيشتر چه هر لذت و مطلوبيت به رسيدن ،به انسان دارد
  .گيردنوع خواسته نفساني يا عقالني از سوي انسان، اصل قرار مي

 
 .ليبرالي، كرامت انساني تفكرديني،  تفكر :يديكل واژگان

 

  مقدمه

پايه و اساس بسياري از حقوق، امتيازات و تكاليف انساني است و عالوه بر اينكه به منزله يك حق و يا حقوق » كرامت انساني«
نظير عدالت،  هاارزش ساير توجهي به آنشود و در صورت بيغيرقابل انتقال و سلب است به عنوان محور و مبناي حقوق بشر تلقي مي

كرامت  او بوده و تكريم انسان به معناي توجه و تأكيد بر حقوق انكارناپذير مادي و معنوي . لذا مفهومي نخواهد داشت... آزادي، برابري و 
وده و يك امر ذاتي ها به دليل داشتن توانايي تعقل، تفكر، آزادي، اراده و اختيار از آن برخوردار بانسان آن نوع امتيازي است كه تمامي انسان

ترين سندي كه به كرامت انسان در دنياي غرب اشاره دارد و باعث تأكيد بر مهم.. و غيرقابل انتزاع از انسان است و نمي تواند از او زايل شود
رال كرامت انسان . با توجه به مباني ليب اعالميه حقوق بشر است كه بر اساس ليبراليسم و فردگرايي انسان طرح شده است كرامت فرد است

انديشه سياسي ليبراليسم، انسان در طبيعت خود خالصه شده و  از منبع الهي قطع كه محور همه چيز است و در  ا ناشي مي شود از آنج
ي مدني، هاپرستي، آزادي تكريم انسان از نظر مكتب ليبراليسم در فردگرايي، آزادي اميال انساني تا مرز آزادي ديگران، لذت .كندرابطه مي

داراي  ، انسانبرابري حقوق همه در برابر قانون است و در صورت برخورداري از اين امور و حقوق طبيعي و حقوق بشر، مالكيت و امنيت
ها، . كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي كه همة انسان1ها ثابت شده است كه عبارت است از: در اسالم دو نوع كرامت براي انسان. كرامت است
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كه با اختيار خود به جهت ارتكاب به خيانت و جنايت بر خويشتن و ديگران آن را از خود سلب نكنند، از اين صفت شريف مادامي
. كرامت ارزشي كه از به كار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير رشد و كمال و خيرات ناشي 2برخوردارند؛ 

ت لذا مشاهده مي كرامت اسنوع ارزش نهايي و غايي انسان به همين  و بر اساس تفكر ديني، سابي و اختياري استشود. اين كرامت، اكتمي
مي         هر دو مكتب سياسي اسالم و ليبراليسم به رعايت كرامت انساني تأكيد داشته و قائل به كسب برترين ارزشها براي انسان شود. 
  د. باشن

لذا با نگاه به رويكرد  ،مكتب  ليبرال و ديني در خصوص كرامت انسان در نوع نگاه آن دو به انسان بوده ريشه و خاستگاه اختالف دو
 تطبيقي روش از استفاده با تحقيق اين در. پي برددر اين زمينه توان به تفاوت دو جامعه ليبرال و جامعه ديني اين دو مكتب به انسان، مي

  گيرد. قرار تحليلو  بررسي مورد كرامت انساني خصوص در فكري مكتب  دو اين مبنائي تفاوت شود مي تالش
  مفهوم كرامت انساني - 1

ترين آنها عبارتند از: ارزش، حرمت، حيثيت، بزرگواري، عزت، شرافت، انسانيت، شأن، در لغت معاني مختلفي دارد. مهم» كرامت«
ها، احسان و بخشش، جوانمردي و سخاوت.  (دهخدا، پاك بودن از آلودگي مقام، موقعيت، درجه، رتبه، جايگاه، منزلت، نزاهت از فرومايگي و

گرفته شده و به معناي شرافت، حيثيت، افتخار و استحقاق  "Dignitas") از عبارت التيني Dignityواژة كرامت ()   «16070: 1373
ها و نويسد: كرامت عبارت است از پاك بودن از آلودگيجعفري در تعريف كرامت  مي محمدتقي)  398: 1996(آكسفورد،  »احترام است.

