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چکیده
کرامت انسانی، کرامت الھی و کرامت عرفـی  : داقل در سه حوزه قابل بررسی استکرامت انسان ح

ی کرامت ارائه توان دربارهدر این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنھا به بخشی از آنچه می. اجتماعی–
.  ایم و آن اثبات استداللی کرامت انسانی استنمود پرداخته

-ھایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسالمی طـرح مـی  یهھا و فرضبطور کلی برای تصدیق گزاره
روش نخست استفاده از ادله اجتھـادی و روش دوم تعیـین   . ی مرتب وجود داردشوند دو روش عمده

. از دیدگاه نگارنده ھمین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابـل طـرح اسـت   . اصل عملی است
و دیگری بسـنده نمـودن بـه عـدم دلیـل معتبـر در مـوارد        ی اجتھادی کرامت انسانییکی پیگیری ادله

روش . مشکوک برای ھتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اھانت به انسان در پرتو ادله فقاھتی است
در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حـق  . اول حداکثری و روش دوم حداقلی است

.ایمکرامت انسانی تالش نموده
پـردازیم و  این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به ھمین دلیل تنھا به برخـی از ادلـه مـی   در 

. دھیمتر وعده میھای گستردهخواننده محترم را به بحث مفصل در مجال

کرامت انسانی، حرمت انسان، حقوق بشر، ھتک حرمت، اھانت: ھاکلیدواژه

.٠٨/١٢/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٢٧/٠٥/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 



92شمارةفقه و اصول                      -مطالعات اسالمی10
مقدمه

قوقی، حقوق مشترک بشر است و در میان مبانی حقـوق  حترین مسألهدر جھان کنونی مھم
تـا آنجـا کـه در مقدمـه     . شـود بشر، کرامت انسان و حیثیت ذاتی او مھمترین مبنا قرار داده مـی 

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و : اعالمیه جھانی حقوق بشر آمده
... دھد ی و عدالت و صلح را در جھان تشکیل میناپذیر آنان اساس آزادحقوق یکسان و انتقال

المللی نیز سخن از کرامت انسانی به میان آمده که ھای بیندر بسیاری از میثاق) ٣٦٠مھر پور، (
اساسا این مسأله در جھان غرب ابتـدا  . در مباحث آینده به طور مبسوط بدانھا خواھیم پرداخت

عرصه حقوق بشر گذاشت و باالخره در دسـامبر  و سپس پا به١در بین مسائل فلسفی رخ نمود
ھمزمان با جنگ جھانی دوم و با تدوین اعالمیه جھانی حقـوق بشـر، بـا صـراحت     ١٩٤٨سال 

. ترین مبنای حقوق بشر معرفی گردیدبیشتر به عنوان مھم
این اعالمیه یك نقطه قوت در نظـام غـرب اسـت و بـا تفـاوت عمـده در نگـاه متفکرانـی         

داننـد و بـا نظـرات    ھابز و ماکیاول که اصل انسان را بر گـرگ بـودن اسـتوار مـی    چون نیچه و 
ھـا را بـه دو گـروه بـا کرامـت و بـی کرامـت در        کسانی ھمچون افالطون و ارسطو که انسـان 

بلنـد در جھـت ارتقـای    گـامی ؛ و ای داردکننـد تفـاوت عمـده   سرشت و ذات اولیه تقسیم می
ترین نقطه ضعف این منشور، عدم توجه به منشـأ کرامـت و   از طرفی شاید بزرگ. بشریت است

به ھرحال این اعالمیه با نقاط قوت و ضعفی کـه داشـت سـرآغاز بحـث     ٢.نیز کرامت الھی بود
٣.ھا شدھای مفصل با محوریت کرامت انسانی و به عبارتی حق کرامت انسان

شرق بـر طبـق ایـن    پس از آن تدوین قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورھای غرب و 
اصل فراگیر و آوردن این لفظ در میان متون قوانین، تبدیل به یک امتیاز بزرگ و البته یـک نیـاز   

چه اینکه پس از پیروزی شکوھمند انقالب اسالمی ایران نیـز در تـدوین و تنظـیم قـانون     . شد
ید، معـاد،  اساسی، بدین مھم توجه شد و در اصل دوم، کرامت انسانی در کنار اموری چون توح

نبوت، امامت و عدالت به عنوان یکی از شش مبنای کلی نظام مقدس جمھوری اسالمی معرفی 

ھر فرد را یک : از محتوای منحصر به فرد کرامت، برابر دانستن آن با ضرورت مطلق مد نظر کانت استترین شیوۀ ابرمعمول. ١
. ای برای رسیدن به غایاتغایت بدانید، نه صرفاً وسیله

 .(Human Dignity, Chrstopher Mecruddeen, University of Oxford Faculty of law Legal
Studies Research Paper Series, April 2006)

)١٦١تحقیق در دو نظام حقوقی جھانی بشر، ص(کرامت ارزشی و اکتسابی : به تعبیر مرحوم عالمه جعفری. ٢
صر گرد ھم آمده و بـه  ھای این منشور، گروھی از دانشمندان مسلمان در شھر قاھره مو در واکنش به کاستی١٩٩٠در سال . ٣

١٩٤٨وجه تمایز مھم این منشور با اعالمیه . تدوین منشور حقوق بشری مشابه با آنچه غربیان به ارمغان آورده بودند پرداختند
.در اسالمی بودن و تطابق آن با فرھنگ وحی بود
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این مسأله با یادآوری نظارت فقیھان جامع شرایط فتوی بر فراینـد تـدوین ایـن قـانون،     . گردید

.اھمیت بحث مبسوط و تحلیلی از موضوع مذکور را روشن تر خواھد نمود
ن از کرامت انسان تنھا در علم اخالق قابل طرح و بررسی اسـت  اگرچه به زعم برخی سخ

رسد مقوله کرامت در استنباط احکام الھـی دخالـت داشـته و بـه گفتـه برخـی از       اما به نظر می
) ١٦٢جوادی آملی، فلسفه حقوق بشـر،  (دانشمندان معاصر یکی از منابع حقوق بشر در اسالم 

)٢٨٠جعفری، . (باشداه دین میھا از نگو یا یکی از حقوق مشترک انسان
مبادی تصوری بحث.۱
مفھوم لغوی کرامت.۱-۱

بحث شده که برخـي عبـارات آن از   » کرم«چندین صفحه ذیل ماده »لسان العرب«در کتاب 
: این قرار است

کریم، کسی یا چیزی است که دارنده انواع مظاھر خیـر و شـرف و فضـایل باشـد و کـریم      
)١٢/٥١٠ابن منظور، . (ستایش شوداسمی جامع است برای ھر چه که 

: راغب اصفھاني گوید
کرم اگر وصف خدا واقع شود مراد، احسان و نعمت آشکار خداست و اگر وصـف انسـان   

به کسي کریم نگویند مگر بعد . ای است که از وي ظاھر گرددباشد نام اخالق و افعال پسندیده
نوع خود شـریف باشـد بـا کـرم توصـیف      از آنکه آن افعال از وي ظاھر گردد و ھر چیز که در 

)٧٠٧راغب، . (شودمي
:ذیل ماده کرم چنین آمده است»التحقیق«اما در کتاب 

اصل مشترک در این ماده آن معنـایی اسـت   ... شیء، کریم گشت یعنی ارزشمند و عزیز شد
ـ     که در برابر ھوان به معنای پستی قرار می ت گیرد، چنانکه عزت چیـزی اسـت کـه در برابـر ذل

ذلت، به معنای آن . باشدشود و نیز مانند کِبَر به معنای بزرگی که در مقابل صِغَر میقرارداده می
و حاصل این کـارِ  [آید ای است که با پست انگاشتن یک شخصِ در مرتبه باالتر پدید میپستی

که آن پستی است که در ذات شخص باشد و حاصـل فعـل دیگـری    [»ھوان«برخالف ] اوست
].نیست

نھفتـه بـر   ] نسـبت بـه دیگـری   [پس در معنای کلمه عزت، نوعی از مفھوم استعال و برتری 
ای است که در خـود شـیء وجـود    بنابراین کرامت به معنای عزت و برتری. خالف کلمه اکرام

-کـه در مرتبـه پـایین تـر قـرار دارد      -دارد و در معنای آن استعال و برتری نسبت به دیگـری  
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.  شودمالحظه نمی

