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مقایسه تطبیقی کرامت انسان دربینش اسالمی و اندیشه لیبرالیزم
حسن بوژمهرانی
استادیار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزاد شهر

چکیده
آرمان بسياری از مصلحان اجتماعي در سنتهای فکری گوناگون ساختن جامعهای استت هته همته انستانهتا بتا
هرامت نفس زندگي هنند ،استعدادها و توانمندی های ختود را آشتکار هننتد و از مواهتا حيتاو برختوردار شتوند.
ميتوان بر اساس نوع نگرش به هرامت انساني ،بين این آرمانها داوری هرد .امروزه موضوع هرامت انساني تبدیل بته
موضوعي اصلي برای گفتگو و منازعه بين متفکران علوم انساني شده است .بينش اسالمي و ليبرالي را ميتوان از ایتن
حيث بررسي نمود .مبنای ليبرالي برای دفاع از هرامت انسان همک به خودمختاری و خود تحقق بخشي افراد است و
ارزشهای ليبرالي همچون آزادی ،برابری ،بي طرفي حکومت و حقوق بشر با تکيه بر آرمان خودمختاری بشر موجّته
و مدّون ميشوند .در حالي هه مطابق جهان بيني اسالمي هرامت انسان به خداوند هریم بر ميگردد .در قترآن فتراوان
از هرامت سخن گفته شده است .خداوند ،فرشتگان ،انبيا ،عرش و ...با این صفت یاد شدهاند .هرامتت انستان هتم بته
عنوان اشرف مخلوقاو به خداوند هریم بر ميگردد و نه مستقل و بریده از او .لذا در حقيقت هرامت نوعي ستلو و
مراقبت است .در این مقاله به ابعاد نظتری معرفتتي مقولته هرامتت توجته شتده و پتس از تتدوین مبتادی و اصتول
انسان شناسي ليبرالي و تبيين معضالو توجيه هرامت انسان در سنت ليبرالي ،انسان شناسي متعتالي و هریمانته استالم
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واژههای کلیدی :هرامت انساني ،ليبرال دموهراسي ،ارزشهای ليبرالي ،بينش متعالي اسالم ،قرآن.
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چگونه ميتوان تعارض بين حقوق گونتاگون بشتر و

مقدمه
الزمه واهتاوی از هرامتت انستاني پاستخ بته ایتن

بين حقوق و تعهدهای انسان را رف هتردا بته تعبيتر

پرسشهاست :هرامت به چته معناستتا اینکته گفتته

دقيقتر چگونه بين حقوق گوناگون بشر و تعهتدهتای

متيشتود انستان دارای هرامتت و من لتت استت چته

وی اولویت بندی هردا

معنایي داردا منشت ایتن هرامتت چيستتا موانت آن

همچنين ستااالو زیتادی راجت نگترش واقعتي

هدامندا آیا في یولوژی خاصّ انستان ،وی را صتاحا

اسالم به انستان وجتود داردب بطتور هلبتي بستياری از

هرامت هرده استا آیا بته في یولتوژی انستاني تعلتق

منتقدان معتقدند هه نظامهای االهياتي از جمله استالم

ميگيرد یا به قوه خِرد و یا به ستاحتي هته اصتطالحا

ناگ یر صورتي خاص گرایانه پيدا هرده و هتمّ و غتم

روح گفته ميشود .لتوازم هرامتت انستاني در صتحنه

شان دفاع از حقوق و هرامت هتم هيشتان و نته همته

زندگي عملي چيستا آیا همه انسانها علتي الستویه

انسانهاست .مخصوصا اینکه ادیان در معرض آستيا

واجتتد من لتتت و هرامتتت هستتتندا آیتتا تفتتاووهتتای

غلبه نگرش ظتاهر گترای هویتت انتدیش فقهتي بتر

جنسيتي ،قومي ،اعتقادی و نژادی بر محتوای هرامتت

نگرش اخالقي ،باطني و عارفانه به انسان هستتند هته

انساني ت ثير ميگذاردا و یتا اینکته هرامتت از چنتان

بر این مبنا تمای و تفاوو و حتي تبعيض بين بترده و

ش ن متافي یکي و غير تتاریخي برختوردار استت هته

آزاد ،اهل ایمان و اهل هتاب ،مرد و زن ،مسلم و غيتر

اصال نميتواند نسبتي بتا مناستباو و سلستله مراتتا

مسلم ج و مسلبماو دیني قرار گرفته هه به نوبه ختود

واقعي زندگي اجتماعي برقرار هنتدا بته عبتارتي آیتا

باعث شکل گيری مونوپولي حقوق و من لتت انستاني

هرامتت انستتاني شت ني تتتاریخي دارد یتا متتتافي یکيا

بين طيف خاصّي از همکيشان به قيمت نفتي ،طترد و

چگونه ميتوان فهميتد هته هتدامين انستانشناستي از

تحقير سایرین ميشود .این منتقتدان مستتنداتي درون

عمق و غنای بيشتری بترای تبيتين و توجيته هرامتت

دیني هتم بترای ت یيتد و تتبيتت متدعای ختود ارایته

انستتان و دفتتاع از آن برختتوردار استتتا آیتتا از امتتور

ميهنند هه داوری راج این سااالو و پاسخ دهي به

اعتباری و قرار دادی است یا یک مقوله نفس االمتری

همه آنها نيازمنتد رجعتت بته انستانشناستي دیتن و

و عينيا چه رابطهای با دیتن داردا موانت صتيانت از

واهاوی عميقتر جهان بينتي استالمي استت .بته نظتر

هرامت انساني در یک جامعه دیني چه استا

ميرسد عليرغم بتداهت اوليته مقولته هرامتت منتدی

همچنين در روزگار ما با توجه بته ستيطره بيتنش

انسان سااالو فراواني راج هرامت انسان وجود دارد

ليبرالي ستااالو جدیتدتر و ختاص تتری نيت طترح

و ورود در این عرصه فوقالعاده دشوار است .از ایتن

ميشود :چه نسبتي بين حقوق بشتر ليبرالتي و نظریته

رو در این نوشتار با متمک شدن بر تعریف و من لتت

هرامت انسان وجود داردا آیا همانطور هه اندیشمندان

انسان در اندیشه ليبرال و مقایسه آن با انستان شناستي

ليبرالي ادّعا متيهننتد انستان شناستي ليبترال بهتترین

اسالمي تا اندازهای وضتعيت برختي ستااالو و افتق

مناساتترین بستتر را بترای دفتاع از من لتت انستاني

پارهای از پاسخها روشن ميشود.

تدار

ميبينتدا بتا توستل بته هرامتتمنتدی انستان

این نکته هم الزم به تذهر است هه امروزه با توجه
به مستایل زیتر فهتم عميتق اندیشته ليبرالتي اهميتت
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مضاعف دارد :از یک سو در چند دهه اخير ليبراليستم

جهان بيني مدرن را هسا ميهننتد .بترای در بهتتر

سياسي  -یا ليبترال دموهراستي -بته پتارادایم دنيتای

وضعيت فعلي و علت اهميت یافتن هرامت انستان در

متتدرن تبتتدیل شتتده استتت و در منازعتتاو نظتتری و

عصر مدرن باید توضيح بيشتری ارایه شود.
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مدیریتي شاهد استناد فتراوان بته ارزشهتای ليبرالتي

«انسان گرایي» 1از معيارهای رایج متفکتران بترای

همچتتون آزادی فتتردی ،حقتتوق بشتتر و بتتي طرفتتي

تمي عصر مدرن از ستایر دورههتای تتاریخي استت.

حکومت هستتيم .نکتته دوم اینکته ،در ایتران الگتوی

چنين تصور ميشود هه در این عصر بشر از زیتر بتار

سياسي اجتمتاعي منبعتث از بيتنش دینتي بتا الگتوی

متافي یک ذاو گرایانه ،غایت اندیش ،سنگين و دست

سياسي اجتماعي غرب تعتارض مبنتایي دارد و علبتت

و پا گير االهياو سنتي خالصي یافته و به جای دنباله

آن تضادهای بسيار بنيادین بينش اسالمي و متدرن در

روی از سلسله حقتایق فترا بشتری ،خواستت انستان

تعریف هرامت انسان است.

مي ت ان و معيتتار داوری راج ت نظتتامهتتای معرفتتتي و

از طرف دیگر پيچيدگي روز اف ون مباحث نظتری

اخالقي گوناگون قرار گرفته شده استت .از ایتن پتس

همراه با آشفتگي و بي نظمي ف اینتده زنتدگي عملتي

حقيقت را نه در آسمانهتا ،بلکته بایتد در اراده بشتر

انسانها ضرورو بحث راج مقوله جتذباب و ظتاهرا

جستجو هرد .رضایت فرد مال

عيني و فيصله بخش

ساده "هرامت انسان"را به طتور متنتاقض نمتایي هتم

جدالهای بتي پایتان اسکوالستتيک اعتالم گردیتد از

فتتوریتتتر و هتتم دشتتوارتر ستتاخته استتت .معضتتالو

اینرو عصر مدرن عصر اصالت یافتن انسان یتا امتاني م

زندگي مدرن از یکسو باعث شده هه متفکران معاصتر

ناميده شد.

به طور دقيقتری مباني انسان شناستي عصتر متدرن را

برخي انستان گرایتي عصتر متدرن را در حقيقتت

مورد بازبيني قرار داده و از سوی دیگتر چتالشهتا و

بازخواني جدید نظریه اخالق سقراط و آرمان معروف

تنگناها بشر را به حدّی از سرگشتتگي و بتال تکليفتي

"خودو باش" او ميدانند .در چارچوب این ایتده آل

رسانده هه برای رف آنهتا چارچوبهتای متتداول نظتم

از افراد خواسته ميشود هه «افراد با خودشتان صتادق

معرفتي مدرن را نادیده گرفته و با دعوو بته دیتالو
فکری بين مکاتا ،ایدئولوژیها و ادیتان مختلتف بتر

 2ضرورو دارد اندهي درباره معنای هرامت ت مل شودب آیت اهلل جوادی آملي

غنای معرفتي خویش برای مواجه به وضتعيت فعلتي

از عالمه طباطبایي نقل ميهنند هه :ایشان هترارا در جلسته درس متيفرمتود:
«هرامت» معادل دقيق فارسي ندارد و برای بيان آن از چند لفت بایتد استتفاده

بياف اید .گرچه در عصر جدید تالش فراوان صتورو

هرد (جوادی آملي ،2981 ،الف )169 :خود ایشان در این باره چنين آوردهانتد

ميگيرد هه رابطه مره  -پيرامون درباره مقوله هرامتت

هه :معوال در مباحث لغوی ،هرامت به معنای شرافت ،ب رگتواری و در مقابتل
دنائت و پستي به هار برده مي شود ،ولي معنتای مشتهورتر آن بت ر

منشتي،

انساني شکل بگيرد بتدین صتورو هته بيتنش انستان

ب رگواری و شرافت در برابر دئانت و لئامت است .آیت اهلل جوادی آملي نيت

گرای مدرن هه امروزه در قالا بيانيه جهتاني حقتوق

دربيان معنای هرامت انسان نویسد:هرامت همان ن اهت از پستي و فرومتایگي

بشر تجسم عيني یافته به عنوان تيپ ایتده آل دفتاع از

است .هریم غير از هبير و عظيم است .هریم معنایي دارد هه شاید در فارستي
معادل بسيط نداشته باشد ،لذا اگر ما خواسته باشيم هلمه هتریم را بته فارستي

هرامت بشر معرفي شتده و ستایر مکاتتا بته ميت ان

ترجمه هنيم باید چند هلمه را هنار هم بگذاریم تا معنای هریم روشتن شتود:

توفيقي هه ن دیکي و تعامل با جهتان بينتي متدرن بته

روح ب رگوار و من ه از هر پستي را هریم مي گویند( »...جوادی آملتي:2906 ،

دست ميآورند مشتروعيت ادامته حيتاو در پيرامتون

.)11-12
1 Humanism
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باشند» 2و فارغ از فشارنهادی – ساختاری جامعته هته

