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چکیده
ش ــناخت کرام ــت انس ــان اهمیت بس ــیار دارد ک ــه در دین مق ــدس اس ــام و اس ــناد بینالمللی
موضوعی ــت مرب ــوط به خود را داش ــته اس ــت .در اس ــام کرام ــت جایگاه وی ــژهای دارد و بـــا تفکیک
کرامت ذاتی و ا کتس ــابی ،آن را مورد بررس ــی قرار داده اس ــت ،کرامت ذاتی را مختص همه انســـانها
اعم از زن و مرد دانس ــته و برای رس ــیدن به کرامت ا کتس ــابی یا ارزش ــی ،مال ک را تقوا معرفی کرده و
ش ــاخصهای آن را در قرآن و روایات تعیین نموده و زن را همانند مرد در رس ــیدن به مقام انســـانیت
یکس ــان دانس ــته اس ــت .در دوران معاصر ،برخی از نظامهای حقوقی دنی ــا ،از جمله حقوق جهانی
بش ــر ،از دیدگاه غرب ،کرامت انس ــانی را در کرامت ذاتی محصور کرده و از کرامت ارزش ــی ســـخنی به
می ــان نمیآورن ــد و پیامدهای منفی ای ــن تلقی را در جوامع غربی ش ــامل همجنسگرایی ،فحشـــا و
بیبندوباری ،از بین رفتن حیا ،رکود انس ــان و  ...ش ــاهد هس ــتیم .عالوه بر آن ،اعالمیه حقوق بشـــر
اس ــام را م ــورد بررس ــی قرار داده و س ــپس جایگاه کرامت زن در اس ــام و اس ــناد بینالمللـــی با تکیه
ب ــر رهنموده ــای ام ــام خمینی(ره) م ــورد تحلی ــل قرارگرفته اس ــت .در این مقال ــه و با مرور بر اســـناد
بینالملل ــی غ ــرب معاص ــر با رویک ــردی تطبیقی به ح ــوزه معنایی موض ــوع ،قلمرو و جایـــگاه کرامت
زن از دیدگاه اس ــام و اس ــناد بینالمللی مش ــخصشده و س ــپس مقایس ــه و مقابله گردیده است.
واژههای کلیدی :کرامت زن ،حقوق بشر ،کرامت ذاتی ،کرامت ا کتسابی ،امام خمینی(ره).

 .1دانشیار دانشگاه خوارزمی
 .2دانشجو دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
					
دریافت1397/3/20 :

Email: amalekshah72@yahoo.com
پذیـــرش1397/5/16 :

 .1مقدمه
زن به گواه تاریخ در پیش از ظهور اس ــام در اعصار مختلف در ش ــرایط نابرابری زیســـت میکرد،
بهمانند حیوانات خریدوفروش میش ــد و در نزد جامعه کمترین ارزش ــی نداش ــت .البته این مســـئله
خ ــاص اع ــراب جاهل ــی نبود ک ــه زن را قبول نداش ــتند .در س ــال  586میالدی در «مجمـــع ما کون»
درب ــاره این مس ــئله بح ــث میکردند که آیا زن انس ــان اس ــت؟ نتیجه بررس ــی این بود کـــه زن خادم
م ــرد اس ــت (کدی ــور1375 ،ش :ص .)82بنیانگذار جمهوری اس ــامی در این راســـتا میفرمایند :زن
در دو مرحل ــه مظل ــوم بوده اس ــت ،یک ــی در جاهلیت .در جاهلی ــت ،زن مظلوم بوده و اســـام منت
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گذاش ــت بر انس ــان ،زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داش ــت بیرون کش ــیده ،مرحله جاهلیت
مرحلـ ـهای بود ک ــه زن را مثل حیوانات  -بلک ــه پایینتر از او [میش ــمردند] -زن در جاهلیت مظلوم
ب ــود .اس ــام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون کش ــید .در ی ــك موقع دیگر ،در ایـــران ما ،زن مظلوم
ش ــد؛ و آن دوره ش ــاه س ــابق ب ــود و ش ــاه الحق؛ ب ــه اس ــم اینك ــه زن را میخواهنـــد آزاد كننـــد ،ظلم
كردند به زن ،ظلمها كردند به زن؛ زن را از آن مقام ش ــرافت و عزت كه داش ــت پایین كشـــیدند .زن
را از آن مقام معنویت كه داش ــت ش ــیء كردند به اس ــم آزادی آزاد زنان و آزاد مردان .آزادی را از زن و
مرد س ــلب كردن ــد .زنها و جوانان ما را فاس ــد االخالق كردند (خمین ــی1378 ،ش :ج ،7ص.)338
ظه ــور اس ــام در س ــرزمین عربس ــتان ،حیات ــی دوب ــاره به زن بخش ــید .اس ــام هنگامـــی آمد که
جاهلی ــت در عم ــق افکار جامعه ریش ــه دوانده و نگاهی تحقیرآمیز به زن داش ــته اســـت« .بهراســـتی
ً
پیامب ــر اس ــام(ص) منت عظیمی بر بش ــر ،خاصه بر زن و مخصوصا زن عربس ــتان گذاشـــت .نهفقط
زن را از ای ــن م ــرگ رقـ ـتآور و فجیع نجات بخش ــید ،بلکه به او ح ــق حیات اجتماعـــی و اخالقی داد
ت ــا در اغل ــب حقوق با مرد مس ــاوی ش ــود» (ص ــدر1355 ،ش :ص )69طب ــق آیات قـــرآن ،زن و مرد از
ی ــکنف ــس و جن ــس آفرید ه ش ــدهاند؛ اما بررسـ ـیها بیانگر آن اس ــت که جای ــگاه کرامـــت زن همواره
م ــورد خدش ــه قرارگرفت ــه اس ــت .هنگامیکه صاحبان ق ــدرت بر افراد مظل ــوم ،ظلم پیشـــه کردهاند،
اندیش ــه حقوق بش ــر ب ــرای مب ــارزه با ای ــن بیعدالتی ش ــکلگرفته و هدف ــش تأمین آن بوده اســـت؛
اما نتایج این بیحرمتی را میتوان سوءاس ــتفاده از زن و نادیده انگاش ــتن کرامت ذاتی و ا کتســـابی
وی دانس ــت .در ای ــن راس ــتا بنیانگ ــذار جمه ــوری اس ــامی میفرمایند :اس ــام نظر خاص بر شـــما
بان ــوان دارد .اس ــام در وقت ــی ظه ــور ک ــرد در جزی ــره الع ــرب ،بان ــوان حیثی ــت خودشـــان را پیش از
مردان ازدسـ ـتداده بودند ،اس ــام آنها را س ــربلند و س ــرافراز کرد ،اس ــام آنها را با مردان مساوی
ک ــرد .عنایت ــی که اس ــام ب ــه بان ــوان دارد ،بیش ــتر از عنایتی اس ــت که ب ــر م ــردان دارد ...قـــرآن کریم
انسانس ــاز اس ــت ،و زنه ــا نیز انسانس ــاز .وظیفه زنها انسانس ــازی اس ــت (خمینـــی1378 ،ش:

ج ،6ص ــص .)300-299زن همانن ــد مرد در رس ــیدن به کرام ــت و ارزشهای ناب انســـانی جایگاهی
یکس ــان دارد .اینط ــور نیس ــت ک ــه ارت ــکاب ب ــه اعم ــال زش ــت ،مجازاتش برای زن ســـنگین باشـــد
و ب ــرای م ــرد آس ــان .خداون ــد در قرآن م ــا ک انس ــانیت را تق ــوا معرفی کرده اس ــت .در ایـــن تحقیق
جهت مقایس ــه بین جایگاه کرامت زن در دین مقدس اس ــام و اس ــناد بینالملل ــی از روش تطبیقی
اس ــتفاده ش ــده اس ــت .س ــؤال اصلی این تحقیق آن اس ــت که جایگاه کرامت زن در اســـام و اسناد
بینالملل ــی چیس ــت؟ و ای ــن مبن ــا و محت ــوای کرام ــت در ای ــن دو دی ــدگاه چگون ــه تعریـــف و تبیین
میش ــود؟ در ای ــن تحقیق جایگاه کرامت زن در اس ــام بر اس ــاس آیات ،روایات و اس ــناد بینالمللی
و ب ــا تکی ــهب ــر رهنمودهای حضرت ام ــام خمین ــی(ره) مورد بحث و بررس ــی قرار گرفته اســـت.