) كرامت همان بزرگواري بوده و 223: 1388شود. (جعفري، عزت و شرف و كمال مخصوص به آن موجود كه كرامت به او نسبت داده مي
در صورتي كه پاي مقايسه با فرد ديگري در ميان باشد حاصل بهره وري مشخص فرد است و در كرامت بحث مقايسه با ديگران نيست و 

هاي دروني ويژه اي مانند عقل  برخوردار ساخته و  به سبب همين بهره وري انسان را فضيلت نام دارد نه كرامت. خداوند انسان را از بهره
دارد و همگي از يك گوهر بوده و شريف هستنند كريم و بزرگوار داشته است. اين كرامت مربوط به اصل انسان است و به افراد خاصي تعلق ن

       .)132: 1380و هيچ كس را بر ديگري فضيلتي نيست (باقري،
  انواع كرامت انساني - 2

) 261: 1363دو نوع كرامت براي انسان از ديدگاه اسالم وجود دارد كه شامل كرامت ذاتي و كرامت اكتسابي است. (طباطبايي، 
  )223: 1388(جعفري، 
 امت ذاتيكر - 1- 2

جعفري در مطالعه خود پيرامون نظام حقوق بشر اسالم و غرب به شرح اين دو نوع كرامت پرداخته و با اشاره به صراحت  محمدتقي
منشأ «گويد: سوره حجر در تاييد اين نوع كرامت نيز اشاره كرده و مي 29در خصوص كرامت ذاتي انسان به آيه » ولقد كرمنا بني آدم...«آيه 

و در او از روح »: و نفخت فيه من روحي«امت ذاتي عبارت است از رابطه بسيار مهم و با ارزش خداوندي با انسان، كه از آيه شريفه اين كر
: 1388(جعفري، » داند.شود كه با اين تكريم بسيار با عظمت، انسان را شايسته سجده فرشتگان مي) استفاده  مي29خود دميدم (حجر، 

كرامت انساني، حيثيت و ارزشي است كه تمام «گويد: ميدر تعريف كرامت انساني  ئل كانت، فيلسوف معروف آلمانيامانو .)224 - 225
  .)115: 1390نژاد، (رحيمي» سان از آن برخوردارند.يكها به جهت استقالل ذاتي و توانايي اخالقي كه دارند، به طور ذاتي و انسان

ارتباط دارد. البته تعريف كانت از كرامت ذاتي انسان » آگاه انسانعقالنيت خود«ناپذير با اجتنابطور اين نوع كرامت، از نظر كانت به
گيرد. بنابراين، مي توان كرامت ذاتي نميبر عليرغم اهميتي كه دارد جامعيت الزم را ندارد؛ زيرا افرادِ فاقدِ توانايي عقالني و اخالقي الزم را در

ها به جهت استقالل ذاتي، توانايي اخالقي شود كه تمام انسانكرامت ذاتي به آن نوع شرافت و حيثيتي گفته مي«را بدين شرح تعريف كرد: 
  .)115: 1390نژاد، (رحيمي» طور فطري و يكسان از آن برخوردار هستند.و وجهه و نفخة الهي كه دارند، به

  كرامت اكتسابي-2- 2
به صورت ارادي و از طريق به كار انداختن استعدادها و توانايي ذاتي خود در مسير  كرامت اكتسابي آن نوع شرافتي است كه انسان

آورد. هرچند همگان داراي شئون و حيثيت برابرند،، اما انسان قادر است با به كار انداختن رشد، كمال و كسب فضايل اخالقي، به دست مي
هاي متفاوتي را ايجاد ترتيب، رفتار انساني منزلته مدارج عالي ارتقا يابد. بديناستعدادهاي جميلة خود مراتب كمال انسانيت را طي نمايد و ب

  .)101: 1384كنند (هاشمي، كند. در نتيجه، افراد نسبت به يكديگر برتري پيدا ميمي
دهد حجرات نشان مي 13است. تأمّل در آيه  » تقوا و ايمان«ترين معيار و محور كرامت اكتسابي  هاي ديني مهمبر اساس آموزه

 ؛داندكرامت انساني هيچ ارتباطي با نژاد، زبان، جنسيت و حريت و رقيت ندارد البته اين آيه كرامت انساني را در كرامت ارزشي منحصر نمي
مت مبتني بر تقوا و همچنين كرا .ترين آنان نزد خدا، باتقواترين آنان است، اما با كرامت.اندها داراي كرامتدهد همة انسانزيرا نشان مي

كرامت «ها نسبت به همديگر باشد، نه در اين دنيا، به عبارت ديگر، تواند مالك برتري و امتياز بيشتر انسانايمان نزد خدا و در روز قيامت مي
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گونه حقوق ـ از اين ننظر از درجة ايمان و تقواي آناها ـ صرفارزشي هيچ تأثيري در حقوق اجتماعي ندارد. در حقوق اجتماعي، همة انسان
  .)37: 1383 (منتظري،» مند هستند.بهره

كه به » كرامت ذاتي«طباطبائي نيز در بيان انواع كرامت انساني به دو نوع كرامت انساني در اسالم معتقد است. اول  محمدحسين
و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر «شود: استناد آيه شريفه ذيل مطرح   مي

)  و ما براستي فرزندان آدم را تكريم نموديم و آنان را در خشكي و دريا به حركت درآورديم و از انواع روزيهاي 70اسراء، »(خلقنا تفضيال 
كه برگرفته از آيه » كرامت ارزشي عالي«و  دوم  پاكيزه به آنها روزي داديم و آنها را بر بسياري از مو جوداتي كه خلق كرديم برتري داديم 

ه اين )  بوده و ب13حجرات، »(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم«شريفه 
عالمه طباطبايي مراد از اين  "و لقد كرمنا بني آدم... " همانا با كرامت ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست.  در تفسير آيه ست كهمعنا