ليبرالي م محصول و فرزنتد آرمتان اصتالت متدرن

ميل به همگون ساختن باورها و خواستتههتای عمتوم

است .ليبرالي م مانند نظریته اختالق اصتالت سرشتتي

مردم داردب آنگونه هه واقعا باور و تمایل دارند زندگي

فردگرایانه داشته و انسان را به عنوان یک امر از پتيش

هنند .1چنين بينش اخالقي تحت عنوان «نظریه اخالق

تعيين شده 1توسط جامعه ،دولت یتا متذها در نظتر

اصالت» 9توضيح داده ميشود .چارل تيلتور در متورد

نميگيرد .هویت انسان نه یک داده و فرآورده پيشينيب

اخالق اصتالت چنتين متينویستد« :اصتالت از افتراد

بلکه محصول انتخابهای روزمتره فتردی و در واقت

مي خواهد هه سبک دلخواه زندگي خود را بتر استاس

یک فرآیند پسيني است .هر دو دغدغته آزادی و حتقب

آن چي ی هه مهم یا ارزشمند ميداننتد پيگيتری هننتد

انتختتاب فتترد را دارنتتد .لتتذا عمتتوم متفکتتران متتدرن

برای خودشتکوفایي بایتد بتا ختود صتادق بتود.تعيّن

ليبراليسم مدرن را بهتترین مکتاني م اجرایتي دفتاع از

بخشيدن به ختود در اختيتار فترد استت و هتي فترد

اصتتالت انستتان متتيداننتتد و ارایتته هتتر نظریتتهای

دیگری نميتواند محتوای باورها و خواستتههتایش را

انستتانشناستتي از طتترف ستتایر مکاتتتا چتتالش و

به دیگران تحميل هند» (تيلور.)21 :2331 ،

همآوردی با نظریه ليبرالي دانسته ميشتود .بته ختاطر

قدرو و فراگيری اخالق اصالت در عصتر متدرن

وضعيت پارادایميک ليبراليسم معاصر -یا همان ليبرال

به اندازهای است هه آنرا عصر اصالت ني ناميدهانتد و

دموهراسي -هي مکتبي نميتواند بي اعتنا به پتارادیم

به پارادایم 1مناسباو جوام مدرن تبدیل شتده استت.

«ليبرال دموهراسي» 0خود را الگتوی برتتر صتيانت از

لذا در عصر روشنگری به بعد ذیل ایده انسان گرایتي

هرامت انسان معرفي هندب بلکته بایتد توانمنتدیهتای

این دغدغه عمومي شکل گرفت هه افراد باید مصتون

فکری قویتر و منسجمتری بترای رفت آستياهتای

از تعرض باشند و دیگران حق ندارنتد از ستایرین بته

فراروی من لتت و هرامتت انستان در عصتر متدرن از

عنوان اب اری برای رسيدن بته مقاصتد ختود استتفاده

خود نشان دهد.

هنند و امتيازهتای اشترافي هته تتا آن موقت مشتروع

در ستته دهتته اخيتتر انتقتتاداو عميتتق و شتتالوده

بشتر هنتار

شکنانهای بر الگوی انسانشناسي عصر روشنگری هته

گذاشته شده و زندگي هر فرد بسته به مي ان استتقالل

مبنای توجيه ارزشهای لييبرالي قرار گرفته ارایه شتده

آن از نفوذ و مداخله دیگتران دارای ارزش و اصتالت

است .گذشت زمان بتر هميتت و هيفيتت انتقتاداو و

است .در چنين فضایي به تدریج دهترین حقوق بشتر

چالشها بسيار اف وده استت .خطتراو و تهدیتدهای

متولد شد هه بر مبنای آن بایتد از حيتيتت ذاتتي بشتر

فوری نظير بحران محيط زیستت ،توليتد ستالحهتای

فارغ از عوامل و امتيازهای تصادفي نظير نژاد ،مليتت،

هشتار دسته جمعي در مقياس انبوه ،فاصله و شتکاف

جنست ،طبقه ،مذها و ...دفاع هرد.

ف اینده اقتصادی بين جوام مختلف ،بحتران هویتت،

دانسته ميشد ،باید به نف حقوق مشتتر

تضتتعيف و یتتا فروپاشتتي نهادهتتای ستتنتي همچتتون
2 Be true to yourself

خانواده و نقض سيستماتيک حقوق و من لتت انستان

1 Self Rule
9 Authenticity Moral Theory

1 Given

1 Paradigm

0 Liberal Democracy

مقایسه تطبيقي هرامت انسان دربينش اسالمي و اندیشه ليبرالي م 62 /

در بسياری از نظامهای سياسي متدیریتي باعتث شتده

ایتتن پتتژوهش عمتتدتا حتتول و حتتوش ليبتترال

هه اعتماد متفکران مدرن و مشخصا اندیشمندان ليبرال

دموهراسي تدوین شده استب بدین صورو هته ابتتدا

به اندوختههای معرفتي شان از دست رفته و به دنبتال

درباره مبادی معرفتي -فلسفي شکلگيری تلقي مدرن

منتتاب جدیتتدتر و بتتا هفایتتتتتتری بتترای مواجهتته بتتا

از انستتان بحتتث خواهتتد شتتد و در امتتتداد آن بتته

خطراو یاد شده باشند.

ویژگيهای انسان مدرن پرداخته خواهد شد .در ادامته

نقطه ع یمت دین اسالم به عنتوان یکتي از ادیتان

از همين منظر انسان شتناختي اجت ای پایتهای ليبترال

جهتتاني در مقولتته بنيتتادینت هرامتتت انستتان ،قتترآن و

دموهراسي معرفتي و پتارادوهسهتا و نارستایيهتای

روایاتي ستت هته از پيشتوایان دیتن بته ارد رستيده

دروني آن برای صيانت از هرامت انساني مورد تج یته

است .مروری بر مباحتث نظتری و تحتوالو سياستي

و تحليل قرار خواهد گرفت .در پایان هم با توجه بته

اجتماعي نشان ميدهد هه ناسازگاری و تعارض بينش

ضعفهای انستان گرایتي ليبرالتي هرامتت انستان در

اسالمي و ليبرالي بسيار فراتر از حوزه احکام ج ایي و

اسالم مورد واهاوی قرار خواهد گرفت.

قضایي بوده و به الیههای عميقتر معرفتي بر مي گردد.
نوع نگرش اسالم به انسان و جهتان از بتيخ و بتن بتا

گفتار اول :مقدمات معرفتیی کیکگ گییری تفسییر

سکوالری م فلسفي منتدر در بيتنش ليبرالتي تفتاوو

لیبرالی از انسان و مشخصات آن

دارد .اگر در نگرش ليبرال «خودبسنده گي انستان» 2و

این قسمت شامل دو بختش استت در بختش اول

«خود گرداني جهتان متادی» پيشفرضتي بتدیهي و یتا

زمينههای معرفتي شکل گيری تلقي مدرن از انستان –

ن دیک به بدیهي در نظر گرفتته شتده ،مطتابق بيتنش

به عنوان پيشفرض انسان شناسي ليبرالي -مورد بحث

معنوی اسالم همه مراتا هستي ذیل ربوبيت خداونتد

قرار خواهد گرفت .قوام یافتن تفسير ليبرالي از انستان

اهتترم در مستتير هرامتتت و بتته ستتوی همتتال و غایتتت

مستل م گسستهای عميق در حوزه معرفتي و پراتيک

آفرینش خود در حرهتند .انسان هم به عنتوان اشترف

بود و مباحتث فکتری گستتردهای را بته دنبتال ختود

مخلوقاو در سير الي اهلل در مراتا متعاليتتر هرامتت

هشيدب ولي ضوابط نوشته پژوهشي اقتضا ميهنتد هته

صعود ميهند از اینترو در مباحتث مختلتف مشتاهده

بر حوزه خاصي متمره شده و از شتا و بتر

دادن

ميشود مجموعهای از هنجارها هه از نظرگتاه ليبرالتي

فراوان اجتناب شود .در بخش بعدی ویژگيهای مهتم

برای حف هرامت انسان ارایه شده از دیتدگاه استالم

انسان ليبرالي معرفي خواهد شد.

نقتتض هرامتتت و وهتتن شخصتتيت انستتان استتت و
بالعکس.

1

الف -مقدمات تقویم انسان لیبرالی
2 Human Self Autonomous

 1البته از انصاف نباید گذشت هه تلنگر اندیشمندان ليبرال بر هرامت انسان و

هارگری،حق اعتراض و اعتصاب عمومي شهروندان در متواردی زمينته ستو

ل وم رعایت حقوق و آزادیهتای افتراد نتتایج و ثمتراو قابتل قبتولي بترای

استفاده از قدرو سرهش را حداقل سخت و دشوار هرده است .اما تمام بحث

بشریت داشته استب الاقل در حوزه عمل سياسي ه ینه اقداماو ضدّ افتراد و

اینجاست هه مباني معرفتي اخالقي ليبرالي م دچتار نارستایي عميقتي استت و

شهروندان را بسيار زیاد هرده و با دفتاع از نهادهتا و رویتههتای دموهراتيتک

مي تواند به راحتي م یت های نسبي موجود را خنتي و یا حتي به ضدّ خودش

همچتتون تفکيتتک قتتوا ،مطبوعتتاو آزاد و مستتتقل ،اح ت اب و اتحادیتتههتتای

تبدیل هند.
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تفکر فلسفي مدرن با دهارو شتروع شتد و ایتده

یادداشت مشهور "جترتو دانستتن داشتته بتاش" بتا

مشتتهور وی "متتياندیشتتم ،پتتس هستتتم" مهمتتترین

صدای بلند استقالل و استغنا انسان ازتوسل به جهان

چرخش و گسست معرفتي دوران متدرن را رقتم زد.

بيني و انسان شناسي دیني را اعالم هرد.

شرایط عمومي به گونهای بود هه این عبارو همچون

تلقي جدید و بدی از انسان با عنوان ظهور ستوژه

جرقهای در انبار باروو ،باعث انقالب معرفتي گردید

مدرن محصول انقالب معرفتي دهارو استت (تيلتور،

و چرخش پارادایمي عظيمي را در سنت تفکتر غربتي

 .)6 :2331انسان گرایي معرفتي با عنوان دروني شدن

ایجاد هرد هه تا چند قرن بعد همچنتان ادامته یافتت.

فرایند هسا معرفت توضيح داده ميشود هه ذهتن از

اگر در تقسيم بندی دانشها ،فلسفه ماقبل مدرن علتمت

حالت منفعالنه و آیينه وار خار و بته ماشتيني فعتال

«مابعد الطبيعه» 2یا «هستي شناسي» 1دانسته ميشتد در

برای توليد معرفت تبدیل شتده استت .مطتابق نظریته

عصرمدرن رسالت فلسفه تعيين حدود قوای شتناختي

دهارو در تمام مراحتل توليتد معرفتت ذهتن انستان

بشر معرفي شد و مباحث معرفتت شناستانه در مرهت

بطور فعاالنتهای حضتور دارد .در فراینتد بازستازی و

دغدغههای فيلسوفان قرار گرفت.

هسا معرفت ،سوژه انساني فقط باید متوجه داشتههتا

شکّ دستوری همراه با روش ریاضي وار دهتارو

و یافتههای ذهني خود باشد .بترای افت ایش اعتبتار و

برای هشف واقعيت انسان و جهان تبعاو ویرانگتری

خلوص معرفتي ،نظریاو نباید آلوده به باورهای رایج

برای جهان بيني سنتي داشتت بته طوریکته ستاال از

ستنتي و اجتمتاعي و عرفتي باشتند در نتيجته فراینتد

ماهيت جهان خلقت و نظم آن پس از فلسفه هيتوم و

هسا معرفت به امری خصوصي تبدیل ميشود.