و اما مفاھیمی ھمچون جود به معنـای بخشـیدن و اعطـاء و سـخاوت و صـفح بـه معنـای        
ای باشد که مورد رضـایت و  گذشت و بخشش و نیز عظمت و نزاھت و یا اینکه شیء به گونه

ستایش باشد و یا اینکه نیکو بوده و پست نباشد، این معانی ھمگی از آثـار کرامـت ھسـتند نـه     
)١٠/٤٦ی، حسن، مصطفو. (معنای مطابقی آن

توجه بـه سـخن دیگـر لغویـان مـا را      ؛ و نقص باشدرسد این تعریف، کامل و بيبه نظر مي
بدین مطلب رھنمون خواھد کرد که معنای مشـترک و جـاری در تمـام معـانی مـذکور، ھمـان       

. باشدارزش درونی و متعلق به خود شیء موصوف می
رین لفظي را که در زبان فارسي بـراي ترجمـه   بنابراین با توجه به تعاریف یاد شده، نزدیکت

اما چون ؛ و خواھد بود» ارجمندي و بزرگواري«یا » ارزش درونی«توان یافت لفظ این کلمه مي
کرامـة کـل شـيء    : تـوان گفـت  گیرد مـي وصف بسیاري از اشیاء قرار مي»کریم«و »کرام«لفظ 

مـثالً در لسـان العـرب    . ردیعنی کرامت در ھر چیزی معیـار مخصـوص بـه خـود را دا    . بحسبه
عرش کریم یعني عرش عظیم، قول کریم یعني سخن نرم و لطیف، و یـا رزق کـریم   : خوانیممي

پس در ھر موردي که این کلمه بکار رود باید گفـت  ) ٥١٤/ ١٢ابن منظور، . (یعني روزی زیاد
چـه اینکـه   . باشـد آن موصوف در میان نوع و یا صنف خود فرد با ارزش و به دور از نقص مي

عرب ھر چیزی را که فعل یا وصف مذمومی را از او نفی کند با کلمه کریم توصیف : فرّاء گفته
ھر چیز که در نوع خود شریف باشـد بـا   : یا در مفردات آمده) ٥١٤/ ١٢ابن منظور، . (نمایدمی

)٧٠٧راغب اصفھانی، . (شودکرم توصیف مي
در ماده کرم معناي مقایسـه و یـا   ١باطبائي،پس اگرچه به قول صاحب التحقیق و یا عالمه ط

برتري بر غیر وجود ندارد اما باید گفت این مقایسه و یا برتري تنھا نسبت به غیر جنس یا نـوع  
بـدین  . گرنه در اغلب موارد نـوعي قیـاس در معنـاي آن نھفتـه اسـت     ؛ و موصوف منتفي است

مـثالً اگـر   . اعال و برتر آن خواھد بودي بکار رود منظور، مرتبه» کرم«ترتیب که در ھر مورد که 
درباره رزق بکار رود باید گفت رزق مراتبي دارد ممکن است کم باشد یا زیاد و یا دچار نقص 

در میان این مراتب رزق کریم یعنـي رزق بـدون نقـص و    ... نقص و و آفت باشد یا کامل و بي
گیاھي است که پربار، سرسبز و بـه  یا اگر درباره گیاھان، صفت کریم بکار رود منظور آن . وافر

یـا مثـالي را کـه    . یعني در میان مراتب آن گیاه، کریمِ آن، منظور خواھد بـود . دور از آفات باشد

١٥٦/ ١٣طباطبایی، : ک.ر. ١
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. کرمُ الفَرَس ان یرقَّ جلدُه و یلینَ شَـعرُه و تَطیـبَ رائحتُـه   : قال ابن االعرابي: لسان العرب آورده

که پوست و مویي مالیم و بـویي خـوش داشـته    یعني در میان دیگر اسبھا اسب کریم آن است 
پس ھر اسبي کریم نیست ھر رزقي کریم نیست و ھر گیاھي نیـز  ) ١٢/٥١٧ابن منظور، . (باشد

.کریم نخواھد بود
توان برای جنس، نـوع و صـنف خـاص    توان گفت کرامت وصفی است که میاز طرفی می

مـثال  . آن ترکیب شاھد خواھیم بوددر اینصورت به ھرروی نوعی قیاس را در معنای. بکار برد
قرآن صـنفی کـریم   . انسان یک نوع کریم در میان ھم جنسان خویش یعنی دیگر حیوانات است

... در میان کتب آسمانی است و 
ادعـا  » کرم«بنابراین شاید در اغلب موارد بتوان نوعی مقایسه با غیر را در موصوفِ مشتقاتِ 

. نمود
شـاید  –آسان ھم نیسـت  ه که البت–در این مورد به دست دھیم اگر بخواھیم معیاري ثابت 

بتوان گفت ھر گاه در مورد استعمال لفظ کریم نوعي اضافه به ذھـن خطـور کنـد پـس معنـاي      
برتري در آن نھفته است و اگر آن اضافه به ذھن متبادر نشود منظور مطلقِ ارزش ذاتي آن شيء 

.م و یا رب کریم را مثال زدتوان عرش کریبراي مورد دوم مي. باشدمي
به معناي شرف، افتخار، استحقاق احتـرام، عنـوان،  ) dignity(معادل انگلیسي واژه کرامت 

.است٢و ارزش و حرمت ذاتي١امتیاز، شرافت برجستهرتبه و مقام،
چنـین آمـده   ٣)dignity(در دایرة المعارف انگلیسي آکسفورد در مورد معناي واژه کرامت 

ــت ــت وا«: اس ــي) dignity(ژه کرام ــارت التین ــز از  "dignitas"از عب ــده و آن نی ــه ش گرفت
»dignus« مترادف با کلمه ،»worthy «   به معناي ارزش، شرافت، حیثیت، افتخـار و اسـتحقاق

1-Henry Campbell, Black’s law Dictunary,6.U.S.A. West Publisher,1991,p.456.
2-Webster’s Third New International Dictionary, Massa Chusetts. U.S.A; Merrian-Webster,
Inc,1986, p.632.
3 - Dignity is a term used in moral, ethical, and political discussions to signify that a being
has an innate right to respect and ethical treatment. It is an extension of the Enlightenment-era
concepts of inherent, inalienable rights. Dignity is generally proscriptive and cautionary: for
example in politics it is usually used to critique the treatment of oppressed and vulnerable
groups and peoples, but it has also been extended to apply to cultures and sub-cultures,
religious beliefs and ideals, animals used for food or research, and plants.
(www.wikipedia.com)
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در فرھنگ فشرده انگلیسي آکسفورد نیز این واژه در معناي بزرگـواري، عـزت،   ١.»احترام است

٢.و درجه استعمال گردیده استشرافت و ارزش واقعي و رتبه 

براي افراد انسان) کرامت انساني(اثبات حرمت .۲
مھمترین بخش این مقاله، ھمین مرحله یعنی اثبات کرامت انسانی و حرمت برای تمام افراد 

.بنابراین الزم است به تفصیل بیشتری در این باره سخن بگوییم. انسان است
سانھای متصور در اثبات حرمت برای انروش.۲- ۱

اثبات این مرحله از کرامت به سه شکل متصور است و مدعای ما آن است کـه یـک شـکل    
:این سه نحوه عبارتند از. آن ممکن و یک صورت آن حتمی است

اثبات مفھوم کرامت الھی برای تمام افراد انسان و سـپس اسـتفاده از قیـاس اولویـت     -١
)دلیل اجتھادی(٣.برای اثبات مفھوم کرامت انسانی

دلیل . (ترین حد کرامت استات مفھوم کرامت انسانی یعنی ھمان حرمت که پاییناثب-٢
)اجتھادی

-استفاده از عدم وجود دلیل معتبر در میان ادله برای مشروعیت توھین و تحقیر انسان-٣
)دلیل فقاھتی(ھا 

لکـن اسـتدالل بـه روش دوم    . رسد شکل اول به ھیچ وجه قابـل اسـتفاده نباشـد   به نظر می
بـدین جھـت ابتـدا    . به یقین مقبول اسـت –با بیانی که خواھد آمد -وده و شکل سوم ممکن ب

سعی در استفاده از روش دوم داریم و سپس در صورت کامل نبودن استدالل در نظر مستشکل، 
.روش سوم را به عنوان حداقل و آخرین راه پیشنھاد خواھیم کرد

استدالل به روش دوم. ٢-١-١
آیات. ٢-١-١-١

لقد کرّمنا بنی آدم و حملناھم فی البرّ و البحر و رزقناھم من الطیّبـات و فضّـلناھم علـی    «-
١.»کثیر ممن خلقنا تفضیالَ

1-The Oxford Encyclopedic, English Dictionary, Newyork, Oxford, University press, 1996,
p.398.
2-Shorter Oxford English Dictionary; Fifth edition, Volume 1. Oxford University Press, 2002,
p.679.