هاي خاص  و فضائل روحي و معنوي كه به عده اي اختصاص داده است و اينكه فرمود داند صرفنظر از كرامتآيه را بيان حال جنس بشر مي
   .)261: 1363(طباطبايي،  "نباشد. و لقد كرمنا، مقصود از تكريم، تخصيص عنايت و شرافت دادن به خصوصيتي است كه در ديگران

  هاي مختلف انديشمندان اسالمي در خصوص كرامت انساني ديدگاه - 3
جعفري معتقدند كه انسان با  محمدتقيدو ديدگاه مختلف درباره كرامت انساني در انديشه اسالمي وجود دارد. برخي از جمله 

دهد. سروش محالتي، مدرس حوزه علميه قم و مت ذاتي خود را نيز از دست ميرعايت نكردن  تقوا، ضمن آنكه فاقد كرامت ارزشي است كرا
دارداين ديدگاه متعلق به كساني است كه باورهاي ديني را بنياد كرامت اظهار مي» رويكرد كرامت محور به فقه اسالمي«نويسنده مقاله 

به منزلت كرامت رسيده است، به همين جهت كساني كه » للهيخالفة ا«كنند كه چون انسان با شأن دانند و چنين استدالل ميانسان مي
سازند، لذا انسان منهاي ايمان، كنند، در حقيقت خود را از كرامت و پيامدهاي آن محروم ميگيرند و آن را نابود مياين شأن را ناديده مي

  .)1386(سروش محالتي، » شود.انسان منهاي كرامت شناخته مي
اشاره داشته و معتقد به برخورداري  انسان از كرامت ذاتي بوده و به » حقوق فطري و طبيعي«يد مطهري به انديشمنداني مانند شه

» حق طبيعي«مبنا و اساس يك » استعداد طبيعي«كنند هر پرداخته اند. شهيد مطهري استدالل مي» حقوق قبل از ايمان« اثبات تعدادي 
يد مثالً چون استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان وجود دارد وي حق درس آبراي آن به شمار مي» سند طبيعي«است و يك 

چون در گوسفند اين استعداد وجود ندارد. دستگاه خلقت اين سند  ،، اما بچه گوسفند چنين حقي ندارد؛خواندن و مدرسه رفتن را دارد
اده است. درخصوص حق فكر كردن، رأي دادن و اراده آزاد داشتن نيز چنين طلبكاري را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار ند

  .)144: 1361، است. (مطهري
  اعالميه جهاني حقوق بشر و كرامت انساني - 4

دراعالميه جهاني حقوق بشر بر اساس كرامت انساني، فرد از يك سري حقوق اساسي و بنيادي برخوردار است، اما سوال اين است با 
هاي بي گناه سيراب نموده اند آيا اين انسانها داراي آنكه تاريخ بشري شاهد افراد جنايتكاري بوده است كه زمين را از خون انسانتوجه به 

احترام بوده و داراي كرامت هستند ؟ آيا بايد اين حق كرامت را براي آنان پذيرفت يا استثناهايي نيز وجود دارد؟ بديهي است كه اطالق 
  .)280: 1380(مصباح يزدي، » راي عموم بشر با هيچ منطق و برهاني قابل پذيرش نيست و حتماً استثنا دارد.كرامت بشري ب

  داليل كرامت ذاتي انسان بر اساس آيات و روايات -5
  ترين داليل كرامت ذاتي انسان از ديدگاه اسالم بر اساس آيات و روايات شامل موارد ذيل است: مهم
اين آيه » وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ...«كنند اء كه همه دانشمندان براي اثبات كرامت ذاتي انسان به آن استناد ميسوره اسر 70آيه  )الف

  كند كه خداوند، فرزندان آدم را بطور ذاتي مورد تكريم قرار داده است.با صراحت اثبات مي
بوده و با اين تكريم بسيار با عظمت  "از روح خود دميدم در او"كه بمعناي   "و نفخت فيه من روحي "سوره حجر  29آيه  )ب

هاي نويسد همه اديان الهي و بسياري از مكتبجعفري مي . محمدتقي)224 -  225: 1388 انسان را مسجود فرشتگان نموده است (جعفري،
هاي دانند.، اما بعضي از نظامت اين حق ميحقوقي و اخالقي كرامت ذاتي را براي تمامي انسان ها پذيرفته و همه آن ها را مكلف  به رعاي

حقوقي از جمله حقوق جهاني بشر غربي كرامت انسان را محدود به همين كرامت ذاتي نموده و از كرامت باالتر كه همان كرامت ارزشي 
  .)225: 1388 است صحبتي به ميان نمي آورند (جعفري،

تر از انسان نيست. از پيامبر پرسيدند: حتي فرشتگان؟ حضرت فرمود: ميهيچ چيز نزد خدا گرا«فرمايند: رسول گرامي(ص) مي ج)
  .)116: 1390نژاد، (رحيمي» آري، چون فرشتگان مانند خورشيد و ماه مجبورند، ولي انسان مختار آفريده شده است.