هانت هي معنای محصلي نداشته و رابطته انستان بتا

سوژه دهارتي پس از قط رابطه معرفتي و جتودی

جهان خلقت به هلبي قط شد .نتيجه دستتگاه فلستفي

انسان و جهان هه باعث تغيير فراگير مسير ،هتارهرد و

دهارو جانشين ستاختن انستان بته جتای منتاب فترا

غایتتت علتتوم طبيعتتي – اع تمّ از علتتوم تجربتتي ،فنتتي

انساني بود .به نظر ميرسيد فرآوردههای فکتری بشتر

مهندسي و زیستت شناستي -شتد در مرحلته بعتدی

دارای ثباو ،قطعيت و یقين آوری بيشتری هستتند تتا

رابطه فرد با دیگتری 9را نيت از بتين بترد و شتکل و

امور و رای انسان و لذا باید به انسان اعتمتاد بيشتتری

شمایلي اتميستي به خود گرفت .این امر تبعاو بسيار

داشتتت .در نهایتتت ش ت ن معرفتتتي امتتور فتترا انستتاني

گستردهای در علوم انساني به بار آورد .ستوژه متدرن

همچتتون سلستتله مراتتتا هستتتي ،شتتعورهيهاني و

فتتردی آزاد و رهتتا از هتتر نتتوع محتتدودیت روانتتي،

مخصوصا وحي انکار گردید و در مقابل ایتن اعتمتاد

اخالقي ،اجتماعي ،سنتي ،تاریخي و ...تصور متيشتد

شکل گرفت هته علتوم تجربتي و عقالنيتت انتقتادی

هه جهان بيروني را به صورو آبجکتيو برای ختودش

تحليلي مدرن توان پاسخ دهي بته نيازهتای گونتاگون

بازنمایي هرده و ميتواند به طور خود سامان دستتگاه

بشر اعمّ از معرفتي،اخالقي ،سياستي و ...را دارد .ایتن

معرفتي خودش را مستغني از مناب متعالي ورای بشتر

گونه بود هه در عصر روشتنگری ایمانوئتل هانتت در

از بدیهي ترین و آسان ترین گ ارهها تا پيچيتدهتترین

2 Metaphysics
1 Ontology

9 Others
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آنها قوام ببخشد( 2تيلور.)212 :2383 ،

نگرش متفاوو آنها به جامعه و اخالق ،سبا تجتوی

بتته عنتتوان نتيجتته ایتتن بحتتث بایتتد گفتتت هتته

شيوههای هامال متمای ی در حوزههتای اجتمتاع شتده

سوبژهتيویستتم متتدرن مقدمتته و زمينتته ستتاز ليبراليت م

استتت .ليبراليت م معاصتتر چتتون عمتتدتا ذیتتل اندیشتته

گردید .اتمي م معرفتي و اخالقي منجتر بته فردگرایتي

اخالقي هانت بازسازی شده به ليبرالي م هانتي مشتهور

سياسي و اجتماعي شدب لذا ميتوان اندیشته ليبترال را

است .او با طرح اصطالح خرد ختود بنيتاد ،موضتوع

محصول طبيعي پارادایم معرفتي عصتر متدرن قلمتداد

خود بنيادی بشر را مطرح هرد هه با آزادی تحقق پيدا

هرد.

ميهند .هانتت بته یتک تقستيمبنتدی دوگانته اعتقتاد
داشتتت :در قلمتترو في یتتک ،و طبيعتتت متتادی همتته
موجوداو از جمله انسان مقيتد و مجبتور بته قتوانين

ب -ویژگیهای انسان لیبرالی
برای معرفتي اندیشته ليبترال،

مادی هستند ،اما در قلمرو اختالق ،آزادی بشتر یتک

ت هيد و اصرار بر آرمتان خودمختتاری فتردی استت.

امرضروری پيشيني است .الزمه سرشت انستان آزادی

فترد ،اصتلي تترین و مبنتتایي تترین واقعيتت زیستتت

است و ممي وی از ستایر موجتوداو و حيوانتاو در

جمعي است و بطور مستقل از جامعه و مقتدم بتر آن

برخورداری از اختيار و آزادی است .از دید او حتوزه

واجتتد حقتتوق الزماالتبتتاع استتت .از اینتترو تمتتامي

اخالق ،حوزه آزادی استت و بتا اراده و عقتل انستان

مناسباو و حقوق اجتماعي ميبایست با دغدغه حف

ساخته مي شود.انستان ختود فرمتان هستي استت هته

آزادیهای فردی تعریف و تدوین شود (هکت :2332 ،

آزادانه بر اساس قوانين خردمندانه عقل عملي زنتدگي

.)21

هنتد در غيتر ایتتن صتورو زنتدگي دگتتر فرمتان (یتتا

برجسته ترین مال

بودهاند

بردهوار) خواهد داشت .همچنين ایده معتروف هانتت

و به دو جریان هلبي «ليبرالي م منفعتگرا» 1و «ليبرالي م

مبني بر اینکه با انسانها باید به متابه غایت في نفسته

وظيفه گرا» 9قابل تقستيم استت :مهمتترین نماینتدگان

رفتار هرد نه یک اب ار ،جانمایه انسان شناسي ليبرالتي

جریان نخست هيوم ،بنتام و ميل و مهمتترین نماینتد

است .مهمترین نماینده قرن بيستمي هانت ،جان رالت

جریان دوم هانت است .تت ثير ایتن بنيتان گتذاران بته

است .البته رال و سایر متفکران برجسته ليبترال نظيتر

فيلسوفان معاصتر نيت منتقتل شتد .هتر چنتد هتر دو

نوزیک ،راز و دورهين جرح و تعدیلهتایي در نحتو

رهيافت به نوعي نظم ليبترال منتهتي متيشتود ،ولتي

تقریر هانت از مقوالتي نظيتر فترد ،حقتوق فتردی ،و

بنيان گذاران نخستين ليبرالي م ،هاب و ال

اجتماع ،به منظور انطباق با اقتضائاو سياست پيچيتده
 2در اینجا اشاره به این مطلا ضروری است هه سوژه مدرن اروپتایي مبتنتي
برانسان شناسي اتميستي مکانيکي فهميده ميشد .اما ،چرخش معرفت شناسي
عظيم در نيمه قرن بيستم -چرخش ویتکنشتایني – هایدگری -لرزههای جدی
در بنيادهای انسانشناسي متداول مدرن ایجاد هرد و سوژه مستقل و مونولو
صفت جای خود را سوژه دیتالوگي تعامتل صتفت داده استت .لتذا ،آزادی و
حقوق به معنای هالسيک آن دچار تحول شده است.
1 Utilitarian Liberalism
9 Deontological Liberalism

و متکتر معاصر انجام دادهاند.
بطور هلي و فشرده ليبرالي م معاصتر هته رالت بته
عنوان مهم تترین چهتره و نماینتده آن شتناخته شتده
است دارای چند ویژگي مهم است هه عبارتند از:
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« -اولویت حق برخير» :2ليبرالي م از حقوق فرد در

علمي پژوهشهایش را ضمانت هنتد .تنهتا بتا بریتدن

برابتتر اهتتداف و خيرهتتا و هنجارهتتای عمتتومي دفتتاع

پژوهشگر از پيش زمينتههتای غيتر معرفتتي همچتون

ميهند .افراد فارغ از اینکه چه هتویتي را بترای ختود

جامعه ،سنت ،و اخالقياو استت هته «دانتش نتاب و

تعریف ميهنند دارای حقتوق مستلم و نقتض ناپتذیر

عيني» را ميتوان بدستت آورد .یکتي از نتتایج بستيار

هستند و از این جهت در برابر نظامهای فکتری قترار

مهم این نگرش ،تقدم حقوق فترد بتر نتوع خيرهتا و

مي گيرند هه اصالت را به غایاو و اهتداف خاصتي –

ارزشهایي ست هه وی بدانها ملتت م استت .از نظتر

نظير اف ایش منفعت جمعي ،حف هویت نژادی ،ملي،

ليبرالها حقوق افراد مستقل از اعتقتاداو و باورهتای

دیني و ...ميدهند و بر مبنای چنين غایاتي چتارچوب

آنها باید لحاظ شود چرا هه هر فردی برداشت ختاصّ

حقتتوق و آزادیهتتای فتتردی را مشتتخص متتيهننتتد

خود را از خيرهای اخالقي دارد و نمي تتوان حقتوق

(ساندل 1 :2381 ،و.)9

شهروندان را بر این مبنا تعریتف نمتود (رالت :2333 ،

« -بيطرفي دولت» :1رعایت بتي طرفتي در برابتر

 11و  .)19این اعتماد وجود داشت هه عليرغم برختي

منازعاو رایج بين مکاتا و ایدئولوژیهتای مختلتف

نارسایيها تلقتي رایتج متفکتران نهضتت روشتنگری

امتتری الزم و ضتتروری بتترای صتتيانت از آزادیهتتا و

ازعقالنيت ،آزادی ،حقوق بشر و برابتری یگانته فهتم

حقوق فردی است .طرفداری دولت از مجموعتهای از

حقيقي و یا حداقل بهترین فهمهاستت هته متيتوانتد

خيرهای اخالقي خاصّ بته عنتوان خيرهتای برتتر در

متتورد پتتذیرش متفکتتران در جوام ت و فرهن ت هتتای

حوزه عمومي جامعته در حقيقتت بته معنتای طترد و
حذف هساني ست هه به ارزشهای اخالقتي دیگتری
دلبستگي دارند .برابری شهروندی مستل م رعایت بتي
طرفي دولت در امر برنامه ری ی و تصميم گيری است

غيرغربي ني باشد.

1

گفتار دوم :نارساییهای انسان کناسی لیبرال بیرای
صیانت از کرامت انسانی
با توجه به مباحث گذشته چنين به نظتر متيرستد

(سویفت.)191:2981 ،
 «تلقي غيرزمينه مند از فرد» :9با توجه به ستمتو سوی جهان بيني متدرن مستتقل دیتدن فترد از هتر

 1البته ليبرالي م در دهه های اخير از قرائت متافي یکي هتانتي فاصتله گرفتته و

زمينه اجتماعي ،فرهنگي ،اخالقتي و هنجتاری امتری

خصلتي سياسي و عمل گرایانه گرفته است .ليبرالهای معاصتر معتقدنتد هته
دعاوی فراگيری راج انسان و سعادو وی ندارنتد و صترفا بته دنبتال ارایته

ممکتتن و مطلتتوب تصتتور متتيشتتد .فتترد در مقتتام

چارچوبي برای هم یستي افراد در هنار همدیگر تاام به حف حقتوق فتردی

نظریهپرداز علم تجربتي یتا اندیشتمند علتوم انستاني

است .اینکه افراد چه باور اخالقي ،اعتقادی ،دیني و سياستي دارنتد ،اهميتت

انتقادی تحليلي باید و ميتواند «فارغ و رها از هر نوع
دستگاه هنجاری» 1به تفکر بپتردازد تتا بتوانتد اعتبتار

ندارد و ليبرالي م هاری به محتوای بينش و منش افراد ندارد و ليبرالي م از ایتن
جا شروع مي شود هه هاری به این امور نداشته باشد .رال در جترح و تعتدیل
نظریه عدالت در نهایت به صراحت در هتتاب " ليبراليت م سياستي" اعتالم و
تبيين ميهند هه ليبرالي م به سياست عملي مربوط ميشود و شت ن متتافي یکي
ندارد دفاعش از ليبرالي م به خاطر الگوی برتر ،جام تر و منسجم تری هته از

2 Priority of Rights Over Goods
1 Neutrality of State
9 Unencumbered Interpretation of Self
4 Value Free

سعادو انسان ارایه مي هند است و دیگر در ليبرالي م نباید به دنبتال تعریتف
انسان ،همال وی و خيرهتای بترین بتود .ليبراليت م فقتط فرمتول مصتالحه و
سازگاری اجتماعي – سياسي بين افراد با اندیشته هتای اخالقتي ،اعتقتادی و
سياسي مختلف است و ش ن و رسالتي فراتر ندارد.
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هتته ليبرالي ت م بتترای حف ت هرامتتت و من لتتت انستتان

