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**

***

رزرو و

صهرت گرفته است .پرسش اصلی این است که :مبنای کرامتمنزدی انسزان یسزت در
کنار این مسئله ،پرسشهای دیگری مطرح شد؛ همچهن اینکه :آیا امکان سزلب کرامزت ا
انسان وجهد دارد و اگر این امکان هست ،با ه تهجیهی پاسخی که در قالب فرضزیه بزه
این پرسش داده شد ،این است که کانت با نگاهی انسانگرایانه امکان سزلب کرامزت را ا
ینمدارانه انسان را خلیفه خدا برمیشمارد
انسان منتفی می داند و عالمه جعفری با نگاهی د 
که در قبال جایگاه خهد وظایفی دارد و در صهرت نوض این وظزایف ،کزرامتش نیزر بزه
دست خهدش ا او سلب میشهد .این پژوهش بر اساس روش تهصزیفی ز تحلیلزی ابتزدا
اندیشههای این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالزب مزهردنظر تحلیز کزرده
است.

کلیدواژگان :انسان ،کرامت انسانی ،کانت ،عالمه جعفری ،کیفر.

* دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
** دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
*** دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
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اسالم واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسانگرایانه ،افروده و انسزانیت بزالوهه
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اندیشه هر متفکری در حوزههای گونااگون اجتاااعی ،سیاسای و فرهنگای بار تفسایر و
برداشت وی از انسان مبتنی است .به عبارت دیگر ،مهمترین علات اتاتالن نیریاههاای
سیاسی ا اجتااعیِ موجود ،به نحوه نگرش آنهاا باه نهااد آدمای و جایگااه او در هساتی
برمیگردد .اساساً هر اندیشاندی که ادعای عرضه عالیترین بینش فکری ،روش زندگی و
تعیین تکلیف سیاسی را دارد ،ضرورتاً باید انسان را معنا کند و به پرسشهایی پاسخ گویاد
که درباره ابعاد وجاودی او مرارا اسات .یکای از اساسایتارین موضاو هاا در مباحا
انسانشناسی ،مسئله کرامت انسان و مالک کرامتمندی اوست .به دلیا هااین جایگااه
اساسی مسئلة کرامت در انسانشناسی و نیز به ساب محاوری باودن انساانشناسای در
اندیشه سیاسی ،کرامت و مسائ مرتبط با آن تأثیراتی بهسازا در اندیشاه سیاسای دارناد.
سویهها و داللتهای سیاسی مسئله کرامت ،گستره وسیعی را ا از آزادی تا حا حیاات و
جواز کیفر و ح تعیین سرنوشت گرفته تا دیگر حقوق انسانی ا دربرمایگیرناد .بناابراین،
پرداتتن به این مسئله و تاالش بارای تحلیا و فهام آن ،از جا ا تارین عرهاههاای
اندیشهشناسی سیاسی است .برایناساس ،مقاله حاضر میکوشد معنای کرامت و ماالک و
معیار کرامتمندی را در اندیشه دو اندیشاند مهم غربی (کانت) و اسالمی (عالمه جعفری)
تحلی کند.
مسئله محوری این است که :معیار کرامتمندی انسان نزد این دو اندیشاند چیست؟ و
هر کدام از این دو ،ذی کدامیک از نیریههای سهگانه کرامات رارار مایگیرناد؟ مسائله
فرعی نیز چنین مررا می شود که :آیا از نیر این دو ،کرامت انسان سل شدنی است؟ باه
عبارت دیگر ،آیا مجازات و کیفر انسانها مجاز است؟ با چه توجیهی؟ اما پیش از آن بایاد
مفهوم و معنای «کرامت» بهعنوان مفهومی حقوق بشری مررا شود .ازاینرو ،ابتادا ایان
مفهوم را توضیح میدهیم و با توضیح آن متوجه میشویم دو نو تعریف از کرامت ا ذاتی
و ارزشی ا وجود دارد .این دو نو کرامت ،تعریفهای متفاوتی از کرامت پدید میآورناد و
با مرالعه دیدگاه هر اندیشاندی که به این مسئله مهم پرداتته ،میتوان آن اندیشااند را
در یک دستهبندی ررار داد .این دستهبندیها هر کدام دارای مقوّمات و پیامادهای تاا
تود را در حوزههای گوناگون انسانی و اجتااعی هستند که سویهها و داللتهای سیاسای
مشخصی دارند .ما در یک دستهبندی ،این دیدگاهها را در سه دستة انسانگرایانه ،افزوده و
انسانیت بالقوه ررار می دهیم و سپس به تفسیر دیدگاه دو اندیشاند موردنیر میپردازیم .با

توضیح دیدگاه ایشان ،جایگاه هر یک از آنها در این طیف مفهومی کرامت انسانی و بهتبع
آن پیامدهای سیاسی ،اجتااعی و حقوری آن روشن می شود .شاید ابتدا این مسئله ساده و
کماهایت جلوه کند ،ولی با آگاه شدن از تعریف های متفاوت از کرامت انسانی میتوان به
عا اندیشهای در این مسئله پی برد و پیامدهای هر یک از این دیادگاههاا را در عرهاه
سیاسی ،اجتااعی و حقوری پی گرفت.
 .2پیشینه تحقیق
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درباره کرامت انسانی آثار متعددی در حوزههای گوناگون فلسفی ،حقوری و سیاسی به زبان
فارسی نگارش یافته که آنها را از حی رویکرد اندیشه سیاسای باه ساه دساته مایتاوان
تقسیم کرد:
دسته نخست که حجم فراوانی از مباح مربوط به کرامات انساانی را دربرمایگیارد،
مبنای کرامت انسانی را از جنبههای مختلف واکاوی کارده اسات مانناد کتاا اهاو و
مبانی کرامت انسانی چاپ مؤسسه چاپ و نشر عارو ..ایان کتاا مجاوعاه مقااالتی از
هاایشای بااینالاللاای بااا عنااوان «هاااایش اماام تایناای و کراماات انسااان» از سلسااله
هاایشهای «امام تاینی و رلارو دین» است که در سا  6331در تهران برگازار شاد و
تعدادی از آنها عبارتاند از« :تحلیا مفهاومی کرامات در رارآن  /فاطااه طباطباایی»،
«ضرورت رعایت اه کرامت در نگاه به آموزههای معیشتی دین  /محاادکامم شااکر»،
«معیار کرامت انسان در ررآن و روایات  /احاد هادریان»« ،کرامت انسان در نهجالبالغه /
سید شها الدین حسینی»« ،کرامت انساان در افا رارآن  /علای غفاارزاده» و «كرام ة
االنسان و ح الاواطنه  /فض شرورو» .افزون بر این هاایش ،مقاالت دیگری که مفهوم
کرامت انسانی را ریشهیابی کردهاند ،عبارتاند از« :کرامت انسانی در اسناد حقوری اسالم /
ابراهیم بارری» و دو مقاله «نقش کرامت انسان در حکومت دینی » و «کرامت انساان در
فلسفه سیاسی غر » از سید مهدی موسوی.
گروهی دیگر کوشیدهاند مفهوم کرامت انسانی را در اندیشه امام تاینی بررسی کنناد
هاچون مقاله «سعادت و کرامت انسانی از دیدگاه امام تاینی» نوشته وحیده اکرمی کاه
سعی دارد تأثیر و تأثر سعادت و کرامت را در دیدگاه امام بررسای کناد و باه ایان نتیجاه
میرسد که الزمه سعادت انسان ،داشتن کرامت است .انسانی که به دنبا ساعادتمنادی
تود باشد ،با دانستن رابرة این دو ،رسیدن به کرامت را نیز مقصود و هدن تود میسازد.
مقاله دیگر «کرامت عرفانی انسان در اندیشه مالهدرا و امام تاینی» از ردرتاهلل رربانی
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است که با نگرشی فلسفی اندیشه مالهدرا و امام را در راستای یکدیگر میداناد و بحا
کرامت انسان کام را بررسی میکند .هاچنین مقاله «مالک و معیاار کرامات انساان از
دیدگاه امام» از سید محادرضا شریعتادار که میکوشد انسانهایی را که از دیادگاه اماام
دارای کرامت انسانی هستند ،مشخص کند.
دسته سوم به موضو این مقاله نزدیکاند و با بح نیری به مقایسه مسائله کرامات
انسانی در اسالم و دیگر ادیان و یا اندیشاندان اسالمی و غربی پرداتتهاناد مانناد مقالاه
«کرامت انسانی در اسالم و ادیان دیگر آساانی» از سید محاد طباطبایی کاه مایکوشاد
این مرل را اثبات کند که مسئله کرامت در تاام ادیان به یکشک است و تفاوتهاایی
که اکنون بیان شده ،نه در ادیان راستین که در اندیشههای بهانحارانرفتاة غربای اسات.
هاچنین مقاله «مقایسه کرامت انسان در اسالم و اعالمیه حقوق بشر» از علی اهللبداشتی
که سعی دارد مبانی و منابع تفاوت بح کرامات انساانی را در اندیشاه اساالم و اندیشاه
حقوق بشر غربی نشان دهد .نیز کتا کرامت انسان از دیدگاه مالهدرا و کانت که در آن،
سیاا محادپور مبانی معرفتشناتتی و وجودشناتتی را بررسی کرده است.
اما این مقاله با رویکرد توهیفی ا تحلیلی میکوشاد ساه نیریاه مرارا را در زمیناه
کرامت انسانی توهیف و سپس بر اساس آن ،دو نیریهپردازِ هاح نیر در اندیشه غربی و
اسالمی را در رال یکی از این دیدگاهها تحلی کند .با ایان شایوه اوالً ،دیادگاه ایان دو
اندیشاند درباره کرامت و جایگاه انساان مشاخص مایشاود .ثانیااً ،تفااوت آن باا دیگار
دیدگاههای موجود در این زمینه آشکار میگردد .ثالثاً ،به بسیاری از پرسشهاا و ابهاامهاا
درباره حقوق انسانی که از سوی دیدگاه غربی به چالش کشیده میشوند ،پاسخ منرقای و
مستد داده تواهد شد.
 .3مفهوم کرامت انساني
الف) تعريف لغوي كرامت انساني
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کرامت در لغت معانی مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از :گرامای داشاتن ،عازت
دادن و بزرگداشت دیگاران ،فضا و شارن و اعازاز دادن باه دیگاران (ساجادی،6333 ،
 .)613معاد انگلیسی واژه کرامت انسانی « »Human dignityبهمعنای شرن ،افتخاار،
احترام ،رتبه ،مقام و امتیاز است ( .)Henry Campbell, 1991, p456جر .کات در کتابی باا
عناوان کرامات انساانی دربااره معناای واژه کرامات چناین آورده اسات« :واژه dignity
(کرامت) از عبارت التینی  Dignitasگرفته شده و بهمعنای بزرگی ،شارن ،شاأن و مقاام