در بررس ــی مفه ــوم کرام ــت به چند تعریف بس ــنده میکنی ــم .در قاموس ق ــرآن در تعریف کرامت
آمده اس ــت :کرامت به معنی س ــخاوت ،شرافت ،نفاست و عزت اس ــت (قریشی1372 ،ش :ص.)103
راغب در مفردات مینویس ــد :کرم ا گر وصف خدا ش ــود ،مراد از آن احس ــان و نعمت آشـــکار خداست
و ا گر وصف انس ــان باش ــد ،نام اخالق و افعال پســـندیده اوس ــت که از وی ظاهر میشـــود .به کســـی
نک ــه آن اخ ــاق و افعال ــی از وی ظاهر ش ــود (راغب اصفهانـــی1381 ،ش:
کری ــم نگوین ــد مگ ــر بعد از آ 
ص .)707در فرهن ــگ عمی ــد کرامت ب ــه معنای بزرگی ورزی ــدن ،جوانمرد بودن ،بزرگ ــی و ارجمندی
و بخش ــندگی آم ــده اس ــت (عمی ــد1375 ،ش :ج ،3ص .)1953در دین اس ــام دو ن ــوع کرامت برای
انس ــانها ثابتش ــدهاند که عبارت اس ــت از:
ال ــف .کرام ــت ذاتی و حیثیت طبیعی ک ــه همه انس ــانها ،مادامیکه با اختیار خ ــود  -به جهت
ارت ــکاب ب ــه خیان ــت و جنای ــت بر خویش ــتن و بر دیگ ــران -آن کرامت را از خود س ــلب نکننـــد ،از این
صفت ش ــریف برخوردارند.
ب .کرام ــت ارزش ــی ک ــه از بهکار انداختن اســـتعدادها و نیروه ــای مثبت در وج ــود آدمی و تکاپو
در مس ــیر رش ــد ،کمال و خیرات ،ناش ــی میگردد .این کرامت ،ا کتس ــابی و اختیاری اســـت که ارزش
نهای ــی و عالی انس ــان ،مربوط به همین کرامت اس ــت (جعف ــری1388 ،ش :ص.)224
ً
تعریفی که در مفردات آمده اس ــت صرفا اش ــاره به کرامت ا کتس ــابی انس ــان دارد .عالمه جعفری
نی ــز در تعری ــف کرام ــت ذات ــی ،آن را مح ــدود به فع ــل و عمل انس ــان نم ــوده؛ یعنی ا گر ایشـــان عمل
ً
ناشایس ــت انجام دهد از وی س ــلب میش ــود .این تعریف دارای اشکاالتی هس ــت؛ اوال کرامت ذاتی
مخت ــص هم ــه انس ــانها ،امری ذاتی اس ــت و نمیت ــوان از هیچ انس ــانی آن را س ــلب کـــرد؛ بنابراین
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ً
ً
میت ــوان گف ــت که کرامت ذاتی اوال مختص انس ــان اس ــت و ثانیا همه انس ــانها فار غ از جنســـیت،
نژاد و  ...از آن برخوردارند و از وجود انس ــان زایل ش ــدنی نیس ــت .کرامت ارزشی یا ا کتسابی ،درواقع
کرامت ــی اس ــت که انس ــانها با تالش و س ــعی خود ،آن را به دس ــت میآورن ــد؛ درواقع انســـانها اعم
از زن و م ــرد میتوانن ــد ب ــا اعم ــال شایس ــته ب ــه آن دس ــت پی ــدا کنن ــد .از آنج ــا که شـــاخص کرامت
ا کتس ــابی بر اس ــاس دین اس ــام ،تقواس ــت ،لذا در راه رس ــیدن به آن ،بین زن و مرد تفاوتی نیست.

 .3کرامت در اسالم
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کرام ــت در ق ــرآن دارای اهمی ــت وی ــژهای اس ــت و جای ــگاه و ارزش انس ــان را جدا از نـــژاد ،رنگ،
م ــکان جغرافیای ــی و  ...نش ــان میدهد ،تا جای ــی که در ق ــرآن کریم آمده اس ــت«َ :و َل َق ْ
ـــد َّکر ْم َنا َب ِنی
َآد َم» (اس ــراء .)70/مفس ــر المی ــزان در این راس ــتا مینویس ــد :مقص ــود از تکریم اختصـــاص دادن به
عنای ــت و ش ــرافت دادن ب ــه خصوصیتی اس ــت ک ــه در دیگران نباش ــد و با همین خصوصیت اســـت
ک ــه معن ــای تکریم ب ــا تفضیل فرق پی ــدا میکند؛ چون تکریم معنایی اس ــت نفســـی و در تکریم کاری
به غیر نیس ــت ،بلکه تنها ش ــخص مورد تکریم ،مورد نظر اس ــت که دارای ش ــرافت و کرامتی بشـــود.
بهخ ــاف تفضی ــل ک ــه منظ ــور از آن ای ــن اس ــت که ش ــخص م ــورد تفضی ــل از دیگـــران برتـــری یابد،
یک ــه او با دیگران در اصل ش ــرکت دارد (طباطبایی1366 ،ش :ج ،13ص .)214این آیه اشـــاره
درحال 
ب ــه کرامت ذات ــی دارد که مختص همه انس ــانها اس ــت.
ای ــن احت ــرام وبرت ــری ،ب ــه گفت ــه اب ــن عب ــاس و ضح ــا ک به ق ــوت ،عق ــل ،نطـــق و تمیز اســـت.
میم ــون ب ــن مه ــران از اب ــن عباس روای ــت کرده اس ــت که :به خاطر این اس ــت که انســـان با دســـت
غ ــذا میخ ــورد و حیوانات با دهان .عطا مینویس ــد :به خاطر اندام معتدل و قامت راســـت اوســـت.
ت ش ــده که :بهواس ــطه انگش ــتان اس ــت ،زیرا ا گر انگشـــتها نبود بســـیاری
از جاب ــر ب ــن عبداهلل روای 
از کاره ــا را نمیتوانس ــتند انج ــام دهن ــد .اب ــن جریر مینویس ــد :بهواس ــطه این اســـت کـــه حیوانات
در تس ــخیر و فرم ــان او هس ــتند .محمد ب ــن کعب گوید :ب ــه خاطر وج ــود پیامبر گرامی اســـام(ص)
اس ــت .برخ ــی گویند :به خاطر این اس ــت که انس ــان خدا را میشناس ــد و او را فرمـــان میبرد .برخی
گوین ــد :ب ــه خاطر هم ــه اینه ــا و نعمتهای دیگری اس ــت که به انس ــان اختصـــاص دارد .این قول
بهتر اس ــت (طبرس ــی1352 ،ش :ج ،14صص.)178-177
انس ــان در میان س ــایر موج ــودات عال ــم خصوصیات ــی دارد که در دیگران نیســـت و آن داشـــتن
نعم ــت عقل اس ــت و معنای تفضیل انس ــان بر س ــایر موجودات این اس ــت که در غیر عقل ،از ســـایر
خصوصی ــات و صف ــات ه ــم انس ــان ب ــر دیگ ــران برتری داش ــته و ه ــر کمالی ک ــه در ســـایر موجودات

