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چکیده
، کرامت انسان به عنـوان مبنـای مھمـی بـرای     ١٩٤٨با تصویب اعالمیه جھانی حقوق بشر در سال 

متون حقوقی و قانونی گذاشـت بـه طـوری کـه     تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه
جمله جمھوری اسالمی ایران، قوانین اساسی خـود را بـر مبنـای کرامـت     امروزه بسیاری از کشورھا از

کنند.انسان تدوین می
مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسـالمی اسـت.   

ت، تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شـریع به خوبی می» صیانت کرامت انسان«نگارنده بر آن است که 
در صـحنه  خصوصـاً در کانون یک قاعده فقھی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخـی از فتـاوای فقھـی    

روابط بین الملل باشد.

.کرامت انسان، حقوق بشر، مقاصد شریعت، ھتک حرمت: ھاواژهکلید

.٢٣/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٤/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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بیان مسئله - ۱

در مسئله حقوقی، حقوق مشترک بشـر اسـت و   نیترمھمشاید بتوان گفت در جھان کنونی 
شود. تا آنجـا  مبنا قرار داده مینیترمھممیان مبانی حقوق بشر، کرامت انسان و حیثیت ذاتی او 

که در مقدمه اعالمیه جھانی حقوق بشر آمده : از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتـی کلیـه اعضـای    
ان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جھریانتقال ناپذخانواده بشری و حقوق یکسان و 

بدین جھـت بررسـی ایـن نکتـه در دایـره مکتـب اسـالم و        ) ٣٦٠١،پورمھرد. (دھتشکیل می
استنباط دیدگاه آن از اھمیت شایان توجھی برخوردار خواھد بود. ما بر آنـیم کـه اسـالم بـرای     
تمام افراد بشر نوعی کرامت را ثابت نموده و کرامت انسان به گفته برخی از دانشمندان معاصـر  

) و یا یکی از حقوق ١٦٢منابع حقوق بشر در اسالم (جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر/ یکی از
) ٢٨٠باشد. (جعفری، از نگاه دین میھاانسانمشترک 
اساسی پاسخ گوییم:سؤالراستا الزم است به دو نیدر ا

خیـر؟  از کرامت برخوردار است یا بما ھو انساننخست اینکه آیا از نگاه دین اسالم، انسان 
ایم و گفتـیم کـه حـق کرامـت بـه معنـای داشـتن        را در پژوھشی جداگانه دادهسؤالپاسخ این 

قرار حرمتی فردی خود را در معرض بیآنکهآدم ثابت است. مگر حرمت انسانی برای ھمه بنی
٢و در مقطعی خاص خویشتن را از آن محروم گرداند.داده

اند در طریق استنباط احکام فقھی قرار گیرد؟ یعنی توکه آیا مفھوم کرامت انسان میدوم این
منشـأ توانـد  اگر گفتیم ھر انسانی از حرمت و کرامت انسانی برخوردار است آیا این مقوله مـی 

پاسخ مثبت است، چگونه و اگرسلب و ایجاب و نفی و اثبات در ابواب مختلف فقه نیز باشد؟ 
باشد.  ه ھمین مسئله میدار پاسخ بو در چه قالبی؟ مقاله پیش رو عھده

کرامت انسان؛ حق یا منشأ حق- ۲
اسـت کـه بـرای ھمگـان ثابـت      حرمـت داشـتن  گفتیم که منظور از کرامت انسانی، ھمـان  

باشد. انسان از آن رو که انسان است و اشرف مخلوقات خداست از حیوانات دیگـر متمـایز   می

1. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
…(http://www.amazon.com/Universal-Declaration-Rights-Little-
Wisdom/dp.20/December/2011)

١٣٨٩.برای اطالع بیشتر ر.ک : حقیقت پور، حسین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تھران، -٢
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که کرامت انسانی خود یـک منشـأ   آید است. از کلمات برخی از دانشمندان بزرگ معاصر بر می

فقیه برای افتاء، الجرم از سـه  کهنیاباشد. ایشان با اشاره به و مبنا برای حقوق مشترک بشر می
اصول و مشخص نمودنتعیین منابع است و در مراحل بعد ھاآنگذرد که اولین مرحله کلی می

دان نیـز بـرای   ید : یک حقـوق گوقواعد کلی و سپس افتاء بر اساس آن قواعد و اصول کلی؛ می
تعیین مواد حقوقی نیاز به گذشتن از ھمین سه مرحلـه دارد یعنـی ابتـدا بایـد منـابع را تعیـین،       
سپس قواعد کلی را استخراج و در نھایت مواد حقوقی را استنباط نماید. (جوادی آملی، فلسـفه  

)  ١٢٨حقوق بشر/ 
آیـد کـه کرامـت را نـوعی حـق عـام       از ظاھر عبارت برخی دیگر از حکیمان معاصر بر می

)٢٧٩جعفری، د. (اندانسته
رسد جمع بین دو مبنا آن است که بگوییم. اگرچه در وھله اول، کرامت به عنـوان  به نظر می

شود اما به دنبال آن الجرم حق و یـا حقـوق ھماھنـگ بـا آن     منبع حقوق بشر در نظر گرفته می
ان گفت چون انسان کریم است پـس حـق دارد کـه    توکرامت برای بشر اثبات خواھد شد و می

کرامت او حفظ شود و مورد خدشه و تجاوز دیگران واقع نگردد. بنـابراین مبنـای دوم بـا ایـن     
تفسیر صحیح است و یکی از حقوق عام بشر حفظ آبرو و کرامت انسانی او خواھد بود.