اي خونخوار دم چون درندهدر عمق دل خويش مردم را دوست داشته باش. براي مر«فرمان، امام علي(ع) خطاب به مالك اشتر:  د)
 ،دشتي» (اند: يا برادر ديني تو هستند يا در خلقت همانند توهستند.مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري؛ چون مردم در دو صنف

1380 :567(.  
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كان روزي پيامبر(ص) و اصحاب آن حضرت در جايي نشسته بودند كه جنازة شخص يهودي را از آن م«در روايت آمده است:  ه)
اهللا عبور دادند. حضرت به احترام جنازه برخاست. چند قدمي او را تشييع كرد و سپس نشست. در اين هنگام، يكي از اصحاب گفت: يا رسول

كند. (مجلسي، او شخص يهودي بود. حضرت فرمود: آيا انسان نبود و در انسانيت با ديگران مساوي نبود؟ براي احترام به او، همين كفايت مي
اند و تمام حقوقي كه شما داريد، آنان نيز از همان مزايا )  پيامبر (ص) فرمودند: كفار با شما مسلمانان برابر و مساوي273: 65،ج 1365

» من ظلم معاهداً مقراً بذمته موديا لجزئيه كنت خصمه يوم القيامة.«برخوردارند و بر احترام به اين كفار مانند مؤمنان تأكيد كرده فرمودند: 
  .)116: 1390نژاد، رحيمي(

ست كه انسان بماهو انسان، حرمت و كرامت دارد. ازنظر حقوق اجتماعي و شهروندي، ا شود آنچه از اين حديث برداشت مي آن
اند. كمال رسيدن به خدا ايمان است، اما نسبت به شهروندي و زندگي مسلمانان فرقي نيست. همه داراي حقوق مساويبين مسلمانان و غير

وَلَقَدْ «كه اين همان تفسير   "از ته دل به همه محبت و لطف كن  "فرمايد: رو، حضرت مياجتماعي، افراد حقوق مساوي و برابردارند. از اين
  .)116: 1390نژاد، است (رحيمي» كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ....

اي مردم! حضرت آدم(ع) نه «اي چنين فرمودند: جعفر العقبي روايت شده  است كه اميرالمؤمنين(ع) در خطبه بن از محمد و)
همانگونه كه مشاهده » اي به وجود آورده و نه كنيزي، و همة مردم آزادند.، اما خداوند تدبير بعضي از شما را به بعضي ديگر سپرده است.بنده
ها با اسناد حريت، كه آزادي و كرامت عموم انسان رساند،شود در اين روايت عالوه براينكه اصالت نداشتن بردگي در اسالم را به اثبات ميمي

  .)226: 1388نمايد (جعفري، آزادگي است را تاييد مي
آدم و انسان بر او صادق است، از حرمت و و داليلي كه مطرح شد مادامي كه عنوان بني» و لقد كرمنا بني آدم...« با استناد به آيه 

از عالمان، بديهي است كه به واسطه اين كرامت و حرمت ذاتي، انسان برخوردار از حقوق ذاتي  كرامت ذاتي برخوردار است. به اعتقاد برخي
دادن به انسان و ترجيح وي از جنبة انسانيت بوده و پذيرش اين معنا مستلزم آن است كه انسان داراي خواهد بود؛ زيرا كرامت نوعي ارزش 

دهي و توان دليل امتيازآزادي انديشه و بيان و نظاير آن باشد. بر اين اساس، نميحقوق فطري، طبيعي و اجتماعي، مانند حق حيات، حق 
  .)37: 1383اعطاي حقوق اجتماعي و شهروندي را صِرف داشتن عقيدة خاص انسان دانست (منتظري، 

يعني تصور انسانيت انسان بدون كرامت ذاتي امكانپذير نيست. به عبارت ديگر، » انسان كرامت ذاتي دارد«شود وقتي گفته مي 
رو كه انسان است، از آن برخوردار است. اين كرامت، غيرقابل انفكاك و انتزاع از وجود انسان كرامت ذاتي، ارج و حرمتي است كه انسان از آن

شود. لذا كه حتي با ارتكاب جرم و جنايت نيز از انسان سلب نمي ييتا جا ،ارتباطي با عقيده، نژاد، مذهب و مانند اينها ندارد گونهاست و هيچ
ها را به دليل عدم سورة اعراف) كه كافران و برخي ديگر از انسان 179سورة محمد (ص) و آية  12آن دسته از آيات شريفه قرآن كريم(آية 

شدن وصف كرامت ذاتي از آنان شان، به حيوانات تشبيه كرده است، هرگز به معني زايل از قوه تعقل، تفكر و شنوايي و بيناييصحيح  استفاده
چنين ها، در فرايند تكامل حيات، از مرحلة حيات نباتي و حيواني فراتر نرفته  و نيست و اين آيات نشان دهنده آنست كه اين قبيل انسان