هس ــت ،حد اعالی آن در انس ــان وج ــود دارد (طباطبای ــی1366 ،ش :ج ،13ص .)215لفظ «کرمنا»
بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه او را گرامی داش ــتیم .ولی چگون ــه او را گرامی داش ــته ،هرگز در آیه به آن اشـــاره
نمیکن ــد و نکته آن ،این اس ــت ک ــه مواهبی که خدا به انس ــان داده ،یکیدو مورد نیســـت تا بهطور
مش ــخص مطرح ش ــوند ،مجموعهای است از استعدادها و شایس ــتگیها ،از قابلیتها و  . ...ولی در
ای ــن می ــان نمیتوان از موهبت عقل و خرد چش ــم پوش ــید ،موهبتی که انس ــان را از دیگر جانداران
ج ــدا س ــاخته و اختی ــار فراوان ــی به او بخش ــیده اس ــت تا آنجا ک ــه دیگ ــر مواهب بدون ایـــن موهبت
بزرگ کارس ــاز نبوده و وس ــیله تکامل و تعالی نیس ــت (س ــبحانی1364 ،ش :ج ،4ص.)243
ً
بنـ ـیآدم معم ــوال در ق ــرآن ،عنوان ــی ب ــرای انس ــانها ت ــوأم ب ــا م ــدح ،س ــتایش و احترام اســـت،
ناس ــپاس و مانن ــد آن توصیفش ــده اس ــت و این نش ــان میدهد که بنـ ـیآدم به انس ــان تربیتیافته
اش ــاره میکن ــد و یا حداقل نظ ــر به اس ــتعدادهای مثبت دارد (توج ــه به افتخ ــارات آدم و فضیلت او
ب ــر فرش ــتگان ک ــه در کلمه بنیآدم نهفته ش ــده نی ــز مؤید این معنا اس ــت) ،درحالیکه کلمه انســـان
ً
ب ــه معن ــی مطل ــق و گاه ــی احیانا اش ــاره ب ــه جنبهه ــای منفی او اس ــت .ل ــذا درآی ــات موردبحث که
س ــخن از کرامت و بزرگواری و فضیلت انس ــان است تعبیر به «بنیآدم» ش ــده است (مکارم شیرازی،
1369ش :ج ،12ص .)204درمجم ــوع میتوان گفت -1 :همه انس ــانها (مؤم ــن و غیر مؤمن) دارای
کرام ــت و منزل ــت خدادادیان ــد؛  -2عنای ــت خ ــاص خداون ــد ب ــه آدمیان با اعط ــای ارزشـــی ویژه به
آنان؛  -3توجه انس ــان به مقام و کرامت االهی خویش ،مس ــتلزم پرهیز از ناسپاس ــی خداوند اســـت؛
 -4همه انس ــانها ،از نس ــلی واحد و از فرزندان آدماند (هاش ــمی رفس ــنجانی1379 ،ش :ص.)188
ام ــام راح ــل در خصوص کرام ــت زن میفرماین ــد :خداوند ش ــما را با کرام ــت خلق کرده اســـت ،آزاد
خلق کرده اس ــت خداون ــد همانطور که قوانینی ب ــرای محدودیت مردها در حدود اینکه فســـاد بر
آنه ــا راه نیاب ــد دارد ،در زنها هم دارد همه به صالح شماس ــت (خمینی1378 ،ش :ج ،6ص.)301
در آیهای دیگر ،قرآن کریم ،در خصوص کرامت ا کتســـابی یا ارزشـــی سخن گفته اســـت«ِ :ا َّن َا َکر َم ْ
کم
ْ َ َ
اهَّلل ا ْتقیکم» (حج ــرات .)13/در این آیه میخواهد امتیازی را که در بین آنان باید باش ــد بیان کند،
ِعن ــد ِ
ام ــا نه امتیاز موهوم ،امتیازی که نزد خداوند ،امتیاز و کرامت اســـت .توضیح اینکه ،در فطرت و جبلت
هر انس ــانی ای ــن حس وج ــود دارد که به دنبال کمالـــی میگردد که با داشـــتن آن از دیگران ممتاز ش ــود
و در بی ــن اق ــران خود دارای ش ــرافت و کرامتی خاص گردد و از آنجاییکه عامه مردم دلبستگیش ــان به
ً
زندگ ــی مادی دنیا اس ــت ،قهرا این امتیاز و کرامت را در همـــان مزایای زندگی دنیا ،یعنی در مال ،جمال،
حس ــب ،نس ــب و امثال آن جس ــتجو میکنند و همه تالش و توان خود را در طلب و به دس ــت آوردن آن
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یک ــه کلمه انس ــان با صفاتی همانن ــد ظلوم ،جهول ،هل ــوع (کمظرفیت) ،ضعیـــف ،طغیانگر،
درحال 
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ب ــه کار میگیرند تا با آن به دیگران فخر بفروشـــند و بلندی و ســـروری کســـب کننـــد .آن مزیتی که مزیت
حقیق ــی اس ــت و آدمی را ب ــاال میبرد و به ســـعادت حقیقیاش که همـــان زندگی طیبه و اب ــدی در جوار
رحمت پروردگار اس ــت ،میرســـاند ،عبارت اســـت از تقوا و پروای از خدا .تنها وســـیله رسیدن به سعادت
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آخ ــرت ،همان تقوا اســـت که به طفیل س ــعادت آخرت ،ســـعادت دنیا را هم تأمین میکن ــد و لذا خدای
ُ ُ َ َ َ َ ُّ
َ
َ َ َ َ
الد ْن َیا َو ُ ُ
تعال ــی فرم ــوده« :ت ِریدون ع ــرض
اآلخ َـــرة» (انفال )67/و نیز فرمـــوده«َ :و َت ـ َـز ّو ُدوا ف ِإ ّن خ ْی َر
اهّلل ُی ِرید ِ
َْ
ّالز ِاد ّالتقوی» (بقره( )197/طباطبای ــی1366 ،ش :ج ،15صص.)490-489
َّ َ َ ٌ َ
لیم خبی ــر» .این جمله مضمون جمله
در ادامه آیه  13س ــوره حجرات نیز آمده اس ــت«ِ :إن اهّلل ع
قب ــل را تأ کی ــد میکند و در ضمن اش ــارهای ه ــم به این معن ــا دارد که ا گر خدای متعال از بین ســـایر
مزای ــا ،تق ــوا را ب ــرای کرامت یافتن انس ــانها برگزیده ،ب ــرای این بود ک ــه او با علم و احاطـــهای که به
مصال ــح بن ــدگان خ ــود دارد ،میداند ک ــه این مزی ــت ،مزیت حقیقی و واقعی اســـت ،نـــه آن مزایایی
ک ــه انس ــانها ب ــرای خود مای ــه کرامت و ش ــرف ق ــرار دادهان ــد .چ ــون آنها ،همـــه مزایایـــی وهمی،
ک و تعال ــی درباره آنهـــا فرمـــوده«َ :ما
باط ــل و زینته ــای زندگ ــی م ــادی دنیاین ــد که خ ــدای تب ــار 
ْ َ َ ُ َْ ُ َْ
َ َ َْ َ َ
ْ َ ُ ُّ ْ َّ َ
َ
َ
ُ
الدنیآ ِإل ل ْه ـ ٌـو َو ل ِع ٌب َو ِإ ّن ال ـ ّـد َار ال ِخ َرة ل ِه ــی الحیوان لو کانوا یعلم ــون» (عنکبوت)64/
َه ـ ِـذ ِه الحی ــوة
(هم ــان ،ص ــص .)491-490این مطلب اش ــاره دارد ب ــه اینکه برخی س ــنتهایی که در عـــرف و باور
جامع ــه وج ــود دارد و باعث فخر موهوم انس ــان میش ــود ،غلط و اش ــتباه اس ــت .تنها ســـنتی که راه
درس ــت زیس ــتن را نش ــان میدهد ،دین خداس ــت که باالترین و واالترین س ــنت اســـت.
آی ــه ش ــریفه داللت دارد بر اینکه بر هر انســـانی واجب اســـت کـــه در هدفهای زندگـــی خود ،تابع
دس ــتورات پ ــروردگار خویش باش ــد ،آنچه اختیـــار کرده ،اختیار کنـــد و راهی که او به ســـویش هدایت
ک ــرده ،پی ــش گی ــرد و خدا ،تق ــوا را ب ــرای او برگزیده ،پـــس او باید همان را پیـــش گیرد .عالوه بـــر این ،بر
ه ــر انس ــانی واجب اس ــت ک ــه از بی ــن همه س ــنتهای زندگی ،دی ــن خدا را س ــنت قرار دهـــد (همان،
ص .)491بعضی از بزرگان برای تقوا س ــه مرحله قائل شـــدهاند -1 :نگهـــداری نفس از عذاب جاویدان،
از طری ــق تحصی ــل اعتقادات صحی ــح؛  -2پرهیـــز از هرگونه گناه ،اعـــم از ترک واجـــب و فعل معصیت؛
 -3خویش ــتنداری در براب ــر آنچه قل ــب آدمی را به خود مشـــغول میدارد و از حـــق منصرف میکند و
ای ــن تقوای خواص ،بلکه خاص اش ــخاص اســـت (مجلســـی1397 ،ق :ج ،70ص.)136
از پیامب ــر(ص) روایـ ـت ش ــده ک ــه فرمودن ــد :خداون ــد ب ــزرگ در روز قیام ــت میفرمایـــد :به شـــما
فراوان دادم؛ اما ش ــما آنچه را که س ــفارش کرده بودم ،ضایع س ــاختید و در فکر باال بردن انســـاب
خ ــود بودی ــد .ام ــروز ه ــم من نس ــب خ ــود را باالبرده ،انس ــاب ش ــما را پایین مـ ـیآورم .کجا هســـتند
پرهی ــزکاران؟ که گرامیترین فرد در پیش ــگاه االهی باتقواترین فرد خواهد بود (طبرســـی1363 ،ش:

ج ،23ص .)224رس ــول خ ــدا(ص) در جای دیگ ــر میفرمایند :هر که خواهد ک ــه کریمترین مردمان
َ
باش ــد ،گ ــو از خ ــدا بت ــرس و نیز گف ــت :ک َرم م ــرد ،دی ــن اوس ــت و پرهی ــزکاری او ،اصل او ،عقـــل او و
َحس ـ ِـب او ،خوی نیک ــوی او .عبداهلل عباس نیز بی ــان میدارد :کرم دنیا توانگری اس ــت و کرم آخرت
پرهی ــزکاری (ابوالفت ــوح رازی1375 ،ش :ج ،18ص .)44ام ــام خمینی(ره) نی ــز میفرمایند :مقام زن
واالس ــت ،عالیرتبه هس ــتند .بانوان در اس ــام بلندپایه هس ــتند (خمینی1378 ،ش :ج ،6ص.)58
ام ــام عل ــی بن موس ــیالرض ــا(ع) در خصوص تق ــوا میفرماین ــد :ایمان ی ــک درجه برتر از اســـام
اس ــت و تق ــوا درجـ ـهای اس ــت باال ت ــر از ایم ــان و یقی ــن درجـ ـهای برت ــر از تق ــوا اس ــت و هیچچیـــز در
می ــان م ــردم کمت ــر از یقین تقس ــیمنش ــده اس ــت (مجلس ــی1397 ،ق :ج ،70ص .)136پیامبر(ص)
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میفرماین ــد :همان ــا پ ــروردگار ش ــما یکی اس ــت و پدر ش ــما یکی و دین ش ــما یک ــی و پیامبرتان یکی.
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هی ــچ عرب ــی را بر عجمی برتری نیس ــت و هیچ عجمی را بر عربی و هیچ س ــفیدی را بر ســـیاهی و هیچ
س ــیاهی را بر س ــفید مگر بر تقوا (محمدی ریشـــهری1377 ،ش :ج ،14ص .)6999روایتشـــده که
م ــردی از حض ــرت عیس ــی بن مری ــم(ع) پرس ــید :کدامین انس ــان برتر اس ــت؟ حض ــرت از روی زمین
دو ک ــف خ ــا ک برگرفت ــه ،فرم ــود :کدامی ــک از ایـــن دو کف خا ک برتر اس ــت؟ م ــردم از خـــا ک آفریده
ش ــدهاند ،هرک ــدام که باتقواتر باش ــند برت ــر خواهند ب ــود (طبرس ــی1363 ،ش :ج ،23ص.)224
ش ــیخ مفید در این راس ــتا مینویس ــد :ش ــنیدهام که روزی س ــلمان فارس ــی وارد مســـجد رسول
خ ــدا(ص) ش ــد و مردم او را به س ــبب حقی که داش ــت و به احت ــرام موی س ــپیدش و منزلت خاصی
ک ــه ن ــزد پیامب ــر و خان ــدان او صل ــوات اهلل علیه ــم ،داش ــت احترام ــش نهادن ــد و او را بـــاالی مجلس
نش ــاندند .عمر وارد مس ــجد ش ــد و چش ــمش به س ــلمان افتاد .گفت :این مرد عجم کیســـت که در
میان عربها صدرنش ــین ش ــده اس ــت؟ رس ــول خدا(ص) منبر رف ــت و خطبهای ایراد کـــرد و فرمود:
م ــردم از روزگار آدم ت ــا به امروز همچون دندانههای ش ــانه هس ــتند ،عرب را بر عجم برتری نیســـت و
س ــفید را بر س ــیاه ،مگر به تقوا (محمدی ریش ــهری1377 ،ش :ج ،14ص .)6999امام ســـجاد(ع):
هی ــچ افتخ ــاری ب ــرای فرد قریش ــی و یا عرب نیســـت ،مگر ب ــه فروتنی و هی ــچ کرامتی نیســـت مگر به
تق ــوا (هم ــان) .ام ــام عل ــی(ع) :تقوا ،ظاهرش ش ــرافت دنیاس ــت و باطنش ش ــرافت آخـــرت (همان،
ص .)7001ام ــام عل ــی(ع) در وص ــف بهش ــتیان میفرماین ــد :بهش ــتیان گروهی هس ــتند کـــه کرامت
همواره با آنان باش ــد تا آنکه س ــرانجام در س ــرای جاودانی فرود آیند و از جابهجایی ســـفرها آســـوده
گردن ــد (هم ــان :ج ،11ص .)5149ایش ــان در ج ــای دیگ ــر میفرماین ــد :تق ــوا محکمترین وســـیلهای
اس ــت می ــان تو و می ــان خداوند ،ا گ ــر آن را برگیری ،س ــپری از عذاب دردنا ک االهی اســـت (رســـولی
محالت ــی1386 ،ش :ج ،2ص.)559