انسانی است» (.)Kateb, 2011, p8
ب) اقسام كرامت انساني

بنا بر آنچه در تعریف لغوی کرامت گفتیم ،در نگاه نخست میتوان این مفهوم را بر اساس
تحلی منرقی ذی یک تقسیمبندی دوگانه و بهعنوان «ناونههای آرمانی» 6آورد.
یکـکرامتذاتی2یاطبیعی 

این کرامت که از آن به حیثیت ذاتی 3نیز تعبیر میکنند ،حقی است که تاامی انسانها به
هرن انسان بودن و بیهیچگونه استثنایی از آن برتوردارند و رنگ ،نژاد ،آیاین ،گاویش،
گرایش ،جنسیت و نیز وضعیت اجتااعی ،سیاسی ،فرهنگی و ارتصادی نایتواند در آن اثر
بگ ارد.
دوـکرامتارزشی4یااکتسابی

1. ideal type.
2. inherent dignity.
3. Inherent.
4. Adventitiousdignity.
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در برابر کرامت ذاتی که به انسان باا هو انسان تعلا مایگیارد و هایچ معیاار و ماالک
دیگری را برنایتابد ،کرامت ارزشی ،کرامت انسان را با ارجا به یک یا چند ارزش تا
توضیح میدهد بدینهورتکه اگر یک انسان به آن ارزش یا ارزشها معتقد و پایبند بود،
هاح کرامت نیز به شاار میآید و اگر نبود ،از دایره هاحبان کرامت تار .میشود.
با توجه به این تعریفها ،تفاوت بنیادی این دو نو برداشت از کرامت روشن میشاود.
اساسیترین اتتالن این دو ،بیواسره بودن اوّلی و باواسره بودن دومی است .در تفسایر
نخست ،کرامت «مستقیااً» به «تود انسان» تعل میگیرد و به هیچ مرجعی برای اعرای
کرامت نیازی نیست .این تود انسان است که «ذاتاً» هاح کرامت اسات و چاون هایچ
مرجعی اعتبارِ اعرای مشروعیت را ندارد ،هیچ ارزش یا ارزشهاایی تاار .از وجاود تاود
انسان وجود ندارند که مبنا و معیاری برای کرامت او باشند .در این نگاه ،مرجع ارزشها نیز
تود انسان است .در وارع ،این نگاه بر تصاور انساان باهعناوان موجاودی «تودمختاار»،
«مستق » و «تود ارجا » مبتنی است.
اما در تفسیر دوم ،انسان باا هو انسان و انسان از این نیر که انسان است ،موضوعیت

11

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 9911

19

«ذاتی» ندارد ،بلکه انسان «بهواسره» اینکه مرجعی معتبر در تار .از انسان به او کرامت
بخشیده اسات ،باه هاورت رعرضضای ا و ناه ذاتای ا هااح کرامات باه شااار مایرود.
برایناساس ،انسان تا زمانی مُکضرَّم است که اوالً ،آن مرجاعِ معتبارِ بیرونای باه او کرامات
ببخشد و ثانیاً ،بر اساس ارزشهای تعیینشده از سوی آن مرجع معتبر بیرونی باه زیسات
انسانی تود شک دهد.
روشن است که دو تفسیر پیشگفته از کرامت نایتوانند در تاامی مصادی و شارایط
بدون تزاحم باشند .اکنون پرسش این است که :در شرایط برتورد و تقابا میاان ایان دو
نو کرامت ،چه رویکردی باید در پیش گرفت؟ بدینمعناکه ورتی یک انسان به ارزشهای
انسانی پشت کند و در زندگی تود بر اساس آنها عا نکند یا حتی برتالن آنها دست به
ارتکا جنایت (یعنی پایاا کردن حقوقِ شاناتتهشاده دیگاران و رفتاار کاردن باا آنهاا
برتالن ارزشهای انسانیِ مورد ربو ) بزند ،دراینهورت ،آیا چنین انسانی هنوز هااح
کرامت است یا با اتتیار تود کرامت تود را از دست داده است؟ در حالتی دیگر ،اگار یاک
انسان بر اساس ارزشهای انسانی عا کند ،آیا بر کرامت او افزوده میشاود یاا تاأثیری
6
نخواهد داشت؟
2
در پاسخ به این تقاب  ،سه نیریه به شرا ذی مررا میشود که ما آنهاا را در رالا
چارچو نیری بیان میکنیم (برای مرالعه بیشتر نک :میراحادی و کاالی.)35-31 ،6353 ،
 .4چارچوب نظری
الف) نظريه انسانگرايانه

در این نیریه ،کرامت ذاتی در عرهه حقوری و اجتااعی مررا میشود و مخصو

هاه

 .6در فرض این دو پرسش ،مهم نیست مرجع ارزشها را مانند نیر او تود انسان فرض کنیم یا مانند نیار دوم
مرجعی تار .از انسان زیرا درهرهورت این پرسش پیش میآید .تنها در یک فرض است که محالای بارای ایان
پرسش وجود نخواهد داشت :زمانی که به نسبیتگرایی مرل روی آورده باشیم و برای ارزشها هیچ پایه و مبنایی
(حتی تود انسان) را به رسایت نشناسیم ،بلکه تنها می  ،سلیقه و اراده شخصی و دلبخواهی «هر فارد» انساان را
«هرفاً برای تود او» معتبر بدانیم .ازآنجاکه هایچ کادام از دو اندیشااند ماورد بررسای در ایان مقالاه ،باه چناین
نسبیتاندیشی مرلقی در فلسفه اتالق رائ نیستند ،از تحلی این نیر در نوشتار پیشرو هرننیر شده است.
 .2نکته شایان ذکر آن است که تقسیمبندی سهگانه نیریات کرامت به این هورتی که در اینجا عرضه میشاود،
حاه تأمالت نگارندگان در این موضو است .بنابراین ،ماکن است این تقسیمبنادی جاامع و ماانع نباشاد و در
بعضی از لوازم و فروعات با هم تدات داشته باشند یا لوازم ذکرشده مورد تواف هااه نباشاد و دساتهبنادیهاای
دیگری در این مسئله انجام دهند.

انسانها بدون هیچ ریدی است .کرامت اکتسابی ،امری فردی و مرباوط باه رابراه میاان
تل و تال و امری اتروی و درونی است .ازاینرو ،ومایف دولت متوجه کرامت ذاتای و
سرشت مشترک مادی و طبیعی است و دتالت دولت و حکومت در امور دینای و معناوی
ضد کرامت است .یکی از چیزهایی که هیچ رید و شرطی ندارد ،حرمت ،کرامت و منزلات
انسان است .پس این دین نیست که به انسان حقوق میبخشد تاا بتواناد آن را از ایشاان
سل کند ،بلکه انسان باا هو انسان ،فارغ از اینکه این دین یا آن دین را داشاته باشاد یاا
اینکه اساساً مؤمن باشد یا کافر ،این حقوق را داراست .انسانها با هر نژاد ،م ه  ،طبقه و
شغلی از حقوق یکسانی برتوردارند و هیچ کس بر دیگری امتیازی ندارد و به هاین دلی ،
حقوق و کرامت هیچ انسانی با تغییر عقیدهاش زای نایشود .این نیریه پایه حقوق بشار
غربی است و در فلسفه سیاسی لیبرالیسم و فلسفه کانت ریشه دارد.
ب) نظریه افزوده
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در این دیدگاه کرامت ذاتی انسان منشأ یکسری حقوق ذاتی است که بهوسیله هیچ عاملی،
حتی دین راب نقض نیست و روانین دینیِ معارض با حقوق ذاتی انسان را باید بهگوناهای
تفسیر و فهم کرد که با این حقوق ذاتی سازگار باشند .ازایانرو ،در ایان دیادگاه دو ناو
روانین باید وضع شود :روانین دروندینی (بر پایه حقوق مؤمنان) و روانین بروندینای (بار
پایه حقوق ذاتی بشر) .به عبارت دیگر ،در این نیریه باور بر این است که هاه انساانهاا
دارای حدار هایی از حقوق هستند که بههیچوجه راب سل از آنها نیست .البته اگر کسی
با اعاا شایسته تود ،کرامت تویش را باال برد ،از مزیتهایی برتوردار تواهد شد ،ولای
اگر گرفتار امیا نفسانی شد و توی حیوانی بر وی غلبه کرد ،ما نباید حقوق انساانی را از
او سل کنیم .به عبارت دیگر ،این نیریه ،کرامت ذاتی را بهعنوان پایه و مبنا میپا یرد و
کرامت ارزشی بهعنوان یک مکا بدان افزوده میشود .برتی از نواندیشاان دینای مانناد
2
مجتهد شبستری و محسن کدیور را میتوان در این دسته ررارداد.