. اجتمـاعی –کرامـت الھـی، کرامـت انسـانی و کرامـت عرفـی       : توضیح اینکه به نظر ما حق کرامت حداقل سه مرتبه دارد. ٣
دھد و محمول آن، داشتن حقی است که صاحب آن را در واالترین مراتـب  موضوع کرامت الھی را انسان الھی عادل تشکیل می

موضوع کرامت انسانی، مطلق انسان و به عبـارت دیگـر فرزنـد آدم و بـه عبـارت سـوم بشـر و        . دھدقرار میو شؤون انسانی 
.  موضوع کرامت عرفی اجتماعی، انسان صاحب مقام و منزلت اجتماعی است
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.این آیه مھمترین سند کرامت انسانی است

ی تفضیل انبیا بر مالئکـه، آیـه را شـامل    الھدی، سیدمرتضی در کتاب امالی و در مسألهعلم
٢.تمام بشر دانسته است

این آیـه بـدان   : گویدعالمه حلی نیز در جھت اثبات لزوم امام، به این آیه تمسک نموده می
إِنَّ أَکْـرَمَکُمْ عِنْـدَ   «: فرمایداو می. معناست که خداوند اسباب کرامت را به بشر اعطا نموده است

با تبعیّت کردن از گردد و این مھمو تقوی تنھا با رجوع از شک به یقین حاصل می» اللَّهِ أَتْقَاکُمْ
بنابراین الزم است که خداوند امام معصومی را نصب نمایـد تـا در   . آیدغیر معصوم بدست نمی

چه اینکـه تقـوی فقـط    . احکام و افعال و اقوال بدو رجوع شود و قول و فعلش مفید یقین باشد
ه بشر اعطا حال چگونه ممکن است که خدا اسباب کرامت در دنیا را ب. گرددبا یقین حاصل می

نیز چگونه ممکن است که اسباب کرامت آخرت را ؟!نماید لکن اسباب کرامت در آخرت را نه
نکتـه جالـب   ٣؟!به بشریت اعطا نموده اما بزرگترین سبب کرامت او یعنی امامت را بدو ندھـد 

توجه در بیان ایشان، آن است که امامت مخصوص قشر خاصی نیسـت و بـه تمـام بشـر تعلـق      
.باشدابراین او معتقد است آیه مزبور شامل تمام بشریت میبن. دارد

توانـد از آن جھـت کـه انسـان     انسـان مـی  : نویسداهللا جوادی آملی در مورد این آیه میآیت
دھد و این روح طبعاً کـریم  انسان، روحی دارد که حقیقت او را تشکیل می... است، کریم باشد 

٤.است

ن آیه اختصاص به گروه و قشـر خاصـی نداشـته و تمـام     عالمه طباطبایی معتقد است که ای
ایـن آیـه در   «: نویسدذیل این آیه می»المیزان«ایشان در کتاب قیّم . گیردآدم رادر بر میافراد بنی

سیاق منت نھادن است البته منتی آمیخته به عتاب، گویی خـدای تعـالی پـس از آنکـه فراوانـی      
بـه انسـان ذکـر نمـود و او را بـرای بدسـت آوردن       نعمت و تواتر فضل و کرم خود را نسـبت  

؛ ھا و برای این که زندگیش در خشکی به خوبی اداره شود سوار بر کشتی کـرد ھا و رزقنعمت
گردان شد، و از او چیزی نخواست و بعـد  او پروردگار خود را فراموش نموده و از وی رویو 

ھـای  ین که ھمواره در میان نعمـت از نجات از دریا بازھم روش نخست خود را سر گرفت با ا
شـمارد،  ھـا و فضـل خـود را مـی    ای از کرامتاینک در این آیه خالصه. او غوطه ور بوده است

٧٠: اسراء. ١
٢٣٥/ ٢رسائل الشریف المرتضی، . ٢
٣٤٦االلفین، . ٣
٤٦کرامت در قرآن، ص . ٤
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باشد که انسان بفھمد پروردگارش نسبت به وی عنایت بیشتری دارد، و مع األسف انسـان ایـن   

.کندھای الھی کفران میعنایت را نیز مانند ھمه نعمت
شود که مراد از آیه، بیـان حـال جـنس بشـر اسـت، صـرف نظـر از        علوم میاز ھمین جا م

ای اختصاص داده، بنابراین آیه مشرکین ھای خاص و فضائل روحی و معنوی که به عدهکرامت
ھای خوب و مطیـع  داشت و مقصود از آن انسانو کفار و فاسقین را زیر نظر دارد، چه اگر نمی

)١٥٦/ ١٣طباطبائی، . (»آمدر نمیبود معنای امتنان و عتاب درست د
اخبار. ٢-١-١-٢

. ي معصومان در مورد اھل ذمه و اھـل کتـاب اسـت   اخبار وارده در این باب نشان از سیره
حرمتي و اھانت به ایشان بوده و برخي دیگـر نشـان از   بعضي از این اخبار داللت بر نھي از بي

. مطلوب بودن احسان به آنان دارد
) ع(ن کشیده شدن خلخـال از پـاي یـك زن معاھـد کـه امیرالمـؤمنی      داستان معروف .١

ي زنـي مسـلمان و زنـي    به من خبر رسیده که مردي از لشکر شام به خانـه «: باشنیدن آن فرمود
غیرمسلمان که در پناه حکومت اسالمي بـوده وارد شـده و خلخـال و دسـتبند و گـردن بنـد و       

اي براي دفاع، جز گریـه و التمـاس   که ھیچ وسیلهھاي آنھا را به غارت برده، در حاليگوشواره
لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتـي یکـي از آنـان زخمـي     . اندکردن نداشته

ي تلـخ، مسـلماني از روي   ي خوني از او ریخته شود، اگر بـراي ایـن حادثـه   بردارند و یا قطره
)٢٧ی نھج البالغه، خطبه. (»ر استتأسف بمیرد، مالمت نخواھد شد و از نظر من سزاوا

دھد پایمال کردن حق یك انسان اگرچه مسلمان ھم نباشـد تـا   این سخن امیر بیان نشان مي
توان چنین برداشت کرد که حکم حضرت محصور در ھمـان  نمي. چه حد نزد خدا عظیم است

بلکـه بایـد   مورد خاص است که فرضاً ظلم، در حد کشیدن خلخال از پاي یك زن معاھد باشد 
حرمتـي و  پـس اگـر بـي   . حرمتـي اسـت  گفت منظور ھر نوع ظلم است که یکي از انواع آن بي

. اھانت ناروا به یك انسان جایز نیست بنـا بـر برھـان إنّـی، او حرمـت و کرامـت انسـاني دارد       
رسد در مواردی حتی تعرض به آبرو و حرمت افراد به مراتب از تعرض بـه  وانگھی به نظر می

.تر استال ایشان سنگینجان و م
تاریخی به کارگزار خود جناب مالـک اشـتر   در آن نامه) ع(حضرت علی بن ابیطالب .٢

:  فرمایدمی
مبـادا  . مھربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار داده و با ھمـه دوسـت و مھربـان بـاش    «
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-دسته: اندستهھرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی زیرا مردم دو د

). ٥٣البالغه، نامه نھج(» باشندای ھمانند تو در آفرینش میای برادر دینی تو و دسته
دھنـد کـه بایـد قلـب را ماالمـال از      جالب است که حضرت به فرماندار خویش دستور مـی 

حـال بـا   . محبت، رحمت و لطف به خلق خدا نماید اعم از اینکه مسلمان باشند یا غیر مسلمان
ھا را جایز شمرد؟ این یعنی ھمنوع، جـدای  توان ھتک حرمت انساناین الزام، چگونه میوجود