از دی ــدگاه ق ــرآن م ــا ک برت ــری م ــرد ب ــودن ی ــا زن ب ــودن نیس ــت .نمیت ــوان زن را بـــه خاطـــر
زن بودن ــش ،آنگون ــه ک ــه در ط ــول تاری ــخ در بس ــیاری از جوام ــع تحقی ــر میکردهانـــد و بـــیارزش
میدانس ــتهاند ،بـ ـیارزش دانس ــت و تحقی ــر کرد .ق ــرآن ایمان و عمل صال ــح را نهتنها مـــا ک برتری
م ــردی ب ــر م ــرد دیگر که حتی م ــا ک برتری زن را بر م ــرد نیز میدان ــد؛ یعنی ا گر زنـــی از ایمان و عمل
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صال ــح برخ ــوردار اس ــت از بس ــیاری از مردان که فاق ــد ایمان و عمل صالح هس ــتند ،برتـــر خواهد بود
ـــم َر ُّب ُه ْم َأ ّ ِنی ال ُأ ُ
(نص ــری1387 ،ش :ص .)176خداوند در قرآن کریم میفرماید«َ :ف ْاس ـ َـت َ
جاب َل ُه ْ
ضیع
َ ُ
َ َ َ
عام ــل ِم ْن ُک ْم ِم ْن َذ َک ــر أ ْو أ ْنثی َب ْع ُض ُک ْم ِم ْن َب ْ
ض؛ پروردگارش ــان دعایش ــان را اجابت فرمود که:
ع
ٍ
عم ــل ِ ٍ
ٍ
م ــن کار هی ــچ عمل کنندهای از ش ــما را ،چ ــه زن و چه مرد  -هم ــه از یکدیگرید -ناچیز نمیســـازم»
َ
ً
َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َّ
ً
یین ُـــه َحیاة َط َیبة
(آل عم ــران .)195/همچنین َ«م ـ ْـن َع ِمل َصا ِل ًحا ِّم ــن ذ ٍکر أو أنثی وه ــو مؤ ِمن فلنح
َ
َ
َ
َ
َ ُ
کان ْوا ْیع َم ُل ـ َ
ـون؛ هر زن و مردی که کاری نیک ــو انجام دهد ،ا گر ایمان
َول َن ْج ِز ّین ُه ـ ْـم أ ْج َر ُهم ِبأ ْح َس ـ ِـن ما
آورده باش ــد زندگ ــی خ ــوش و پا کیزهای ب ــدو خواهیم داد و پاداش ــی بهتر از کردارشـــان عطا خواهیم
ک ــرد» (نحل.)97/
بنابرای ــن در قرآن با توجه به آیات بیانش ــده ،دو نوع کرامت ترس ــیمش ــده اســـت؛ کرامت ذاتی
ک ــه در وج ــود همه انس ــانها ف ــار غ از جنس ــیت ب ــه ودیعت نهاد ش ــده و دیگ ــری کرامت ا کتســـابی
ی ــا ارزش ــی ک ــه آث ــاری ب ــر آن مترتب اس ــت و رس ــیدن به ای ــن ن ــوع از کرامت ،خودســـازی اســـت که
انس ــانها اع ــم از زن و م ــرد در راه رس ــیدن ب ــه آن آزادن ــد .در توضی ــح بیش ــتر باید گفت کـــه در کالم
ی شـــده
االهی ،مال ک رس ــیدن به کرامت ا کتس ــابی و تنها ش ــاخص آن ،برای هر دو جنس تقوا معرف 
ـران دنی ــا و آخرت را ه ــم برای زن و هم ب ــرای مرد به همـــراه دارد.
اس ــت ک ــه بیتوجهی به آن ،خس ـ ِ

 .4انسان از دیدگاه فالسفه و اسالم
نظری ــه افالط ــون درب ــاره طبیع ــت انس ــان ،ای ــن اس ــت ک ــه م ــا بهط ــور گریزناپذیـــری اجتماعی
هس ــتیم .انس ــان بهطور ف ــردی خودکف ــا نیس ــت؛ زی ــرا دارای نیازهای فراوانی اســـت کـــه نمیتواند
بهتنهای ــی آنه ــا را تأمین کند .حتی در س ــطح نیازهای مادی مانند غذا ،مس ــکن و لباس ،انســـان
ب هس ــختی هم ــه نیازهای خ ــود را ب ــدون هرگونه وابس ــتگی به دیگ ــران فراهم میکند (استیونســـن،
1368ش :ص .)43آرای افالط ــون یک ــی از سرچش ــمههای اصل ــی دوگان ــه ان ــگاری درباره انســـان را
تش ــکیل میده ــد .بن ــا به عقی ــده او ،روح یا ذهن ،جوهری اس ــت غی ــر مادی که جـــدا از بدن وجود
دارد .او ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت که روح ی ــا ذهن انس ــان فناناپذیر ب ــوده و قب ــل از تولد و همیشـــه وجود
داش ــته اس ــت و پ ــس از مرگ نی ــز برای همیش ــه وجود خواهد داش ــت (هم ــان :ص.)41

در نظری ــه اب ــن عربی ،انس ــان کامل دارای ســـه جنبه اساس ــی اس ــت :جه ــان ش ــناختی ،نبوتی و
عرفانی .از نظر جهان ش ــناختی و تکوین جهان ،انســـان کامل نمونه آفرینش اســـت و همه نمونههای
نخس ــتین ،وج ــود کل ــی را در خ ــود دارن ــد .ازلحاظ وحـــی و نبوت ،انســـان کامـــل کلمه و فعـــل ابدی
االه ــی اس ــت که ه ــر جنبهای از آن به یکی از پیغمبران تش ــبیه میش ــود .چنین اس ــت کـــه هر فصلی
از فصول به یکی از جلوههای انس ــان کامل اهدا شـــده اســـت کـــه یک پیغمبر اســـت .پیامبران یکی از
جلوهه ــای عل ــم االهی را ک ــه در واقع مظهر آنند ،در جهان آشـــکار میســـازند .در پرتو ایـــن طرز تصور،
انس ــان کام ــل حقیقت محمدیه میش ــود ک ــه تحقق ارض ــی آن بهصورت پیامبر اس ــام(ص) اســـت.
همانگونه که دانه در زمین کاش ــته ش ــود ،نخس ــت س ــاقهای برمیآورد و س ــپس ش ــاخه و برگ و گل
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و در پای ــان می ــوهای پی ــدا میکند که ش ــامل بر همان دانه اس ــت ،انس ــان کامل ی ــا حقیقت محمدی

کرامت زن از دیدگاه اسالم و اسناد بینالمللی با تأ کید بر اندیشههای امام خمینی(ره)

نی ــز که «نخس ــتین آفریده حق» اس ــت ،در زمین صـــورت کامل خـــود را با حضرت محمد(ص) آشـــکار
میس ــازد که خاتم پیامبران دوره کنونی بش ــریت اســـت .از لحاظ ســـیر و سلوک ،انســـان کامل نمونه
حیات روحانی اس ــت ،چه ش ــخصی اس ــت که در وی همه امکانات و همه حاالت وجـــود که در درون
انس ــان نهفته اس ــت ،تحققیافته و بهص ــورت تام و کامل درآمده اســـت و میداند که مقصود انســـان
ً
ب ــودن چیس ــت .از ای ــنقرار ،مقصود از انس ــان کامل ،قبل از هـــر کس ،پیغمبـــران و مخصوصا پیغمبر
اس ــام(ص) اس ــت .س ــپس از اولی ــای ب ــزرگ و بهوی ــژه اقط ــاب ه ــر عصرند ک ــه واقعیت ظاهریشـــان
همچون دیگر انسانهاس ــت ،ولی واقعیت باطنی ایشـــان ،همه امکانات ذاتی جهان هستی را شامل
میش ــود؛ ازایـ ـنرو ک ــه آنان در خ ــود همه امکانات ذاتی وجود انســـانی را محقق ســـاختهاند و انســـان
ب ــه ای ــن حالت ،همچ ــون جهان صغیر در مرکز اس ــت ک ــه همه صفات کم ــال را منعک ــس میکند .هر
انس ــانی بالقوه کامل اس ــت ،ولی بالفعل فقط پیغمبران و اولیاء هســـتند که میشـــود از آنان بهمنزله
نمونهه ــای حیات معنوی در طریق رس ــیدن به کمال پیروی کرد (نصـــر1361 ،ش :صص.)133-132
مالص ــدرا نی ــز در اس ــفار و مش ــاعر درب ــاره انس ــان تحقیقاتی ک ــرده و به تقس ــیماتی قائل شـــده،
ازجمل ــه برای انس ــان س ــه وجود برش ــمرده اس ــت:
 -1انس ــان حس ــی که گاه آن را انس ــان طبیعی و انس ــان س ــفال هم مینامد و آن جسد محسوس
انس ــانی اس ــت که در معرض فنا ،فس ــاد و زوال قرار دارد؛
 -2انس ــان نفس ــی ک ــه گاه آن را «انس ــان برزخی» نیز میخوان ــد که وجود ش ــبحی و ظلی دارد و
حامل آن قوای نفس ــانی اس ــت؛
 -3انس ــان عقل ــی ک ــه هم ــواره ثاب ــت اس ــت و حقیق ــت ی ــا لب ــاب انس ــان حس ــی اســـت و کمال
انس ــانیت انس ــان ب ــه وج ــود آن وابس ــته اس ــت (حلب ــی1371 ،ش :ص.)58