1. humanistic.

 .2به دلی محدودیت کار از توضیح اندیشه این دسته از اندیشاندان پرهیز میکنیم .در هورت عالره ،توانندگان
میتوانند آنها را در پژوهشی از محسن کدیور با عنوان حقوق بشر از نیر تا عا و کتا مجتهد شبستری با عنوان
ررائت نبوی از جهان بیابند.
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این نیریه دیدگاه متفاوتی درباره تعام دو نو کرامت انسانی دارد .در این نیریه در نگاه
او هر دو کرامت با یکدیگر جاع میشوند یعنی کرامت ذاتی بخشی از کرامات ارزشای
است .می توان گفت کرامت ذاتی اهولی را برای انسان اثبات میکند ،ولی حدود و شرایط
آن به عهده ارزشهای برگرفته از مرجعی بیرونی هاچون شر و راانون الهای اسات .در
این نیریه ،در وارع کرامت ارزشی تعیینکننده است یعنی اگرچه انسان از بدو تولاد دارای
کرامت فرری و تدادادی است ،با توجه به روه اتتیاری که دارد ،میتواند این کرامت را از
تود سل یا آن را تقویت کند .بنابراین ،کرامت ذاتی انسان مقولهای نیسات کاه هااواره
مورد شناسایی باشد ،بلکه با کرامت ارزشی فعلیت می یابد .این دیدگاه مورد پ یرش بیشتر
علاای دینی ،از عالمه جعفری تا مصباا یزدی 6است .در این پژوهش میکوشیم اندیشاه
دو اندیشاند موردنیر را در مسئله کرامات انساان توضایح و نشاان دهایم کاه در رالا
کدامیک از این نیریهها ررار میگیرند.
 .5کرامت انساني در نظر کانت

مفهوم کرامت انسانی را در اندیشه کانت باید از چه نقرهای آغاز کرد؟ یکی از مهامتارین
دالی پرداتتن به فلسفه سیاسی کانت این است که فلسفه محض او ،مبنا و افقای پایش
چشم انسان می گشاید که این اف  ،تأثیرات روشنی در اندیشه سیاسی دارد .بنابراین ،برای
پیگیری کرامت انسانی در اندیشه سیاسی کانت ،ابتدا باید تصویر روشنی از فلسفه محاض
او داشت تا بتوان وارد داللتهای ترابقی ،تضانی و التزامی این فلسفه و این اف فکاری
و معنایی در پهنه سیاست و سپهر اندیشه سیاسی شد .با توجه باه اینکاه بیشاترین تاأثیر
 .6برای مثا آیتاهلل مصباا یزدی در نیریه حقوری اسالم بیان میکناد« :اعالمیاه جهاانی حقاوق بشار بارای
کرامت و آزادی انسان ارزش زیادی رائ است .از نیر این اعالمیه ،چون انسان دارای کرامات ،حرمات و احتارام
است ،دارای یکسری حقوق اساسی و بنیادی است ،ولی این پرسش مررا است که :آیا کرامتی کاه بارای انساان
ثابت است ،باید هایشه و در هاهجا رعایت گردد یا اینکه حد و مرزی دارد؟ تاریخ بشری شاهد افراد جنایتکااری
بوده است که زمین را از تون انسانهای بیگناه سیرا ناودهاند ... .حا آیاا چناین انساانهاایی ،دارای کرامات
بشری و احترام هستند؟  ...منیور تدوین کنندگان اعالمیه جهانی از کرامت ،چه نو کرامتی است؟ آیا این ح باا
این وسعت و اطالرش راب ربو است یا باید استثناهایی را بر آن پ یرفت؟ بدیهی است که اطالق و عاوم کرامت
بشری با هیچ منر و برهانی راب پ یرش نیست و حتاااً اساتثنا دارد» (مصاباا یازدی .)29 ، 6331 ،او در
جای دیگر تصریح میکند« :کرامت ذاتی هیچ بار ارزشی ندارد ،بلکه اتتصاا باه تداوناد دارد .آن کرامتای باار
ارزشی و حقوری دارد که هاراه اتتیار باشد» (مصباا یزدی6331 ،الف.)63 ،

کانت در فلسفه غر در معرفتشناسی بوده است (معلای )636 ،6333 ،و عییمترین آثار
وی نیز آثاری معرفتشناتتی هستند و جایگاه کرامت انسانی نیز در اندیشه کانت ،با ارجا
به جایگاه عق در انسان فهم میشود ،بنابراین ،آن نقره از فلسفه کانات کاه بایاد بارای
بح از کرامت انسانی در اندیشه او مح اتکا باشاد ،معرفاتشناسای اوسات .هاچناین،
کرامت انسانی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با فلسفه اتالق باههاورت مساتقیم
پیوند دارد و نتایج حقوری و کیفری آن نیز در ارتباطی وثیا باا فلسافه حقاوق و فلسافه
عدالت است .ازاینرو ،ضروری است پیرامون این مفاهیم نیز در فلسفه کانات توضایحی ا
دستکم اجاالی ا دهیم تا بتوان تصویری روشن از کرامت انسانی و داللتهاای سیاسای
آن نزد کانت به دست آورد.
الف) معرفتشناسي كانت
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در نیر گرفته شدن حس و عق بهعنوان دو منبع مستق از هم بارای معرفات ،یکای از
مهمترین اهو معرفتشناسی جدید در غر است که بهویاژه از زماان دکاارت و طارا
مسئله فرریات عقلی از سوی او ،تأثیرات بسیاری در فرایند فلسافه غار گ اشاته اسات
(هاان .)632 ،هاین دوگانهاندیشی درباره منابع معرفت ،فیلسوفان غر را عادتاً باه دو
گروه تجربهگرا و عق گرا تقسیم کرده است .عق گرایان (هاچون دکارت و الیا ناتس)
معتقدند اینگونه نیست که حس برای معرفت کافی باشد ،بلکه عق نیاز از پایش تاود و
بهگونهای مستق از حس ،فرریات و ذاتیاتی دارد که ماازو .شادن هااین فرریاات باا
ادراکات حسی سرانجام معرفت را تولید میکند .هاچنین تود این فرریات نیز مایتوانناد
بدون داده حسی ،معرفت تولید کنند (روام هفری .)61-63 ،6333 ،در مقاب  ،حسگرایانی
چون الک و بهویژه هیوم ا که تجربهگرایی را به نتایج منرقیاش رساند و باه شاکاکیت
رائ شد ا استدال میکنند که عق  ،یک لوا سفید تالی اسات و هایچ چیازی از تاود
ندارد و این تنها حس است کاه منشاأ شاناتت رارار مایگیارد .در واراع تجرباهگرایاان
میکوشیدند تاام هورتهای فرری فیلسوفان عق گرا را رد کنناد (حکااک-61 ،6331 ،
 .)63بنابراین ،عق گرایان تا پیش از کانت ،عق را ا بهواسره فرریااتی کاه دارد ا منباع
مستقلی برای معرفت میدیدند و میپنداشتند ایان فرریاات ،مساتق از حاس مایتواناد
پایهای روی برای مسائ مابعدالربیعه باشد .این جریانِ دوگانة عقا گارا و تجرباهگارا از
سوی کانت به مسیری دیگر رسید .او تحت تأثیر عق گرایان بود ،ولی از سوی دیگر ،زیار
فشار شکاکیت هیوم ررار داشت .بنابراین ،دنبا راهی بود که بتواند از این دو فراتار رود و
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ضان پایبندی به عق  ،شکاکیت هیوم را نیز رد کند (هارتناک.)66-61 ،6351 ،
تأکید وسواسگونه کانت بر عق محض و تاالش بارای اثباات نقاش اساتوار احکاام
پیشینی و ترکیبی آن در معرفت انسانی را میتوان کوششای بارای دفاا از حاریم علاوم
تجربی و دفع شکاکیت هیوم دانست .هیوم ا در مقام فیلسوفی تجربهگرا ا تجرباهگرایای
فلسفی را به نتایج رهری آن رساند و تود نیز به این نتایج پایبند شد .او با نفی اه علیت
و نیز نفی علم انسان به نفس تود ،به نفی اعتبار استقرا رسید درحاالیکاه اساتقرا ،پایاه
اهلی علوم تجربی است .از نیر هیوم ،ما در تار .چیازی بایش از تاوالی و تعارا اماور
نایبینیم و از این راه (راه تجربه) نایتوان به اه علیت رساید (پاویان-611 ،6331 ،
 .)613هاین استدال هیوم ،کانت را بار آن داشات کاه عقا گرایای محاض دکاارتی و
تجربهگرایی هیومی نایتوانند گره از مسئله معرفت بشری بازکنند .کانت متوجه شد برای
دفع شکاکیت هیوم و دفا از اعتبار ریاضیات و علوم تجربی ا با تأکید بر فیزیک نیوتنی ا
باید به دنبا نقرهای تار .از تجربه باشد تا مبنای معرفت ررار بگیرد .او گاشده تاود را
در عق محض یافت و ازاینرو ،کوشید حضور استوار احکام غیرتجربی و غیرتحلیلی عق
محض را در سه عرهة عق نیری (علوم) ،عق عالی (اتاالق و حقاوق) و راوه حکام
(زیبایی شناسی) نشان دهد .سه کتا اهلی کانت ،مشهور به «سه نقد» ،در اثبات هااین
نکته نگاشته شدهاند (کورنر.)31-23 ،6331 ،
کانت میان دو جهان تفکیک رائ میشود :نخست ،جهان وارعی آنگونه که هست یا
جهان بودها و پدیدهها 6و دوم ،جهان آنگونه که بر ذهن انسان آشکار میشود یاا جهاان
ناودها و پدیدارها . 2شاناتت و تفسایر جهاان دوم ا یعنای جهاان ناودهاا و پدیادارها ا
بهتودیتود و مستق از ذهن امکانپ یر نیست ،بلکه نیازمند اهولی عقالنی و ایدههاا و
مقوالتی مستق از  /و مقدم بر تجربه است اهو و ایادههاا و مقاوالتی کاه ترکیبای و
غیرتحلیلی 3هستند .از غیرتجربی بودن این اهو  ،این نتیجه و مبنا به دست میآیاد کاه
این اهو محصو عق محض هستند .بنابراین ،عق محض ،یک منباع مهام معرفتای
است که در تاام زوایا و عرهههای اندیشهورزی انسان حضور تام و تاام دارد .از نیر وی،
هم حوزه نیری اندیشه انسان و هم حوزه احکام عالی اندیشه وی ،در وارع بار احکاام و
1. the noumenal world.
2. the phenomenal world.
3. a priori –synthetic.