جایگاه کرامت انساني در استنباط حکم-٣
مقام ثبوت:-الف 

فقھيقاعدهکرامت انساني؛ -١-٣
گوید: احکام فقھی عامی ھسـتند کـه در ابـواب    فقھی، میمکارم شیرازي در تعریف قاعده

اند لکن نسـبت بـه   ھا اخص از مسایل اصولیاگرچه موضوعات آن؛ و مختلف فقه جریان دارند
مکـارم  د. (باشند. پس قواعد فقھی ماننـد بـرزخ بـین اصـول و فقـه ھسـتن      مسایل فقھی اعم می

نویسد: قاعده به اصطالح فقھی عبـارت اسـت از   سید محمدکاظم مصطفوي می)١/٢٠شیرازی،
گـردد  یک اصل کلی که از ادله شرعی آن اثبات شده و به خودی خود بر مصادیقش منطبق مـی 

دیگـری  )٩ھمچون انطبـاق کلـی طبیعـی بـر مصـادیقش. ماننـد قاعـده طھـارت. (مصـطفوي،         
است که مشتمل بر یک حکم فقھی عـام بـوده از تطبیـق [مصـادیق] بـا آن      ایفرماید: قاعدهمی
)١/١٣ایروانـی، د. (توان به احکام شرعی جزئی دست یافت که مصادیق آن حکم عام ھسـتن می

اند: قواعـد بـه دو بخـش منصـوص و اصـطیادى تقسـیم       برخی نیز در تنویع قواعد فقھی گفته
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قـرآن، سـنت   گانـه سـه ھایی که در یکی از منابع دهشوند. قواعد منصوص به آن دسته از قاعمی

ھـایی ھسـتند   گردد و قواعد اصطیادى قاعدهاند اطالق مینبوى و سنت اھل بیت (ع) وارد شده
ع) (جلـه فقـه اھـل بیـت     د. (مانھایی از روایات و یا احکام برگرفتهھا را از مجموعهکه فقھا آن

قاعده فقھی یک حکم اوالًفوق، آن است که اصول مشترک در تعاریف) ٣٩/١٦٣-٤٠ارسی، ف
از تطبیق مـوارد جزئـی بـا آن، حکـم     ثالثاًعام و دارای مصادیق جزئی است و اًیثانفقھی است. 

گردد. جزئی حاصل می
ای را به عنـوان قاعـده  » اصل کرامت انسانی«تعاریف یاد شده باید گفت اگر بخواھیم بنا بر

ه اینکه گزاره خاصـی کـه بـه    م. چای اصطیادی بدانیآن را قاعدهفقھی عنوان نماییم الجرم باید
تـوان  داللت مطابقی، کرامت انسانی را اقامه کند در میان ادله لفظی دیده نشده اسـت. پـس مـي   

فقھـي اصـطیادی، جداگانـه    آن است که به عنوان یك قاعـده گفت اصل کرامت انساني شایسته
سیار شمول دارد و در ابواب مختلف فقه قابـل جریـان   صورت این قاعده بر ایند. دمطرح شو

در »رضـر ال«نیـز چنـین اسـت.    »جحرال«و یا » الضرر«ي خواھد بود. چه اینکه در مورد قاعده
کاربرد آن بسـیار کلـي بـوده و    فقھي معروف است از آنجا که محدودهعین حال که یك قاعده

نیز گسترده است.تواند اداره کند حکومت اوتمام ابواب فقه را مي
مقام اثبات-ب 

به عنوان دلیل » پژوھشی در مبانی حق کرامت انسان«در مقام اثبات نیز تمام آنچه در مقاله 
توان قاعده مـذکور را اصـطیاد   ایم میایم بکار خواھد آمد. چه اینکه از مجموع آنچه گفتهآورده

آن فقھي مطـرح کنـیم گـزاره   یك قاعدهنمود. بنابراین اگر بخواھیم کرامت انساني را به عنوان
چه اینکه در مورد حق ». ، پیوسته از کرامت انساني برخوردار استھر انسان«چنین خواھد بود: 

ھا است.الدم بودن انسانحیات نیز اصل اولی، محقون
پس از تأسیس قاعده باید آثار و احکام آن نیز توسط فقیه مـورد بررسـي و اسـتنباط قـرار     

ر این مرحله فقیه عالوه بر آنکه به حرمت و یا کراھت برخي رفتارھا در برابر ھـر فـرد   دد. گیر
عام و حاکم، بر تمـام ادلـه یـا برخـي     دھد، کرامت را به عنوان یك قاعدهميفتوااز افراد انسان 
ر د. دبـر گرداند و یا آنکه آن را به عنوان مخصّص لبّي در تخصیص عام بکار مـي ادله مسلط مي

تناد به دلیل و استنباط حکم و براي نمونه دو شاھد از روایات کافي است :اس
در باب قذف روایاتي وارد شده که نشان از حرمت ناسـزا گفـتن بـه کـافران دارد از     -۱
ز ایشـان [ابـی عبـداهللا(ع)] وارد شـده کـه از برخـی اصحابشـان پرسـیدند: وضـعیت          ا: «جمله
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رزنـد زن بـدکاره را میگـویی؟ در ایـن ھنگـام      بدھکارت (یا طلبکارت) چـه شـد؟ گفـتم آن ف   

حضرت نگاه تندی به من کردند. گفتم فدایت شوم او مجوسی است و مادرش ھمان خواھرش 
»)۸۹/ ۱۸نوری، ؟ (است. فرمود : آیا این طریقه در دین آنان نکاح صحیح نیست

ني مـادام کـه   کرامت در چنین احکامي است. یعني چون ھر انسااین نشان از ردّپاي قاعده
ھـا قـرار نـداده از حرمـت و کرامـت انسـاني       به سوء اختیار، خود را در معرض برخي اھانـت 

حفظ کرامت را یکـی از علـل   توانیمتوان به او ناسزا گفت. در اینجا برخوردار است پس نمي
یا مالکات حکم به حساب آورد. بنابراین ناسزا گفتن عمل منـافي کرامـت افـراد اسـت، عمـل      

ي کرامت افراد جایز نیست پس ناسزا گفتن جایز نیست.مناف
که در حق شخص الف ناسـزا و  » فاسق«یا » کافر«حال ممکن است کالمی ھمچون نیدر ع

اظھار به فسق ناسزا و اھانت نباشد. چـون  به خاطرمثالًمنافی کرامت است در حق شخص ب 
او خود، حرمت و کرامت خویش را زایل نموده است.  