برجسته سياسي معاصر بتدان متبصتف شتدهانتد .ایتن

توانمندی و هفایت باالیي دارد .در حالي هه تمرهت و

فيلسوفان -نظير چارل تيلور ،مایکتل ستندل ،الستدیر

توجه دقيقتتر ،ناراستتي و هتژیهتای قابتل تت ملبي را

مکينتایر و مایکتل والت ر -علته العلتل نارستایيهتای

درساختمان نظری اندیشه ليبرال در جلتو دیتدگان متا

اندیشه ليبرال را دفاع از آزادیها و حقوق انسانهتای

ظاهر ميهند .ضعفها و آسياهایي هه حتتي از دیتد

ذرّهوار (اتمي ت ه شتتده) متتيداننتتد (مانهتتال و ستتویت،

خوشبينترین مداف سنت ليبرالي پنهان نمانتده و بته

 .)1 :2330به عنوان نمونه تيلور سته معضتل اخالقتي

گونهای در صدد ترميم آن هستند .فردگرایي هته دیتر

ليبرالي م را چنين ذهر ميهند:
2

زماني نکتته قتوو اندیشته ليبرالتي بترای صتيانت از

 -2فردگرایى افراطى

هرامت انسان معرفي ميشد ،امروزه منش معضتالو و

 -1غلبه عقالنيت اب اری

نارسایيهای فراوانتي و حتتي نفتي اصتالت اخالقتي

 -9استبداد آرام(9تيلور.)1 :2331 ،

1

دانسته ميشود (براتعلي پور .)13:2981 ،دفاع پرشتور

یا مکينتایر در نقتد فترد گرایتي ليبرالتي هته روی

از حقوق فردی و احاله دادن امور گوناگون به انتخاب

دیگر آن اتمي م اجتماعي است توضيح ميدهد هه فرد

و تمایلهای فردی نه تنها ميدان وسيعي برای هرامتت

ليبرالي به عنوان محصول سوبژهتيویسم متدرن از هتر

فتتراهم نکتترده ،بلکتته شتترایط را بتترای یتتک زنتتدگي

خصلت و تعهد تاریخي ،اجتماعي و هویتت پيشتيني

هرامتمندانه سخت و دشوار هترده استت .تقریبتا در

رها و آزاد شده و نميتوان وی را بته امتوری هته بته

تمتتام متتتون پژوهشتتي دستتت اول در حتتوزه اندیشتته

طور آزادانه انتختاب نکترده نظيتر جامعته و فرهنت

سياستتي قرائتتت هالستتيک از فتترد گرایتتي ليبتترال،

محدود هرد و بتا نفتي تعلقتاو تتاریخي ،اجتمتاعي،

نامنسجم ،متناقص و غير قابل اعتماد دانسته مي شتود.

فرهنگي و هویتي تنهتا معيتار ارزشتگذاری منازعتاو

از زاویه دیتد تضتعيف هرامتت و حيتيتت انستان در

نظتتری و اخالقتتي ،ترجيحتتاو و احساستتاو فتتردی

اندیشه ليبرالي ،انتقاد هتای دو جریتان مهتمج جماعتت

خواهد بتود (مکينتتایر .)19 :2382 ،بتا از بتين رفتتن

گرایان و جمهوریت گرایان بازسازی خواهد شد .البته

معيارها و چارچوبهای متاثبر اخالقتي عمتال امکتان

نقدهای سياسي اجتمتاعي ایتن دو جریتان در متوارد

ارزیتابي افعتال انستتانهتا از بتتين رفتته و ارزشهتتای

متعددی مشابه هم هستتند .بته طتوری هته در طترح

اخالقتتي امتتری ستتليقهای ،دلبختتواهي و ختتود ستترانه

اندیشههای جمهوریت گرایانه ارجاع زیادی به مایکل

دانسته ميشود و با آنچه هه از حيتث اخالقتي واقعتا

سندل ،چارل تيلور و فيليپ ات یوني ميشتود .از ایتن

خوب یا بد است رابطهای نتدارد (تيلتور)16 :2383 ،

رو ابتتتدا از منظتتری جماعتتت گرایانتته معضتتالو و

به عبارو فنيتر ،ارزشهای اخالقي مانند امور زیبایي

آسياهای ناتواني اندیشه ليبرال در ارایته یتک بيتنش

شناختي متعلق شتناخت قترار نمتىگيرنتد (شتناخت

اخالقي به انستان و حيتاو وی ارایته شتده و ستپس

ناپذیرى در اخالق) و اخالقيتاو بته مرتبته ذوقيتاو

چالشها و تبعاو بتالقوه و بالفعتل عملتي از منظتری
جمهوریت گرا تبيين خواهد شد.
جماعت گرایان ،عنواني است هه برخي فيلستوفان

2 Radical Individualism
1 Primacy of Instrumental Reason
9 Soft Despotism
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مناف شان باشند و یا استتمار استعدادها و قابليتهتای

تن ل ميهند.
این امر ت ثيرهای مستقيمي بر مناستباو اجتمتاعي

دیگران به سود مناف فردی صرفب هه ایتن وضتعيت

2

جامعه را در مسير نادیده گترفتن و سترهوب دیگتری

قدرتمند ترین مولفه ت ثير گتذار در حيتاو اجتمتاعي

سوق خواهد داد و در چنين مناسباو لرزاني نميتوان

مناف و خوشایندهای خاصّ فرد خواهد بود و بختش

از حفت حقتتوق افتتراد ستتخن گفتتت (تيلتتور:2331 ،

عمدهای از روابط انستاني در قالتا الگوهتای مبادلته

.)226

ميگذارد .چرا هه با زوال اقتدار «ارزشهای مشتر »

اقتصادی تبيتين پتذیر خواهتد بتود و جامعته انستاني

هنگامي هه نتوان هتنش انستاني را بته هتي نتوع

چي ی بيشتر از یک ميدان مسابقه قانونمند بتين افتراد

ارزش و اخالق پيشيني مستند هترد تنهتا چيت ی هته

بر سر مناف بيشتر نيست .این امر به نوبه خود موجا

باقي خواهد ماند اراده معطوف به قدرو استت ،چترا

تشتدید هرچته بيشتتتر اتميستم اجتمتاعي و تضتتعيف

هه دیگر مناسباو ارزشي – اخالقي فراگير و مشترهي

ف اینده پيوندها و همبستگيهاى عمومى خواهد شتد.

برای معنابخشي و جهت دهي بته روابتط و تعتامالو

فرد گرایي افراطي هته ختود را در متدلهتای متنتوع

انساني غير از نظام بستته تترجيحهتای فتردی وجتود

جلا و بيشينه ساختن رضایت فردی نشان داده است

ندارد و هر هتس در ایتن وضتعيت در صتدد بيشتينه

باعث هاهش ف اینده توجه فرد بته شترایط دیگتران و

ستتازی آن استتت .هتتام گتترفتن و هتتام رستتاندن – در

در نظر گرفتن مالحظاو سایر شهروندان خواهد شتد

صوروها و مدلهای گونتاگون و پيچيتده ختودش-

(تيلور.)280 :2381 ،

واقعيت اصيل جامعه را شکل ميدهد .از نظر مکينتایر
برتتر

تضعيف پيوندها و سنتهای اجتماعي نتيجهای غير از

با زوال نفوذ ارزشها و هنجارهای مشتتر

زندگي فردی ،شهروندان غربي در قالا دغدغتههتای

اراده معطوف به بقا نخواهد داشتت (مکينتتایر:2382 ،

صرفا فردی – و نه ميهني و اعتقادی -هویت ختود را

 221و .)221

تعریف هرده و رفاه گرایي و منفعتت گرایتي بته تنهتا

با تداوم این وضعيت مشکل بدخيم استبداد نرم و

ارزش موجه در فضای عمومي جامعه تبتدیل خواهتد

آرام بتته عنتتوان ستتومين معضتتل ایجتتاد خواهتتد شتتد.

شد.

هنگتتامى هتته شتتهروندان ليبتترال بتته قتتدرى غتترق

همچنين تيلور در این رابطه ادامه ميدهد هه نتيجه

درانتخابهای صرفا فردی و مبتني بتر خوشتایندهای

نامطلوب بعدی سيطره عقالنيت اب اری بر روابط بتين

لحظهای هستند هه به خود زحمتت دخالتت در امتور

انسانها است .تضعيف احساس تعلق فرد به جامعه و

سياسى و مشارهت در عرصه تصميم گيری سياسي را

به خاطر تجوی نگرش اب اری به مناستباو اجتمتاعي

نتتداده وتتترجيح متتيدهنتتد در برختتورد بتتا مشتتکالو

به تدریج حوزه روابط انساني به عرصه تملک وتالش

گوناگون به صورو فردى و محدود عمل هنند شتاهد

برای سيطره بر دیگران تبدیل خواهد شد .انسانها یتا

شکل گيری و تتبيت مناسباتي هستتيم هته در ظتاهر،

بایتتد بتته دنبتتال استتتخدام دیگتتران در جهتتت تحقتتق

قالاهاى دموهراسى را با برگ ارى انتخابتاو دورهاى
حف مىهند ،ولي در واق همهچيت توستط «قتدرو

2 Common Values

قيموار ف ایندهاى» به حرهت درمىآید هه مردم هنترلى
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برسمت و ستو و رفتتار آن ندارنتد و بيشتتر از آنکته

گذرا بر تحوالو اقتصادی ،سياسي و اجتماعي نشتان

تحت تاثير خواستت عمتو استت متت ثر از اقتضتائاو

دهنده شکاف ف اینده جوام ليبرال از آرمان حکومت

مناسباو پيچيده بوروهراتيتک – تکنولوژیتک استت.

بر خویشتن و دفاع از حيتيت شهروندان دارد.

2

نتيجه آنکه فردگرایى افراطي و عقالنيت اب ارى منجتر

هم رمق شدن حياو اجتماعي ،زوال همبستتگي و

به بيگانه شدن افراد از حوزه عمومى و از دست رفتن

مسئوليتهای ملي ،تن ل افق اخالقي زنتدگي و محتو

نظارو و هنتترل بتر مناستباو سياستي و سرنوشتت

شدن نظتامهتای باشتکوه معنتابخش ستنتي بته انتواع

همگتتاني خواهتتد شتتد .مکانيستتمهتتاى فتترا شخصتتى

هنشهای فردی و جمعتي نتيجته فترد گرایتي ليبترال

اداری مالي

است .هتر تئتوری اخالقتي از تعلتق و وابستتگي بته

قتتدرو انتختتاب فتتردى و حتتق تعيتتين سرنوشتتت و

جامعه شروع مي گردد ،در حالي هه ليبراليت م در گتام

حاهميت بر خویشتن را هه در واقت مهمتترین ستن

اول آنرا هال نادیده مي گيرد .با توجه به روند مباحتث

بنای ليبرال دموهراسي است را به حداقل متىرستانند

معلوم شد هه بترای حفاظتت از حقتوق فتردی بایتد

(تيلور 221 :2331 ،و .)221

تعهد های مدني را جدّی گرفتت .تحقتق آرمتانهتای

همچون بازار ،دولت و سازمانهای ب ر

ستتيطره بيتتنش منفعتتت گرایتتي فتتردی در برنامتته

سياسي نظير دموهراسي ،آزادیهای عمومي و فرصت

ریت یهتتای اجتمتتاعي ظتتاهرا بتتا منطتتق فتترد گرایتتي

برابر نيازمند شهرونداني استت هته احستاس تعلتق و

سازگاری دارد ولي به نوبه خود رفتار فرد را پيشبيني

تعهد عميقي به همدیگر و سرنوشت یکتدیگر داشتته

پذیرتر مي سازد.به موازاو اف ایش احتمال پتيشبينتي

باشند .احساس تعلق عميق نميتواند بدون حداقلبي از

رفتارشهروندان مي توان سازوهارهای هنترل شتوندگي

همگرایي در داوریهای ارزشتي بته دستت آیتد لتذا

بهتر و ماثرتری را اعمتال هتردب امتری هته در«عصتر

برخالف نگرش ليبرالي اصتول اخالقتي را نمتيتتوان

تبليغتتاو» بستتيار رایتتج استتت و بتتا عنتتوان مهندستتي

صرفا یک امر دلبخواهي ،غيتر واقعتي و قابتل چشتم

رضایت از آن نام برده ميشود و این چي ی جت نفتي

پوشتتي دانستتت استتت (ستتاندل 211 :2381 ،و .)210

صالحيت شهروندان برای تعيين سرنوشتت فتردی و

ستتوژه استتتعالگرای هتتانتي بتته عنتتوان نيتتای معرفتتتي

جمعي نيست.

ليبرالي م چنين بضاعتي برای تدوین و توجيته اختالق

ناتواني ليبرالي م معاصر در جدّی گرفتن جامعته و

ندارد.