رضایایی ترکیبی و مستق از تجربه مبتنی هساتند کاه ایان احکاام نیاز محصاو عقا
محضاند یعنی عق محض ،هم در حوزه نیر ،احکاام ضاروری و مرلا دارد و هام در
رلارو عا دارای احکام ضروری و پیشاتجربی است (مگی.)231-219 ،6339 ،
ب) فلسفه اخالق كانت

1. juridical duties.
2. duties of virtue.

مالک کرامتمندی انسان در اندیشه سیاسی کانت و عالمه جعفری...

کانت مانند هاین تبیین را در حکات عالی نیز ارائه میکند .از نگاه او ،در حکات عالای
و احکام مبتنی بر مفاهیم «تو »« ،بد»« ،بایاد» و «نبایاد» نیاز احکاام پیشاینی عقا
محض حضور دارند و اهوالً هاین حضور احکام پیشینی عق محض توان حضور انساان
را در حکات عالی فراهم میکند و فهم بشری در این حوزه نیز مانند حوزه علم و معرفت
نیری ،مرهون و مدیون هاین اهو ما تقدم و غیرتجربی است .کانت در فلسفه اتاالقِ
تود ،ومایف عالی و اتالری انسان را به دو دسته تقسیم میکند :او  ،ومایف حقوری 6و
دوم ،ومایف اتالری یا مرتبط با فضیلت .2از دید وی این دو دسته از وماایف ،تاساتگاه،
ریشه و منبع مشترکی دارند که هاانا اهو پیشینی عق محض در حکات عالی اسات.
از دید کانت ،هرفاً زمانی میتوان ومایف حقاوری انساان را عادالناه و وماایف فضایلت
انسان را اتالری تواند که این ومایف باا فرماانهاای عقا محاض در حکاات عالای
هااهنگ باشند .ازاینرو ،روا حاکم بر حکاات عالای کانات ،هام در اتاالق و هام در
عدالت ،هاان نیام فلسفی معرفتشناتتی اوست که رُکن ررکینش عق محاض و احکاام
ضروری و غیرتجربی آن است (واعیی.)633-639 ،6333 ،
هاچنین احکام عق محض ،هم در عق نیاری و هام در عقا عالای افازون بار
پیشینی (یعنی غیرتجربی) و ترکیبی (یعنی غیرتحلیلی) بودن ،استعالیی نیز هستند یعنای
در هاه انسانها مشترکاند زیرا ساتتار عق محض ا که کلید و مبنای هر نو معرفتای
در بشر است ا در تاام انسانهاا یکساان اسات و هااین احکاام غیرتجربای (پیشاینی)،
غیرتحلیلی (ترکیبی) و غیرتا (استعالیی) شرط حصو هر نو معرفتی ا اعم از نیری
و عالی ا در انسان است .رواعد پیشینی و ترکیبی عق محاض در حاوزه عقا عالای ا
مانند عق نیری ا ناگزیر مورد تصدی هر موجود عارلی است که عقلش بر تااایالتش
لجام زده و چیره شده باشد .این رواعد در تدمت موجود عار هستند و اه عینای اراده
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شارده میشوند و راهناای عا انسان عار اند تا بتواند بر اساس اراده تیار عاا کناد
( .)Kant, 1969, p27تفصی روانین عالی ،هم در حوزه اتالق و هم در حوزه عدالت بایاد
برگرفته از این اهو بنیادین (امر مرل و تقریرهای مختلف آن) باشد .این امر مرل سه
هورتبندی دارد:
الف) فقط مراب با دستوری عا کن که همزمان با عا به آن بتوانی اراده کنای و
آن عا بههورت رانونی جهانشاو درآید (.)Kant,1969, p428
) بهگونها ی عا کن که انسان را ا چه تودت باشای و چاه هار شاخص دیگار ا
هایشه بهعنوان غایت در نیر بگیری ،نه بهمثابه وسیله (.)ibid, p430
 ).یک موجود متعق باید بهگونهای عا کند کاه گاویی هااواره یکای از اعضاای
رانونگ ار ملکوت عام است (.)ibid, p438
اراده اتالری کانت ،ارادهای هرفاً عقالنی و فلسفی است .فع  ،تنهاا زماانی اتالرای
است که اوالً ،با فرامین عق محض منرب باشد و ثانیاً ،تنها با نیت انجام ومیفه باشد ،نه
هیچ نیت دیگری ( .)Kant, 1991, p40-42حتی سعادت نیز نباید و نایتواند پایهای حقیقی
برای اتالق حقیقی در نیر گرفته شود زیرا ورتی سعادت و تیر فارد ،پایاه اراده او رارار
می گیرد ،نتیجه آن چیزی جز مخالفت با اه اتالق نخواهاد باود چراکاه هار تصاور و
درکی که انسان از تیر و سعادت داشته باشاد ،ناشای از حا ذات (تودتاواهی) اسات و
روشن است که نگاه تودتواهانه به هیچ عنوان مایه مناسبی برای اتالق حقیقی و اهی
نخواهد بود (.)Kant, 1989, p37-38
البته کانت تاایالت و غایات فردیِ مبتنی بر تجربه را انکار نایکناد و نقاش اساسای
آنها را در جهتدهی به گرایشها و البته اعاا انسان نادیده نایگیرد ،لیکن معیار عاا
اتالری را این امور نایداند زیرا معتقد است این امور بر تجربه مبتنی هستند درحالیکاه
مالک و میزان اهلی در فع اتتیاری ،احکام عق محض هستند که پیشین و مقادم بار
تجربهاند ) .(Kant, 1969a, p14-15بنابراین ،ومیفه ،کاری است که انسان عقالً به انجام آن
ملزم میشود یعنی یکی از روانین عالی عق محض ،انسان را به انجاام آن ملازم کارده
است ،نه نی به هدفی تا یا ارضای تااایلی ویاژه ( .)Kant, 1969, p23از نیار کانات،
افعا ارادی انسان ا که موضو و محور فلسفه اتالق هستند ا تابع راعده کلیاناد ،ولای
تنها آن نو از دستورهایی میتوانند به اتالری بودن متصف شوند که تحت ضاابره امار
مرل (یعنی رضیه ترکیبی پیشین عق عالی) باشند.