انس ــان ی ــک موج ــود متعلق ب ــه ناس ــوت و در قوس ن ــزول در عالم ناس ــوت که ناز لتریـــن عوالم
هس ــتی اس ــت قرارگرفت ــه اس ــت .خداون ــد چن ــان لیاقت و اس ــتعدادی ب ــه او عطـــا نموده کـــه در اثر
حرک ــت جوه ــری پ ــس از طی مراح ــل نباتی و حیوان ــی و نیل به مرحله انس ــانیت میتوانـــد با قدرت
عل ــم و عم ــل در ق ــوس صعود ب ــه مرحله ک ــون جامع و باالتری ــن و ش ــریفترین عوالم هســـتی یعنی
عال ــم عق ــول مجرده برس ــد که نمونه ب ــارز آن انس ــانهای کامل هم چ ــون پیامبر ا کـــرم(ص) و ائمه
معصومی ــن(ع) میباش ــند جای ــی که -بن ــا بر آموزهه ــای دینی – هیچ فرش ــتهای و ملـــک مقربی به
ً
آن نمیرس ــد و چنی ــن موج ــودی ب ــا چنین لیاقت و اس ــتعدادی قه ــرا دارای کرامت ذاتی و شـــرافت
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خواه ــد بود (منتظ ــری1383 ،ش :ص.)36
ام ــام خمین ــی(ره) در مورد مصداق انس ــان کامل مینویس ــد :رس ــول خ ــدا(ص) انســـان کاملی
ـروط این عالم واقع اس ــت .ذات مق ــدس حقتعالی که غیب اســـت و در عین
اس ــت ک ــه در رأس مخ ـ ِ
ح ــال ظاهر اس ــت و مس ــتجمع همه کم ــال بهطور غیرمتناهی اس ــت ،در رس ــول ا کـــرم(ص) متجلی
اس ــت ب ــه تمام اس ــما و صفات و در قرآن متجلی اس ــت ب ــه تمام اس ــما و صف ــات و روز بعثت ،روزی
اس ــت که خدای تبارک و تعالی ،موجود کاملی که از او کاملتر نیس ــت و نمیشـــود باشـــد مأمور کرد
ک ــه تکمیل کن ــد موج ــودات را (خمین ــی1387 ،ش :ص .)37بنیانگ ــذار جمهوری اســـامی درباره
حض ــرت زه ــرا(س) میفرمایند :ابعادی که برای زن متصور اس ــت و برای یک انســـان متصور اســـت،
در فاطم ــه زه ــرا(س) جلوه کرده و بوده اس ــت .یک زن معمولی نبوده اس ــت ی ــک زن روحانی ،یک
زن ملکوت ــی ،ی ــک انس ــان بهتم ــاممعنا انس ــان ،تمام نس ــخه انس ــانیت ،تم ــام حقیقـــت زن ،تمام
حقیق ــت انس ــان .او زن معمول ــی نیس ــت ،او موج ــود ملکوت ــی اس ــت ک ــه در عالم بهصورت انســـان
ظاه ــر ش ــده اس ــت ،بلکه موج ــود االه ــی جبروت ــی در صورت ی ــک زن ظاهر شـــده اســـت (خمینی،
1378ش :ج ،7ص.)337
سارتر ،به اعتباری ،منکر چیزی شبیه طبیعت انسان است ،زیرا بهزعم او ممکن است نظریههای
درس ــت ی ــا نادرس ــتی در این زمینه مطرح باش ــد و ای ــن از اختصاصات ا گزیستانسیالیستهاســـت که
گزارهه ــای کل ــی درباره انس ــان را نفی میکنند .ســـارتر در بیان ایـــن موضوع میگوید که وجود انســـان
مق ــدم ب ــر ماهیت اوس ــت ،م ــا برای هی ــچ هدفی خلق نش ــدهایم ،نه بهوس ــیله خـــدا ،نه تکامـــل و نه
هیچچی ــز دیگ ــر .ما فقط متوجه میش ــویم که وج ــود داریم و در ای ــن صورت باید تصمیـــم بگیریم که
از خود چه چیزی بس ــازیم (استیونس ــن1368 ،ش :ص .)135البته بیان اصلی او این اســـت که انسان
آزاد اس ــت .ب ــه باور او ،م ــا محکومبه آزاد بودنیـــم .آزادی هیچگونـــه محدودیتی ندارد بهجـــز اینکه ما
در نقض آزادی خود آزاد نیس ــتیم (همان :ص .)136اومانیســـم یا مذهب انســـانیت و انســـانمداری،

چنانچه اش ــار ه ش ــده ،محصول همین دوره رنســـانس یا دوره تجدید حیات علم و ادب بوده اســـت.
در اصط ــاح فیلس ــوفان و مورخ ــان ،اومانیس ــم بـــه معنی اعـــم ،عبارت از هر نظام فلســـفی یـــا اخالقی
و حت ــی سیاس ــی اس ــت ک ــه هس ــته مرک ــزی آن آزادی و حیثی ــت انس ــانی اس ــت .یونانیـــان و رومیان
قدیم بیش ــتر از ش ــرقیان پیرو اومانیس ــم بودن ــد (حلبـــی1371 ،ش :ص .)119جوهره تفکر اومانیســـتی
ای ــن اس ــت که میگوید انس ــان را جانش ــین خدا کنیـــم .این گرایـــش رفتهرفته با گســـترش ادبیات آن
زمان و با تالش نویس ــندگان پیش ــگامی هم چون دانته ،شـــاعر و نویســـنده معروف ایتالیایی ،در تمام
کش ــورهای مغ ــرب زمین رواج پیـــدا کرد و بهعن ــوان محوری کـــه دارای ابعـــاد و زوایای گونا گـــون دارد
مطرح ش ــد .از اینرو ،اومانیس ــم مادر گرایشهای دیگری اســـت که مجموع فرهنگ غربی را تشکیل
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میده ــد (مصب ــاح یزدی1378 ،ش :ص .)171زن در جهانبینی و فلســـفه غـــرب ،اعم از افکار مذهبی

کرامت زن از دیدگاه اسالم و اسناد بینالمللی با تأ کید بر اندیشههای امام خمینی(ره)

و غیرمذهب ــی ،بهمرات ــب از م ــرد محرومتر و مظلومتر اس ــت .زن تا مدتها در فرهن ــگ غرب موجودی
پس ــت و ناپ ــا ک و ش ــرور و مایه بدبخت ــی بود (خامنـ ـهای1368 ،ش :صص .)21-20اس ــام کـــه از متن
وحی و از ناموس طبیعت برخاس ــته و با فطرت و سرش ــت انس ــان عجین اس ــت ،نخس ــتین پایهگذار و
پیامآور حقوق واقعی بش ــر است .اس ــام انسان را «خلیفه» و جانشـــین خدا معرفی میکند .پیداست
که خالفت خدا را به عنصری پس ــت یا ناتوان نمیســـپارند .این جانشـــینی ،باالتریـــن تعبیر برای بیان
عظمت و علو مقام انس ــان اس ــت ،انس ــانی که از میان آنها پیامبران ،یعنی بزرگترین و شگفتترین
پدیدههای معنوی جهان ،برمیخیزند .اس ــام ،آزادی بشـــر را که واالترین جلوه حرمت مقام انســـان
اس ــت ،در کاملتری ــن مفاهی ــم آنک ــه آزادی روح ،جســـم ،اندیشـــه و عقل اســـت ،میشناســـد و آن را
س ــزاوار انس ــان میداند .به همین دلیل در جهانبینی اســـام ،بشـــر هر که باشـــد و از هر نژاد که باشد
و هر زبان داش ــته باش ــد و از ه ــر اقلیم و به هر رنگ گرامی و آزاد اســـت (همـــان :صص.)17-15

 .5کرامت در اسناد بینالمللی
ب ــه عقی ــده گروه ــی از فالس ــفه و متفک ــران ،حقوق فط ــری یا حق ــوق طبیعی عب ــارت از مجموع
اص ــول و قوانین ــی اس ــت ک ــه فطرت آنه ــا را در عق ــل و منطق انس ــان ق ــرار داده اس ــت و قانونگذار
بای ــد کوش ــش کند ک ــه این اص ــول را کش ــف و اداره اجتماع و قوانین بش ــری (حق ــوق موضوعه) را بر
پای ــه آن ق ــرار دهد؛ از این قبیل اس ــت حق ــوق فردی ،وفای به عه ــد ،الزام به اجرای قـــرارداد ضمان
و ( ...طباطبای ــی مؤتمن ــی .)156 :1370،نخس ــتین نمونهه ــای حقوق فطری ،ظه ــور اعالمیههای
حقوق اس ــت که در قرن هفدهم و هیجدهم برای نخس ــتین بار در انگلس ــتان ،امریکا و فرانســـه ،در
پ ــی مبارزات سیاس ــی مردم این کش ــورها انتش ــار یافتند و امروز جز اس ــناد سیاس ــی و رســـمی آنها