و اگر ھمنوع از آن جھـت کـه   د از دین و مذھبش باید مورد لطف و رحمت و محبت قرار گیر
بھره بود بـاز ھـم رحمـت و محبـت بـه او الزم      یک انسان است از حرمت و کرامت انسانی بی

؟!شدشمرده می
دادند، ما نشستیم جنازه یک یھودي را از کنار ما عبور مي: کندبن عبداهللا نقل ميجابر .٣

عرض کـردیم آن جنـازه از آن یـک    ) ص(ر به پیامب. به احترام جنازه قیام کردند) ص(ر اما پیامب
/ ٢بخـاري،  (اي را مشاھده کردید قیام نماییـد  ھنگامي که جنازه: حضرت فرمودند. یھودي بود

٨٧.(
ل بن حنیف و قیس بن سعد در قادسیه نشسته بودند که گروھی ھمراه با یـک  سھ... .٤

: بـه ایشـان گفتنـد   . از جا برخاسـتند ) به نشان احترام(جنازه از کنار ایشان گذر کردند و ایشان 
ای را عبـور  روزی از کنـار پیـامبر جنـازه   : در پاسخ گفتند! اینان اھل ذمه بودند] دانیدمگر نمی[

آیا : فرمودند! گفته شد این جنازه متعلق به یک یھودی است. شان از جا برخاستنددادند که ایمی
)  ٨٧/ ٢بخاری، (نیست؟ ) انسان(یک نفس 

به ھر حـال  . چنانکه روشن است روایت نشان از حرمت انسان به جھت انسان بودنش دارد
ایشـان نشـان از   برخاستن رسول خدا نشان از حرمت نھادن به میت و از طرفی استفھام انکاری 

.دارد) نفس(وجود حرمت برای انسان 
درباره حکم افترا ) ع(از امام صادق : به سند متصل از اسماعیل بن فضل نقل است که.٥

: شود؟ فرمودبر اھل ذمه و اھل کتاب پرسیدم که آیا بر مسلمان بخاطر آن، حد شالق جاری می
.  شودخیر بلکه تعزیر می

) ع(از ابی عبـداهللا : عبدالرحمن ابن ابي عبداهللا گوید: گویدميو در حدیث قبل از آن چنین
آیـا او شـالق   . ی مردی پرسیدم که دیگری را سبّ نموده بدون آنکه به حد قذف برسـد درباره

)٢٤٠/ ٧کلینی، . (شودتعزیر می: خورد؟ فرمودمی
ن اسـت تـا   ما مبني بر حرمت داشـتن تمـام انسـانھا روشـ    یداللت این حدیث نیز برگفته
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. بدانجا که اسالم بخاطر زیر پا گذاشتن چنین حقي تعزیر را واجب نموده است

از قذف غیر مسـلمانان نھـی کردنـد مگـر در صـورتی کـه در مـورد        ) ع(امام صادق .۶
کلینـی،  . (دقیقاً اطالع داشته باشی که او چنین کاری انجام داده اسـت ) مانند زنا(موضوع قذف 

۷ /۲۴۰.(
) یـا طلبکـارت  (بداهللا بودم که شخصی از من پرسید وضعیت بدھکارت نزد ابي ع... .٧

گویی؟ در این ھنگام حضرت نگاه تنـدی بـه مـن    چه شد؟ گفتم ھمان فرزندِ زنِ بدکاره را می
کنایه از اینکـه در  . [گفتم فدایت شوم او مجوسی است و مادرش ھمان خواھرش است. کردند

است که این کار در دین ما حرام بوده فرزنـد متولـد   دین زرتشتی نکاح با خواھر و مادر حالل 
مگر این نوع ازدواج، در دین آنان یک نکاح صـحیح  : فرمود.] باشداز چنین نکاحی ولد زنا می

)۲۴۱/ ۷کلینی، (؟نیست
. انـد ي کفار نھـي کـرده  بینیم که حضرت به شدت اصحاب خود را از سخن ناروا دربارهمي

این . یافتالم کافر ھیچ حرمتی نداشت نھی از این گفتار لزومی نمیکه اگر از منظر اسدر حالی
کند وجود حرمت در ھمان مورد خاص در حالی است که درباره مسلمانی که اظھار به فسق می

فرد پیرو ھوای نفس و : سه نفر ھستند که حرمتی ندارند«: مثالً در حدیثی آمده. نفی شده است
سقی که فسـق خـود را علنـاً انجـام دھـد و از اظھـارش ابـایی        گذار، رھبر ظالم و فرد فابدعت
ی زن یا مردی که مشھور به زنا ھستند یا مثالً اگر شخصی درباره) ۲۸۹/ ۱۲حرعاملی، . (»ندارد
توجه به این نکته با استفاده ١.را به کار ببرد حد قذف بر او جاری نخواھد شد» زناکار«ی کلمه

داشت دارد که اگر برای شخص غیر مسلمان حرمتی وجود نمییاز قیاس اولویت ما را بر آن م
چه اینکه در بیان شرایط حد قذف فقیھان معتقدند اگر . تعزیر قاذف نسبت به او نیز واجب نبود

فردی تظاھر به فسق نماید و دیگری ھمان فسق را به او نسبت دھد نه تنھـا حـد قـذف بـر او     
اھد شد و قـول بـه ایـن حکـم اعـم از آن اسـت کـه        گردد بلکه حتی تعزیر نیز نخوجاری نمی

ی متظـاھر بـه   آیا قذف کننـده ... «: در این باره گفته شده. مقذوف مسلمان باشد یا غیر مسلمان
لواط یا زنا باید تعزیر شود یا خیر؟ در این مسأله دو دیدگاه وجود دارد که دیـدگاه دوم، اظھـر   

-و صاحب جواھر ھمین دیدگاه را برگزیدهاست چنانکه شھید اول، شھید ثانی، صاحب ریاض
روحـانی،  . (زیرا اوالً قذف چنین فردی حرام نیست و ثانیاً دلیلی بر تعزیر او وجـود نـدارد  . اند
کـه  در حـالی . ی اوسـت ی عدم حرمت کافر، عدم تعزیر قذف کننـده بنابراین الزمه). ۴۶۳/ ۲۵

٣٧٧رانی، تفصیل الشریعه، الحدود، فاضل لنک: ک.ر. ١
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. ملزوم مثلُهو الالزم باطلٌ، فال. شودی کافر تعزیر میقذف کننده

ی مسـلمان، حـدّ   ای که در اینجا باید بدان توجه نمود اینکه چرا مجازات قذف کننـده نکته
ایـن تفـاوت در حقـوق نشـان     ١باشـد؟ ی شخص کافر تعزیر میاست اما مجازات قذف کننده

دھنده چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم اسالم به تناسـب شـدت حرمـت و کرامـت     
به ھر حال باید بدانیم . ی تحقیر و توھین و افتراء بر ایشان مجازات تعیین نموده استافراد، برا

. که به یقین از منظر اسالم یک مسـلمان از یـک کـافر کرامـت و حرمـت بیشـتری را داراسـت       
این مطلبی است کـه  . تری را در پی خواھد داشتبنابراین افترا بر یک مسلمان مجازات سنگین

ت به کرامت انسانی و کرامت الھی را بیش از پیش روشن کـرده و تسـاوی   درستی تقسیم کرام
البته باید در نظر داشت که گرچه تفـاوت در حقـوق   . حقوق مؤمن و کافر را نفی خواھد نمود

در موارد مشابه، لزوما به معنای تفاوت در کرامت و حرمت افراد نیست لکن ھدف ما آن است 
اگر این تفاوت از نظر مستنبط مستلزم آن تالی یعنـی تغـایر   ی جاری حتی که بگوییم در مسئله

.   در کرامت و حرمت باشد نیز توجیه پذیر بوده و از این جھت مردود نخواھد بود
حکم عقل. ۳-۱-۱-۲

توان حکم عقـل را نیـز مطـرح کـرده و آن را بـه دو      گفته ميعالوه بر آیات و روایات پیش
: نحوه تقریر نمود

:ستتقریر نخ) الف
وارد نمـوده و  » قـبح عقـاب بـدون بیـان    «اصولیان در باب برائت اشکالی بر صغرای قاعده 