ج) كرامت و كیفر از نظر كانت

از نگاه کانت ،انسان دارای ارزش مرل است زیرا موجودی عار  ،مختار و دارای مرفیت
اتالری است .نتیجه مستقیم این ادعای کانت آن است که آزادی ،سازنده ارزش و منزلت
انسان است زیرا این آزادی است که میتواند مرفیات اتالرای انساان را فعلیات بخشاد
( .)Kant, 1978, p249منیور از کرامت داشتن ،ارزش ذاتی ،فاینفساه و غیرابازاری اسات.
اکنون پرسش این است که :آیا در فلسفه کانت ،انسان هااح کرامات ا در معناایی کاه
گفته شد ا است؟ و در هورت پاسخ مثبت ،چه استلزامات حقاوری و سیاسای دارد؟ و باه
هورت تا  ،درباره نیریه کیفری چه پیامدهایی دارد؟ آیاا کیفار کاردن و باه مجاازات
رساندن یک انسان ،نافی کرامت او نیست؟
با توجه به تأکید فراوان کانت بر ارزش مرل انسان ،آزادی و استقال آدمی ،ماکان
است ابتدا اینگونه به ذهن برسد که کانت مخالف کیفر است و روی تاوش بادان نشاان
نایدهد .اما حقیقت جز این است .کافی است عق گرایی شدید فلسفه کانت باه مقادمات
1. Autonomous.
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در جاعبندی این بح میتوان گفت در فلسفه کانت ،عق عاالیتارین راوه نفاس و
معرفت عقالنی باالترین مرحله شناتت اسات .در ایان فلسافه ،عقالنیات یاا تاردورزی
بنیادیترین و اهلیترین ویژگی انسان و مبنای کرامت اوست .کانت توانایی بشر را بارای
تعق ورزیدن ،بنیادیترین ویژگی طبیعت انسان میداند .از نیار او ،عقا شاأنی ذاتای و
نفساالمری دارد که فقط ویاژه انساان اسات (کانات .)63-66 ،6353 ،بناابراین ،فلسافه
اتالق کانت بسیار عق گراست یعنی معیار اتالری و عادالنه بودن هار عالای از ساوی
انسان ،رواعد و اهو هرفاً عقالنیِ عق محض هساتند کاه باا معرفاتهاای پساینی و
تجربی آدمی هایچ پیونادی ندارناد ( .)Kant, 1989, p66از نیار کانات ،انساان موجاودی
مستق ( 6تودمختار) است .بنابراین ،اهو اتالری و عدالت باید متشک از رواعدی باشند
که استقال و آزادی انسان را به حداکثر برسانند ( .)Kant, 1969b, p45روانین عالی کانت
ا یعنی احکام عالی عق محض ا اهولی ضروری و عام و مرلا اناد .از نیار وی ،هام
ومایف اتالری و هم ومایف عدالت ،مرجع واحدی دارند که هاان احکاام عقا محاض
است .بنابراین ،ومایف اتالری و عدالت ،بر احکامی «ضروری»« ،عام» و «مرل » مبتنی
هستند.
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پیشین اضافه گردد تا روشن شود او نهتنها مخالف کیفر نیست ،کاه بار مبناای کرامات و
ارزش انسان ،از کیفر دفا نیز میکند .برای تبیین مناس بح  ،شایسته است موضاو را
به شقوق منرقی آن برگردانیم و آن را بررسی کنیم .ابتدا باید دید از نیر سلبی ،کانات باا
چه نو کیفری مخالف است و سپس باید از نیر ایجابی تحلی کارد کانات باا چاه ناو
کیفری مواف است و چه ادلهای برای آن ارامه میکند.
کانت معتقد است به هر انسانی باید چونان یک هدن نگریست ،نه یاک وسایله .هار
انسانی بهتودیتود غایت است ،نه ابزار .بنابراین ،کانت با این استدال مخالف است کاه
برای حراست از جامعه و منافع آن ،باید فرد مجرم را مجاازات کارد .از دیاد او «مجاازات
مجرم با هدن حراست از جامعه» مصداق بارز رفتار با یک انسان بهمثابه وسیله است ،ناه
هدن چراکه دراینهورت ،مجازاتِ رضایی مجرم ا که بههرحا یک انسان است ا هرفاً
بهعنوان وسیلهای در جهت تحق یک تیر دیگر به کار بسته شده است .از نیر کانت ،هر
انسانی مختار و آزاد است تیر و سعادت تود را تشخیص دهد و پی بگیرد و دیگران حا ِ
محدود کردن آزادی انسان و تحای عقیدهای را بهعناوان تیار و ساعادت باه او ندارناد.
بنابراین ،کانت با مجازات مجرم با هدن تأدی او نیز مخالف است زیرا چنین کاری عاالً
بدین معناست که مجازاتکنندگان ،مجازاتشوندگان را به شک و شاایلی که مایا اناد،
درمیآورند و در وارع تصور تود را از تیر و توبی و سعادت بدانها تحای میکنند و این
نقض آزادی و حقوق مجازاتشوندگان در مقام انساانهاایی مختاار اسات (اتاوان،6351 ،
.)611-612
وجوه مخالفت کانت با کیفر و مجازات روشن شد مخالفتی کاه در واراع مخالفات باا
تفسیرهایی تا از کیفر است ،نه مرل کیفر .اکنون باید ادله کانت را در دفا از کیفر و
مجازات ارائه کنیم .برهان کانت در حاایت از کیفر چنین است« :مجازات کردن مجرم ،در
وارع احترام به کرامت شخص است رفتار کردن با او بهمثابه هدن و غایت ،ناه وسایله».
توضیح اینکه ،گفتیم فلسفه کانت بهشادت عقا گراسات و مرجاع نهاایی در آن ،احکاام
پیشینی ،ترکیبی و استعالیی عق محض است .در فلسفه کانت ،برتورد با انسان بهعنوان
غایت فینفسه ،در نهایت بهمعنای برتورد با موجودی دارای عقا اسات .تحلیا دریا
فلسفه کانت و پیگیری پیامدهای منرقی آن بدین نتیجه میرسد که کرامت انسان وابسته
به عق است .انسان از کرامت و ارزش برتوردار است زیارا موجاودی متعقا  ،مختاار و
دارای اراده است ارادهای که اگر با احکام عق محض منرب باشد و تنها به نیات انجاام

 .6کرامت انساني در نظر عالمه جعفری

عالمه محادتقی جعفری ،فقیه ،متکلم و فیلسون معاهر ،از جالاه اندیشااندان حاوزوی
است که در بازپرداتت نوین و تازهای از سنت تاریخی اسالمی کوشید و تالش میکرد باا
آشنایی عای با سنت تفکر غربی و تربی و مقایسه آن با سنت اسالمی ،به هورتبندی
بدیع علوم اسالمی در دوران معاهر دست یابد .برایناساس ،او بسایاری از مفااهیم مهام
علوم انسانی را مورد مداره ررار داد مفاهیم مشابه آنها را در سنت اسالمی پیگیری کرد و
بررسیهای تربیقی متعددی از این مفاهیم عرضه ناود .از جاله مهمترین ایان مفااهیم،
مفهوم کرامت انسانی است که بههورت عاده و تا در دو کتا حکات اهو سیاسی
اسالم و حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غر بدان پرداتته است .هاچنین از جالاه
تأمالت عالمه جعفری که بر اندیشه او تأثیراتی تاام نهااده اسات ،تحقیقاات دامناهدار و
گسترده وی در معنا و مفهوم «انسان» و «حیات انسانی» است بهگونهایکه هر پژوهشی
در آثار و آرای عالمه ،بر فهم و تبیین این دو مفهاوم در تفکار وی متوراف اسات .نیاز ا
چنانکه گفتیم ا تحقی در مفهوم «کرامت انسانی» مساتلزم تحقیا در معناای انساان
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ومیفه اتخاذ شده باشد ،ارادهای معرون به تیر و نیکی تواهد بود یعنی تنها چیازی کاه
در آفرینش ارزش ذاتی دارد (راوشلر.)65-69 ،6351 ،
این نتیجه بسیار مهم است .پرسش اینجاست که :رفتار کردن با فرد بهمثابه موجاودی
متعق به چه معناست؟ موجود متعق  ،فردی است که این توانایی را دارد که درباره رفتاار
تود بیندیشد و آزادانه و بر اساس درک عقالنی تود از اینکه چه کاری از هاه بهتر است،
تصایم بگیرد .بنابراین ،موجود متعق در برابر رفتار تود مسئو است .کانت ارزش انسان
را باالتر از هر مخلوق دیگری میداند زیرا او را هاح ارزش ذاتای و کرامات مایداناد.
علت کرامت داشتن انسان نیز متعق بودن اوست .انسان متعق است پس میتواند فکار
کند ،تصایم بگیرد و مسئولیت آن را بپ یرد .اکنون بیااران ذهنی یاا حیواناات را در نیار
بگیرید آیا میتوان آنها را مسئو رفتارشان دانست؟ بهیقین تیر .اما موجودات متعقا در
برابر رفتار تویش مسئولیت دارند و میتوان از آنها برای رفتار توبشان سپاسگزاری کرد و
نیز ب ه دلی رفتار ناپسندشان از آنها رنجید و نکوهششان نااود .بناابراین ،مجاازات افاراد
مجرم ا بهعنوان موجوداتی متعق ا بدین معناست که آنها عار شارده شدهاند و ازاینرو،
رفتار تود را آزادانه برگزیدهاند و البته مسئو رفتار تویش هستند .دریقاً باه هااین دلیا
است که به انسانها پاداش میدهند یا مجازاتشان میکنند (محاودی.)631-631 ،6331 ،
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است .بنابراین ،برای فهم معنا و ابعااد کرامات انساانی در اندیشاه عالماه جعفاری ،بایاد
مقدماتی فراهم آورد که مهمترین آنها روشن ساتتن معنای «انسان» و «حیات انساانی»
نزد اوست.
الف) مباني كرامت انسان در انديشه عالمه جعفري
یکـنفخهالهیوم ِنالوهی 
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انسان دو وجه دارد :وجهی طبیعی و وجهای الهای« .مانِ الاوهی» انساان ،بُعاد اهالی و
تعیّنبخش اوست که حاه دمیده شدن نفخه تدایی است و هاین بُعاد انساان ،اسااس
انسانیت را شک میدهد .در وارع ،انسانیت انسان جز به دلی هااین «مانِ الاوهی» کاه
سرشار از استعدادهای درونی ،پرمعنا و سازنده اوست ،معنایی نادارد .ایان «مانِ الاوهی»
هاان «منِ ایدئا » و هاان چیزی است کاه انساان بایاد باشاد .تااام ارزش انساان در
شناتتن این من الوهی و سعی در شکوفا کردن و بارور ناودن اوست .بُعد طبیعی انساان،
هرفاً ذی این بُعد الهی تعریف میشود و از تود استقاللی ندارد .چنانچه در زندگی انسان،
من طبیعی جای من الوهی را بگیرد و اولویت حیات او ،فربه کردن و آمااس مان طبیعای
باشد ،چنین کسی اهوالً هاح حیات انسانی نیست چراکه فقط به حیات حیاوانی تاود
پرداتته است .عالمه جعفری ا تحت تأثیر ررآن ا این من الوهی را حاه دمیاده شادن
نفخه الهی در انسان میداند که او را شایسته تالفت الهی کرده اسات .بناابراین ،از نیار
وی ،انسانیت انسان به من الوهی وابسته و من الوهی نیز موهبتی تادایی اسات .در یاک
کالم ،انسان چون تلیفه تداست ،از کرامت و شأن برتوردار است (جعفاری-23 ،6351 ،
6333 29الف.)621 ،6335 52-35 ،
دوـبهرهمندیازعقلوخرد 