پيونتدهای اجتمتتاعي ذیتتل فردگرایتي افراطتتي باعتتث

با توجه به مطالا پيشتين متيشتود چنتين نتيجته

ضعف مفرط فرد و جامعه شده استت .فترد بته طتور

گرفت هه معضالو فوق بته عنتوان محصتول انستان

ضعيف شدهتری در هنترل نهادهای هالن برنامته ریت

گرایي ليبرالي در درون سنت ليبرالي غير قابتل عتال

قرار گرفته و به ابت ار تحقتق هارآمتدی و ستودآوری
بيشتر این نهادها تبتدیل شتده استت .چنتين رویتهای
عمال ليبرالي م را به ضتدّ آرمتانهتای ختودش تبتدیل
هرده و نه تنهتا شترایط صتيانت از هرامتت و من لتت
انسان وض مطلوبتری به خود گرفتته ،بلکته متروری

 2اشکال اوليه چنين انتقاداتي به تبعاو سياسي – اجتماعي فردگرایي مدرن را
مي توان در سه هتاب هالسيک حوزه علوم سياسي" ،دموهراستي در آمریکتا"
اثر الکسي دوتوهویل" ،توتاليتری م" اثر هانا آرنتت و " گریت از آزادی" اثتر
اریک فروم ني مشاهده هرد.
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هستند و باید به دنبال منب متعالي تری برای دفتاع از

در قرآن هریم ،خداوند با تعابير مختلفي به معرفي

حيتيت ،من لت و هرامت انسانها بود ،منبعي هه قطعتا

انستتان ختتاهي متتيپتتردازد .در هتتتاب مبتتين ،انستتان

نميتواند در بينش مدرن اثری از آن یافتتب چترا هته

موجودی است هه از خا

آفریتده شتده 2و خداونتد

بينش مدرن هویتت ختود را بتر استاس نفتي و طترد

متعتتال ،بتتا دميتتدن روح ختتود در وجتتود او ،هرامتتت

تمامي مناب متعالي تعریف هترده استت .و بته ختاطر

ویژه ای به او بخشيده است 1.چنين هرامتي در وجتود

فقدان مناب و نگرش متعتالي بته انستان ،عتدم ارایته

انسان ،سبا ساز امر الهي به سجده فرشتگان در مقابل

دستورالعملهای اخالقي برای بشر به یکتي از اصتول

آدم نخستين بتوده و حتتي نافرمتاني ابلتيس بتا تمتام

اساسي ليبرالي م تبدیل شده استت .در هتر دورهای از

سوابق بندگي و من لت از امر خدا و سجده نکردن بتر

حياو بشر عوامل مختلفي مان صتيانت از حيتيتت و

انسان خاهي علت رانده شدن دایمي از درگاه الهتي و

هرامت انسان بودهاند و انسان شناسي اتميستي ليبترال

از مقام خود ،بيتان شتده استت 9.بتر ایتن استاس ،از

دموهراسي را باید به عنتوان متان صتيانت از هرامتت

مجموعه تعابير قرآني چنين استفاده ميشود هه انستان

انسان در عصر مدرن نام برد.

تخاهي به شيوه «احسن تقویم» آفریده شده 1و خالق به
خاطر نيکوترین آفریده ،خود را تحييّت هرده استت،

گفتار سوم :اسالم و کرامت انسان

1

و عالوه بر آن ،نستبت بته ستایر موجتوداو شتانيت

ابتدا باید اشاره هرد هه تا زماني هه مقصتد نهتایي

هرامت تکویني و اهتسابي بته انستان بخشتيده استت.

تعالي و ستعادو انستان در جهتان خلقتت مشتخص

زماني هه خداوند متعال در قرآن ،از گرامي داشت بني
0

6

نشده باشد و اینکه چه نتوع زنتدگي و حيتاتي بترای

آدم ،آفرینش تمام موجتوداو عتالم بترای انستان و

رشد و تکامل انسان شایسته استب ستایر ارزش هتای

مستخبر هتردن آنچته در آستمان و زمتين بترای وی،8

انساني همچون آزادی ،برابری ،حقوق بشر و زنتدگي

سخن به ميان مي آوردب در واقت بته هرامتت تکتویني

اصيل معنای محصل و منسجمي پيدا نميهنند.

انسان اشاره دارد .چنتين متاده نخستتيني در آفترینش

اسالم برخالف مسيحيت و یهودیت هه هویتشتان

 2حجر (« :10/)21وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإتنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ».

را از جهت اتبصال به شخص پيامبر تعریف متيهننتد،

 1حجر («:13/)21فَإتذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجتدینَ».

دیني متن محور است و تمامي روایتاو و ستنن نقتل

 9بقره (« :91 /)1وَ إتذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةت اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَتجَدُوا إتال إتبْلتيسَ تَبتى وَ
اسْتَکْبَرَ وَ هانَ مِنَ الْکافِرینَ».

شده باید به قرآن عرضه شده و حسا ميت ان انطبتاق

 1تين (« :1 / )31لَقَدْ خَلَقْنَا الْإتنْسانَ في تَحْسَنت تَقْویمٍ».

با محتوا و مدلول این هتاب االهي ارزشگذاری شتود.

 1مومنون (« :21 / )19ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَتةَ عَلَقَتة فَخَلَقْنَتا الْعَلَقَتةَ مُضْتغَة فَخَلَقْنَتا
الْمُضْغَةَ عِظاما فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْما ثُمَّ تَنْشَ ْناهُ خَلْقا آخَرَ فَتَبتارَ َ اللتهُ تَحْسَتنُ

لذا در گام اول برای فهم بينش اسالمي راج هرامتت

الْخالِقينَ».

انسان فحص و بحتي اجمالي در قرآن هریم ضتروری

 0اسرا (« :66 / )26وَ لَقَدْ هَرمْنتا بَنتي آدَمَ وَ حَمَلْنتاهُمْ فِتي الْبَترَ وَ الْبَحْترت وَ
رَزَقْناهُمْ مِنَ الطيجباوِ وَ فَضلْناهُمْ عَلى هَتيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيال».

است .صفت هرامت در قترآن بترای خداونتد ،انبيتا ،

 6بقره (« :13/)1هُوَ الذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِتي الْت َرْضت جَميعتا ثُتمَّ اسْتتَوى إتلَتى

فرشتگان مقرب ،قرآن و انسان ذهر شده و همگي بته

السَّما ِ فَسَوَّاهُن سَبْ َ سَماواوٍ وَ هُوَ بتکُلَ شَيْ ٍ عَليمٌ».

هرامت توصيف شدهاند.

 8لقمان (« :16 / )92تَ لَمْ تَرَوْا تَن اللهَ سَخرَ لَکُمْ ما فِتي السَّتماواوِ وَ متا فِتي
الْ َرْضت وَ تَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَ وَ باطِنَة وَ مِنَ الناست مَنْ یُجادِلُ فِي اللهِ بتغَيْرت
عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال هِتابٍ مُنيرٍ».

مقایسه تطبيقي هرامت انسان دربينش اسالمي و اندیشه ليبرالي م 63 /

انسان ،حکایت از استعداد بالقوه انسان در پيمتودن یتا

برگماردم» 1.به اعتقاد برخي از مفسترین ،همته آیتاو

واپسزدن هرامت اهتسابي و رسيدن به اعلي علييّن یتا

قرآن تفسير مقام خليفه الهي و تشتریح خصتایص آن

اسفل سافلين 2مرتبه موجوداو عالم است .آیاتي هه با

است  .در واقت  ،هتدف از ایتن آیتاو ،آن استت هته

تقواترین انسان ها را گرامي ترین آنها در ن د خداونتد

1

«انسان متکامل به همال نهایي بار یابد و به مقتام منيت

و یا در قالا استتنائاتي از خستران انستان ستخن بته

خالفت الهي نایل گردد» (جوادی آملي.)186 :2981 ،

ميان ميآوردب 9در واق بر آن بخش از هرامتت انستان

همچنين در ادامه هنگتامي هته از فرشتتگان خواستته

هه وجه اهتسابي دارد ،تاهيد ميهند.

ميشود بر آدم سجده هنند و ابليس از پذیرش دستتور

عالمه طباطبایي ذیل تفسير آیته  66ستوره مبارهته

سجده امتناع هردب از او پرسيده متيشتود« :ای ابلتيس

اسرا هه به صراحت و ت هيد هرامت ،عطيتهای االهتي

چه چي تو را منت هترد از اینکته بته چيت ی هته بتا

به تمام ابنا بشر ذهر شده چنين آورده است« :مقصود

دستهای خودم آنرا آفریتدم ستجده هنتيا» 1عالمته

از تکریم ،اختصاص دادن بته عنایتت و شترافت دادن

طباطبایي درباره چنين مينویسد« :این آیه معتقد است

به خصوصيتي است هه در دیگران نباشد و بتا همتين

هه این نحوه بيان خداوند برای ایتن بتوده استت هته

خصوصتتيت استتت هتته معنتتای «تکتریم» و «تفضتتيل»

شرافتي برای انسان ثابت شود و بفرماید هر چي را به

تفاوو پيدا ميهند ،تکریم معنایي استت نفستي و در

خاطر چي دیگتر آفریتدم ،ولتي آدم را بترای ختودم.

تکریم هاری به غير نيست ،بلکه تنهتا شتخص متورد

تعيبر یدی را هه به صورو تتنيه آورده شده نته مفترد

تکریم مورد نظر استت هته دارای شترافت و هرامتتي

هنایه از اهتمام تامّ خداونتد در خلقتت انستان استت.

بشود ،برخالف تفضيل هه منظور از آن این استت هته

همچنين ضمير در آیته «و نفختت فيته متن روحتي»

شخص مورد تفضيل از دیگتران برتتری متيیابتد در

اختصتتاص و توجتته ویتتژه بتته انستتان را متتيرستتاند»

حتتاليهتته بتتا دیگتتران در اصتتل عطيتته شتترهت دارد»

(طباطبایي .)918 :2900 ،ذیل چنين تکریمي از انسان

(طباطبایي.)102 :2900 ،

است هه ميتوان نتيجه گرفت هه هرامت نه تنهتا یتک

خداوند در قرآن هریم ،شانيت ،استعداد و جایگتاه

حق انساني ،بلکه باالتر یک تکليف است یعني نه تنها

واقعتتهای و حقيقتتي مقتتام انستتان را «خالفتتت الهتتي»

دیگران حق ندارند به هرامت او آسيا برسانند ،بلکته

معرفي مي هند و در ضمن آن ،فرشتگان را از جانشين

خود فرد ني حق گذشتن از هرامت ختویش را نتدارد

ختتود در زمتتين ختتاهي ،خبتتر متتيدهتتد« :آنگتتاه هتته

و نميتواند و نبایتد بته ذلتت و ختواری تتن بدهتد.

پروردگار تو به مالئکته فرمتود متن در زمتين خليفته

حماسه حسيني نمونه اعال و باشکوه چنين نگرش و
 1انعام( « :201/)0هُوَ الذی جَعَلَکُمْ خَالئِفَ الْ َرْضت وَ رَفَ َ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجاوٍ لِيَبْلُوَهُمْ في ما آتاهُمْ إتن رَبَّکَ سَری ُ الْعِقابت وَ إتنهُ لَغَفُورٌ رَحتيمٌ »ببقتره

 2تين (« :1 / )31ثُمَّ رَدَدْناهُ تَسْفَلَ سافِلينَ».
 1حجراو (« :29 / )13یا تَیُّهَا الناسُ إتنا خَلَقْناهُمْ مِنْ ذَهَرٍ وَ تُنْتتى وَ جَعَلْنتاهُمْ
شُعُوبا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إتن تَهْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ تَتْقاهُمْ إتن اللهَ عَليمٌ خَبيرٌ».
 9عصتتر (1 /)269و« :9إتن الْإتنْستتانَ لَفتتي خُسْ ترٍ »«إتال التتذینَ آمَنُتتوا وَ عَمِلُتتوا
الصَّالِحاوِ وَ تَواصَوْا بتالْحَقَ وَ تَواصَوْا بتالصَّبْرت».