وجـوب دفـع ضـرر    «ی این اشـکال عبارتسـت از قاعـده   . اندھریک در مقام پاسخ بدان بر آمده
ھای دامنه داری در این موضوع بوجود آمده لکن از آنجا که تمـامی آن مباحـث   بحث. »محتمل

یستند فقط به بخشی از آن بسنده کـرده خواننـده محتـرم را بـه کتـب مطـول       برای ما ضروری ن
. دھیمارجاع می

اینکه کدام قاعده بر دیگری حاکم یا وارد و در نتیجه مقدم است بین اصولیان اختالف نظـر  
شود و آن اینکه اگر ضرر محتمل، وجود دارد اما یک چیز در میان تمامی ایشان مسلّم فرض می

ی وجوب دفع ضرر محتمـل، و حکـم   در زمینه آبرو، جان و مال باشد، میان قاعدهضرر دنیوی 
بـاره مرحـوم محقـق خـوئی از زبـان مرحـوم       در این. ی عقلی وجود داردشارع مقدس مالزمه

اگر مقصود از ضرر محتمل در قاعده، ضرر دنیوى باشـد در اینصـورت اگـر    «: نویسدنائینی می

.به بعد٤٣٩و مومن قمی، ٤٢٢ابن حمزه، : ک.ر. ١
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ن حکم کند بر اساس قاعده مالزمه میان حکم قطعی عقل با عقل بطور مستقل به وجوب دفع آ

حکم شرع، شارع نیز طبق ھمین حکم عقل حکم خواھد کرد چه اینکه حکم عقل بـه وجـوب   
دفع ضرر محتمل در مرتبه علل احکام شرعی قـرار دارد نـه در مرحلـه معلـوالت، و ھـر چـه       

ا این مطلب را در برخـی مباحـث   اینگونه باشد حکم شرعی را به دنبال خواھد داشت چنانکه م
لکن اشکال اینجاست که عقل در غیر مورد اعراض و جانھا و امـوال بطـور   . قطع توضیح دادیم

) ١٨٨/ ٢نائینی، (» کندفی الجمله چنین استقاللی ندارد و چنین حکم قطعی مستقلی صادر نمي
له، عقل بـه صـورت   مفھوم سخن ایشان این است که در باب آبرو و جان و مال بطور فی الجم

کند و این حکم عقل که تقریباً یک استثنا به شمار مستقل از شرع حکم به وجوب دفع ضرر می
بنـابراین از  . ی جان، مـال و آبـروی افـراد اسـت    العادهرود به دلیل اھمیت و حساسیت فوقمی

ب کند کـه دفـع ضـرر محتمـل در بـا     طرفی عقل بطور مستقل از ھر گونه بیان شرعی حکم می
کند که بـین حکـم مسـتقل و قطعـی     از طرف دیگر عقل حکم می. آبروی دیگران واجب است

. در نتیجه شارع مقدس نیز ھمـین حکـم را دارد  . عقل با حکم شارع مقدس مالزمه وجود دارد
توجه به ایـن نکتـه   . پس ریختن آبروی دیگری و ھتک حرمت و کرامت وی، حرام خواھد بود

این حکم خود، بین انسان مسلمان و انسان غیر مسـلمان تفـاوتی   نیز ضروری است که عقل در
.گذاردنمی

-مـی » قطـع «این نحوه تقریر از حکم عقل، چنین حکمی را به عنوان شاخه یا مصـداقی از  
داند که حجیت ذاتی قطع در مباحث علـم اصـول بـه اثبـات     خواننده محترم حتماً می؛ و انگارد

. رسیده است
: تقریر دوم) ب

حرمتي بدون دلیـل موجـه، نسـبت    کنند به اینکه اھانت و بيقالی عالم به اتفاق، حکم ميع
اگرچه ممکن است در عنـوان دلیـل موجـه و نیـز مصـداق اھانـت و       . به ھر انساني قبیح است

مـثالً تمـام   . اما وجوه مشترك نیز قابل توجه است. حرمتي در بین ایشان اختالف زیادي باشدبي
اگرچـه در  ،شمارندنت به یك انسان را به دلیل رنگ پوست و یا نژادش قبیح ميعقالء عالم اھا

حال در تمام مواردي که قطع بـه وجـوه مشـترك    . عمل، ھمه آنان به چنین حکمي ملتزم نیستند
زیـرا  . توانیم بر طبق مباني اصولي و کالمي چنین حکمي را به شارع نیز نسبت دھـیم داریم مي

بات رسیده که بین حکم عقالء از جھت عاقل بودنشان و نیز حکم شـارع  در مباني اصولي به اث
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١).٢٣٤مظفر، (مقدس مالزمه بلکه عینیت در کار است 

ي حفظ حرمت و یا اھانت نسبت به افراد بشر طرح حسن و رسد دربارهبنابراین به نظر مي
که باشد، قبح است و ي اھانت، نسبت به ھر فرديیعني اقتضای اولیه. قبح اقتضائي موجه باشد

از آنجا که در علم اصول گفتـه شـده   ؛ و ي اولیه در حفظ حرمت افراد نیز حُسن آن استقاعده
پس باید گفت تا وقتـي کـه حفـظ    ؛حسن و قبح ذاتي تنھا مخصوص عناوین عدل و ظلم است

ي حرمت افراد بشر مصداقي از عدل باشد حسن است و چنانچه روزي ایـن عنـوان در مرحلـه   
ي ظلم قرار گیرد قبیح خواھد بود و از طـرف دیگـر تـا وقتـي اھانـت یـك       انوي زیرمجموعهث

مـثالً عقـال   . باشدمصداق براي ظلم است قبیح بوده و در صورت تبدّل آن، مطلوب و حسن مي
کنند که اگر کسي به ھر عنوان آسایش و رفاه شھروندان را مورد تعرض قـرار دھـد و   حکم مي

ب و وحشت کند حفظ حرمت او ظلمي است ناروا و اساساً چنین فردي از در جامعه ایجاد رع
یا بطور مثال در روایات ما آمده اگـر در مجـالس شـلوغ کسـي     . بھره استحرمت و کرامت بي

ي جلوي درب خروجي بنشیند و راه را براي رفت و آمد مردم ببندد لگـدمال شـدن او بوسـیله   
چه اینکه او به اختیار، خود را در . حرمتي نخواھد داشتمردم اشکالي ندارد و او در این مورد 

٢.حرمتي قرار داده استمعرض چنین بي

سوره مبارکه ممتحنـه را مـورد اسـتناد قـرار     ٩و ٨ي توان آیهدر جھت تأیید این سخن مي
:فرمایدخداوند مي. داد

الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَـارِکُمْ أَنْ تَبَـرُّوھُمْ وَ   الَ یَنْھَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي «
ذِینَ قَـاتَلُوکُمْ فِـي الـدِّینِ وَ         * تُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  هُ عَـنِ الـَّ إِنَّمَـا یَنْھَـاکُمُ اللـَّ

الِمُونَ  أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَ ظَاھَرُوا عَلَی إِخْ » رَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْھُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّھُمْ فَأُولئِكَ ھُـمُ الظـَّ
خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکـار  : یعنی

پیشـگان را  کنـد چـرا کـه خداونـد عـدالت     نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نھی نمی
کند کـه در امـر دیـن بـا شـما      تنھا شما را از دوستی و رابطه با کسانی نھی می. * دارددوست 

راندن شما کمك کردند و ھر کس ھایتان بیرون راندند یا به بیرونپیکار کردند و شما را از خانه

البته بر محققان مخفی نیست که اینگونه تفسیر از حکم عقل، بر طبق مبنای مرحوم مظفر و استاد بزرگوارشان مرحوم محقق . ١
فقـه و  :  ک.در ایـن زمینـه ر  . اط احکام وجـود دارد وگرنه تفسیر دیگری نیز از حکم عقل به عنوان منشأ استنب. اصفھانی است

.به بعد٨٥عقل، علیدوست، ص 
خَطَّـأَنَّ أَحَـدٌ رِقَـابَ النَّـاسِ وَ لْیَجْلِسَـنَّ      لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَطَّی الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی مَجْلِسِهِ حَیْثُ کَانَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا یَتَ«. ٢