ھا وجود دارد که حکم به قتل برخي افـراد داده  و اطالقاتي در باب مجازاتعمومات -۲
محاربه و ... کشتن بیان شده اسـت.  ،شده است مثالً مجازات قتل، زناي به عنف، زناي محصنه

»یسـگ وحشـ  در مـورد از مثله کـردن بپرھیزیـد حتـی    «فرماید: اما از طرفي حدیث نبوي مي
ھاست. بنابراین به طریق اولی اھانـت  اھانتنیتربزرگکردن از ) زیرا مثله ۱۲۸/ ۲۹حرعاملی،(

انسان جایز نخواھد بود. حال مثله کردن خصوصیتي ندارد بلکه در موارد دیگري کـه مجـازات   
اي کـه  چنین باشد نیز جایز نخواھد بود. (البته این مورد تنھا از باب مثال بیان شده وگرنه نتیجه

ت)ا و مقدمات فراواني اسھفرضبیان شد منوط به پیش
، ھـا تیمسـئول در مواردي ھمچون حفظ حریم خصوصي، حق رأي، حق تصدي برخـي از  

حق استفاده از امکانات رفاھي جامعه و نیز عدم جواز غیبت، عدم جواز دروغ بستن بـه افـراد،   
کرامت را مبناي استنباط قرار داد.توان قاعدهنفي برتري در برابر قانون و... مي

شریعتحفظ کرامت انسان؛ یکي از مقاصد عامه-٢-٣
در اصطالح علم اصول منظور از مقاصد، اھداف و غایات جعل حکم است و حتـي گـاھي   

تـر در آن جـایي اسـت کـه شـارع      شود. اما روشناز مقاصد، به اسرار وضع حکم ھم تعبیر مي
را تحقق بخشند و از انجـام  خواھد مکلفین با انجام دادن اعمال، اھداف معین مورد نظر وي مي
کند. مقاصد، کـامالً مـرادف بـا حکمـت بـه کـار       اھداف معیني را توسط مکلفین دنبال ميھاآن
شود: مقصودش چنین یا حکمتش چنان است. بـه ھـر   رود و بدون کمترین تفاوتي گفته ميمي
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ارع اسـت و  خاص منظور شبه طورتواند داشته باشد: اھدافي که حال این اھداف دو حالت مي

ھاي دیگـري در ایـن بـاب مطـرح     کنند. البته تقسیماھدافي که مردم از تصرفات خود دنبال مي
است. تقسیم مقاصد به مقاصد اصلي و تبعي، ذاتي و عرضي و مقاصد کلـي و مقاصـد جزیـي،    
مقاصد مورد اتفـاق و مـورد اخـتالف کـه ھـر کـدام آثـار و پیامـدھاي خـاص خـود را دارد.           

)٣٠(أیازي،
سـخن بسـیار بـوده و ایـن عنـوان بـه تنھـایي        » اجتھاد مبتني بر مقاصـد «اصل بحث ربارهد
فرض ما آن است که بسیاري از اھداف و مقاصـد شـریعت   اما پیش. ١طلبداي جداگانه ميرساله
کننده باشـند  توان با استناد به منابع، استنباط کرد. به طوري که یقیني بوده و در فتاوا تعیینرا مي

اینکه اصطیاد قاعده فقھی نیز از ھمین قبیل است.چه 
دانـد کـه مجموعـه   غزالي تمام احکام فقھي را براي حفظ و نگھداري از پنج مصلحت مي

گانـه عبارتنـد   ھاي پنجخالصه شده است. آن مصلحتھاآننیازھاي روحي و جسمي افراد در 
از:
مصلحت مال .٥اموس مصلحت ن.٤مصلحت عقل .٣مصلحت نفس .٢مصلحت دین . ١

بدون شك این سخن ایشان درست است. اگرچه ممکن است محصور نمودن مصالح کلـي  
انـد. امـا   در این پنج تا صحیح نباشد چه اینکه برخي مصـلحت عِـرض و آبـرو را نیـز افـزوده     

ي خود صحیح است. ھر فقیھـي کـه چنـدین سـال بـا      الجمله چنین سخني در اصل و ریشهفي
کند که برخي مقاصد کلي در شریعت وجود دارنـد  فقھي سروکار داشته تأیید ميمتون روایي و 

که حداقل در برخي موارد ھمچون فقدان نصوص، تعارض ادلّه و نیـز تشـخیص اھـم و مھـم     
)٧٨نماید. (فیض، ضروري ميھاآنتوجه به 

: از ایـن آیـه   فرمایـد ) مـي ٢٢٩بقره:» (اتلك حدود اهللا فال تعتدوھ»عالمه طباطبائي ذیل آیه
بـر طبـق  شود که میان احکام فقھي و اصول اخالقي جدایي نیست و اکتفا بـه عمـل   استفاده مي

احکام فقھي و بسنده کردن به ظواھر احکام، نادیده گـرفتن و نـابود کـردن مصـالح و اغـراض      
)٢/٢٣٥باطبایی،(طشریعت و غرض دین و سعادت زندگي است. 

را یکي از مقاصد شریعت معرفي نموده اسـت. وی  » تحفظ شرف و کرام«، یکي از فقیھان
گوید: از مقاصد شرع حکیم، حفظ اعراض مسلمین و مواظبـت نسـبت بـه شـرفِ صـاحب      می

باشـد... حیـات   مانعی بلند برای حفظ عزت نفـس مـی  قرار دادنشرف و نیز احتفاظ کرامت و 

ھاي استکشاف آنبراي اطالع بیشتر ر. ك : سید محمدعلي أیازي ، مالکات احکام و شیوه-١
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د حدی را برای قـذف  انسان بدون کرامت و عزت چه ارزشی دارد؟! پس به ھمین دلیل خداون

) ٥/٦٦٤جزیری، ت. (تشریع فرمود که رادع متعرضان و کفیل صیانت از آبرو و کرامت افراد اس
بنابر گفتـه ایـن فقیـه    . ١گردددانیم که حتی قذف و دشنام کافر نیز منتھی به مجازات میالبته می
سخن از ثبوت کرامت است مقتضی برای لزوم تحفظ آن نیز خواھد بود.ھر جا

برخي از مفسرین معاصر نیز معتقدند تکریم بشر یک اصل تئوریک قرآنی بوده و در خـط  
و مشی تشریعی نیز موثر است و خداوند در عالم تشریع نیز به این تکریم عنایت داشته اسـت.  