( « :96/)1وَ إتذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةت إتنَي جاعِلٌ فِي الْ َرْضت خَليفَة قالُوا تَ تَجْعَتلُ
فيها مَنْ یُفْسِدُ فيها وَ یَسْفِکُ الدجما َ وَ نَحْنُ نُسَبجحُ بتحَمْدِ َ وَ نُقَتدجسُ لَتکَ قتالَ
إتنَي تَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُونَ».
 1ص (« :61/)98قالَ یا إتبْليسُ ما مَنَعَکَ تَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بتيَدَیَّ تَسْتَکْبَرْوَ
تَمْ هُنْتَ مِنَ الْعالينَ»
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تربيتي است.

بنيان نهاده استت .زمامتدار حکومتت علتوی ،مبنتای

چنين نگرش قرآني بته هرامتت انستاني در ستنت

تقسيم بيت المال را برابری انسان قرار داده و مرزهای

ائمه اطهار عليهمالسالم هتم مشتاهده متيشتود .نهتج

«تقوای» و «برابری» بندگان خدا را تبيين نموده استت.

البالغه حضرو امير(ع) مملو از آمتوزههتای هریمانته

به زعم ایشان ،هي فضلي در تقسيم بيتتالمتال ميتان

است هه به برخي از مصادیق آن اشاره ميشتود .امتام

بندگان خدا موجود نيست و خداونتد متعتال ،پتاداش

علي (ع) در نامه ای خطاب بته متاموران جمت آوری

متقين را در دنيا قرار نداده ،بلکه برترین پتاداشهتا را

زهاو ،پس از سفارشهتایي مبنتي بتر عتدم رعتا و

برای آنها در ن د خود و آن هم در آخترو قترار داده

وحشتتت در ميتتان مستتلمانان و ني ت عتتدم تجتتاوز از

است 2.چنين نگرشي ،سبا شد تا حضرو در مقابتل

محدوده مالکيت اراضي آنها ضمن تاهيد بتر آرامتش،

اعتراض سهل بن حنيف نسبت به برابتری در تقستيم

وقار و مهربانيب چنين ميفرماید« :سپس ميگویي ،ای

بيتالمال مبني بتر اینکته چترا بته وی و بنتدهای هته

بندگان خدا ،مرا ولي خدا و جانشين او به سوی شتما

دیروز ،سهل او را آزاد هرده ،هر هدام سته دینتار داده

فرستاده ،تا حقب خدا را هه در اموال شماست تحویتل

استب چنين سخن به ميان آورد« :هي یک از شما بتر

گيرم ،آیا در اموال شما حقبي است هته بته نماینتده او

دیگری فضل و برتری ندارید».

1

بپردازدا» .چنين شان و من لتي در نگاه والي نسبت به

امام علي (ع) در رفتار سياسي و روابط و مناسباو

مردم ،آن هم در حقبي هه خداوند در متال بنتدگانش،

حکومتي ،چنان بر حف حرمت و هرامتت انستانهتا

امانت نهاده است ،حقيقتا از چته نگرشتي نستبت بته

تاهيد داشتند هه به هي وجه اجازه نميدادندب رفتار و

انسان حکایت داردا حضترو در ادامته همتين نامته،

مناسباتي خالف هرامتت انستانهتا ظهتور یابتد و در

چنين مي فرماید« :اگر هستي گفتت :نته ،دیگتر بته او

صورو واق شدن چنتين چيت ی ،بالفاصتله درصتدد

مراجعه نکن ،و اگر هسي پاستخ داد :آری ،همتراهش

اصالح بر مي آمدند (دلشتاد تهرانتي .)211 :2981 ،در

برو ،بدون آنکه او را بترساني ،یا تهدید هني ،یا به هار

ادامه برای تشریح و تبيين این مس له به سته نمونته از

مشکلي وادار سازی ،هتر چته از طتال و نقتره بته تتو

مصادیق عملي در سيره سياسي ایشان اشاره ميشود:

رساند بردار ،و اگر دارای گوسفند یا شتر بتود ،بتدون

یک .ماجرای پيرمترد مستيحي :امتام علتي (ع) در

اجازهاش داخل مشتو ،هته اهتتر امتوال از آن اوستت.

راه ،پيرمردی از هار افتاده را دید هته دستت نيتاز بته

آنگاه هه داختل شتدی ماننتد اشتخاص ستلطهگتر ،و

سوی مردم دراز هرده است .به اصحاب فرمود« :چترا

سخت گير رفتار نکن ،حيتواني را رَم متده و هراستان
مکن و دامدار را مرنجان( »...نهج البالغه ،نامه .)11
با اهتمام در فراز پيشين نقل شده ،چنين متيتتوان
اذعان نمود هته چنتين نگرشتي در جمت آوری منتاب

 2شرح نهج البالغه ،6 ،ص « :96المال مال اهلل یقسم بينکم بالسویة ال فضل
فيه ألحد على تحد و للمتقين عند اهلل غدا تحسن الج ا و تفضل التتواب لتم
یجعل اهلل الدنيا للمتقين تجرا و ال ثوابا و ما عند اهلل خير لألبرار و إذا هان غدا
إن شا اهلل فاغدوا علينا فإن عندنا ماال نقسمه فيکم و ال یتتخلفن تحتد متنکم

مالي ،نه تنها هرامت انساني را ار نهاده ،بلکته فراتتر

عربي و ال عجم».

از آن با اعتمادسازی و اعتبارسازی مضتاعف در نگتاه

 1شرح نهج البالغه ،6 ،ص « :98فقال سهل بن حنيف یا تمير المامنين هتذا

مردم و حکمران ،مبنای حکمراني شایسته و بایسته را

غالمي باألمس و قد تعتقته اليوم فقال نعطيه هما نعطيتک فت عطى هتل واحتد
منهما ثالثة دنانير و لم یفضل تحدا على تحد».
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اینگونه استا» گفتند« :مسيحي است» .امام علتي (ع)

مصتتادیق ،بتته اندیشتتههتتای ژرف و انستتان دوستتت ت

بر آشفته و فرمود« :تا وقتي جوان بود و تتوان داشتت

زمامتتدار حکومتتت علتتي (ع) اذعتتان هتترده و شتتکوه،

از او بهره بردید و اهنون هه پير و نتاتوان شتده استت

زیبایي و خيرخواهي را در آن به زیبتاترین معنتا در

رهایش هردهایدا! از بيت المال تامينش هنيد».

2

مي هند .امری هه ریشه در نگاه هریمانه به انسان دارد.

دو .ماجرای زن غير مسلمان :به امام علي(ع) خبتر

اهميت اهتمام به هرامت انساني در نگاه امام علي (ع)

داده شد هه گروهای غتارتگر تمعاویته بته شتهر انبتار

در مقایستته بتتا تمتتدن غتترب ،از یتتک ستتو در فاصتتله

حمله هردند و گردنبند ،دستبند و گوشواره و خلختال
از گردن و دست و پای آن زن به در هردند .در حتالي
هه آن زن ج زاری و ترحم هاری نکرده و مهاجمتان
پيروزمندانه بدون آنکته قطتره ای از خونشتان ریختته
شود بازگشتتند .علتي (ع) در خطبته ای پتس از ایتن
حادثه چنين ميفرماید« :اگر مرد مسلماني از غتم ایتن
رسوایي از اندوه بميرد ،چه جای مالمت است ،هه در
دیده من شایسته چنين هرامت است».

1

سه .رفتار با قاتل خویش :چون علي (ع) به دست
قاتل خود ،ابتن ملجتم مترادی ،ضتربت ختورد و بته
شهادو رسيدب درباره قاتل خود چنين ستفارش هترد:
«همانا هه او اسيری در دست شماستت ،پتس از نظتر
جا و مکان و اقامت گرامتي اش بداریتد و بته ختوبي
مهمان نوازی هنيدب پس اگر زنده ماندم خود متيدانتم
هه او را مجازاو هتنم یتا عفتو نمتایم و اگتر از ایتن
ضربت مُردم ،او را بدین جرم مجتازاو نمایيتد ،ولتي
«از اندازه در نگذریتد ،زیترا خداونتد تجاوزهتاران را
دوست نميدارد»( 9تنها یک ضربت ب نيد)»

1

هر انستان آزاد اندیشتي تنهتا بتا اهتمتام بته ایتن
« 2استعملتموه حتي اذا هبر و عج منعتموه ».....وسائلالشيعة،
تهذیااألحکام،

 ،21ص 00ب

 ،0ص.131

 1نه البالغه ،نامه  « . 16ان امرا مسلما ماو من بعد هتذا استفا متا هتان بته
ملوما »....الکافي ، 1 ،ص1ب بحاراألنوار

 ، 91ص .01

 9بقره(.236 :)1
 1انه اسير ،فاحسنو ن له و اهرمو متواه  ،فان بقيت قتلت او عفوو ،و ان متت
فاتت و ال تعتدوا ان اهلل الیحا المعتدین انساب االشراف ، 1 ،ص .161

تتتاریخي ه ارستتاالنه آن و از ستتوی دیگتتر ،در ابعتتاد
عملي و تجربه تاریخي آن استت .مباحتث مطترح در
حقوق بشر ،رعایت حقتوق استرا و رفت بردگتي در
تمدن غرب مربوط به قرن گذشته است.
نتيجه اینکه حجم استفاده از مفهوم هرامت انستان
و اصرار آن در قرآن و سنت ب رگتان دیتن استالم بته
حدّی است هه هرامت را متيتتوان بته یتک قاعتده و
اصل در خداشناستي ،جهتان بينتي و انستان شناستي
دانست ،لذا انسان و جهان را باید بتا بينشتي هریمانته
شناخت و معرفي هرد .در مورد منش هرامت انسان در
اسالم تحليلهای گوناگوني ارایه شتده استتب برختي
متفکران بهره مندی بشر از عقالنيت را دليتل هرامتت
مندی انسان دانستهاند (طباطبتایي)109-101 :2900 ،
و برخي برخورداری از فطرو االهتي و دميتده شتدن
نفخه االهي در وجود انسان ذهتر هتردهانتد (جتوادی
آملي .)01:2906 ،گروهي هم معتقدند هه راز هرامتت
مندی انسان آزادی و اختيار ویژهای ست هه خداونتد
برای بشر قائل شده است .علي رغم تنوع دیتدگاههتا،
این ایده مشتر

وجود دارد هه منشت هرامتت انستان

لطف خداوند است و در پرتو بينشي االهي استت هته
صحبت از هرامت معنا و واقعيت ميیابد.
خلقت الهي انسان ،سرشت ذاتي و فطری مشترهي
برای بشریت ایجاد هرده است .این اشترا  ،به جهاني
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بودن برخي حقوق منتهي شده است و شواهد زیتادى

در تبيين بيشتر ایده هرامت اهتسابي ميتوان گفتت

هم در مناب اسالمى ،سيره اوليای دین و تاریخ صتدر

هه انسان بترخالف تمتام موجتوداو دیگتر وضتعيت

اسالم پيدا نمود .به عنوان نمونته ،در عهدنامته مالتک

ثابت و ایستایي در عالم ندارد .فترق انستان بتا تمتام

اشتر حضرو تذهر مي دهند هه مردم دو دستهانتد :یتا

سطوح آفرینش – اعمّ از جماداو ،نباتتاو ،حيوانتاو

برادران دیني تو هستند یا مشابه با تتو در خلقتت هته

و مالئک -این استت هته عتالوه بتر تحتول و تغييتر

نشان دهنده حساسيت ایشان بر محفوظ نگتاه داشتتن

جسماني از دوران هودهي تا پيتری ،حرهتتي نفستاني

هرامت های تمام انسانها در امر مدیریت و حکومتت

هم دارد و روح انسان ميتواند بين فضائل و رذائل در

است .ضرورو رعایت بى طرفى در قضاوو و توزی

هروله باشتد .لتذا در متورد تفتاوو انستان بتا ستایر

اموال عمومى و گشوده بتودن مستاوى فرصتتهتا و

موجوداو گفتهاند هه بقيته ،هویتشتان بتر وجودشتان

موقعيتها بتراى همته اعضتای جامعته و اجتنتاب از

مقدم است ،ولي در مورد انسان ،وجودش بر هتویتش

تبعيض در برخورد با حقوق انسانهتا از توصتيههتای

مقدم است چرا هه انسان ميتواند اهل تهتذیا نفتس

مکرر پيشوایان دیني بوده است .در قرآن چند صتفت

باشد یا اهل رها هتردن نفتس بته حتال ختود .انستان

انگشت شمار برای پيامبر ذهر شده هه شاید برجستته

ميتواند با تربيت نفس عمتال جتان ختود را نيرومنتد

ترین آنها رحمتللعالمين باشد .رحمت پيغمبر ماننتد

هند 1.چنين انساني در حال صتعود در متدار همتال

آفتاب تابان شامل همه موجوداو مي شود و به گتروه

انساني ،بلوغ معنوی و رشد بتاطني استت و فضتيلت

ویژهای اختصاص ندارد.