)١٧/ ٨٦مجلسی، . (»یَتَخَطَّاهُثُ تَیَسَّرَ، إِلَّا مَنْ جَلَسَ عَلَی الْأَبْوَابِ وَ مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یَمْضُوا إِلَی السَّعَةِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ أَنْحَیْ
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! با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است

ي بشـر  ي ھمـه شت کرد که اصـل اولـي دربـاره   توان چنین برداچنانچه پیداست از آیه مي
اند که ضد بشر، ضد دین و ضـد خـدا   تنھا کساني از این قاعده خارج شده. قسط و عدل است

کـه دال  » انّما«خداوند تنھا از دوستی و نرمش با دشمنان دینش نھی فرموده و به داللت . ھستند
. بـاره دیگـران جـاری دانسـت    توان چنین حکمی را دربر حصر متعلق خود به حکم است نمی

بنابراین مدعی کسی است که خارج از نصوص و ظواھر، رفتار اھانت آمیز نسبت به دیگران را 
مجاز شمرد، مدعی کسی است که از اصل احترام ھمگانی خارج گردد، مدعی مسـتنبِطی اسـت   

ر مقام شـک  با توجه به آنچه گفته شد د؛ و که حکمی وھنی را بدون دلیل محکم استنباط نماید
چه اینکـه  . در چنین مواضعی، جانب احتیاط آن است که به قطع و یا نزدیک به قطع عمل شود

.  داندگیری و دقت زیاد را معتبر میی جان و آبروی افراد شارع مقدّس سختدرباره
بنابراین حکم عقل آن است که اھانت و وھن ھر بشري قبیح است چه اینکه ظلـم اسـت و   

پس وھن ھر بشري بـدون دلیـل   . ي عقل نیز قبیح استقبیح است نزد آفرینندهھرچه نزد عقل
از طرف دیگر حفظ حرمت افراد به حکم عقل حسن اسـت چـه   ؛ و موجه نزد شارع قبیح است

کنـد و در نتیجـه   اینکه عدل است و آنچه نزد عقل حسن است شارع نیز به حُسن آن حکم مـي 
توانیم روایاتي را کـه در  حال می. فرمایدشر حکم ميشارع مقدس به حُسن حفظ حرمت افراد ب

اگرچه در برداشـت مـا بـه طـور     –بخش نخست با عنوان اثبات کرامت انساني مطرح نمودیم 
. به عنوان مؤیّد مطالب مذکور بیاوریم–کنند گروھي کرامت انساني را اثبات مي

نسبت به ھتک کرامت» الضرر«ی شمول ضرر در قاعده. ٢-١-١-٤
شـامل  » الضـرر و الضـرار فـی االسـالم    «ی معتقدند مفھوم ضرر در قاعده) ره(شھید صدر 

کنـد و  ایشان بعد از آن که ضرر را به معنای نقص معرفی می. شودنقص به کرامت افراد نیز می
بنابراین باید حد و مرز نقص را . ضرر یک جنبه موضوعی دارد که ھمان نقص است«: گویدمی

فقیھـان  «: گـردد کند که نقص در کرامت نیز مشمول عنـوان ضـرر مـی   فه میاضا» مشخص کنیم
-ما بھتر است از سومی با تعبیر گسترده. اند ضرر یا در جان است یا در مال و یا در آبروفرموده

: فرمایـد ایشان در توجیه این سخن خـود مـی  » تری یاد کنیم و آن عبارتست از کرامت و اعتبار
ه انسان یا حقیقی بوده و بازگشت آن به وجود و جان فرد اسـت، یـا   جھات و حیثیات مربوط ب

حـال ھـر   . این که اعتباری است ھمانند مقام و آبرو و کرامت و یا آن کـه حیثیـت مـالی اسـت    
ھمچنانکه ھـر نـوع   . نقصی که بر یکی از این سه مورد وارد شود بدون اشکال ضرر خواھد بود
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.شودمنفعت محسوب میزیادی و افزایش در این امور سه گانه 

اشـکال آن  . نمایندایشان پس از توضیح مدعای خود اشکالی را مطرح نموده و دفع وھم می
است که در بسیاری از موارد و مصادیق که ظاھراً باید مشمول عنـوان ضـرر بـوده و نقـص در     

-کرامت محسوب شوند عرفاً چنین تطبیقی وجود ندارد مثالً وقتی شخصی دیگری را سبّ می
ھمانطور کـه  . گویند که به او ضرر زده استافکند عرفاً نمیکند و یا به محارم او نظر حرام می

گویند که به او نفع رسانده است پس عنوان ضـرر نسـبت بـه    به مجرد مدح و ستایش فرد نمی
.صادق نیست] یعنی نقص در کرامت[مورد سوم 

عنوانِ متفاوت فرق گذاشته و آنھا را بـا  باید بین دو : فرمایداین استاد برجسته در جواب می
یکی ھتک کرامت و تنقیص شـأن فـرد در جامعـه و دیگـری ترتیـب اثـر       . یکدیگر خلط نکنیم

اولی بدون شک ضرر محسوب . این دو عنوان با یکدیگر تفاوت دارند. ندادن به کرامت اوست
دومی مشـمول آن مـالک   گردد بلکه در برخی موارد به مراتب از ضرر مالی بزرگتر است اما می

در یکـی  » نقص«و آن صدق مفھوم -نیست بنابراین با مالک کلی که گفتیم » نقص«کلی یعنی 
ی مفھـوم نقـص خـارج و در    مورد دوم از دایره-ی مال، نفس و کرامت استگانهاز موارد سه

یجاد نقص در آید بلکه صرفاً ترتیب اثر ندادن به کرامت افراد است نه انتیجه ضرر به شمار نمی
) ۱۳۸صدر، . (کرامت آنان

او در این جھت که آیا کلمه . صاحب عناوین نیز قبل از ایشان به این مھم اشاره کرده است
: در مـورد آبـرو بایـد گفـت    : شود یا خیر، معتقـد اسـت  در قاعده مذکور شامل آبرو می» ضرر«

، به طوری که ھتـک آن  ی آن این است که چیزی است که داخل در احترام مکلف باشدضابطه
موجب ذلت و خواری او در بین مردم شود، پس کسی که بر زوجه دیگـری تجـاوز نمایـد یـا     
سعی در اطالع بر عیب او کند یا بر محارم او تعدّی نماید یا تھمت و طعنه بر او زنـد یـا مـثال    

ی او چیزی را آشکار نماید که او راضی بر آشکار شدنش نیست تمـام ایـن مـوارد ھتـک آبـرو     
و بـر امثـال ایـن مـوارد ضـرر صـدق       آیـد  محسوب شده در حقیقت اضرار به او به حساب می

.دکنمی
در روایت به مال و بدن و عدم شمول آن نسبت بـه آبـرو نیـز    » ضرر«ادعای انصراف کلمه 

کـه  . شـود صحیح نیست بلکه حق آن است که ھتک عرض نیز ضـرر و اضـرار محسـوب مـی    
شدن و نیز فعلی که باعث کوچک. آید و روایت سمره بر آن داللت داردتوضیح آن در ادامه می

خواری دیگری شود اگرچه به سبب ترک برخی تعارفات عادی باشد که شایسته نیست نسـبت  
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چه اینکه این مورد نیز داخل در عنوان اضرار به . به مخاطب ترک شود مانند آن است که گفتیم

١).٣٠٩/ ١مراغی، (... باشد آبرو و اسقاط احترام می

ای بـاالتر از عقیـده شـھید صـدر     بینیم مفاد دیدگاه صاحب عناوین حتـی مرتبـه  چنانچه می
داند لکن مرحـوم میرفتـاح ایـن    نمی» اضرار«زیرا شھید صدر ترک احترام را مصداقی از . است

.داندمورد را نیز مشمول ضرر و اضرار می
بازگرداندن مال مغصوب به صاحبش معتقد صاحب مدارک نیز در مبحثی با محوریت لزوم

اگر این بازگردانی موجب یک ضرر مالی باشد باز ھم واجـب خواھـد بـود مگـر اینکـه      «است 
زیرا حفظ جان و آبرو بر حقوق . باعث یک ضرر غیر مالی شود که در اینصورت واجب نیست