براین آنچه کرامت بشر را تحکیم نماید مطلوب و آنچه بـا آن منـافی باشـد مبغـوض شـارع      بنا
جـایز  شـرعاً ایشان معتقد است در مواردی که تعدی به جـان و آبـروی افـراد    باشد. مقدس می

شمرده شده این جواز مستند به سوء اختیار خود اوست.  
ضرورتی ندارد که در پی عنوان معینی بوده «فرماید : در پایان میقدرگراناین مفسر و فقیه 

بلکه عدم وجود عنوانی متضاد بـا ایـن   و بخواھیم برای اعتقاد به احترام بشر از آن بھره بگیریم 
)١٨١/ ١٤ضل اهللا، (ف»سخن در ادله خاصه کافی است تا بشر را محترم بدانیم.

را به عنوان مقسم برای پنج مصلحت » حفظ کرامت انساني«حال ادعاي ما این است که اگر 
معرفـي  ھاآنتوانیم به عنوان یکي از مقاصد کلي شریعت و در عرض نامبرده ندانیم حداقل مي

یکـي از اھـداف کلـي    » حفظ کرامت انسـان «کرده و به جاي حفظ آبرو آن را قرار دھیم. یعني 
را ایفا خواھد نمود.ییبسزاشریعت است که در اجتھاد پویا استناد به آن نقش 

جمع بین دو مبنا-٣-٣
ي وجـود  اصـول گفته شد که ثبوتا دو مبناي کلي در طرح کرامت انسان براي تشکیل قضـیه 

توان گفت در حقیقت این دو مبنا دو مرحله از یـک اصـطیاد   ميو دارد. حال در جمع بین این د
کرامت به عنوان یـك  بکار رود ھمان قاعدهاما بالتبع در استنباطماًیمستقتواند ھستند. آنچه می

راگیـر و  فقھي است اما چون این قاعده یک قاعده نصی و صریح نیست و البتـه بسـیار ف  قاعده
و بـه  » لزوم حفظ کرامت انسان«آن را با عبارت ءتوان مبنای کلی اصطیاد شدهگسترده است مي

عنوان یکي از مقاصد کلي شریعت مطرح نمود. به عبارت دیگر مفھـوم کلـی اصـطیاد شـده از     

به سند متصل از اسماعیل بن فضل نقل است که :از امام صادق (ع) درباره حکم افترا بر اھل ذمه و اھل کتاب پرسیدم کـه  ١-
شود؟ فرمود: خیر لکن تعزیر میشود. آیا بر مسلمان بخاطر آن، حد شالق جاری می

گوید: و در حدیث قبل از آن چنین مي
داهللا گوید: ازابی عبداهللا(ع) درباره مردی پرسیدم که دیگری را سب نموده بـدون آنکـه بـه حـد قـذف      عبدالرحمن ابن ابي عب

شود.برسد. آیا او شالق می خورد؟ فرمود تعزیر می
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است که دخالت آن در اسـتنباط بـه شـکل    » لزوم حفظ کرامت انسان«ن میان ادله اجتھادی ھما

که کانون یکـی از مقاصـد عـام    زیھر چتوان گفت می؛ و اساساًمند خواھد بودره قاعدهیک گزا
اگر حفـظ نیـروی عاقلـه    مثالًتواند کانون یک گزاره عام فقھی نیز باشد. شریعت قرار گیرد می

ھر چیز کـه  «نتیجه گرفت که پس مقصد بودنتوان از این یکی از مقاصد عام شریعت باشد می
».  و معمولش به زوال عقل بیانجامد حکم اولیه آن حرمت استفایده اوّلی 

فقھي فراگیر بـوده و مفـاد آن از ایـن    کانون یك قاعده» کرامت انساني«در نتیجه باید گفت 
».ھر انسان، پیوسته از حرمت و کرامت انساني برخوردار است«باشد: قرار می

پیامدھاي توجه به کرامت انساني-٤
ت در قرون و اعصار گذشته رد پاي مشخصي از توجه به کرامت انسـاني را  شاید بتوان گف

اند به طور کلي و با توجـه بـه   توان در آثار دانشمندان مشاھده نمود. اما چنانچه برخی گفتهنمي
تـرین پیامـدھاي توجـه بـه کرامـت انسـاني را چنـین        توان برخی از مھمميگفتهشیپمباحث 

برشمرد:  
ترین آثار توجـه بـه کرامـت انسـاني اسـت. مـثالً       متون دیني از مھمورکرامت محتفسیر -١

فرضي را در ذھن خـود دارد تمـام متشـابھات و نیـز ظـواھر مربـوط بـه        عالمي که چنین پیش
و کافر و از این قبیل را با توجه به آن تفسـیر خواھـد   مؤمنیھاتفاوتزن و مرد، یھاتفاوت

معروف نقـص عقـل و ایمـان زنـان     شناسي به مسئلهل انسانتوان در مسائنمود. براي نمونه مي
نقـص زنـان در   البالغه دربارهھاي نھجاشاره کرد. اندیشمندان اسالمي در تفسیر برخي از خطبه

ایمان و عقل ھمین مبنا را دنبال نمـوده و بـه نـوعي مـتن را توجیـه منطقـي و کرامـت محـور         
١اند.کرده

فقھي به طور خاص نیز صادق است. حتي در برخي موارد ي متون حال چنین چیزي درباره
توان روایتي را با استناد به اصل کرامت رد نمود. چه اینکه کرامت انسـان یـك اصـل قرآنـي     مي

معارض با قرآن نیز خواھد بود.  حتماًبوده و خبر معارض با آن 
یم ناچار باید برخي ای فراگیر بپذیراگر کرامت انساني را به عنوان یك اصل عام و قاعده-٢

تغییر بدانیم و به کمك کشف مالك، تاریخي بودن و پیـرو  خوشدستاز احکام را در پرتو آن 
تر از آنجا که حفظ کرامت انسـان  زمان و مکان بودن برخي احکام را بپذیریم. به عبارت روشن

٨٤ي جمال و جالل، براي نمونه ر.ك: جوادي آملي، زن در آیینه١-
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١عـرف ھسـتند  بسیاري تابعیك اصل فراگیر است و از طرفي مفاھیم تکریم و اھانت تا اندازه