كه هدف از خلقت  ييجا دم هماهنگي رفتار آنان با هدفي است كه خداوند متعال انسان ها را براي آن آفريده است. از آنآياتي مربوط به ع
    .)613 - 632: 1384گيرند (نوبهار، زنند، مورد نكوهش قرار ميجهان، انسان و تكامل انساني است، آنان كه به اين هدف پشت پا مي

خبرند و نفس ملكوتي خود را در اختيار نفس ها از حيات انساني بيدليل است كه اين دسته از انسان و تشبيهات به اين اين تمثيل
اعتباري نفس حيواني، در مقايسه با شرف و بزرگواري نفس اند. بيخواب، خوراك، خشم و شهوت مشغولو تنها به  حيواني خود قرار داده

يات حيواني نيز داراي حرمت و ارزش است و حيوانات نيز  محروم از حق نيستند و هر شود وگرنه خود حانساني و روح الهي مطرح مي
تنهايي نشان دهنده رحمت الهي بر موجود است و هر ممكني كه از موجودي در جاي خود، مشمول رحمت الهي است؛ زيرا اعطاي وجود به 

: 1384گيرد، مشمول رحمت رحمانية حق متعال است. (فيض، قرار مياي از مراتب وجود كه گذارد در هر درجهعدم، پا به اقليم وجود مي
  )439ـ  447

. انسان به عنوان خليفه خدا بر روي زمين   2. ارزشمندي حيات انسان  1در تقسيم بندي ديگر داليل كرامت ذاتي انسان عبارتند از:  
) صالح عمل و علم تقوا، شامل( يكديگر از   . مالكهاي برتري انسانها5 . سجده كردن فرشتگان بر آدم  4. انسان به عنوان، امانت دار خداوند 3
  )24-33: 1381 نژاد، عالي(

 كرامت انسان از ديدگاه ليبراليسم - 6

بر اساس مباني ليبرال كرامت انسان ناشي از آن است كه انسان محور همه چيز بوده و در انديشه سياسي ليبرال، انسان محدود در 
شود.( و حكومت هيچ قدمي در راه ابعاد معنوي و روحاني انسان در پيش ندارد و از سرچشمه الهي و وحياني قطع ميطبيعت خود بوده 

  )25: 1386، موسوي
  تكريم انسان بر مبناي انديشه ليبراليسم در برخورداري از موارد ذيل است: 

  ».بشرحقوق «و در واقع » حقوق طبيعي«و » هاي مدنيآزادي«. برخورداري از 1
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  ».زندگي و آزادي و تعقيب سعادت«. برخورداري از حق 2
  ».آزادي و مالكيت و امنيت و مقاومت در برابر ظلم«. برخورداري از حق 3
  ها.ها و نهادها و سنّتحكومت . رهايي فرد از تضييقات و اجبارهاي ناعادالنه و بازدارنده4
  . خودمختاري و استقالل فرد.5
  شغل، اظهار عقايد، تغيير مليت و مهاجرت. . آزادي در انتخاب6
  . آزادي تأسيس هر نوع انجمن (سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ديني و فرهنگي).7
  ها در برابر قانون.. برابري حقوق همة انسان8
  . تأسيس حكومت مبتني بر رضايت و خواست حكومت شوندگان و محدود كردن قدرت حكومت.9

  ادي و نيز آزادي اعتقاد.اعتق. دفاع از آزادي بي10
  ).113: 1390. جدايي كليسا از دولت. (مظفري،11
  مباني كرامت ذاتي انسان از ديدگاه اسالم - 7

شناختي و اصيل است و منشأ آن در اسالم كرامت انسان بر مبناي يك امر قراردادي و اعتباري نيست بلكه بر اساس يك امر هستي
هاي شود. كرامت ذاتي انسان مبتني بر يك سلسله مفاهيم و ارزشام و فرامين الهي توجيه ميذات خلقت بشري است و بر مبناي احك

  بنيادين اخالقي و ديني به شرح ذيل است: 
  آزادي اراده و اختيار -1- 7

نيز قرار گرفته هاي ديني هاي مهم اخالقي و ديني، كرامت ذاتي انسان بوده و مورد تأكيد آموزهآزادي اراده و اختيار يكي از بنيان
يعني انسان غايت جهان  ؛مندي انسان است ) معلول غايتAutonomy( ) اين استقالل اراده يا خودمختاري119: 1390نژاد، است. (رحيمي

ترين تعمق دربارة وجود دهد و همة موجودات تابع انسان، براي انسان و در خدمت او هستند. عاديهستي بوده و به جهان هستي معنا مي
رغم وجود تواند از اين حكم خودداري كند كه تمامي مخلوقات عالم در صورت نبودن آدميان، علييزها در جهان و وجود خود جهان نميچ

كند  عبث و بيهوده بود و رغم تنوع ارتباط و پيوندي كه آن را غايتمندانه به يكديگر وابسته ميآنها و علي دهيعظمت هنري در سازمان
   )82: 1384بيدي، حاصل و بدون غايت و هدف نهايي بود. (صانعي دره كل خلقت، پوچ و بيبدون آدميان 