)٢٠٩/ ٥ی، خوانسار(» !شود گرچه این حقوق، از جمله حق الناس باشددیگر مقدم می
انـد از  بسیاری از فقیھان دیگر نیز مفھوم ضرر را شامل ضرر معنوی یا ضرر در آبرو دانسـته 

، صـاحب  )٢٢/١٦٦نجفـی،  (، صاحب جواھر )٧٦کاشف الغطاء، (جمله مرحوم کاشف الغطاء 
آشـتیانی،  (، مرحوم میرزای آشتیانی در کتاب رسائل و بحر الفوائد )٤٧٧تبریزی، (اوثق الوسائل 

... و ٢)١٥١عراقی، (، مرحوم آغا ضیاء )٢٣٠/ ٢
با پذیرش سخن این بزرگان مبنی بر شمول ضرر نسبت به ھتـک کرامـت افـراد و البتـه بـا      

نسبت به کـافران، ایـن قاعـده در بـاب     » ی الضررقاعده«پذیرش مقدّمات دیگر از قبیل شمول 
ی نفی یـا نھـی از ھتـک کرامـت     کرامت انسانی کاربرد خواھد داشت به طوری که یکی از ادلّه

ی مزبـور  توان به اطالق قاعـده در جھت حل این مشکل می. افراد بشر ھمین قاعده خواھد بود
فقیه، اصولی و فیلسـوف بـزرگ معاصـر مرحـوم محقـق      . که یک دلیل لفظی است تمسک کرد

در خـور  اش بر کتاب مکاسب مرحوم شیخ اعظم بیان دقیق و باره و در حاشیهاصفھانی در این
شیخ انصاری در مسأله ملکیت کافر بر عبد مسلمان بیانی دارند مبنی بر اینکه اگـر  . توجھی دارد

کافری عبد مسلمانی را بخرد، در این بیع کافر ھیچ خیاری خصوصاً خیـارات ناشـی از قاعـده    
محقـق  . شـود الضرر نخواھد داشت زیرا کفر او باعث عدم شمول قاعده الضرر نسبت به او می

تعدى علی زوجته فضابطه ما ھو داخل في احترام المکلف، لیکون ھتکه موجبا لذلته و انکساره بین الناس، فمن : أما العرض. ١
أو تطلع علی عورته أو دخل علی عیاله أو ما یتعلق به من المحارم و النساء أو اغتابه أو اتھمه أو طعن علیه في وجھه أو أظھـر  

إلی المـال  ) الضرر(انصراف : و دعوى. شیئا مما ال یرضی بظھوره، فھو ھتك للعرض، إضرار في الحقیقة، و مثل ذلك یعد ضررا
ء توضیحه، و یدلُّ علیه روایة سمرة کمـا  م شموله لمثل ذلك، ممنوع، بل الحق أن ذلك کله ضرر و إضرار، و یجيو البدن أو عد

ء یوجب االستخفاف و المھانة و لو بترك بعض التعارفات العادیة التـي لـیس مـن شـأنھا أن یتـرك      و مثل ذلك فعل شي. -مرت
.ض و إسقاط االحترامبالنسبة إلیه، فإن ذلك کله داخل في اإلضرار بالعر

او . دانـد مرحوم آغا ضیاء در این کتاب حتی حقی به نام حق عِرض را معرفی کرده و آن را زیر مجموعه حق سـلطنت مـی  . ٢
.رودمعتقد است این حق از بزرگترین حقوق انسان به شمار می
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ممکن اسـت کسـی در مسـأله ملکیـت کـافر بـر       : ... فرمایندصفھانی در بررسی این اجتھاد میا

ادله نفی سبیل بر قاعده الضرر اقوائیت و حکومت دارند، پس در اینگونه موارد : مسلمان بگوید
پاسخ این اشکال آن است که نفی ملکیت کافر بـر مسـلمان   . قاعده نفی سبیل جاری خواھد بود

ی افـراد در دیـن اسـالم،    کن نفی ضـرر از ھمـه  یت احترام شخص مسلمان است لبخاطر رعای
مقتضای شرافت شریعت اسالم است و شکی نیست که رعایت احترام مسـلمان در بسـتر نفـی    
ملکیت کافر بر او، به ھیچ وجه یارای مقاومت در برابر مقتضای شرف شریعت اسالم در اینکـه  

لکه باید مقتضای شـرف شـریعت اسـالم را بـر مقتضـای      ب[حکم ضرری در آن نباشد را ندارد 
گرچه مفـاد  «: داردمحقق کمپانی در ادامه چنین اذعان می]. احترام شخص مسلمان ترجیح دھیم

برخی از ادله نفی ضرر، مخصوص به مومن است لکن برخی از ادله دیگر این قاعده مقیـد بـه   
الضـرر و ال ضـرار فـی    «: فرمایـد ه میروایتی ھم ک؛ و نشده بلکه مطلق است» علی مومن«قید 

مقصودش فقط نفی ضرر در شریعت اسالم است نه نفی ضرر از کسی که منتسب بـه  » االسالم
یعنی این قید به این معنایی است که ما گفتیم نه اینکه در مقام تقیید دلیـل  [شریعت اسالم باشد 

مقتضی نفی حکم ضـرری  پس این شرافت شریعت اسالم است که]. به قید مسلمان بودن باشد
ی کنم کسی در ثبوت خیـار بـرای کـافر در بقیـه    بنابراین گمان نمی. باشدبر مسلمان و کافر می

، با استناد به قاعده نفی ضرر -] تکه در اینجا مورد بحث اس[ی مسلمان غیر از برده–اموالش 
... باشـد ضـرر مـی  مانند خیار غبن که دلیل مشروعیتش منحصر به ھمـین قاعـده ال  . اشکال کند

/ ٥خـویی،  . (محقق خویی نیز قاعده مزبور را شامل کافر ھم دانسته اسـت ) ٤٧٧/ ٢اصفھانی، (
١٠٩ (

شکی نیست که نفی ضرر، یک حکم شرعی ماننـد  «: نویسدمرحوم امامی خوانساری نیز می
خیـال  و اینکـه برخـی   ... دیگر احکام است و بنابراین در آن فرقی بین مسلمان و کـافر نیسـت   

اند چون نفی ضرر، یک منت از سوی خداست و کافر مستحق منت و عنایت خاص خـدا  کرده
نیست، بنابراین قاعده شامل او نخواھد شد، یک توھم باطل است زیـرا منـت، حکمـت حکـم     

) ٢٢٩خوانساری، . (»]تا اینکه اگر در جایی منتفی شد، حکم ھم منتفی شود[است نه علت آن 
در ذیـل ایـن روایـت مـورد     » فی االسـالم «یا قید » علی مومنٍ«وجود قید مضافاً اینکه اصل 

)٣٨٧/ ٥و روحانی قمی، ٢٥/ ١خمینی، : ک. ر. (پذیرش برخی محققان از فقھا نیست
تعیین مبنای فقیه در مقدّمه دیگر این بحث یعنی مشخص شدن برداشت او نسبت بـه ایـن   

انصاري، (چنانچه شیخ اعظم اعتقاد دارند –نفی حکم ضرری است » قاعده الضرر«که آیا مفاد 
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چنانچـه جنـاب شـیخ الشـریعه     -یا آنکه منظور نھـی از اضـرار بـه دیگـران اسـت     -) ٥٣٤/ ٢

و یا مبانی دیگری که در این مسأله موجـود  -) ٢٤شیخ الشریعه اصفھاني، (اند اصفھانی فرموده
زیـرا ممکـن   . وق بشر بر عھده دارداست نیز تأثیر بسزایی را در تحقیق مفاد قاعده نسبت به حق

است به نفی وجود حکم ضرری نسبت به تمام افراد بشر انجامیده و یـا تنھـا در جھـت تعیـین     
.ی اشخاص نسبت به رفتار خود با دیگران به کار آیدوظیفه

مقدّمات دیگری نیز وجود دارد که تعیین مبنـای فقیـه در آنھـا بـرای تحقیـق مفـاد قاعـده،        
ید اما مھمترین مقدّمه ھمان شمول یـا عـدم شـمول ضـرر و اضـرار نسـبت بـه        نماضروری می
البته ممکن است کسی پس از پذیرش این شمول، قائل بـه اختصـاص قاعـده بـه     . کرامت است