٢تواند فرع را در پرتو اصل معنا نموده و آن را متغیر قرار دھد. پس فقیه مي

یابد که فقیه، با تالش و کوشش و نیـز بررسـي متـون    تنھا در جایي معنا ميالبته این سخن
در » الـف «تاریخي و فضاي اجتماعي زمان تشریعِ حکم، به این نتیجه برسد کـه مـثالً موضـوع    

اسالم وھني نبوده و اکنون در پرتو زمان و مکان تبدیل به یك موضوع وھنـي شـده   زمان صدر
گفتیم در برخي موارد حکـم وھنـي ھمچـون شـالق در مـأل عـام،       قبالً ھماست. زیرا چنانچه 

پس اگر فقیـه علـم بـه    ت.سلب کرامت توسط خود اوسمستند به عمل خود فرد بوده و نتیجه
، آن را بـودن یوھنـ تواند به استناد زمان تشریع پیدا کند نميچنین حکمي حتي دربودنیوھن

تغییر بداند زیرا شارع مقدس با وجود علم به چنین کیفیتي به آن دستور داده و یـا  خوشدست
مشابه با آنچـه  یادر مسئلهنیز » حرجال«و » ضررال«آن را امضا نموده است. چه اینکه در قاعده 

ھـایی ارائـه   حـل صوم روزھای تابستان و یا وجوب جھـاد راه گفته شد و در احکامی ھمچون 
توان گفت که کرامت انساني غیر قابل سلب بوده و ذاتي الینفك غرض آنکه نه مي. ٣شده است

توان گفت ھیچ حکم وھني در اسالم وجود نـدارد. بلکـه آنجـا کـه وھـن      انسان است و نه مي
تـوان بـه   ان تشریع آن نیز ثابت شود نمـي حکم در زمبودنیوھنمستند به فعل شخص بوده و 

٤کرامت انساني آن را نفي نمود.بھانه

بررسی چند فتوا با محوریت کرامت انسانی-٥
توجه قابل قبولی به کرامـت  ن به مقداری که ما در متون فقھي کاوش نمودیم در میان فقیھا

المي رایج در میان آنان اسـت  توجھي شاید بیشتر به خاطر مبناي کاین بيت؛ و انساني نشده اس
بھره است. یا آنکه به تفصیلِ موجود از کرامت بيیحربریغمبني بر اینکه کافر، اعم از حربي و 

کـه بـین   حرمـت داشـتن  است و کرامت انسانی به معنای مؤمنبین کرامت الھی که مخصوص 
رح این عبارت محقق اند. برای نمونه شھید ثاني در شھمه افراد بشر مشترک است توجه نکرده

راد از این میت، مسـلمان  م«فرماید: مي»تو اعاره ارضا للدفن لم یکن له اجباره علي قلع المیل«

٩/٣٣٦ر.ك: خوئي، موسوعه االمام الخوئي،١-
م، نفی در پرتو نفی یا تغییر موضوع است  نه نفی ابتدایی حکم .منظور از نفی حک٢-
٥٢و نراقی، ١/٣١٠رک: مراغی، -٣
٤٧براي مشاھده نظر مخالف ر.ك : رحیمي نژاد،-٤
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است یا آنکه در حکم او باشد مانند فرزند صغیرش یـا مجنـون و یـا فـرد گمشـده بـا شـروط        

)٥/١٤٩(شھیدثاني، مسالك االفھام،»مذکورش. زیرا غیر مسلمان حرمتی ندارد.
فرمایـد:  کلي و به عنوان یك قاعده مـي به طوربینیم مرحوم شھید ثاني در اینجا انچه ميچن

قاعده اسـتفاده  نیاز اموارد مشابه در تمامھیچ حرمتي براي غیر مسلمان وجود ندارد. بنابراین 
در جای کهیحالدر فتواھا از ایشان داشت. در کرامت محورتوان توقع نگاه خواھد کرد و نمي

گر و در مسئله وقفِ البشرط بر اھل ذمه، به حکم جواز گراییده و در توجیه اجتھاد خـویش  دی
ایشـان نیـز از بنـدگان خـدا و جـزء      نکـه یاکنـد و  گوید: زیرا حاجت ایشان را برطرف مـی می

ممکن است در نسـل ایشـان مسـلمانانی متولـد شـوند      نکهیااند، و نیز که تکریم شدهآدمندیبن
)٨٧/، لروضة البھیة، ا(شھید ثانی١بر آنان اشکالی نداردبنابراین وقف 

دربـاره  مـثالً انـد.  از آن بھره بـرده فتاوادر زمان معاصر برخی به این مھم توجه نموده و در 
داری در زمان حاضر در صورت جھاد، با ابتناء حکم بر مقوله کرامت انسـانی، حکـم   حکم برده

)  ٢/٣٤٥ری، : منتظد. (ر. کانبه عدم جواز داده
ھای تعزیری معتقد است از آنجا کـه ھتـک کرامـت افـراد مبغـوض      ھمو در مورد مجازات

شـود کـه   ھا باید به قدر متیقن اکتفا شود که در مصـادیقی خالصـه مـی   شارع است در مجازات
گوید: بر این اساس اگر نـوع تعزیـر یـا شـکل اجـراى آن      کمتر ناقض کرامت باشند. سپس می

شـدۀ اخالقـی در یـك    پذیرفتـه یھاارزشر تعارض با مبانی و موجب ھتك کرامت انسانی و د
)۲/۵۱۵منتظری،د. (جامعه باشد، دلیلی بر جواز آن وجود ندار

بودن صـابئیان کـه مسـبب از شـک در     الدممقام معظم رھبری نیز در بحث شک در محقون
وجـه مـورد   فرمایند: استصحاب عدم کتابیه در ما نحن فیـه، بـه ھـیچ   آنان است میبودنیکتاب

این، ظاھرا، این جا از باب لزوم احتیـاط در جـان و مـال و آبـرو، مجـراى      برنخواھد داشت. بنا
چنانچه پیداست اصل جاری در مورد حرمت و آبروی افراد انسانی را . ٢است» أصالة االحتیاط«

اند.احتیاط دانسته
ترین دلیل رد. البته محکمخوبیشتر به چشم مي» کرامت«در میان فقیھان اھل سنت استناد به 

است کـه  » کرامت«اسراء است. اما در ھر صورت این سوره۷۰ھمان آیه معروف فتاواآنان در 
کنیم:  مبناي حکم قرار گرفته است. به چند نمونه اشاره مي

إذ نفعھم من حیث الحاجة، و أنھم عباداللّه، و من جملة بني آدم المکرّمین، و من تجویز أن یتولّد منھم المسلمون ال معصیة -١
فیه.