  داشتن وجهه و نفخة الهي -2- 7
معتقدان به  است.كرامت ذاتي انسان برخورداري از وجهه و نفخة الهي يكي از داليل  دارد كهنظرية كرامت مبتني بر وحي اعالم مي

گويند خداي انسان با او نوعي پيوستگي و ارتباط دهند، بلكه ميوحي، نه انسان را در مقابل خداوند و نه خداوند را در مقابل انسان قرار مي
ومت شناختي و متافيزيكي حقوق و كرامت انساني را در جامعة بشري و در يك حكدارد. همين ارتباط و خويشاوندي، مباني اساسي هستي

نژاد، (رحيمي شوداستفاده مي "وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوِحي"اين رابطة بسيار مهم و باارزش خداوند با انسان، از آية شريفة و  كندديني تبيين مي
1390 :121(.  

  داشتن جنبة خالفت الهي -3- 7
به عنوان خليفه خدا بر روي زمين بوده و با  مقام ذاتي جانشيني و خالفت الهي براي انسان است و او ،هاي ديگر كرامتاز بنيان

كنند. گونه خللي وارد نميريزي نفي نمي شود. اين امور عارضي بوده و به مقام خالفت الهي انسان هيچرفتار و اعمالي مانند فساد و خون
كنند: آيا كسي را به عنوان ل ميفرشتگان اعتراض كرده و سوا ،گويدوقتي خداوند با فرشتگان در مورد جعل خليفه در زمين سخن مي

پاسخ ». دانم آنچه را كه شما نمي دانيدمن مي« فرمايد: كند؟ خداوند در پاسخ ميكند و خونريزي ميدهي كه فساد ميخليفه قرار مي
شود و آنچه در ي نميريزي نفخداوند نشان دهنده اين حقيقت است كه مقام ذاتي جانشيني و خالفت الهي، با افعالي از قبيل فساد و خون

نژاد، (رحيمي»  زند و فعل انسان از ذات او جداست.گيرد وجود انسان نيست، بلكه رفتار و فعلي است كه از او سر ميمعرض سرزنش قرار مي
1390 :121 (  

جرمانه نافي كرامت ذاتي كرامت انسان امري ذاتي است و ارتباطي با افعال و كردار آدمي ندارد و رفتار ملذا ميتوان نتيجه گرفت كه 
تر و جامع ،دارد آن از ناشي حقوق و انسان ذاتي كرامت توجيه و تبيين در كه دليل جامعيتي به وحي، بر مبتني كرامت نظرية و  انسان نيست

اراده و اختيار و قدرت تعقل دارد.  زيرا بر اساس اين نظريه، كرامت ذاتي انسان هم به دليل آزادي،  برتري هاي ديگرديدگاه بر تر بوده وكامل
 )122: 1390نژاد، و تفكر آدمي، و هم به علت داشتن وجهه و نفخة الهي است. (رحيمي

  
  بحث و نتيجه گيري - 8
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هر دو مكتب به كرامت و حيثيت ذاتي انسان ها توجه داشته و انسان را بما هو انسان برخوردار از حق كرامت دانسته و حقوق انكار 

در هر دو مكتب به نياز واقعي انسان ها و حقوقي كه حيات طبيعي آنان را تامين كند توجه شده است و   .انسان قائل هستندناپذيري براي 
نشان از توجه ليبراليسم به كرامت انسان دارد.   اعالميه جهاني حقوق بشر غرب كه بر اساس ليبراليسم و فردگرايي انسان تنظيم شده است

ز به اين مقوله توجه زيادي شده و به بعد روحي و معنوي انسان نيز توجه خاص دارد، اما اختالفي كه در  آثار و در مكتب فكري اسالم ني
   خورد ريشه در مباني نظري اين دو نگرش و انسان شناسي آن دو دارد.نتايج اين دو تفكر در جامعه به چشم مي

  از منظر انسان شناسي و نوع نگاه به انسان  بررسي تطبيقي تفكر ديني و ليبراليسم - 1- 8
ديني، موجودي است كه بر اساس حكمت و دانش اليزال الهي پا به عرصه حيات گذاشته و خداوند در آن  انسان در انديشه

بالفعل و بالقوه فراواني نهاده است. در اين نگرش انسان از دو بعد فيزيكي و غيرفيزيكي برخورداراست و حقيقت انسان را جنبه هاي توانايي
دهد كه  از دسترس عقل عادي به دور است. ، اما انسان شناسي در غرب و به تبع آن در ليبراليسم تحت تأثير غيرفيزيكي آن تشكيل مي

كه منابع  ر اين نگرش، انسان معيار همه چيز و حتي مالك حقانيت، مشروعيت، عدالت، قانون و اخالق است، از آنجائياومانيسم قرار دارد د
شناخت غرب فقط حس و عقل ابزاري است، انسان نيز در دنياي تنگ و محدود مادي محصور گشته است و هر گونه ارتباط آن با عالم غيب 

نگرش ليبراليستي چون عقل ابزاري، قادر به شناخت روح انسان نمي باشد در نتيجه معتقد هستند  و ماوراي طبيعت قطع گرديده است. در
  كه انسان فاقد روح بوده و فقط همين جسم طبيعي زنده است و حيات او از طريق علم تجربي قابل تفسير فيزيكي است. 