یکی دیگر از مبانی کرامت انسان ،تردمنادی اوسات .از منیار فلسافه اساالمی ،انساان
موجودی تردمند و اندیشاند است کاه ایان هافت ،فصا مایّاز او از دیگار موجاودات
ذیحیات در زمین است .بر اساس ادبیات عالمه جعفری ،این پرسش پیش میآید که :چه
چیزی در من الوهی هست که سب انسانیت انسان و شایساتگی او بارای تالفات الهای
میشود؟ پاسخ «عق » است .ترد ،تحفه نفخه الهی برای آدمی و مبنایی برای کرامات و
شأن واالی او در هستی است .این ترد است که در عرهه حکات نیری به ما مایگویاد
چه چیزی «هست» و چه چیزی «نیست» و حقای چیستند و کداماند .هاچنین این عق

است که در عرهه حکات عالی ،روشن میسازد «تو » و «بد» چه معنایی دارند و چه
اعاالی «تو و شایسته» هستند و چه اعاالی «بد و ناشایست» (جعفری-11 ، 6331 ،
ت
 . )31توجه به این نکته ضروری است که عقا نازد عالماه جعفاری اساسا ًا باا عقالنیا ِ
مستق  ،تودمختار و اینجهانی مدرن ا که یکی از ریشههاای اهالی آن کانات اسات ا
تفاوت دارد .عقالنیت عالمه جعفری ،عقالنیتی شهودی ،مساو و دینی است که به گفته
و ادعای تود او ،هم عق نیری و هم عق عالی یاا وجادان آگااه ،فعاا و محارک را
دربرمیگیرد .این عق تنها زمانی به بلوغ و حد نهایی تکام تود میرسد که مورد عنایت
و هدایت تداوند باشد و توجیه ربانی را در زندگی بپ یرد .آدمی با عنصر عق و وجدان که
پیکها و ودیعههای الهی در وجود او هساتند باهساوی تداوناد و حاکایات او رهنااون
میشود (جعفری.)261-219 ،6331 ،
سهـحیاتمعقول 
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با توجه به دو مبنای پیشگفته ،عالمه حیات انسانی را به دو نو «حیات طبیعی محاض»
و «حیات معقو » تقسیم میکند .زندگی طبیعی محاض در نیار عالماه ،ناوعی زنادگی
حیوانی است و افرادی که در آن غوطهورند ،به تناز بقا مشغو اند .در ایان ناو حیاات،
افراد فقط به اشبا غرایز طبیعی تود می پردازند و حیات انسانی نیاز اسایر تواساتههاای
طبیعی افراد است و ابعاد مثبت وجود انسان به فراموشی سپرده میشود .اما حیات معقاو
عبارت است از« :حیات آگاهانهای که نیروها و فعالیاتهاای جباری و جبرنااای زنادگی
طبیعی را  ...در مسیر هدنهای تکاملی نسابی تنیایم نااوده ،شخصایت انساانی را کاه
تدریجاً در این گ رگاه ساتته می شود ،وارد هدن اعالی زندگی مینااید .این هدن اعال،
شرکت در آهنگ کلی هستی وابسته به کاا برین است» (جعفری .)33 ، 6333 ،انسان
فقط در حیات معقو است که شخصیت انسانی مییابد و حقوق وارعیاش تأمین میشود.
ومیفه هاوار کردن و سوق دادن انسانها به این زندگی معنوی ا کاه افاراد را باهساوی
کاا مرل و کرامت ارزشی از طری تقوا هدایت میکند ا بر دوش انبیا و اولیاای الهای
است .متقابالً انسانها نیز برای ایجاد حیاتی معقو  ،به پیروی از دستورات الهای و پیااده
کردن آنها در جامعه مومفاند.
ب) مسئله كرامت انساني

حا با توجه به این مبانی به تشریح مسئله کرامت نزد عالمه جعفری میپردازیم .عالماه
در کتا حکات اهو سیاسی اسالم در یک فص به بررسای و تبیاین جوانا مختلاف
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انسان و کرامت انسانها پرداتته و مرات کرامت آنها را بیان کرده است .او برای تشاریح
کرامت انسانی ،ابتدا انوا شخصیتهای انسانی را از دیدگاه اسالم برمیشاارد و آنها را به
هفت دسته تقسیم می کند که هر دسته درمقایسهبا دسته پیش از تود ،شخصیت واالتری
دارد:
 .6نو انسان بهطور عاوم از هر نژاد و هر جامعهای که بتوان به آن عنوان «انساان»
داد.
 .2انسانهایی که در مسیر رشد ررار گرفتهاند و زندگی تود را طب روانین معیّنی اداره
میکنند.
 .3آن هنف از انسان که به فهم و درک اهو و معانی عالی انسانی رسیده است.
 .1هنفی از انسانها که افزون بر داشتن ویژگیها و امتیازهای سه گروه ربلی ،هدفی
واال را برای جهان هستی و زندگی آدمی پ یرفتهاند.
 .9آنانی که به یکی از ادیان حقه یهود ،نصارا ،زرتشت و اسالم معتقدند.
 .1هنف مسلاانانی که اهو و روانین فرری و منرقی و تفسیر هحیحی از شائون
زندگی انسانی دارند.
 .1هنف رشدیافتگانی که در اهرالا ررآنی از آنها به «اتقی» یاد میشاود (جعفاری،
6331الف.)331-336 ،
عالمه جعفری پس از برشاردن این هفات شخصایت انساانی ،برتای موضاوعات را
مشترک میان هاه آنها میداند از جاله اینکه :کار و فعالیات ساودمند هااه آنهاا ،ارزش
حقوری دارد و موج ارتقای منزلت آنان میشود .هر هنفی در انتخا شیوههای زنادگی
تود آزادند ،مگر اینکه موج پایاا شدن حقوق مسلّم دیگران شود .هر یاک از اهانان
هفتگانه در هورت انصران از روانینی که موج مزاحت بر دیگران شود ،مساتح کیفار
مناس است و در هورت ارتکا به پلیدیها و رذالاتهاای اتالرای کاه موجا فسااد
دیگران نیز میشود ،بهشدت باید آنان را مجازات کرد (هاان .)339 ،او با بیان کردن این
مباح  ،عاالً تود را در دسته نیریه سوم ا نیریه انسانیت بالقوه ا ررار میدهد چراکه با
دستهبندی کردن انسانها ،آنان را دارای جایگاه متغیر و سیا میداند که با اعااا تاود
شأن و کرامتشان تغییر میکند.
وی در ادامه تبیین دیدگاه تود از کرامت انسانی ،با مررا کردن این پرسش که :اگار
فرد یا جامعهای ح کرامت دیگران را مراعات نکند ،آیا میتواند از ح کرامت برتاوردار

باشد؟ پاسخ میدهد:
ماکن است برتی افراد اعتراض کنند که اهالً نیازی به طرا مسئله مزبور وجود ندارد ،اماا
باید این اشخا