محس ــوب میش ــوند .نمونه آن ،اعالمیه حقوق بش ــر اس ــت که به ابتکار س ــازمان ملـــل متحد در 10
دس ــامبر  1948ب ــه تصویب رس ــید که ام ــروز ،آرمان مش ــترکی برای مل ــل متحد در ســـطح جهانی در
زمینه حقوق بش ــر محس ــوب میش ــود (طباطبایی مؤتمنی1370 ،ش :ص ــص.)170-169
حق ــوق بش ــر ،حقهایی جهانش ــمول ،ذات ــی و غیرقابل س ــلب هس ــتند که انســـانها به خاطر
نش ــمولی ،ذاتـــی و غیرقابل
انس ــان بودنش ــان بهص ــورت برابر بایس ــتی از آنها بهرهمند گردند .جها 
س ــلب ب ــودن ،ویژگ ــی حقهایی هس ــتند که انس ــان به دلی ــل حیثیت و کرام ــت خود ،بایـــد بهطور
یکس ــان از آنه ــا برخ ــوردار گ ــردد .جهانش ــمولی به معن ــای ف ــرا فرهنگی ،ذاتـــی به معنـــای پیوند
دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال ششم،شماره ،3پیاپی ،10بهار و تابستان 1397
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ب ــا حیثی ــت و کرام ــت انس ــانی و غیرقابل س ــلب بودن ،بدین معنی اس ــت ک ــه این حقها ریشـــه در
قانونگ ــذاری و ی ــا اراده حکومته ــا ن ــدارد .روش ــن اس ــت که غی ــر قابل س ــلب بودن به ایـــن معنی
نیس ــت ک ــه تح ــت هیچ ش ــرایطی نت ــوان از برخ ــی افراد ب ــه دالیل موج ــه ،پ ــارهای از ایـــن حقوق را
س ــلب و ی ــا اعم ــال آن را محدود ک ــرد (ق ــاری س ــیدفاطمی1382 ،ش :ص .)77در مقدمـــه اعالمیه
نک ــه همه انس ــانها بهعن ــوان اعضای یک خان ــواده بشـــری دارای کرامت
حق ــوق بش ــر ،با وجود ای 
ذات ــی شناس ــاییش ــدهاند ،لکن ب ــه عامل یا عوامل وحدت اش ــاره نش ــده اس ــت و این نارســـایی در
م ــاده اول اعالمی ــه حق ــوق بش ــر با بی ــان دو عام ــل اصلی وح ــدت خانواده بش ــری تکمیـــل گردیده
اس ــت :نخس ــت بندگی نس ــبت ب ــه خ ــدا و دوم فرزندی نس ــبت به آدم که هم ــه انســـانها را در یک
خان ــواده گ ــرد ه ــم آورده اس ــت (عمی ــد زنجان ــی1388 ،ش :ص .)142در اعالمیه حقوق بشـــر آمده
اس ــت :تم ــام افراد بش ــر آزاد به دنی ــا میآیند و ازلح ــاظ حیثیت و حق ــوق باهم برابرنـــد .همه دارای
عق ــل و وج ــدان میباش ــند و باید نس ــبت ب ــه یکدیگر ب ــا روح ب ــرادری رفت ــار کنند (مـــاده  .)1هرکس
ً
میتوان ــد بدون هیچگون ــه تمایز ،مخصوص ــا از حیث رنگ ،جن ــس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاســـی
ی ــا ه ــر عقیده دیگ ــر و  ...از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی سیاس ــی که در اعالمیه ذکرشـــده اســـت،
بهرهمن ــد گ ــردد (م ــاده  .)2هر ک ــس حق زندگ ــی ،آزادی و امنی ــت ش ــخصی دارد (ماده .)3
اعالمی ــه جهان ــی ب ــرای اینک ــه بتوان ــد قابلقبول همگان باش ــد بای ــد از نگاهـــی فرا گیر وتـــوام با
حس ــن نیت ،س ــعهصدر ،امانتداری و انصاف علمی برخوردار باش ــد و به مش ــترکات تکیـــه کند و از
پیـ ـشداوری و یکس ــونگری بپرهی ــزد و نحل ــه و جناح فکری خاص ــی را بهعنوان پایه و اســـاس خود
اتخ ــاذ ننمای ــد تا بتوان ــد از جاذبه الزم برای توس ــعه و تداوم برخ ــوردار گردد .این در حالی اســـت که
اعالمی ــه جهان ــی حقوق بش ــر نهتنها دین را از عرصه زندگی و مس ــائل حقوق بشـــر حـــذف کرد ،بلکه
ً
اص ــوال بهنوع ــی از ح ــذف دی ــن از جامعه س ــخن میگوی ــد و آن را ش ــعار اصل ــی در دعوت بـــه آزادی
میش ــمارد و از آزادی مذهب ــی تفس ــیر مش ــروعیت ارت ــداد و دع ــوت ب ــه آن را دارد .بیگمان ،ســـخن

معت ــدل و فرا گی ــر هم ــه اندیشـ ـهها ،آن اس ــت کـــه ضمن محک ــوم ک ــردن ش ــیوههای اجبـــار و ا کراه
دین ــی ،روشه ــای مش ــوق ارتداد نیز مردود ش ــناخته ش ــود و ه ــر دو اجب ــار و ارتداد دیـــن بهعنوان
انح ــراف از آزادی عقی ــده تلقی گردد (هم ــان :ص.)91
کرامت انس ــانی که مبنای اصلی و مش ــخصه واقعی شایســـتگی افراد بشـــر برای اســـتیفای حقوق
بش ــر اس ــت ،در ای ــن اعالمی ــه نادی ــده گرفتهش ــده و بهج ــای علت ب ــه معلول پرداختهشـــده اســـت.
پرواضح اس ــت ک ــه کلمه «حیثیت ذاتی» در مقدمه اعالمیه با تفســـیری که به دنبـــال دارد ،نمیتواند
اش ــاره ب ــه کرام ــت ذاتی ب ــدان معنی که در اس ــام تفس ــیر میش ــود ،باش ــد .حیثیت ذاتی بـــه مفهوم
اومانیس ــم ن ــه قابلاثبات اس ــت و ن ــه مبنای قاب ــل قبولـــی دارد ،ولی کرامـــت ذاتی انســـان به معنای
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توحیدی ،موهبت االهی و کرامت ناش ــی از مش ــیت خداوند نســـبت به انســـان اســـت ،در حکم عقل

کرامت زن از دیدگاه اسالم و اسناد بینالمللی با تأ کید بر اندیشههای امام خمینی(ره)

و ق ــدرت تفکر انس ــان که خداوند ،خالق انس ــان ،ایـــن موهبتها را به وی عطا فرموده اســـت .کرامت
مانند تعقل و اندیش ــه ،موهبتی اس ــت االهی که با ذات و بنیاد وجود انســـان متـــازم و تفکیکناپذیر
بوده و منش ــأ شایس ــتگی انس ــان نس ــبت به برخورداری از حقوق متعـــدد و آزادیهای متنوع اســـت.
بهاصط ــاح فلس ــفی و منطقی ،کارب ــرد عنوان ذاتـــی در مورد کرامت انســـان به مفهـــوم ذاتی به معنی
اج ــزاء مادی و غیرمادی تش ــکیلدهنده انس ــان نیس ــت ،بلک ــه بهمثابه ذات ــی باب برهـــان و از مقوله
یگ ــردد (هم ــان :ص .)108کاســـتیهای بنیادین
ل ــوازم غی ــر قاب ــلتفکیک بودن انس ــان محس ــوب م 
اعالمی ــه حقوق بش ــر بدین ش ــرح اس ــت -1 :گسس ــتن از فط ــرت؛  -2غفلـــت از رابطه انســـان و جهان
آفرین ــش؛  -3غفلت از رابطه انس ــان ب ــا خداوند (جوادی آملـــی1375 ،ش :ص ــص .)265-262یکی از
مناب ــع حقوق بش ــر در اس ــام ،این اس ــت که انس ــان ،گوهر کریم ارزنده اســـت .این کرامـــت یک ارزش
نظ ــری اس ــت ک ــه میتواند جنبه عملی پیدا کن ــد ،اما نباید گمان ک ــرد که این ارزش نظـــری در ردیف
اعتبارات جای دارد .کریم بودن انس ــان واقعیتی اســـت همانند کریم بودن فرشـــتگان و قرآن که همه
ً
اینها مظاهر کرامت خداوندند .بدین ترتیب کرامت انســـان نشـــاندهنده آن اســـت که وی حقیقتا
از لح ــاظ وج ــودی دارای امتیاز و برجس ــتگی اس ــت؛ به دیگر بیان ،کرامت انســـانی حا کی از آن اســـت
ک ــه وی دارای کیفیت ــی برت ــر و عال ــی اس ــت و گوه ــر برین موج ــودات جهان به ش ــمار مـ ـیرود (همان:
صص .)162-161آنچه در انس ــان اصالت دارد ،جان اوســـت .از اینرو مایه ســـنجش میان دو انسان،
امکان رش ــد روحی اس ــت .ا گر هم در تفکر اس ــامی ،میان زن و مرد باشـــد ،در کشـــا کش این تفاوت،
برت ــری از آن زن اس ــت (همان :ص.)236
ا گرچه اس ــام هم از آزادی زن و حقوق ویژه او س ــخن گفته اس ــت اما بس ــی تفاوت اســـت میان
واژهه ــا و مصطلح ــات مش ــترک که ه ــر ی ــک دارای معنای ــی جدا گانهان ــد .نهای ــت راه زن غربی این