ه غربي توسعه يافتگي و ميزان برخورداري از ثروت و قدرت و معيار برتري انسان در انديشه ديني، تقوا و مكارم اخالقي و در انديش
مقدار مصرف شان است. چون اين جهان طبق نگرش آنها خالقي ندارد يا خالق آن مشكوك است تبعاً براي انسان نيز در اين جهان هدفي 

، حقوق بشر، آزادي و... تنها ابزارهايي براي قايل نيست تا براساس آن خود را مقيد سازد. ارزش ها در اين ديدگاه همه نسبي اند ؛ عدالت
رسيدن به مقصود لذت و رفاه هستند و نظام سياسي نيز بايد به گونه اي ترتيب داده شود كه بيش ترين لذت و رفاه را براي فرد و جامعه 

  فراهم آورد و منبع قانون بايد فقط خواست بشر باشد نه چيز ديگر. 
نسان دارد، درصدد رفع هر گونه محدوديتي از انسان است، لذا به اجبار با انعقاد قراردادهاي نگرشي كه مكتب ليبراليسم به ا

دنبال تحقق انتظام اجتماعي با انواع روش ها ست. در مكتب ليبراليسم، انسان صاحب اراده مطلق و رها از هر ه اجتماعي و تدوين قوانين، ب
است كه نبايد انسان را به گونه اي نگاه كرد كه در محدوديت قرار گيرد، بلكه انسان مختار  شود و معتقدقيد و بند ديني و دنيايي معرفي مي

  است هر گونه خواست تصميم بگيرد و به مدد عقل خود و جواز امتحان و آزمايش، امور مورد نظرش را به عمل برساند. 
ه هايي خود را از انواع قيود رها كرده و بپذيرش محدوديت اما در نگرش اسالم، انسان در اجتماع با قبول تكاليف ديني و اجتماعي و

عبارت ديگر انسان ه دنبال تحقق انتظام اجتماعي به صورت ريشه اي است. انسان شناسي اسالمي قائل به ارادة آزاد نسبي براي انسان است ب
مل كند و نه آن چنان در بند و مجبور است كه در افعال خويش نه آن چنان آزاد و افسار گسيخته است كه بدون هيچ گونه محدوديتي ع

باشد و بر اساس همين هيچ اراده اي نداشته باشد. از نظر اسالم، اساس حيات انسان و اصل وجود اراده و اختيار او از ناحيه خداوند متعال مي
داند و هيچ چيز بر او پوشيده افعال خود ميدهد زيرا وجود خدا را حاضر و ناظر بر رويكرد، رعايت حدود را در افعال به انسان تذكر مي

  نيست. 
تواند محور همه چيزقرار گيرد و معيار و ميزان مصالح و مفاسد امور باشد دراين صورت اين نظريه نمي  در انديشه اسالمي انسان

بلكه باحفظ حرمت وكرامت انسان، و با انسان گرايي افراطي است، زيرا با توجه به ويژگي مثبت و منفي انسان، اين نظريه قابل دفاع نيست. 
عنايت براستعدادهاي مثبت ومنفي كه در وجود انسان نهادينه شده است، حق مداري وحق محوري به جاي انسان مداري وانسان محوري 

باشد، بلكه ممكن است  تواند معيار و محورهمه چيزعلت دو بعدي ودو ساحتي بودن انسان، نه تنها نميه باشد. در تفكر ديني بقابل دفاع مي
دهند و از استعدادهاي خويش درجهت عصيان و هاي منفي خود را نشان ميكه  صفات و جنبه تقسيم به انسان وضد انسان شود انسان هائي

خود را نمايان و آنهائي كه استعدادهاي مثبت » كَاالَنعام بَل هُم اَضّل اولئكَ هُم الغاِفلون« كنند، مصداق آيه گمراه كردن استفاده مي
به » وَماخََلقتُ الجنِ واالنسِ الّاِلَيعبدِون«گيرند مصداق آيه كنند و درجهت درست و اهداف معين شده در فلسفه خلقت آن را بكار ميمي

  توان تحت اسم وعنوان واحدي به نام انسان اين دو گروه را جمع كرد.دشواري مي
  اساس تكريم انسان بر بررسي تطبيقي ديدگاه اسالم و ليبراليسم - 2- 8
در حقوق جهاني بشر كه مبتني بر ليبراليسم است به كرامت ذاتي انسان ها بما هو انسان توجه شده، اما كرامت ارزشي و  -  1 
، هاي باتقوا و با فضيلت قائل نشده است (جعفريها را ناديده گرفته و در هيچ يك از مواد اين اعالميه امتيازي براي انسانانساناكتسابي 

1388 :57(.  
اما در نگرش ديني هر دو نوع كرامت ذاتي و اكتسابي را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن ارزش نهايي و غايي انسان به همين 