باشد که در این صورت این قاعده تنھا در باب کرامت الھی و تعیین حدود و ثغـور آن  » مؤمن«
» قاعده الضرر«ا از طرح این مبحث آن است که بگوییم اما ھدف اصلی م. کاربرد خواھد داشت

.شأنیت دلیلیت در باب کرامت انسانی را دارد
)صل عملیا(استدالل به روش سوم . ٢-١-٢

گفته مخاطب قانع نشود، الجرم باید به اصول عملی مراجعـه  ی پیشاگر پس از بررسی ادله
پاسخ به این سؤال باید ابتدا بـه دقـت   اصل عملی جاری در این مسأله کدام است؟ برای . نمود

رسـد مسـأله را بایـد    شک ما در چه چیزی است؟ به نظر می. شیء مشکوک را مشخص نماییم
دلیل انسان، جایز است یا خیر؟ پاسخ اجمالی این اسـت کـه   آیا ھتک بی: بدین شکل طرح کنیم

.اصل، عدم جواز است مگر اینکه دلیلی بر آن اقامه شود
به این پرسش وابسته به تبیین و تعریف دقیق مسأله است تا بـدانیم مجـرای   پاسخ تفصیلی 

. گیردکدامیک از اصول عملی قرار می
ی یقینـی  اگـر حالـت سـابقه   . اصولیان معتقدند شک، یا حالت سابقه یقینی معتبر دارد یا نه

نداشـته  اگر حالت سابقه یقینـی معتبـر  . معتبر داشته باشد، مسأله مجرای اصل استصحاب است
اگر احتیاط ممکن نباشد، مسأله مجـرای اصـل تخییـر    . باشد، یا احتیاط در آن ممکن است یا نه

اگر احتیاط ممکن باشد، یا دلیل اقامه شده مبنی بر اینکه مخالفت با حکم واقعی مجھـول  . است
م اگر دلیل داشته باشیم مجرای اصـل احتیـاط و اگـر نداشـته باشـی     . مستلزم عقاب است و یا نه
تـوان  حال در مسـأله مـورد بحـث دو مجـرا مـی     ) ٣١٠/ ١انصاری،. (مجرای برائت خواھد بود

: تصویر کرد
. شک ما حالت سابقه یقینی معتبر دارد پس مجرای استصحاب است) الف
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بیان مطلب اینکه قبل از تأسیس ادیان یا حداقل قبل از تأسیس دیـن اسـالم توسـط پیـامبر     

مسـلماً اصـل انسـانی و قاعـده     . اجتماعی بشر حاکم بـوده اسـت  اصول انسانی بر روابط) ص(
ھا عبارتسـت از ثبـوت کرامـت و وجـوب حفـظ آن و در      فطری در مورد آبرو و کرامت انسان

ھا مانند کافران حربی یقیناً از این پس از تأسیس دین، برخی از گروه. نتیجه عدم جواز ھتک آن
شک داریم که آیـا  ... ھمچون کافران ذمی، معاھد و اند اما در مورد برخی اصل کلی خارج شده

گوید ھمان حالت یقینی سـابق بایـد   از این اصل کلی خارج شدند یا خیر؟ اصل استصحاب می
.ادامه پیدا کند

فرض کنید حالت سابقه یقینی در اینباره در کار نیست و یا اگر ھم ھست لحاظ نشـده  ) ب
. احتیاط حاکم خواھد بوددر این مورد باز ھم اصل . و معتبر نیست

بیان مطلب اینکه در این مسأله احتیاط ممکن است پس با توجه بدانچـه در مـورد مجـاری    
رسـد ایـن مسـأله جـای برائـت      لکن به نظر می. اصول گفتیم، یا جای برائت است و یا احتیاط

ینکـه  چرا؟ زیرا گفتیم کـه اگـر دلیـل داشـته باشـیم مبنـی بـر ا       . نیست بلکه جای احتیاط است
در این مسـأله بـه   ؛ و مخالفت واقع مجھول مستلزم عقاب است، مورد جای احتیاط خواھد بود

چه اینکه اصولیانی مانند شـیخ انصـاری ادعـای اجمـاع     . رسد چنین دلیلی موجود استنظر می
/ ٢سـبحانی،  . (دارند بر اینکه اصل جاری در باب نفوس، اعراض و اموال عبارتست از احتیـاط 

ای بوده و شـارع مقـدس حتـی در صـورت     اینگونه موارد دارای اھمیت فوق العادهزیرا) ١١٤
پس دلیلی که در این مـورد مبنـی بـر    . وجود احتمال ضعیف ھم احتیاط را واجب دانسته است

بـه عبـارتی   . استلزام عقاب برای مخالفت واقع مجھول وجود دارد، عبارتست از احتمـال ضـرر  
.    »محتملوجوب دفع ضرر «ی ھمان قاعده

دیدگاه نھایی در مورد کرامت انسانی
یعنی چنانکه در بیان عالمـه  ،آدم از سنخ اقتضائی استبه اعتقاد ما اوّالً کرامت بشر و یا بنی

کـافر و فاسـق را   . ی اقشار و اصناف بشر اسـت سوره اسرا مربوط به ھمه٧٠طباطبایی آمد آیه 
» المیزان«چنانچه صاحب . ریم بنی آدم در تمام افراد آنگیرد و این یعنی فعلیت تکنیز در بر می

معتقدند در غیر صورت فعلیت، آن ھم به نحو اطالق شمولی در بنی آدم، معنـای امتنـان و بـه    
.آیددنبال آن عتاب درست در نمی

یکـی عنـاوینی کـه بطـور جزئـی      : ثانیاً عناوین مزیل و رافع کرامت انسان، بر دو نوع است
مانند ،کنندرا زائل کرده و او را از برخی حقوق ناشی از کرامت انسانی ممنوع میکرامت انسان 
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چه اینکـه طبـق مبـانی    . بھره خواھد کردفسق که انسان را در ھمان موضوع فسق، از کرامت بی

نیـز ماننـد کفـر بـه قیـد      ؛ و فقھی مسلّم، غیبت فاسق در ھمان مورد فسقش جایز خواھـد بـود  
اینگونـه از عنـاوین،   . می، استیمان و یا حداقل معاھده با دولت اسـالمی پذیرش ذمه دولت اسال

اما نوع دوم عبارتست از تحقق عنـوان  . بھره خواھد کردانسان را بطور جزئی از حق کرامت بی
. باشدچنین عنوانی رافع کلی حق کرامت انسان می. کافر حربی

نتیجه گیری
: توان گفتمیبا نظر به آنچه گذشت، بطور کامالً خالصه

ھایی که در تبیین حقوق بشـر از دیـدگاه اسـالم بایـد بـدان      فرضترین پیشیکی از مھم. ١
توجه . توجه نمود، تفاوت تعریف انسان در دانش فقه با تعریف انسان در حکمت متعالیه است
.به این نکته ضروری است که تعریف انسان در فقه ھمان تعریف علم منطق از بشر است

ھـا را در  اثبات کرامت انسان در حقوق اسالمی بدین معنا نیست که اسالم ھمـه انسـان  . ٢
داند بلکه به عکس، ھیچ گاه کافر و مـومن و عـادل و فاسـق در    مندی از کرامت یکسان میبھره

این مطلب حتی در برخورداری از حقوق اجتمـاعی نیـز مـوثر    . دیدگاه اسالم برابر نخواھند بود
.استناد داردبوده و قابلیت 

آیـات، روایـات،   . باشـد مند میانسان از ھمان جھت که انسان است، از حق کرامت بھره. ٣
لکن کرامت وی بـه ھـیچ   . ھای این مدعا ھستندقاعده الضرر، دلیل عقل و اصل عملی پشتوانه

نیسـت بلکـه ممکـن اسـت بطـور      –به معنای غیر قابل انفکاک -وجه ذاتی و یا از لوازم ذات 
برخی از عناوین بطور کلی و برخـی بطـور جزئـی ایـن حـق را از      . ئی و یا کلی زایل گرددجز

. کنندانسان سلب می
آنچه گفته شد بخشی از سخنان الزمی است که در باب کرامت انسان باید بدان پرداخته . ٤
.   نگارنده با در نظر داشتن محدودیت مجال، تنھا به ھمین بخش اکتفا نموده است. شود
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