اس ــت ک ــه همس ــر خوبی باش ــد و پیداس ــت که چ ــه مای ــه تفاوت اس ــت می ــان یک همســـر خوب و
ی ــک م ــادر شایس ــته .آزادی زن غرب ــی ،در بهتری ــن ش ــکل ،بهتس ــاوی او ب ــا م ــرد در حقـــوق مـــادی
میانجام ــد ،ام ــا زن مس ــلمان در ط ــی راه تکام ــل ،دس ــتمایههایی دارد ک ــه او را بـــر مرد هـــم برتری
میبخش ــد .ب ــه همین س ــبب ،زن شایس ــته در مکتب االهی ،الگوی همه انس ــانهای صالح اســـت
و ن ــهفق ــط زن ــان صالح .ق ــرآن کری ــم در س ــتایش از همس ــر فرع ــون او را نمون ــه همه مؤمنـــان خواه
َ
ُ ً َّ
اهَّلل َم َثال ِللذی ـ َـن َآم ُنوا ْام ـ َـرأ َت ِف ْر َع ـ ْـو َن» (تحریـــم( )11/همان:
م ــرد و خ ــواه زن میش ــمارد«َ :و َض ـ َـر َب
ص ــص .)236-235ام ــام خمین ــی(ره) در خص ــوص نق ــش زن در جامع ــه میفرمایند :نقـــش زن در
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نک ــه بان ــوان عالوه ب ــر اینکه خودشـــان یک قشـــر فعال
جامع ــه باال ت ــر از نق ــش م ــرد اس ــت ،برای ای 
در هم ــه ابع ــاد هس ــتند ،قش ــرهای فع ــال را در دام ــن خودش ــان تربی ــت میکنند .خدمت مـــادر به
جامع ــه از خدم ــت معل ــم باالتر اس ــت و از خدمت همهکس باالتر اس ــت و این امری اســـت که انبیاء
میخواس ــتند ،میخواس ــتند که بانوان قش ــری باش ــند که آنها تربی ــت کنند جامعه را و شـــیر زنان
و ش ــیر مردان ــی به جامع ــه تقدیم کنن ــد (خمین ــی1378 ،ش :ج ،14ص.)197
در اعالمی ــه جهانی حقوق بش ــر اس ــام ،م ــاده  6بند الف آمده اس ــت :کرامت ،حقی اس ــت که
وج ــود آن ب ــرای همه انس ــانها تضمینش ــده اس ــت .هم ــه افراد بش ــر ی ــک خانوادهانـــد و بندگی
خ ــدا و فرزن ــد ب ــودن هم ــه آن ــان ب ــه آدم(ع) ،آنان را ب ــا یکدیگر متحد س ــاخته اســـت .همـــه مردم
در کرام ــت ذات ــی ک ــه خداون ــد س ــبحان بـــه آنه ــا عط ــا فرم ــوده و نی ــز اصل تکلیـــف و مســـئولیت
فط ــری ،ب ــدون تفکی ــک از جه ــت ن ــژاد و  ...ب ــا یکدیگ ــر مس ــاویاند .همچنیـــن مـــاده  7بند الف
بی ــان مـ ـیدارد ک ــه زن در کرامت انس ــانی ،با مرد مســـاوی و در براب ــر حقوقی کـــه دارد ،تکالیفی بر
عهده اوس ــت .زن دارای ش ــخصیت اجتماعی اس ــت و در تعه ــدات و جریانات مال ــی خود صاحب
اس ــتقالل اس ــت و نی ــز ح ــق حفظ نام و نس ــب خویش ــتن را دارا اس ــت .در بن ــد ج نیز آمده اســـت:
هم ــه مردم بهمنزله خان ــدان خداوندی هس ــتند و محبوبترین آنان نزد خداوند ،س ــودمندترین
آن ــان نس ــبت ب ــه اعضای خان ــواده خداوندی اس ــت .قطعی اس ــت ک ــه هیچکس بر دیگـــری برتری
ن ــدارد ،مگر بهوس ــیله تق ــوا (کرامت ا کتســـابی ارزش ــی) ک ــه تمامی ارزشه ــای عالی انســـان به آن
مربوط اس ــت.
یک ــی از اساسـ ـیترین تفاوته ــای در نظ ــام حق ــوق بش ــر اس ــام و غ ــرب ،تفکیک کرامـــت ذاتی
از کرام ــت ا کتس ــابی ارزش ــی اس ــت .حقوق بش ــر از دی ــدگاه غ ــرب ،موضوع کرامـــت ،حیثیـــت ،آبرو،
ش ــرافت و امث ــال ای ــن اصطالح ــات را در مـــواد و مقدم ــات خ ــود ب ــه کار میب ــرد ولـــی تفاوتـــی میان
ای ــن دو ن ــوع کرام ــت (کرامت ذات ــی و کرامت ا کتس ــابی ارزش ــی) نمیگ ــذارد ...به نظر میرســـد این

بیاعتنای ــی و بیتوجه ــی ب ــه کرام ــت ارزش ــی ،بهتنهایی میتوان ــد یک ــی از عوامل بســـیار مهم رکود
ت آنان از تکامل اخالقی و روحی باش ــد .کرامت ا کتس ــابی ارزش ــی عبارت اســـت
انس ــانها و محرومی 
از حیثی ــت واالی انس ــانی ک ــه از مراعات حق ــوق خویش و دیگ ــران و انجام تکالی ــف و وظایف -نه با
نظ ــر و اس ــتناد ب ــه هدفهای مادی ش ــخصی -بلکه مس ــتند ب ــه احس ــاس عمیق وجدان انســـانی
ک ــه خداون ــد متع ــال بهعن ــوان بزرگترین عام ــل ترقی و تکام ــل در نهاد انس ــانها به ودیعـــت نهاد،
سرچش ــمه میگی ــرد (جعف ــری1388 ،ش :ص.)244
بیتردی ــد پیام ــد ن ــگاه پستمدرنیس ــتی ب ــه حق ــوق بش ــر در مرحل ــه اول ،نف ــی وجـــود هرگونه
نش ــمول حقوق بش ــری مبتنی بر اخالق اس ــت؛ بنابراین هیچ فردی خ ــارج از چارچوب
هنجار جها 
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جامعـ ـهای خ ــاص نمیتوان ــد بگوی ــد که اف ــراد آن جامع ــه چه حقهای ــی دارن ــد و یا اینکـــه حقوق

کرامت زن از دیدگاه اسالم و اسناد بینالمللی با تأ کید بر اندیشههای امام خمینی(ره)

آنه ــا نقص ش ــده اس ــت .برای مثال یک فیلس ــوف اخ ــاق غربی و ی ــا ژاپنی بههیچوجـــه نمیتواند
بهص ــورت موجه ــی رفتارهای خش ــن طالب ــان در افغانس ــتان و ی ــا نازیه ــا در جنگ جهـــان دوم را
محک ــوم کن ــد .نژادپرس ــتی نژادپرس ــتان آفریق ــای جنوب ــی در زمینه خ ــود موجه بوده و یـــک ایرانی
مس ــلمان نمیتوان ــد بههیچوج ــه آن را محک ــوم کن ــد ،چرا ک ــه در آن جامعه و بر اس ــاس هنجارهای
سفیدپوس ــتان آفریق ــای جنوب ــی آن روز زندگ ــی نمیک ــرده اس ــت (ق ــاری س ــیدفاطمی1382 ،ش:
ص.)134
ب ــا توج ــه ب ــه مطالب ــی ک ــه بی ــان ش ــد ،در اعالمی ــه جهان ــی حق ــوق بش ــر اس ــام کرامـــت بـــا دو
جهتگی ــری هم ــراه اس ــت؛ یک ــی کرام ــت ذات ــی ک ــه در وج ــود انس ــان نهفته اس ــت کـــه در اعالمیه
حق ــوق بش ــر ت ــا اینجا مش ــترک اس ــت و دیگری کرامت ا کتس ــابی اس ــت ک ــه در اعالمیه حقوق بشـــر
از آن س ــخنی ب ــه می ــان نیام ــده اس ــت .نادی ــده گرفت ــن کرام ــت ا کتس ــابی در اعالمیه حقوق بشـــر،
پیامدهای ــی را ب ــه دنب ــال دارد؛ یعن ــی بیتوجه ــی به کرامت ارزش ــی انس ــان پیامدهای منفـــی را به
هم ــراه دارد ک ــه یک ــی از آنه ــا بح ــران معنوی ــت در جهان غرب اس ــت .بدی ــن معنا که انســـان خود
را مانن ــد س ــایر جان ــداران تصور کند؛ یعن ــی ب ــرای روح و غذای معنوی ارزش ــی قائل نباشـــد و نفس
س ــرکش خوی ــش را ره ــا کند ک ــه ای ــن در تنافی با کرامت انس ــان اس ــت .در واق ــع ،نمیتـــوان درباره
حق ــوق انس ــان و حقوق زن س ــخن گف ــت ،ام ــا پیامده ــای غیراخالقی سوءاس ــتفاده از زن ،فحشـــا
و بیبندوب ــاری ،همجنسب ــازی و  ...را نادی ــده گرف ــت .در عص ــر جهانیش ــدن و پیشـــرفت فناوری
اطالع ــات ،غلبه تفکرات اومانیس ــتی و انس ــانمحوری و ح ــذف خدا از زندگ ــی ،از پیامدهای مخرب
و زیانب ــار نادی ــده گرفت ــن کرامت اس ــت.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
کرام ــت در دین مقدس اس ــام دارای اهمیت و جایگاه ویژهای اســـت و بر اســـاس آیـــات و روایات،
کرام ــت در س ــاختار هستیشناس ــی ب ــا دو جهتگی ــری هم ــراه اس ــت؛ یک ــی کرامـــت ذاتـــی اســـت که
خداون ــد در همه انس ــانها ب ــه ودیه نهاده اس ــت .در ق ــرآن کریم میفرمای ــد«َ :وَل َق ْ
ـــد َّکر ْم َنا َب ِنـــی َآد َم؛
ب ــه هم ــه فرزن ــدان آدم کرامت بخش ــیدیم» (اس ــراء .)70/همه انس ــانها چه مؤمن و چـــه غیر مؤمن،
چ ــه زن و چ ــه مرد دارای ای ــن کرامت ذاتی هســـتند؛ ب ه بیاندیگـــر ،خداوند به همه انســـانها صرف
نظ ــر از جنس ــیت ،رنگ ،ن ــژاد و  ...این موهبت االهی را اعطا کرده اســـت که مصـــداق بارز آن ،موهبت
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عقل و خرد اس ــت که انس ــان را از س ــایر جانداران جدا ســـاخته و ممتاز گردانیده است .دیگری کرامت
َّ َ َ َ ْ ْ َ َ
اهَّلل ا ْتقیکـــم» (حجرات .)13/حـــال این کرامت باید
ذاتی ا کتس ــابی یا ارزش ــی اس ــت«ِ :ان ا کرمکم ِعند ِ
در انس ــان ب ــه نحوه احس ــن و در مس ــیر شایس ــته و صحیح پ ــرورش یابد ت ــا به هدف و مقصـــود اصلی
یعنی قرب االهی و خش ــنودی خداوند برســـد .در اینجا هم انســـانها صرفنظر از جنســـیت و ســـایر
امتی ــازات دنی ــوی میتوانن ــد به آن دس ــت پی ــدا کنند .ش ــاخص اصلی کرامت ا کتســـابی ،تقواســـت.
ه ــر که باتقواتر باش ــد در نزد خداوند گرامیتر اســـت .دین اســـام مســـیر رســـیدن به تقوا را بهدرســـتی
ترس ــیم کرده اس ــت .تقوا انجام فرایض االهی است؛ یعنی انســـان برای اینکه به قرب االهی برسد باید
نقش ــه راهی را بر اس ــاس س ــنت دینی و االهی ترســـیم کنـــد که هندســـه آن در قرآن و روایـــات ائمه(ع)
م ش ــده اس ــت .کرام ــت بهمثابه مفهوم ــی راهب ــردی در ادبیات حقوق بشـــر
بهدرس ــتی و کامل ترس ــی 
بینالملل ،نقش وس ــیعی در ترس ــیم هندس ــه مفهومی منش ــور حقوق بش ــر و سایر اســـناد بینالملل
حق ــوق بش ــر ایفا میکند؛ ام ــا در وضعیت کنونی جهـــان معاصر ،با چالش نظری و عملی مواجه شـــده
اس ــت .در ابع ــاد نظ ــری ،نادی ــده گرفتن کرامت ا کتســـابی یا ارزشـــی و محـــدود کردن کرامـــت ذاتی به
ً
ابع ــاد صرف ــا م ــادی ،قابلی ــت کارب ــردی آن را از بی ــن برده اس ــت .در این معن ــا ،آنچه ســـبب تعریض
بیش ــتر اس ــت ،مادی انگاش ــتن آن و ح ــذف دین ،خـــدا و غلبه تفکرات اومانیســـتی و انســـانمحوری
اس ــت و این تفس ــیر م ــادی و حذف ابعاد معنوی منجر به پوچگرایی شـــده اســـت و پیامـــد مهم آن ،از
بین رفتن هویت انس ــانی و به تعبیر دیگر ،از بین رفتن ش ــخصیت و انس ــانیت بشـــر اســـت .درگذشـــته
شت ــر در ق ــرون معاص ــر ،به عناوی ــن گونا گون ،شـــاهد نادیده انگاشـــتن کرامت انســـان بهویژه زن
و بی 
یک ــه در برخ ــی کش ــورهای دنی ــا ،به س ــبب طمـ ـعکاری ،هژمونـــی و اســـتیالی نظام
هس ــتیم .بهطور 
س ــرمایهداری در جهان ارتباطات ،فرهنگ ،اقتصاد و سیاســـت و با زیر پا گذاشـــتن اســـناد بینالمللی
و با انگیزه اس ــتعماری و با س ــکوت معنادار کشـــورهای مدعی حقوق بشـــر بهویژه مجامع بینالمللی،
ش ــاهد زیر پا گذاش ــتن کرامت زن هس ــتیم .در توضیح بیشـــتر بایـــد گفت ،جهان غرب امـــروز با حذف