توجه کنند که این یک مسئله بسیط نیست که پاسخش آری یا ناه باشاد،

بلکه دارای ابعاد مختلفی است که با نیر به هر یک از ابعااد ،باا رضاایای مختلفای روباهرو
میشویم ... .عدم مراعات ح کرامت انسانها ،ناشی از یک ناو علات نیسات لا ا پاساخ
مسئله بستگی به تعیین علت اهانت و تحقیر دیگر انسانها دارد ... .اگر علت عدم اعتقاد باه
کرامت دیگران از روی هواپرستی ،تودکامگی و شهوتپرستی بوده باشد ،راعدتاً بر طب آیه
 615سوره اعران «آنان مانند چهارپایاناند ،بلکه آنان گاراهترند» .اگر علت از روی جه به
معنای انسان ،شئون و ارزشهای او بوده باشد و این جه بسایط باشاد ،یعنای باه محاض
آگاهی به آن ،از آن دست برمیدارد ،تکلیف از چنین انسانهایی ساارط مایشاود  ...و اگار
جه او جه مرک باشد ،یعنی از روی اندیشه و تفکر به این نتیجه رسیده باشد که برتای

هاچنین در تفسیر آیه کرامت (اسراء )11 :مینویسد:
معلوم می گردد که تداوند سبحان زمینه ارزش و کرامات و شارافت را در انساان باه وجاود
آورده است یعنی هاه نیروها و استعدادهای مثبت که تداوند به انساانهاا عنایات فرماوده
است ،مقتضی ارزش و کرامت و حیثیت است که مقتضی به وجود آمدن ح کرامات بارای
آنان میباشد ،نه اینکه در هاه مورعیتها و شرایط ،انسانهاا دارای شارن ذاتای و کرامات
وجودی هستند .ل ا اگر انسانی درهدد هواپرستی و تودکامگی و رادرتباازی و تودهادفی
برآمد و آن نیروها و استعدادها را بهسوی اهدان پلید تود توجیه و مورد بهرهبرداری ررار داد،
ررعی است که چنین انسانی نه فقط ح کرامت و شرافت ذاتی ندارد ،بلکه بدان جهت کاه
مخ ّ حیات و کرامت و آزادی دیگر انسانها میباشد ،مجرم بوده و بایاد مؤاتا ه [شاود و
برای دفا از حقوق حیات و کرامت و آزادی آنان مورد کیفر رارار بگیارد (هااان،

-311

.)312
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انسانها از کرامت برتوردار نیستند ،این فرد را باید مجازات کرد (هاان،

.)391-393

بدین ترتی  ،اگر فرد یا جامعهای ح کرامت دیگران را مراعات نکند ،نخست کرامت
و شرافت تود را از دست داده است و سپس درباره دیگران حکم نابکارانه میکند:
اگر متفکری یا مکتبی ادعا کند که هاه انسانهاا در برتاورداری از حا کرامات و شارن
انسانی یکساناند و هیچ تفاوتی با دیگری ندارد ،ررعاً سخنی نامفهوم میگوید .آیاا معقاو
است که علی بن ابیطال با ابنملجم هواپرست و جنایتکار بزرگ تااریخ ،بادون تفااوت از
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عالمه در کتا حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غر ذی مبح کرامت انسانی
بههراحت بر موضع تود در اه بودن کرامت ارزشی تأکید میکند .او در تعریف کرامات
ذاتی مینویسد« :آن نو کرامتی است که هاه انسانها ،مادامیکه با اتتیار تود به جهت
ارتکا به تیانت و جنایت بر تویشتن و بر دیگران ،آن کرامت را از تود سال نکناد ،از
این هفت شریف برتوردارند» (هاان .)215 ،بنابراین ،او کرامت ذاتی را انسانیتی باالقوه
میداند که میتواند با اعاا تود انسان از آنها سل شود یا با تقوا آن را ارتقا بخشد.
جاعبندی دیدگاه عالمه جعفری درباره کرامت انسانی بدین ررار است که او با نگاه به
فررت انسانها و وارعیتهای میان ایشان ،تعام میان دو نو کرامت را بر اساس نیریاه
انسانیت بالقوه ترسیم میکند یعنی کرامت ذاتی با کرامت ارزشی فعلیت مییابد و اه با
کرامت ارزشی است .او با برشاردن هفت شخصیت انسانی برای هاه کرامت ذاتای رائا
است ،ولی تفاوت آنها را در میزان تقوا و کرامت ارزشی میداناد و باا مرارا کاردن ایان
پرسش که «آیا فرد یا جامعهای که ح کرامت دیگران را مراعات نایکناد ،مایتواناد از
ح کرامت برتوردار باشد؟» تود را بههاراحت در برابار اندیشاه انساانگرایاناه کرامات
انسانی و در کنار «نیریه انسانیت بالقوه» ررار میدهد.
 .7مقایسه ،تحلیل و نقد