٣١ر.ک: مجله فقه اھل البیت، سال دوم ، شماره ھشتم، -٢
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جواز یا عدم جواز فروش شیر آدمي در قـدح، فتـوا بـه عـدم     . سبط بن جوزي در مسئله١

قد کرمنا بنـي  ل: «فرمایدگوید: دلیل ما قول خداوند است که میام استدالل میجواز داده و در مق
)١/٣٠٥ابن جوزي،د. (و شیر نیز جزئی از آدمی است پس وھن آن نیز جایز نخواھد بو» آدم

داننـد و در پـي آن   چنانچه روشن است ایشان با استناد به آیه، اھانت به آدمي را مردود مـي 
اند. ف را مصداقي از وھن به مقام آدمي دانستهفروش شیر انسان در ظر

سـپس اضـافه   ت.. سرخسي در باب ضمانت از میت گفته: ضمانت براي میت جـایز اسـ  ٢
میـت پـس از   کند: این براي آن است که حق، پس از موت او باقي و مطلوب اسـت و ذمـه  مي

و چنین نیست که مرگ ھم حکماً باقي است زیرا این کرامتي است مخصوص آدمي و با موت ا
)٣/ ٥سرخسي، د. (آدم نباشدیگر مستحق کرامات بني

گویـد: عامـه  نجاست و یـا طھـارت میـت مـي    . یکي دیگر از فقیھان اھل سنت در مسئله٣
شـود  شود اما با غسل حکم به طھارت او مينجس ميبا مرگدھند که انسان ميفتوامشایخ ما 

ان در حکم به طھارت میت به وقـت وجـوب، سـبب    کرامتش. پس کرامت در نزد ایشبه خاطر
باشد نه در منع از حلول نجاست اما در نزد بلخی کرامت میت به مطھر است که ھمان غسل می

)٢٣/ ٢کاساني،د. (باشامتناع حلول نجاست در اوست و اما قول عامه اظھر می
الزم اسـت کـه   گویـد: بـر مـوال   عبد در مورد لباس چنین مـي . فقیه دیگري در باب نفقه٤

کیفیت غالب را رعایت کند و ستر عورت کافی نیست اگرچه با آن ساتر از گرما و سرما نیز در 
)٣/٤٦٠،شربینیت. (پوشش، باعث اذالل و تحقیر اسگونهنیاامان باشد زیرا 

سازی است. فقیھان از ایـن  ھای اخیر مطرح شده شبیه.یکی از مسائل مستحدثه که در دھه٤
سـازی، در میـان   ث کرده و به طور کلـی دو نظـر را مطـرح نمودنـد. مخالفـان شـبیه      مسئله بح

نان با ایـن تفسـیر کـه خلقـت انسـان      د. آادله خود، نقض کرامت انسانی را جای دادننیترمھم
ای خاص نسبت به موجودات دیگر است گفتند صـحیح نیسـت کـه بـا انسـان      ممتاز و به گونه

١رد شود.ھمچون یک موش آزمایشگاھی برخو

طرفداران زیادی نداشته و اکثریت فقیھان فتوا به جـواز  باًیتقراین فتوا در میان فقیھان شیعه 
اند به مفاسد اجتماعی و اخالقی آن با عباراتی بسیار کلی اشـاره  یا اگر ھم منع کرده؛ و ٢اندداده

[الزم بـه ذکـر اسـت کـه در فرآینـد      islamonline.net.  8/10/2010قرضاوي، یوسف، موجود در آدرس اینترنتـي   -١
س مواردی را کـه  کنند و سپسازی چندین جنین تشکیل داده و تا حدود دو ھفته آنھا را در محیط ازمایشگاه نگھداری میشبیه

دھند]موفق انجام شده انتخاب و در رحم مادر قرار می
اهللا، سید محمد حسین، االستنساخ، جدل العلم والدین و االخالقر.ک: فضل-٢
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ایـن عمـل را بـا    حتی برخی با تفسیر خاصی از کرامت انسانی، مخالفـت و تنـاقض  ١اندنموده

رض آنکه این مسـئله نیـز   .. ٢اندو ادله مخالفان را یک به یک نقض کردهکرامت انسان نپذیرفته
توان کرامت را در آن مطرح نمود.یکی از مسائلی است که می

و پیونـد اعضـاء نیـز اسـتناد بـه      ن در مسائل دیگری ھمچون خرید و فروش اعضای انسـا 
از ادله حرمت انتفـاع بـه اعضـای آدمـی،     . ٣خوردلیل به چشم میکرامت انسانی به عنوان یک د

کرامت انسانی است. مثالً از شافعی نقل شده که گفته مو و استخوان میت انسان، نجس است و 
)١/٢١گوید : النه الینتفع به والیجوز بیعه. (مرغیناني، در بیان دلیل می

اما اینکه قابـل انتفـاع و خریـد و    ؛ و در جواب گفته شده: مو و استخوان نیز پاک و طاھرند
نیست بلکه عدم انتفاع از آن و نیـز عـدم جـواز بیـع مـوارد      ھاآنفروش نیستند بخاطرنجاست 

)ھماند. (مذکور، مستند به کرامت انسان است بنابراین داللت بر نجاست آن ندار
معتقدند اجزایـی  فقیھان شیعه در دوران معاصر درباره حکم خرید و فروش کلّیه و امثال آن

گیرد، احتیاطـاً بایـد   . اما پولی را که شخصِ صاحبِ عضو میانتقالندکه در بدن بدل دارند قابل 
٤ن.بابت برداشتن عضو بگیرد نه فروش آ

صاحب جـواھر در  مثالکرامت سازگار نیست. ظاھراً بابرخي از فتاوا را نیز سراغ داریم که 
تواند فرد کامـل ممتنـع از ختـان را ختنـه     دھد: حاکم میییک جا فتوا به جواز ختان اجباری م

توانند چنین کنند. البته واجـب، برداشـتن   نماید و با فقدان حاکم، آحاد مردم به طریق حسبه می
د. ھمه پوست است و اگر فاعل بیشتر از این مقدار بردارد ضامن است اگرچه ماذون بـوده باشـ  

ھـا و لـزوم حفـظ حـریم افـراد      ریح با کرامت انسانچنین فتوایی در تضاد ص)٤١/٦٧٢نجفی،(
است. البته ما در مقام رد آن نیز نیستیم. زیرا این کار منحصر به مجتھد جامع شرائط فتوا اسـت.  