دارد بر انستاني هته اهتمتام دائمتياش رفت شتهواو

با توجه به برخي سااالو و شبهها نکتتهای دیگتر

غری ی استت .انستان متيتوانتد بتا حفت و تقویتت

هم راج هرامت وجود داردب هرامت امری ذو مراتتا

سرمایه هرامت االهي از حصار عالم ماده فراتر رفتته و

و سيال استت ،چترا هته انستان موجتودی استت ذو

حقایق ورا عالم مادی را ني در هند .رهایي از بدن

مراتتتا .در قتترآن بتتاالترین تمجيتتدها و تنتتدترین

خاهي و اميتال جستماني را بته زنجيتر اراده عقالنتي

سرزنشها راج انستان استت (مطهتری.)21 :2969 ،

محدود هردن من لت و حياو بسيار بيشتری به انستان

سطح و سطوح متعالي و شریف هرامتت ،تنهتا بترای

ميدهد و در حقيقت انستان را ،انستان تتر متيهنتد.

9

انسانهایي قابل اهتساب است هه بتا تستليم شتدن در

انسان با سلو

معنوی هریمتر ،شریفتر و ب رگوارتر

برابر امر خداوند ،ت هيه قلا از آلودگيهای نفساني و

ميشود .پل مستقيمي بين تقوا و هرامت در قترآن زده

پرهي از دلبستگي به زینتهای دنيتا بته ب رگتواری و

شده است و همانطور هه تقوا امری است اهتسابي نيل

هرامت اخالقي و در یک هلمه هستا تقتوای االهتي
بتتدان دستتت یابنتتد« .إتن تَهْترَمَکُمْ عِنتدَ اللتهِ تَتْقَتتاهُمْ»
(جوادی آملي 18 :2906 ،و.)01

2

 1یکي از دالیل روزه ماه مبار

رمضان تقویت تقتوا و خویشتتن داری ذهتر

شده ،فرد مامن با تضعيف قدرو اميال و خواهشهای تن بر قوو و قتدرو
قوای روحانياش مياف اید.
 9برای مطالعه بيشتر رجوع شود به هتاب خویشتن پنهان اثر اصغر طتاهر زاده

 2حجراو.29 ،

جلسه پنجم ،انسان بدون بدن ،زندهتر است.
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به مدار باالی هرامت هم امری است اهتسابي .از آن

و استتماری است .لذا رعایت حرمت همته انستانهتا

طرف هم صحيح است یعني انستاني – یتا قاصتر یتا

قاعدهای عمومي است (حقيقتپور.)82 :2931 ،

مقصر -ممکن استت بته ختاطر دارا بتودن اعتقتاداو

در پایان مهم ترین تفاووهتا و تضتادهای مبنتایي

سبک و سخيف و یتا دستت زدن بته پتارهای اعمتال

جهتتان بينتتي دینتتي و ليبرالتتي راجت هرامتتت انستتاني

ناپسند بهره خود را از هرامتت هتم و انتد هنتد .در

عبارو هستند از:

اسالم بين مسلمانان و غيتر آنهتا – اعتمّ از مشتر و

 -در منطق اسالمي دميده شتدن نفحته االهتي در

اهل هتاب -تفاووهایي وجتود دارد و شت ن و مرتبته

انسان ،برختورداری از استتعداد معنتوی و سرنوشتت

معنوی یکساني برای آنها تعریف نشده و دیتن استالم

اخروی سبا من لت ،هرامت و بتي ماننتدی در ميتان

و پيروان واقعي آن برترین معرفي شتدهانتد 2.البتته در
قرآن فقط مامنين مخاطا نيستند و آیاو متعددی بتا
عبارو «یا ایها الناس »...و «بني آدم» و حتي «یتا اهتل
الکتاب» تمام انسانها را مخاطتا پيتام معنتوی ختود
قرار داده هه با توجه به سيره اوليا دین ميتوان نتيجه
گرفت هه گرچه اندوخته هرامت افراد متفتاوو استت
ولي حداقلي از هرامت هه در ادبيتاو دینتي از آن بته
حرمت تعبير شده برای همگان مفروض است و برای
احسان و عدالت فرقي بين انسانها وجود ندارد 1.چرا

مخلوقاو برای انسان شده است.در حاليهه ،ليبراليت م
مبنای هرامت را حق همه انسانها برای بهره منتدی از
استعدادها و خودشکوفایي در زندگي دنيوی ميداند.
 در اسالم هرامت انستان جت از طریتق ستلواخالقي رشد و تعالي نمتيیابتد و مستتقر نمتيشتود.
هرامت مقولهای یکبار و برای هميشه نيست ،بلکته بتا
انضباط معنوی انستان از هرامتت بيشتتری بهتره منتد
ميشود .اهميت امر اخالقي در اسالم بهگونهای استت
هه حضرو رسول (ص) ،فلسفه بعتت خود را تکميل
مکارم اخالقي قلمداد ميهند 9.در حالي هه ليبترالهتا

هه عقال در یتک جامعته انستاني در بتين متردم بایتد

عدم ارایه دستورالعمل اخالقي برای انسان را به عنوان

روابط عادی و عقالیي برقرار باشد و از مصادیق مهتم

نقطه قوو خود بينش خود ميدانند.

رابطه عقالني دوری از اهانت و رفتارهای تحقير آميت

 جوهره اخالق اسالمي "تقترب بته خداونتد" و"عمل صتالح" استت .در حتاليهته جتوهره اساستي

 2به عنوان نمونه آیاو زیر شاهدی بر این مدعاست:
بقره( : 112/)1وَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرتهاوِ حَتى یُاْمِن وَ لَ َمَةٌ مُاْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرتهَةٍ
وَ لَوْ تَعْجَبَتْکُمْ وَ ال تُنْکِحُوا الْمُشْرتهينَ حَتتى یُاْمِنُتوا وَ لَعَبْتدٌ مُتاْمِنٌ خَيْترٌ مِتنْ
مُشْرت ٍ وَ لَوْ تَعْجَبَکُمْ تُولئِکَ یَدْعُونَ إتلَى النارت وَ اللهُ یَدْعُوا إتلَى الْجَنةت وَ الْمَغْفِرَ ت
بتإتذْنِهِ وَ یُبَيجنُ آیاتِهِ لِلناست لَعَلهُمْ یَتَذَهرُونَ ()112
آل عمران( :226/)9هُنْتُمْ خَيْرَ تُمَّةٍ تُخْرتجَتْ لِلناست تَ ْمُرُونَ بتالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَتوْنَ
عَنت الْمُنْکَرت وَ تُاْمِنُونَ بتاللهِ وَ لَوْ آمَنَ تَهْلُ الْکِتابت لَکانَ خَيْرا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُاْمِنُونَ
وَ تَهْتَرُهُمُ الْفاسِقُونَ

اخالق ليبرالي مفهوم "حقب" (خصوصا خودمختاری و
حقب انتخاب) و ني مفهوم "فرد" است.
 -مطابق فرهن

دیني ،پرداختن به اموری همچون

ستترگرميهتتای لهوولعتتا ،استتراف ،اتتتراف ،تکتتاثر و
لذوگرایي ختالف شت ن و هرامتت معنتوی انستان و

آل عمران ( :293/)9وَ ال تَهتنُوا وَ ال تَحْ َنُوا وَ تَنْتُمُ الْ َعْلَوْنَ إتنْ هُنْتُمْ مُاْمِنينَ

باعث تحقيتر من لتت و هرامتت انستانهتا در جامعته

 1ممتحنه(8 /)06و  : 3ال یَنْهاهُمُ اللهُ عَنت الذینَ لَمْ یُقتاتِلُوهُمْ فِتي التدجینت وَ لَتمْ

مي شود .خداوند متعال از اوصاف مومنان ،اجتنتاب از

یُخْرتجُوهُمْ مِنْ دِیارتهُمْ تَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إتلَيْهتمْ إتن اللهَ یُحِاُّ الْمُقْسِطينَ ()8
ن دِیتا تر ُه ْم َو
خ َرجُتو ُه ْم مِت ْ
ن َو َت ْ
ن قتا َتلُو ُه ْم فِتي التدجی ت
ن التذی َ
إتنما یَنْهاهُمُ الل ُه َع ت
ظاهَرُوا عَلى إتخْراجتکُمْ تَنْ تَوَلوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلهُمْ فَ ُولئِکَ هُمُ الظالِمُونَ ()3

 9إتنَبمَا بُعِتْتُ لِ ُتَمِبمَ مَکَارتمَ الْ َخْلَاقت.
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امور لغو ميدانتد 2.در حتالي هته ليبراليت م بته ختاطر

انسانها بشود 9.در حاليهه ،مال

فقدان تئوری اخالقي درباره انستان چنتين امتوری را

ليبرالي ،رعایتت حقتوق شتهروندان و اجترای قتانون

ذیل سبک زندگي متفاوو و متنوع توجيه ميهند.

است .جامعه مطلوب ليبرالي جامعهای است هه در آن

 بر اساس بينش دیني ،انسان باهرامتت دائمتا بتهبيرون از خود و مسئوليتپتذیری در برابتر دیگتران-

داوری یک دولتت

"حقوق متقابتل شتهروندی و قتوانين" متورد احتترام
باشد (دولت قانون گرا).

اعمّ از محيط زیست ،سایر افراد و جامعه -نظتر دارد.

 -در منطق اسالمي فراهم ساختن رشد انستان بته

فتترد از نگتتاه استتالمي در مقابتتل دیگتتری و در مستتير

عنوان موجودی معنوی مستل م جدی گرفتن غایاو و

رقابت و مسابقه بر سر مناف و امکانتاو متادی قترار

ارزشهای برتر اخالقتي در ستپهر عمتومي از طترف

نداردب بلکه در یک چارچوب جهان بيني استالمي بتا

حکومت ،حف شت ن و جایگتاه تربيتتي حکومتت و

دیگر انسانها و موجوداو پيونتد متي خورد.خداونتد

ارایه الگوهای معنوی و اخالقي مطلوب است .نگرش

متعال در قرآن هریم ،هشته شتدن یتک انستان بتدون

انسان مدارانه در منظومه تربيتي امتام علتي (ع) ماننتد

فساد و قصاص را معادل هشته شتدن همته انستانهتا

نوصيههای ایشان به مالک اشتر درباره نحوه رفتتار بتا

ميداند و بالعکس ،زنده هردن یتک انستان را معتادل

مردم ،بيانگر ارزش هرامت انساني در آفرینش هائنتاو

زنده هردن تمام انسانها ميداند.1

است 1.در حاليهه ،در منطق ليبرالي بهترین ستازوهار

 -در منطق استالمي عتالوه بتر ضترورو اجترای

رشتتد استتتعدادهای شتتهروندان ،تتتدوین مناستتباو

قانون و استيفای حقوق شهروندان ،شرط اساسي برای

اجتماعي بر اساس اعالميه حقتوق بشتر و ذیتل یتک

تحقتتق جامعتته مطلتتوب روا اختتالق ب رگوارانتته و

دولت هوچکِ بي طرف ميسّر است.