کرامت را ا که بهمعنای شأن ،مقام و مرتبه و احترام است ا میتاوان بار اسااس تحلیا
منرقی به دو ناونه آرمانیِ «ذاتی یا بیواسره» و «اکتسابی و ارزشی یا باواسره» تقسیم
کرد .این دو نو کرامت در برتی موارد اهرکاکهایی با هادیگر پیدا میکنند .ازایانرو،
باید یکی از این دو نو به عنوان اه و پایه پ یرفته شود و دومی در ذی و بر اساس آن
تبیین گردد .اندیشاندان در تعام میان این دو نو کرامت ،نیریههایی دادهاند که مجاو
آنها راب هورتبندی در سه نیریه کلی است :او  ،نیریه انسانگرایانه که هرفاً کرامات
ذاتی را به رسایت میشناسد و انسان را موجودی مستق  ،تودمختار و تود ارجا میداند
و به سل کرامت از انسان تن نایدهد .دوم ،نیریه افزوده که با اه و اساس ررار دادن
کرامت ذاتی معتقد است پایبندی به اهو و اتالق انسانی موج افزایش کرامات آدمای
است ،ولی نایتوان برتی حقوق پایه را از بشر سل کرد .سوم ،نیریه انسانیت بالقوه کاه
بر کرامت ارزشی (اکتسابی) مبتنی است و در برتی موارد بههراحت باه سال کرامات از
انسان حکم میکند .باور هر کس به هر یک از سه مورد باال ،پیامدهایی حقوری و سیاسی
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به هاراه دارد .ما در این پژوهش با بررسی اندیشه دو اندیشاند غربی (کانات) و اساالمی
(عالمه جعفری) کوشیدیم مبانی فکری درباره انسان را تحلی و بههورت ضانی نو نگاه
به انسان را در حقوق بشر غربی و اسالمی تشریح کنیم.
در فلسفه کانت ،عق ِ تودبنیاد و مستق آدمی بهعنوان عالیتارین راوه بشار معرفای
میشود و طبیعتاً معرفت عقالنی باالترین مرحله شناتت است .در این فلسفه ،عقالنیت یا
تردورزی ،بنیادیترین و اهلیترین ویژگی انسان و مبنای کرامت اوست .نزد کانت «توان
تعق » بنیادیترین ویژگی سرشت آدمی است .از نیار وی ،عقا  ،شاأنی ذاتای دارد کاه
مختص انسان است .بنابراین ،انسان مُکرَّم است چون عقا دارد .هاچناین ،بار اسااس
«نقدهای سهگانه» ،عق کانت ،افزون برتودبنیاد و مستق بودن ،استعالیی نیز میباشاد
بدینمعناکه مقوالت عق محض ا بهعنوان پیششرطهای ضاروری معرفات ا و احکاام
وجدان و امر مرل عق عالی ،جهانشاو و برای هاه انسانها یکی است .در نتیجاه،
چنانچه کسی از این احکام و روانین برآمده از آن سرپیچی کند ،مستح مجازات اسات و
این مجازات دریقاً به دلی مُکضرَّم فرض کردن او و دلی کرامت اوست زیرا او «عارا » و
به هاین دلی «مسئو » فرض شده است .بنابراین ،با توجه به پیوند «کرامت انسان» باا
«عق ِ تودبنیادِ استعالیی» در فلسفه کانت ،کرامت انسان نزد او «بیواسره» است و ذی
نیریه انسانگرایانه جای میگیرد و حتی جواز کیفر و مجازات در اندیشه وی نیز بر اساس
هاین کرامت توجیه میشود.
در اندیشه عالمه جعفری ،مانند بیشتر اندیشاندان اسالمی« ،تداوند» باالترین جایگاه
را در هستی دارد و نهتنها هرگز مغفو و مسکوت گ اشته نایشود ،بلکاه تااامی اماور و
مفاهیم با ارجا به او و حیات ،علم ،ردرت و هستیبخشیِ او توجیه و تبیین میگردناد .در
این تفکر ،انسان ترکیبی است از «روا» و «جسم» که اهالت و محوریت با روا اسات و
انسانیت انسان و هاه شئون او بر اسااس «روا» تحلیا مایشاود .هاچناین ایان روا،
حاه عنایت تداوند و در وارع نفخه اوست که به آدمای کرامات بخشایده و هاالحیت
«جانشینی تداوند در زمین» را میدهد .عق انسان ا که جلوه روا الهی اوست ا نیز او را
به هاین مسیر هدایت میکند و چنانچه بهگونهای هحیح عاا کناد ،در نهایات دسات
انسان را در دست رسوالن تداوند میگ ارد .تنها در این هورت است که حیات انساان از
حیاتی طبیعی ،به زیستی انسانی و «حیات معقو » ارتقا مییابد .انسانی که بُعاد روحاانی
تود را فراموش و به حیات معقو و هرفاً بر اساس حیات طبیعی و حیوانی زیست پشات
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کند ،در وارع کرامت تود را بهعنوان انسان از دست داده و تا سارحد حیاوان نازو کارده
است .چنین انسانی اگر بر سر راه دیگر انسانها در مسیر حیات معقاو ماانع پدیاد آورد،
مستح مجازات است مجازاتی که گاه تا حد رت نیاز پایش مایرود .بناابراین ،کرامات
انسانی در آرای عالمه جعفری «باواسره» بوده ،بر نیریه «انسانیت بالقوه» مبتنی است.
اکنون پرسش این است که منشأ چنین تفاوت بنیادینی میان کانت و عالماه جعفاری
چیست؟ پاسخ را باید در مبانی معرفتشناتتی ،هستیشاناتتی و انساانشاناتتی ایان دو
اندیشاند جست .کانت ،فیلسون مدرنیته و برجستهترین متفکر دورانِ موسوم به روشنگری
است که با توجه به نتایجی که در معرفتشناسی به آن رسید ،از یاکساو مابعدالربیعاه و
جهان نامحسوس را از دسترس عق و فهم بشری تار .کرد و از سوی دیگر ،نقش عق
را در فهم جهان محسوس نیز نقشی فعا و اثرگ ار ا و نه هرفاً یک آییناه ا دانسات .در
وارع از دید وی ،مقوالت دوازدهگانه ،ساتتارهای ذاتی عق هستند و هار فهاای حتای از
جهان محسوس بهناچار با درآمدن در تحت ایان مقاوالت بارای انساان جلاوه مایکناد.
بنابراین ،در معرفتشناسی کانت ،جهان وارع برای هایشه از دسترس انسان تاار .شاد و
انسان هرگز به چیزی جز ذهن و محتوای ذهن تود دسترسی ندارد .برایناسااس ،محاور
فلسفه کانت «انسان» است و انسان نیز به «سوژه» یعنی فاع شناسا تقلی ماییاباد .در
این فلسفه ،انسان یک فاع شناسای آزادِ تودآیین و تودبنیاد است کاه حتای در عرهاه
عا نیز نباید تابع چیزی جز اراده تود و تصایمهای عق تود باشد درغیاراینهاورت،
آزادی و تودبنیادی او به ترر میافتد .انسان با پیروی از اراده عقالنی تود ،تودمختارانه
عا میکند یعنی تابع رانونی است که با عق تود وضع کارده اسات ،ناه تحات تاأثیر
نیروهای طبیعی یا ایاان و سنت م هبی .انسان تودش یک غایاتِ فاینفساه اسات ،ناه
اینکه غایتی برای تود داشته باشد .انسانِ کانتی تود رانونگ ار است.
در مقاب عالمه جعفری بهعنوان فیلسوفی که در چاارچو سانت اساالمی و فلسافه
اسالمی فلسفهورزی میکند ،در پارادایای متباین با اندیشه و فلسفه مدرن ا از جاله کانت
ا ررار میگیرد .در اندیشه وی ،محدوده عق و فهم بشری تنها جهان محسوس نیسات،
بلکه جهان نامحسوس ،یعنی مابعدالربیعه را نیز دربرمیگیرد و فهم مابعدالربیعه ،ماکان
است ،نه محا  .ضان اینکه در این فلسفه ،عق و روای اداراکی انسان به «فهم» جهاان
میرسند و نه هاچون فلسفه کانت به «بازسازی» آن بر اساس مقوالت و سااتتار ذهان.
این اندیشه با تکیه بار دساتاوردهای شاناتتی عقا از جهاان ،باه یاک هساتیشناسای
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سلسلهمراتبی از وجود میرسد که در آن وجود مرل ا یعنی تدا ا مهمترین بخش اسات
که حضور و وجود او ا در مقام جانِ جهان و بنیاد ،معنا و حقیقت آن ا در تاام عالم جاری
است .بنابراین ،نزد اندیشاند متألّه ،نه انسان بنیاد جهان است و نه تود انساان ،تودبنیااد.
نه محوریت با انسان است و نه انسان هرفاً سوژه و فاع شناساست .بدین ترتی  ،انساان
پیش و بیش از هر چیز در نسبتی که با این حقیقت مرل و وجود مرل مییابد ،تعریاف
میشود .بنابراین ،بنیادیترین و اساسیترین هفت انساان کاه مقاوِم وجاود او و معناای
انسانیت اوست ،این است که در انسان ،نفخه الهی دمیاده شاده و ازایانرو ،باه تواسات
تداوندی ،تلیفه او در زمین است .برایناساس ،انساان ناه یاک غایات فاینفساه ،بلکاه
موجودی است که غایت وی تداست .بنابراین ،انسان ،تودبنیاد ،تودرانونگ ار و تودآیین
نیست و تاام شئون وجودی او وابسته و پیوسته به نسبت و رابره او با تداوند است .هاین
مبانیِ متباین یا دستکم متفاوت در معرفتشناسی و هستیشناسی است که انسانشناسیِ
دیگرگونی را ررم میزند و سرچشاه اتتالنهاای بعادی در مفهاومی مانناد «کرامات»
میشود که این مقاله عهدهدار تبیین آن بود .برایناساس ،کانت مالک کرامات را کرامات
ذاتی بشر میداند و هیچکس ،حتی تود فرد نیز ح سل شأن و مقام انسانی را از انسان
ندارد و عالمه جعفری مالک را بر کرامت ارزشی می گ ارد و امکان سل یا تقویت شاأن
انسانی را شدنی میداند.
گرچه نایتوان با نگاه مثبت کانت به سرشت انسان هادلی و تواف اساسای نداشات،
به نیر میرسد نیریه عالمه جعفری درباره کرامت انسانی در مقایسه با نیریاه کانات در
این موضو با وارعیتهای انسان و جوامع انسانی سازگارتر و البته عالیتر باشد .ریشه این
مرل را نیز باید در هاان مبانی فلسفی جستوجو کرد .نگاه فلسفه اسالمی ا و از جالاه
عالمه جعفری ا به هستی و آفرینش ،نگاهی یکپارچه ،کلینگر و البته توحیدی و سراسار
متفاوت با دیدگاههای انسانمدارانه عقالنیت جدید اسات .ارتضاای نگارش توحیادی باه
آفرینش این است که هستی ا و از جاله انسان ا نایتواند غایتی فینفساه باشاد ،بلکاه
غایتمند است و بهناچار رو به سویی دیگر دارد .برایناسااس ،عالماه جعفاری در کتاا
انسان و رسالت انسانی بههراحت از رسالت انسانی سخن میگوید و انسانیت انسان را باه
میزان تعهد او به رسالت تویش وابسته میداند.
وی برای اثبات این ادعا تنها به استدال های فلسفی نایپردازد ،بلکاه باا اساتناد باه
تاریخ جوامع گوناگون انسانی از گ شته تاکنون ،مدعای تود را مستد میکند .به نیر او،
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اگر برای انسان رسالتی رائ نباشیم ،آنگاه در وارع انسان را بهمثابه جانداری کاه زاییاده
حرکات رانونی طبیعت ناآگاه بوده ،درنیرآوردهایم که چند روزی در میان حلقههای انواعی
از زنجیرهای جبری و ارادی جست و تیز میکند که این آشکارا تخفیف و تحقیر انسان و
تقلی او به یک ماشین است درحالیکه عیات روحی انسان و استعدادهای شگرن نهفته
در اعااق وجود او نشان میدهد این موجود شگفتانگیز نایتواند هارفاً سااتته طبیعات
ناآگاه و اسیر آن باشد و ازاینرو ،معقو نیست هدن و رسالتی ورای طبیعت و آفرینش در
دسترس نداشته باشد ،بلکه انسان هدفی واال بهساوی تکاما روحای و ارزشای دارد کاه
شکوفایی انسانیت او وابسته به آن است .بنابراین ،کرامت و ارزش انسان را نیز درباردارد و
در وارع مبنا و معنای کرامت است.
البته این سخن هرگز به معنای جواز تعدی به دیگر انسانها نیست زیرا روشن اسات
که انسانها از جهات گوناگون در درجات مختلفی هستند .بر اساس این مبنا ،تنها زماانی
می توان به مجازات یک انسان اردام کرد که وی مانعی بر سار راه رساالت انساانی پدیاد
آورده باشد و کایت ،کیفیت و زمان این مجازات نیز تنها بر اساس رفع آن مانع است ،ناه
بیشتر ،شدیدتر و طوالنیتر .بیگاان ،این دو دیدگاه پیامدهای سیاسی متعددی در عرهه
جامعه دارند که ما بررسی پیامدهای این دیدگاهها را در عرهه جامعه ،باهعناوان موضاو
پیشنهادی به توانندگان محترم این مقاله مررا میکنیم .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه
در این مقاله فرهت تحلی و نقد نیریه دوم ا نیریه افزوده ا نبود ،ایان مسائله نیاز باه
توانندگان این مقاله پیشنهاد میشود.
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