ما فقط حق داریم ظاھر فتوا را در تضاد با کرامت تلقی کنیم.
ن محـل اخـتالف   تـری به ھر روی گمان ما بر آن است که در استناد به کرامت انسانی عمده

فتاوا در صغرای قضیه نھفته است و بحث صغروی در این باب شـامل دو بخـش اسـت. یکـی     
اصل وجود کرامت برای انسان بماھو انسان و دیگری تطبیق مصادیق خارجی بر مفھوم کرامت 

رسد اگر وجود حرمت و کرامت انسانی برای ھمه بشر را بپـذیریم الجـرم   به نظر میت.و اھان

١٣٨٩. دیماه amiralmomnin.netمکارم شیرازي ، موجود در آدرس اینترنتي -١
٥، ص ٤٥اسالمي ، شماره براي تفصیل بیشتر ر.ك : مجله کاوشي نوع در فقه -٢
islamonline.netو زحیلي، زراعه و نقل االعضاء ، موجود در آدرس اینترنتي ٥٧١ر.ک: بکرو ، -٣
مکارم شیرازي ، ھمان-٤
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مـا خـرج  وییم : اوالً اصل اولی در ھر انسان، وجود حرمت و کرامـت بـرای اوسـت اال    باید بگ

که این اصل مربوط به احراز موضوع است. اگر چه برخی از بزرگان، اصل را بر خالف ن.بالیقی
م. اند: کافر ھیچ حرمتی ندارد مگر در مواردی که دلیل خاص داشته باشیاین قرار داده و فرموده

رامـت  ک«ھمـان  » حرمـت «رسد شاید منظور ایشان از کلمه اما به نظر می)٢/٣٥انی،وحید بھبھ(
فرمایند : حاصل زیرا در ادامه و به عنوان نتیجه میم.به اصطالحی است که ما به کار بردی» الھی
که تکریم مخالفین حق بر ما واجب نیست مگر در مواردی که دلیـل خـاص وجـود دارد و    این

)ھمانت. (اصل کلی خارج نشده استغسیل نیز از این
به ھر تقدیر در چنین مواردی اسـت کـه تفریـق بـین حرمـت و کرامـت کارسـاز بـوده و         

در اینجا باید ابتدا به فتوا و ایضا مبنـای فـردی چـون امـام    د.کنسرنوشت یک فتوا را تعیین می
بـرای او نـوعی   مؤمندر مرحله بعد در نظر داشته باشیم که تغسیل میت و١مخمینی توجه کنی

تکریم است نه اینکه عدم تغسیل کافر، نوعی اھانت به کافر باشد. زیرا تغسیل میت از واجبـات  
مسلمانان است نه کسی که از اسالم بیرون باشد. پس نه تغسیل، در حق او تکـریم اسـت زیـرا    

انسته و به آن معتقد دمحلّ، قابلیت تاثّر ندارد و نه عدم آن اھانت است زیرا او آن را تکریم نمی
آورد. نبوده و عدمش را نیز اھانت بشمار نمی

ثانیاً احکام مستخرَجِ مربوط به انسان باید مطابق با کرامت انسانی بوده و از وھـن و اھانـت   
باشـد اال مـاخرج   با حرمـت انسـانیت مـی   ھاآنخالی باشد و اصل اولی در احکام نیز مطابقت 

بوط به تحصیل حکم شـرعی اسـت. فقیھـی کـه اعتقـاد بـه وجـود        بالدلیل. که این اصل نیز مر
گونه کـه اگـر بـه خبـر     کرامت انسانی دارد در اجتھاد خویش باید آن را منظور دارد. مثالً ھمان

واحدی برخورد کند که مضمون آن اثبات یک حکم کلی ضرری است رجوع به اصـل کـرده و   
ا در داللـت آن بـر اثبـات حکـم ضـرری      با توجه به قاعده الضرر در صدور آن شک کرده و یـ 

نماید، به ھمین شکل اگر قاعده کلی ثبوت کرامت انسانی برای بشریت را پـذیرفت  تصرف می
در برخورد با اخبار و یا ادله دیگر آن را باید به عنوان صفحه، و احکام مسـتخرج را بـه عنـوان    

ست پیدا کند که ظاھراً با سپس اگر به یک حکم قطعی دد.بر آن صفحه فرض نمایییھانوشته
که اصـل تنـافی را   ھا منافات دارد مرز کرامت انسانی را به وسیله آن تعیین و یا آنکرامت انسان

رد کند. مثالً اگر به این نتیجه رسید که در شریعت اسالم دیه زن و مرد و یا مسلمان و کافر در 
تواند اصل تنـافی  ی او پیش آمد میقتل متفاوت است و شبھه تنافیِ این حکم با کرامت بشر برا

٤٢٨/ ٣ر.ک: موسوی خمینی، کتاب الطھارة ، -١
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را رد کند. زیرا اگر چه طبق آنچه خواھیم گفت تشخیص مصادیق اھانت بر عھده عرف اسـت  
اما در جایی که نظر عرف با مخالفت شارع مواجه گردد مسلماً از درجه اعتبـار سـاقط خواھـد    

تـوان برخـی احکـام را    میگوید: با توجه به کرامتمیبارهنیاآیة ا... مکارم شیرازی در . ١شد
بررسی کرد و با بررسی برخی احکام، حد و حـدود کرامـت را تعیـین نمـود. (مجموعـه آثـار       