هریمانه بين مردم و حکومت و بين خود متردم استت
(دولت هریمه) .در تمام گروههای انستاني از ختانواده

جمع بندی

گرفته تا حکومت تا وقتي طترفين نتواننتد ختود را از

همانگونه هه در جهان بينيهای سنتي بترای امتور

مناسباو حقوقي باال هشيده و در یک فضای اخالقتي

ماورا ماده همچون خدا ،خدایان ،فرشتتگان وقبتل و

با یکدیگر تعامل داشتته باشتند زنتدگي اجتمتاعي بتا
چالشهای بالقوه و بالفعل درگير است .بستنده هتردن

 9در این زمينه ميتوان به حساسيت عجيا قرآن بر مقوله انفاق اشتاره هترد.
گرچه برای انفاق مانند خمس و زهاو فرمتول مشخصتي ارایته نشتده ،ولتي

به رعایت قتانونهتای خشتک و رستمي بترای رشتد

روحيه اجتناب از انفاق باعث ستلا رحمتت خداونتد و تعجيتل در عتذاب

شخصيت انسان هفایت نميهند هه حتي ميتوانتد در

معرفي شده است .به عنوان نمونه ماجرای قارون هه از مال حالل خود حاضر

مواردی منجر به نقتض اختالق و بته تبت آن حقتوق

به انفاق به فقرا نبود و یا سه برادری هته زمتان برداشتت محصتول را هنگتام
غيبت نيازمندان فقرا هردند و با زمين سوخته مواجته شتدند و برختي متوارد
قرآني نشان مي دهتد هته از نظتر استالم برختورداری از حقتوق و امکانتاو
اجتماعي به قيمت غفلت صرف از آالم و رنجهای سایرین – و نه حتي سلا
و تضيي حقوق دیگتران -متردود و باعتث دور افتتادن از رحمتت خداونتد
مي شود .نتيجه اینکه حرهت در مسير همال انستان و جامعته انستاني مستتل م

 2مومنون :9/وَالذِینَ هُمْ عَنت اللغْوت مُعْرتضُونَ.

داشتن افقي فراتر از رعایت حقوق و قوانين متعارف است.

 1مائده : 91/مَن قَتَلَ نَفْسًا بتغَيْرت نَفْسٍ تَوْ فَسَادٍ فِتي األَرْضت فَکَ َنمَتا قَتَتلَ النتاسَ

 « 1و ال تکتتونن علتتيهم ستتبعا ضتتاریا تغتتتنم اهلهتتم ،فتتانهم صتتتنفان».

جَمِيعًا وَمَنْ تَحْيَاهَا فَکَ َنمَا تَحْيَا الناسَ جَمِيعًا.

مستدر الوسائل،

 ،29ص 206ب بحاراألنوار ،99 ،ص .133
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بعتتد زنتتدگي دنيتتوی مرتتتا افستتانههتتا متتيگفتنتتد و

داده شتتده باشتتد ،بلکتته انستتان متتيتوانتتد بتتا عمتتل

ميبافتندب در عصر مدرن افسانههتای زیتادی پيرامتون

مختارخود بر این سرمایه اضافه هرده و یا اینکته آنترا

انسان نقل شتد:اینکه همته چيت بته ميتل و خواستت

هدر دهد .تنها مکتبي هه بتوانتد جهتان خلقتت را بتر

انسان ارزشمند یا بي ارزش ميشود ،اینکه عقتل بشتر

مدار و قاعده هرامت توجيه و تفسير هند ميتواند حقب

مستقل از عوامل فرا فردی همچتون ستنت ،تتاریخ و

این سرمایه را ادا هرده و ني مسير قابل اعتمادی برای

وحي ميتواند جوابهایي با هفایت برای مهيا ترین

هسا مراحل متعالي هرامت ارایه هند .چرا هه انستان

و پرمخاطهترین سااالو وجودی انسان بيابتد ،انستان

روحي ست در قالا ماده و هرامت و حيتيتت انستان

مالک بدن خویش استت ،بشتر فعلتي در یتک مستير

مقام روح و فطرو انسان است نه صتفت جستم وی.

ثابت خطي علي الدوام در حال پيشرفت استت و . ...

روح انسان هم از ناحيه اتصال به خداونتد (و نفختت

بخشي از این افسانهها در تفکر ليبرالي مشتاهده شتد.

فيه من روحي) به چنين جایگاه رفيعتي دستت یافتته

نگاه وهم آلود ،تک بعدی ،ستطحي ،دنيتوی صترف،

است (یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربّي).

فردگرایانه و ساده انگارانه انستان ليبرالتي را بته یتک

مکاتبي هه مستقل از بيتنش وحيتاني خواستتهانتد

موجود افسانهای غير واقعتي در تتاریخ تبتدیل هترده

مبنای وثيقي برای دفاع از حيتيت و هرامت ذاتي بشتر

استتت 2.لتتذا ليبراليتت م ختتود بتته تهدیتتدی بتترای

ارایه هنند به خاطر ناتواني در فهتم سرشتت هریمانته

خودمختاری فردی تبدیل شده است و حتتي االمکتان

نظام آفرینش و رابطه هرامت محتور انستان بتا ستایر

از مقابله جدی با عوامل متاثبر بتر زوال خودمختتاری

موجوداو و منب وجتود در نهایتت بته متانعي بترای

ناتوان است .فرد گرایي ليبرالي بته ختاطر دستت هتم

صيانت از هرامت انسان تبتدیل شتدند .در ایتن ميتان

گرفتن نقش و وزن هاراهتر اخالقي فرد و بي تفتاوتي

انسان گرایي مدرن و به تبت آن ليبراليت م معاصتر بته

راجتت الگتتوی اخالقتتي افتتراد و عوامتتل سياستتي و

خاطر گرفتار شتدن در ماتریاليستمي آشتکار و نهتان

اجتماعي عمال به بينشي غير اخالقي و ضدّ اجتمتاعي

عمال با انکار سرشت معنوی انسان و جهان به تالشي

تبدیل شده است.

نافرجام و بي حاصل برای حفاظت از ش ن و حيتيتت

هرامت هم سرمایه انسان برای رشتد استت و هتم

انسان دست زده است .بدون تفسير معنوی از انسان و

گمشده معنوی وی .هرامت هم قابليت وجودی انسان

جهان محتال استت هته بتتوان انستانهتا را در مستير

است و هم مقصد و غایت وی .هم مطابق آیته قترآن

هرامت و همال نگه داشت.

تا هرمنا بر سر تمام فرزندان آدم گذاشته شده و هتم

معضل اصلي انستان شناستي ليبرالتي – و اساستا

مراتا باالی هرامت به متقين اختصتاص یافتته استت

اندیشه مدرن -این است هه تلقتي بستيار نادرستتي از

(إنب اهرمکم عنتداهلل اتقتئکم) .هرامتت همچتون متاده

رابطه خداوند و جهان و مخصوصا انسان دارد .نظریته

في یکي ثابتي نيست هه یکجا و برای هميشه بته بشتر

مستقل انگاری انسان و جهان از خداوند عمتال نشتان
دهنده در عميقا نادرستي است هه در بيتنش متدرن

 2در این زمينه شاید طرح و تکرار افسانه رابينسون هروزوئه برای توضتيح و
تبيين فرد گرایي و نظریه قرار داد اجتماعي در متون اندیشتمندان ليبترال بتي
داللت نباشد.

جا خوش هرده است .قبول داشتتن خداونتد فقتط در
حدّ یتک ختالق نخستتين و نادیتده گترفتن ربوبيتت
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تکویني و فاعليتت پيوستته حضترو حتق در عرصته

برخورد با موافقين و خاصّه مخالفين مشي هریمانته و

وجود نقص باعث شده هه برای هرامت انسان منبعتي

ب رگوارانه داشتهاند به گونهای هته متيتتوان قاطعانته

مستتتقل از خداونتتد تتتدار ببيننتتد .در حتتاليهتته در

اظهار داشت هه مشي و سيره آنها هرامت بتوده استت

اندیشه اسالمي مفهوم ربوبيت جایگتاه بستيار بلنتدی

(عادتکم االحسان و سجيتکم الکرم).

دارد و بتتدین معناستتت هتته اهلل صتتاحا اختيتتار و

در پایان باید گفت هه در برخي ادعيه نظير دعتای

خداوندگار جهان هم است .متروری ستاده بتر ادعيته

ندبه تعبير دولت هرامت آمده است و دولتت جهتاني

فراوان دیني نشان ميدهد هه صفاو متعددی همچون

حضرو حجت (ع) نيت بتا وصتف هرامتت تعریتف

رزاق ،حاف  ،ستبار ،خير المسئولين ،خيتر المتتوهلين،

شده 2و به نظر ميرسد رسالت ایشان فراتتر از تحقتق

سمي  ،بصير ،غفبار و ...همگي جلوه ربوبيت حضترو

یک جامعه عادالنه ،ایجتاد جامعتهای هریمانته استت.

حق هست.پيوند خداوند و مخلوقاو از جنس دو امر

البته عدالت مقدمه واجا تحقق چنين جامعهای است

مستقل نيست ،بلکه در تمتيلتي رایتج رابطته ستایه و

و هرامت ارتباط مستقيمي با آن دارد و بستتر حفت و

انسان و یا نور و خورشيد است .همه وجتود نتور یتا

رشد آن وجود نظاماو عادالنه است .در جامعهای هته

سایه وابستته استت بته انستان و خورشتيد و تصتور

رو به سمت عدالت دارد اندوختته هرامتت بشتر هتم

استقالل از منب بته معنتای نتابود شتدن ستایه و نتور

ف وني ميیابد از این رو همکاری و تعاون بر سر ایتن

است .حتي باالتر از این هم ميتتوان گفتتب حتدیث

امر متعالي و ناموس خلقت وظيفه همه انستانهاستت

قدسي معروف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» نشتان

به حکم انسانيت شان و به اقتضای حيتيت ابنای بشر،

دهنده نگاه اسالم راج پيوند و رابطه عميق انستان و

و از انحصار گروه و طبقهای خاص خار استب چرا

خداوند است و متيتتوان نتيجته گرفتت هته هرامتت

هه ،هلکلم راع و هلکم مسئول عن رعيه.

انسان در نگرش اسالمي او و رفعتي بي بتدیل پيتدا
مي هند.
مقوله هرامتت انستان از حتوزه فتردی تتا قلمترو
اجتماعي سياسي را شامل ميشود و حف آن نيازمنتد
فعاليتهای جمعي – و نه فتردی – استت و تعهتدی

منابع
 -2قرآن هریم
 -1نهج البالغه ،گردآوری سيد رضي ،ترجمه محمتد
دشتي ،قم :سيره.

متقابل و فراگير را ميطلبتد .در حتوزه سياستت هتم

 -9ابتتتن ابتتتى الحدیتتتد معت لتتتى .)2161( .شتتترح

ميتوان چنين نتيجه گيری هرد هه بترخالف سياستت

نهتتجالبالغتتة 16 ،جلتتد در  26مجلتتد ،انتشتتاراو

ليبرالي هرامت تنها یتک حتق نيستت هته بایتد از آن

هتابخانه آیت اهلل مرعشى قم.

صيانت هرد ،بلکه باالتر ،مسئوليت و امتانتي استت –

 -1البالذری،احمتتد بتتن یحيتتي .)2931( .انستتاب

آنهم از ناحيه خداوند و نه برآمده از اميال و حاجتاو

االشراف ،حققته و علتق عليته التيخ محمتد بتاقر

سرگردان و ضابطه ناپذیر مردمان -هته بایتد و حتمتا
تمام و همال به صاحبانش بازگردانده شود .مروری بر
زندگي ب رگتان دیتن نشتان متيدهتد هته چقتدر در

 - 2و همچنين «اللهم انا نرغا اليک في دوله الکریمه تع بها االسالم و اهلته
و تذل بها النفاق و اهله و»...
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المحمتتودی ،بيروو/لبنتتان  :موسستته االعلمتتي
للمطبوعاو.
 -5براتعلتتي پتتور ،مهتتدی .)2981( .شتتهروندی و
سياست نو فضيلتگترا .تهران:ماسسته مطالعتاو
ملي.

 -21شيخ حرعاملى .)2163( .وسایل الشيعة 13 ،جلد،
قم  :ماسسه آل البيت عليهمالسالم .
 -20شتتيخ طوستتى .)2901( .التهتتذیا 26 ،جلتتد ،دار
الکتا اإلسالميه تهران.
 -26طتتاهر زاده ،اصتتغر.)2932( .خویشتتتن پنهتتان،

 -0ثقةاالسالم هلينى .)2901( .الکافي 8 ،جلد ،تهران
 :دارالکتا اإلسالمية .

اصفهان :لا المي ان.
 -28طباطبایي ،محمتد حستين .)2900( .الميت ان فتي
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