دی ــن در زندگ ــی با بح ــران معنویت و هویت همراه اســـت که پیامدهای شـــوم آن را میتوان فحشـــاء،
بیبندوب ــاری ،از بی ــن رفتن حی ــا ،تجارت س ــکس ،همجنسبازی ،رکود انســـان ،پوچگرایـــی و  ...نام
برد؛ بنابراین پیش ــنهاد میش ــود ،کرام ــت و ابعاد آن به همراه الزامات حقوقـــی و قانونی درصحنه ملی
و بینالملل ــی ،بهوی ــژه س ــازمان کنفرانس اس ــامی بررس ــی و برای تدوی ــن لوایح حقوقی مناســـب فرا
جنس ــیتی به بحث و مذا کره گذاش ــته شود.
فهرست منابع:
1 .1قرآن کریم.
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2.2ابوالفتـــوح رازی ،حســـین بـــن علـــی1375( ،ش) ،روض الجن ــان و روح الجنان فی تفس ــیر ق ــرآن ،مترجم:

کرامت زن از دیدگاه اسالم و اسناد بینالمللی با تأ کید بر اندیشههای امام خمینی(ره)

محمدجعفـــر ،یاحقـــی و محمدمهـــدی ،ناصح ،بنیاد پژوهشهای اس ــامی ،مش ــهد.
3.3استیونســـن ،لســـلی1368( ،ش) ،هف ــت نظری ــه درب ــاره طبیع ــت انس ــان ،مترج ــم :بهرام ،محس ــن پور،
رشـــد ،تهران.
4.4جعفـــری ،محمدتقـــی1388( ،ش) ،حق ــوق جهانی بش ــر :تحقی ــق و تطبی ــق در دو نظام اس ــام و غرب،
موسســـه تدویـــن و نشـــر آثـــار عالمه جعفـــری ،بیجا ،چ ــاپ چهارم.
5.5جوادی آملی ،عبداهلل1375( ،ش) ،فلسفه حقوق بشر ،مرکز نشر اسراء ،قم.
6.6حلبی ،علیاصغر1371( ،ش) ،انسان در اسالم و مکاتب غربی ،اساطیر ،تهران.
7.7خامنـــهای ،ســـید محمـــد1368( ،ش) ،حق ــوق زن در اس ــام ،مقایس ــه حق ــوق بش ــری و مدن ــی زن در

اس ــام و اعالمی ــه حق ــوق بش ــر ،تـــک ،تهران.
8.8خمینی،روح اهلل1378( ،ش) ،صحیفه نور ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،تهران.
9.9ــــــــــــــــــــ1387( ،ش) ،امام ــت و انس ــان کامل از دیدگاه امام خمینی(ره) ،موسس ــه تنظیم و نش ــر آثار امام
خمینی(ره) ،تهران ،چاپ ســـوم.
1010راغـــب اصفهانی ،حســـین بـــن محمـــد1381( ،ش) ،مفردات الف ــاظ قرآن کریم ،انتش ــاران ح ــورا ،تهران،
چاپ ســـوم.
1111رســـولی محالتی ،ســـید هاشـــم1386( ،ش) ،غرر الحکم و دررالکم ،دفتر نش ــر فرهنگ اس ــامی ،تهران،
چاپ نهم.
1212سبحانی ،جعفر1364( ،ش) ،منشور جاوید ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.

1313ص ــدر ،حس ــن1355( ،ش) ،حق ــوق زن در اس ــام و اروپا ،س ــازمان چاپ و انتش ــارات جاویدان،
تهران.

1414طباطبایـــی ،ســـید محمدحســـین1366( ،ش) ،تفس ــیر المی ــزان ،مترج ــم :س ــید محمدباقر ،موس ــوی
همدانـــی ،دفتر انتشـــارات اســـامی ،قم.
1515طباطبایـــی مؤتمنـــی ،منوچهـــر1370( ،ش) ،آزادیه ــای عمومی و حقوق بش ــر ،موسس ــه انتش ــارات و
چاپ دانشـــگاه تهـــران ،تهران.
1616طبرســـی ،فضـــل بـــن حســـن1352( ،ش) ،تفس ــیر مجمعالبی ــان ،مترج ــم :احم ــد ،بهش ــتی ،موسســـه
انتشـــارات فراهانـــی ،تهران.
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1717ـــــــــــــــــــــــــــ1363( ،ش) ،تفس ــیر مجمعالبی ــان ،مترج ــم :عل ــی ،کاظم ــی ،موسس ــه انتش ــارات فراهان ــی،
1818عمید ،حسن1375( ،ش) ،فرهنگ عمید ،موسسه انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ پنجم.
1919عمید زنجانی ،عباســـعلی1388( ،ش) ،مبانی حقوق بش ــر در اس ــام و دنیای معاصر ،انتش ــارات مجد،
تهران.
2020قـــاری ســـید فاطمی ،ســـید محمـــد1382( ،ش) ،حقوق بش ــر در جه ــان معاص ــر؛ دفت ــر اول :درآمدی بر

مباح ــث نظ ــری (مفاهی ــم ،مبانی ،قلمرو و منابع) ،مرکز چاپ و انتش ــارات دانش ــگاه شـــهید بهش ــتی ،تهران.
2121قریشی ،سید علیا کبر1372( ،ش) ،قاموس قرآن ،دارالکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ .11
2222کدیور ،جمیله1375( ،ش) ،زن ،اطالعات ،تهران.
2323مجلسی ،محمدباقر1397( ،ق) ،بحاراالنوار ،المکتبه االسالمیه ،تهران ،چاپ دوم.
2424محمدی ریشهری ،محمد1377( ،ش) ،میزان الحکمه ،مترجم :رضا ،شیخی ،دارالحدیث ،قم.
2525مصبـــاح یـــزدی ،محمدتقی1378( ،ش) ،نظریه سیاس ــی اس ــام ،موسس ــه آموزش ــی و پژوهش ــی امام
خمینـــی(ره) ،قم.
2626مکارم شیرازی ،ناصر1369( ،ش) ،تفسیر نمونه ،دارالکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ هفتم.
2727منتظری ،حسینعلی1383( ،ش) ،رساله حقوق ،انتشارات سرایی ،قم.
2828نصر ،سید حسین1361( ،ش) ،سه حکیم مسلمان ،شرکت سهامی کتابهای جیبی ،تهران.
2929نصری ،عبداهلل1387( ،ش) ،انسان از دیدگاه اسالم ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،چاپ .13
3030هاشـــمی رفســـنجانی ،ا کبر و جمعـــی از محققان مرکز فرهنگ و مع ــارف قرآن1379( ،ش) ،روش ــی نو در

ارائ ــه مفاهیم و موضوع ــات قرآن ،مرکز انتشـــارات دفتر تبلیغات اس ــامی ،قم.

