
می کرامت انسانی از جمله مباحث مهم و پرمغزی است که از بدو خلقت و با امتزاج روح الهی با پیکره ی آد
العالمین آمیخته گشته ، کرامتی که منشأ مقام خلیفه اللهی و جانشینی خداوندی  و مسجود مالک مقرب رب

که درجه ی «موَلَقَد کَرّمنا بنی آد» گشتن برای انسان شد و با بیانی فصیح از سوی پروردگار اعالم گردیده که 
إنَّ اَکرَمَکُم عنداهلل»اعالی کرامت و کمال مطلوب و علت غایی  خلقت را می توانیم در آیه ی شریفه ی  

.نظاره گر باشیم «  أتقاکُم 
امت به مقتضای آیات مذکور آنچه استنباط می شود آن است که انسان به ماهو انسان از نوعی حرمت و کر

به ذاتی برخوردار است زیرا چنانچه گفته شد پس از خلق از گل روح عظیمی در وی دمیده شد که منتسب
را خداوند است که از این مرحله به نشئه ی جدیدی از خلق تعبیر می شود و در اینجا بود که خداوند خود

.ستایش کرده و فرمودند فتبارک اهلل احسن الخالقین

وت بشر برحسب طبیعت و فطرت خود دارای حقوقی جدا نشدنی مثل حق حیات و امنیت و داشتن حق خل
ت ، که در است و عدم شناسایی یک حریم خصوصی برای انسان به منزله ی نابودی شخصیت و فردیت فرد اس

.  ارتقاء توسعه و رشد و خالقیت و برقراری ارتباطات سودمند کامال ً الزم و مؤثر است 

مودهناشارهآنبهصراحتبهبشریحقوقجامعکتاباینقرآنکهکلیدیوبنیادینمفاهیمجملهاز
مفاهیمجملهازاللهیخلیفةوفطرت،احسنخلقت،،اختیارعلم،عقل.استانسانکرامتمسئله

رایباسالم،می سازدرهنمونالهیصفاتمظهرعنوانبهانسانشناساییبهراماکههستندفراحقوقی
بهومموسفکریهایجریانمقابلدردقیقاً تفکراینواستذاتیکرامتبهقائلانسانماهوبهانسان

فاقدذاتیطوربهراانسانکهاستدیگرفلسفیمکاتببرخیوحقوقیگراییاثبات،نازیسموفاشیستم
جوجستحکومتبهوابستگی،عقیده،نژادهماننداموریدرراانسانیکرامتمنشأومی دانندکرامت

نایمبومحورکهاستانتقالوسلبغیرقابلحقوقازایمجموعهیمنزلهبهانسانیکرامت.می کنند
مهماصلاینرعایتگروهدرایجامعههردرپایداریتوسعهوپیشرفت.می شودقلمدادبشرحقوق
جاوزت،خشونت،عدالتیبی،ظلمهمچونهاییضدارزشآنبهعملیالتزامعدموگرفتننادیدهواست

.می اندازدتعویقبهرااسالمییواحدهامتتشکیلآرمانوداشتخواهدپیدرراتبعیضو

تونموآیاتبهاستنادباایکتابخانهصورتبهمطالبگرداوریبرمبتنیروپیشپژوهش
ازاستفادهباوبرداریفیشابزاربا،استدینیشناسیانسانوروانشناسیعلمبامنطبقاسالمی

.می باشدتحلیلی–توصیفیصورتبهورزیاندیشهروشواسالمیسنگگرانمنابع

.توصیفی استفاده شده است –در این پژوهش  از روش تحلیلی 

(استادیار دانشگاه سراسری قم)، دکتر محمد نوذری فردوسیه ( کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق )زهرا سادات زاهدی * 

وفاتصتجلیوعقل،علم،اختیار،حسنخلقتیدارایانسانماهوبهانسان،اسالمیشناسیانساندر
اصلییهریشکهاستبرخوردارذاتیکرامتازلذاگشتهاللهیخلیفةخلعتیبرازندهکهاستالهیاسماء
ازانسانکرامت.داردقرارناکرّمولََقدیآیهدراسالمحقوقی–اخالقیتعالیمدرذاتیکرامتینظریه
عیقطحکمبهکهمقرراتیواحکاملذا،استشرعینظاماتواحکاموضعدرشارعمالکهایومقاصدجمله

.آوردحساببهشرعیاحکامجزءنمیتوان،باشدداشتهمغایرتهدفاینباعقل
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