، اما در ؛)113ـ 126: : 1390نژاد، ترين معيار و مبناي آن، تقوا و ايمان است (رحيميكه مهم ،)224: 1388سابي است (جعفري، كرامت اكت
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داند هاي شايسته در عرصه زندگي اجتماعي ضرورت ميها به تكامل و قرار گرفتن در موقعيتاسالم اين امتياز را جهت تشويق انسان
  .)57: 1388(جعفري،

يابد، و با عمل در اين چارچوب عالوه بر كرامت ذاتي خدادادي به كريم انسان از نظر اسالم در چارچوب عقل و شرع معنا ميت - 2
رسد.، اما تكريم انسان از نظر ليبراليسم در آزادي اوست، حتي اگر آن آزادي با فطرت و عقل مغاير باشد فقط كرامت واالي اكتسابي مي
  ي جامعه و ديگران ضرر نرساند.شرط آن است كه به آزاد

هاي شخصي و اباحي گري آزاد بدانيم او را تكريم كرده ايم. لذا انسان ليبراليسم، از نظر ليبراليسم، اگر فرد را در پيروي از هوس - 3
ا اتصال به وحي تكميل انسانِ نفس، اماره و عقلِ خود بنياد است، اما كرامت انسان دراسالم، يعني ضمن اشباع عقالني غرايز، عقل نيز ب

  شود.مي
اما اسالم كرامت و شرافت آدمي را در  ؛كرامت بشر در انسان محوري است - به دليل ابتناي بر اومانيسم  - از نظر ليبراليسم - 4

  بيند.خدامحوري مي
دهد، لذا تكريم قرار مياز نظر اسالم اصالت نه در فرد يا جمع، بلكه در حق است و متناسب با آن فرد يا جمع را مورد توجه  - 5

  لذا كرامت او نيز در فرد گرايي است. ،، اما ليبراليسم بر اصالت فرد تأكيد دارد؛انسان در حق گرايي اوست
  

  بحث ونتيجه گيري:
  گيري نتيجه- 
 به قائل و نشده قائل دو آن بين تفاوتي ليبراليسم در اما است، شده اشاره اكتسابي و ذاتي كرامت نوع دو هر به ديني و اسالمي تفكر در

 كرامت نوع اين به توجهي بي و اعتنائي بي  معنوي و روحي تكامل عدم و انساني انحطاط مهم عوامل از يكي لذا نيست اكتسابي كرامت
 وحي به انسان نياز خصوص در و يافته خاتمه ¬مرگ با او زندگي و است دنيايي و مادي ساحتي، تك انسان، كرامت ليبراليسم، نظر از. است
 و مدني هايآزادي فراوان، ثروت و پول پرستي، لذت ديگران، آزادي مرز تا انساني اميال آزادي فردگرايي، در او تكريم و باشدمي اعتنا¬بي

 و بوده بشر حيات از جزئي¬ دنيا ديني، نگرش در اما آنهاست، نظاير و قانون برابر در همه حقوق برابري امنيت، و مالكيت و طبيعي حقوق
 انسان آخرتي و دنيايي بعد و معنوي و مادي بعد از اعم او وجودي هايجنبه همه بر مشتمل انسان تكريم و است ديگر زندگي سرآغاز مرگ
  .باشدمي

 منشاء با نظام مشروعيت مبناي بر ديني جامعه. است مباني در اختالف  ليبرال و ديني جامعه دو اصلي تفاوت كه داد نشان ها بررسي نتيجه
 نظر از ليبرالي جامعه چنين هم.  است مردم اراده و خواست با حكومت مشروعيت مبناي بر ليبرالي جامعه اما است، الهي خواست و

 جامعه در اما دارد، غيرالهي منشا و شده تدوين جمعي خرد اساس بر قانون ليبرالي جامعه در. دارد آشكاري تفاوت ديني جامعه با ساختاري
  . است خداوند اصلي قانونگذار ديني
 وهم است تاكيد مورد انساني كرامت هم بحث مورد جامعه دو هر در كه است اين  كرد اشاره آن به توانمي گيري نتيجه اين پايان در آنچه

 اعالميه هم و ليبراليسم بر مبتني رسمي سند عنوان به بشر حقوق جهاني اعالميه مفاد در دقت كه است شده توجه انساني حقوق رعايت به
 و مطالعه از آنچه اما دارد ها آن تحقق بر فكري مكتب دو اين اهتمام از نشان است والهي ديني هايآموزه از گرفته بر كه اسالمي بشر حقوق
 سازگاري گونه هيچ و است بنيادي و جوهري نوع از انسان تكريم درباره تفكر دو بين تفاوت كه شود مي آشكار فكري مكتب دو اين بررسي

 هايارزش و اصول از اي عمده بخش و شناسي انسان مباني شناختي، معرفت مباني منظر از تناسبي و سنخيت وهيچ ندارد وجود دو آن بين
   .ندارد وجود فكري نگرش دو اين در حاكم
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