)١٧/ ١٣)، ١ھمایش امام خمینی و قلمرو دین (

ھتک کرامت، مفھومی عرفی است-٦
گفته شد که ھتک کرامت به عنوان اولی مشمول حکم عدم جواز است یعنی بدون عروض 

. امـا  باشدیمتمام العله برای جواز ھتک باشد، ھتک ھر فردی از منظر دین مبغوض عنوانی که 
آیا مفھوم ھتک برای ھمه روشن است؟ آیا ھتک حرمت نزد ھمـه جوامـع، مصـادیق یکسـانی     

دارد؟ و باالخره احراز موضوع در این مورد چگونه و با چه معیاری میسر است؟  
الی از اجمال باشد. بدین معنا که اگر کرامت فرد رسد مفھوم کلی ھتک کرامت خبه نظر می

ای باشد نقض آن کرامت و معدوم انگاشتن آن، ھتـک آن  به ھر دلیلی ثابت شود و در ھر مرتبه
کرامت خواھد بود. اما اینکه در چه مواردی ھتک، صورت پذیرفتـه و مصـادیق آن تحـت چـه     

ھتک کرامت جزء موضـوعاتی اسـت   شود امری ثابت و الیتغیر نیست. بلکهعناوینی محقق می
کند.زمان و مکان تغییر میریتحت تأثکه 

البته این یک قاعده کلی به نحو موجبه کلیه نیست. یعنی بعضی از عناوین را سـراغ داریـم   
فحـش  مثالکنند. که از مصادیق معین ھتک بوده و در ھر زمان و مکان عنوان خود را حفظ می

شـود و یـا تجـاوز بـه حـریم      تحت عنـوان ھتـک قـرار داده مـی    و ناسزا در ھر جامعه و زمان
باشد. در عین حال خصوصی دیگران مصداق بارز و ثابتی برای ھتک حرمت و کرامت افراد می

شود. این تردید دچار تردید میھاآنبسیاری از موضوعات ھستند که فقیه در تشخیص ماھیت 
یا نتیجه دگرگونی موضوع. بـا ایـن توضـیح    یا ناشی از جھل ابتدایی به ماھیت موضوع است و

تغییـر ماھیـت دھـد.    ھـا آنزمان، مکان و یا ھـر دوی  ریتحت تأثکه ممکن است یک موضوع 
تشخیص ماھیت و یا تغییر آن تنھا بـه کمـک عـرف عقـال و یـا در مـواردی عـرف متشـرعین         

پذیر خواھد بود. به یک مثال توجه کنید.امکان

١/٢٨٥الع بیشتر ر.ک: العناوین، صاحب عناوین شبیه به ھمین توجیه را در قاعده الحرج بیان داشته است. برای اط-١
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دانـم گنـاه   انـد کـه فرمـود: نمـی    از پیامبر اسالم (ص) نقل کردهدر کتب روایی حدیثی را 

است: آنکه بدون ردا به دنبال جنازه راه افتد یا آنکه بگوید خدا با شـما مـدارا   تربزرگکدامیک 
)٢/١١١گوید خدایتان بیامرزد بـرایش اسـتغفار کنیـد؟!(نوری،   کند، مدارا نمایید یا کسی که می

این سه عنوان، ذیل یک عنوان کلی یعنی اھانـت و تحقیـر میـت    دھد کهسیاق روایت نشان می
گیرند. حال آیا در عصر حاضر و در جامعه ایرانی فـراز اول روایـت موضـوعیت دارد؟!    قرار می

به دنبال جنازه و در مراسم تشییع او حرکت کند مرتکـب ھتـک و بـه    ردایعنی اگر کسی بدون 
. زیرا این کار در چنین فضـایی اھانـت محسـوب    چنین نیستمسلماًتبع آن جرم شده است؟! 

چه گفتیم، در تعیین مصادیق برای مفھوم ھتک کرامـت بایـد بـه عـرف     ال بنا بر آند. حشونمی
ـ انھتک در آثار خود اشاره کردهبودنیعرفنیز به ن رجوع نمود. فقیھا ه یـک نمونـه توجـه    د. ب

فرمایید:
میتی را که قبالً دفن شده بـه یکـی از مشـاھد    در این مسئله که اگر گروھی بخواھند جنازه 

مشرّفه انتقال دھند و این امر موجب تقطیع بدن میـت گـردد دو حکـم وجـود دارد. حرمـت و      
فرماینـد: ادعـای   جواز. آیة اهللا خویی در تبیین حکم حرمت، به استلزام ھتک استناد نموده و می

شـود دفـع   کـه کرامـت محسـوب مـی    اینکه تقطیع برای نقل به مشاھد مشرفه ھتک نبـوده و بل 
گردد به اینکه ھتک، یک امر عرفی است و در اینکه تقطیع بدن میـت در نـزد عـرف ھتـک     می

آید نباید تردید کرد و نیز مسئله محل بحث را نباید با تقطیـع بعضـی اعضـا    میت به حساب می
خویی، م. (مودیدر زمان حیات قیاس نمود. فارق در اینجا ھمان نظر عرف است چنانچه تبیین ن

)٩/٣٣٥موسوعة االمام الخوئی،

گیرینتیجه-٧
نماید:گیری ذکر چند نکته الزم میبه عنوان نتیجه

تواند کانون یـک  حفظ و صیانت کرامت انسان به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، می. ۱
فقھـی  قاعده فقھی اصطیادی قرار گرفته و با تطبیق موارد و مصادیق جزئـی بـر آن، احکـام   

توان مصلحت حفـظ آن را  جزئی را استنتاج نمود. بلکه با اثبات حق کرامت برای انسان می
تر مقدم نمود. اھمیتبر بسیاری از مصالح کمیگذارقانوندر فرآیند افتاء و یا 

ھتک کرامت مفھومی عرفی بوده و تفسیر آن تابع مکان و زمان خواھد بود.. ۲
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ھـا پیونـد دارد،   ردی که موضوع یا حکم شرعی با حق کرامت انسانشایسته است در موا. ۳

ھمچون موارد مشابه در حق حیات برخورد شده و اصل، بر احتیاط شدید قرار گیرد.  
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