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با بررسی انواع کرامت تاتی و اکتسابی و مولفه های هر کدام، از آنها می توان به مثابه یکی از  :گیرینتیجه

 مهم ترین مبانی هستی شناختی حقوق انسان یاد نمود.

 حقوق، انسان، کرامت، حکمت متعالیه :کلمات کلیدی

 

 طرح مساله

گاه اسالمی، منشأ تمام حقوق انسان، خدای متعال است و اگر خداوناد و رابطاه انساان باا خادا از دید

گوناه حقای را بارای انساان بار انساان دیگار اثباات نماود: در نظر گرفته نشود، باه لحااظ عقلای نمای تاوان هیچ

: 7037ری، )ناو «خداوند و حق او، اصل و اساس همه حقوق است و سایر حقوق متفرع بر این حق هساتند»

(. در این بین کرامت انسانی همان نقطه عطفی است که در پرتوش می توان حقوقی را بر انساان یاا 77/710

بااراید در نظاار گرفاات و بااا تعریااف کراماات تاتاای و نیااز اکتسااابی او را منشااأ برخااورداری از حااق و تکلیااف 

و کرامات اکتساابی آن ارزشای  دانست. کرامت تاتی آن ارجمندی است کاه خداوناد باه تات بشار اعطااه کارده

است که در پرتو بندگی خداوند براید حاصل می آید. در این دیدگاه، انساان، مکلاف باه حفاا کرامات خاوید 

است و حق انتخاب او محدود به موارد عدم نقض این کرامت خواهد باود. در حاالی کاه طباق برخای مکاتاب، 

و انتخاب آزاد و صافت اساتقالل و خاود مختااری او، کرامت تاتی انسان به دلیل برخورداری از نیروی عقل 

شناسااانه بیااانگر نااوعی عنوان مفهااومی انسانشااود. بااه دیگاار سااخن؛ کراماات انسااان، بااهباارای انسااان ثاباات می

تواند منشأ حق برای بشر باشد؛ این وصف نشانگر استعدادی طبیعی ویهگی در خلقت انسان است که خود می

توان کرامت رو، می( ازاین79/717: 7010)مطهری،  آید.عی به شمار میاست که سندی برای یک حق طبی

و الهاای ثاباات باارای بشاار، تفساایر کاارد و بااه اتکااای آن، امتیااازات « امتیاااز تکااویني»تاتاای انسااان را بااه یااک 

( وضاع 13)اساراه: اعتباری حقوقی را نیز برای وی اثبات کرد. از سوی دیگر، کریمانه باودن خلقات انساان

کریمانه را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه هماهنگی عالم تکوین و تشریع الهی یکی از مبانی اساسی و قوانین 

کناد کاه باا قاوانین گااه قاانونی وضاع نمیمحکم در فقه و حقوق اسالمی است به این معنا کاه شاارع حکایم هیچ

دهد که او دارای کیفیتی برتار تکوینی حاکم بر هستی در تضاد و ناسازگاری باشد. لذا کرامت انسان نشان می

و عالی در خلقت است و به دلیل همین کرامت، همه تعالیم حقوقی و اخالقی باید با توجه به ایان اصال نظاری 

( از دیادگاه قارآن کاریم نیاز قانونگاذاری 761: 7077)جوادی آملای،  و در سازگاری کامل با آن تنظیم شوند.

گااه تضااد و اخاتالف در کتااب رو، هیچیات انساانی اسات و ازایاندین بار پایاه فطارت و همناوا باا خلقات و غا

 ی( بر این اساس کرامت اکتسابی انسان در قبال پاسداشت کرامت تاتیا03)روم: دهد.تشریع و تکوین رخ نمی

است که خداوند متعال به انسان عنایت کرده و برخاسته از تالش انسان بر اسااس ماالت تقارب او در پیشاگاه 

است. هر یک از رفتارهای اختیاری، پیامدهایی دارد که ممکان اسات در نیال باه کماال و کرامات آفریدگارش 

عکس، مانع آن گردد. بناابراین، هرگااه باین رفتارهاای اختیااری و اکتسابی و ارزشی انسان مؤثر باشد و یا به

« نبایاد»و « بایاد»شاد، نیل به کمال مطلوب )با توجاه باه آثاار و پیامادهای آنهاا( رابطاه ضارورت یاا امتنااع با

شود و این باید و نباید، بیانگر رابطه ضارورت  بالقیااس یاا رابطاه عل ای و معلاولی باین انجاام یاک استنتاج می

عنوان سامبلی بار فعل و نتیجه آن )کماال یاا انحطااط( خواهاد باود. از ایان رو، مفااهیم و قضاایای ارزشای، باه

ان و نتااایم مترتااب باار آنهااا )ثااواب و عقاااب( در نظاار گرفتااه روابااع عیناای و حقیقاای میااان افعااال اختیاااری انساا

شااود و در واقااع، آن روابااع تکااوینی )مفااالز و مفاسااد حقیقاای اعمااال( پشااتوانی ایاان مفاااهیم تشااریعی و می

: 7013)مفابا  یازدی،  قراردادی است؛ چه در غیر این صورت، سزاوار ساتاید یاا نکاوهد نخواهاد باود.

ا نظر به اینکاه در اساالم کرامات انساانی از مهام تارین مولفاه هاای ایجااد و ( بر همین اساس و ب7/131-139

پیداید حق برای انسان به شمار می رود، این پهوهد بر آن است تا این مولفه را به مثابه یکی از مهم تارین 

حقاوق انساانی ماورد مطالعاه قارار دهاد. حکمات متعالیاه باا اوج دقات و ظرافات فکاری  مبانی هساتی شناسای

 است. المتالهین، این مساله را به بهترین شکل ممکن مورد بحث و نظر قرار دادهصدر

 مفهوم حق و تکلیف

حق در لغت به معنای ثابت، سلطنت، سزاواری و روایی است و در مقابال آن باطال )نااروا( قارار 

«. ودشااقاادرتي  ااه از طاارف قااانون بااه شااخ  داده مااي»اساات؛ یعناای « امتیاااز»دارد. حااق در معنااای دیگاار، 

برناد. در ایان  ااربرد، ( در فقه، براد همین معنا  لمه سالطه را باه  اار مي176: 7096)جعفری لنگرودی، 
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حقوق جمع  لمه حق است. مانند حق مالكیت، حق زوجیت، حق حضانت، حق شافعه و ماواردد از ایان قبیال 

 اد براد دارنده آن است. ه هر یك امتیاز و سلطه

طه اعتباری است که در زبان فارسی باه معناای تسالع، اقتادار و چیرگای معناا در اصطال ، نوعی سل« حق»

ان  الحق  سالطنی »فرماید: یابد، و در مفادیق خود مشترت معنوی است. شیخ انفاری در تعریف حق میمی
ای است که با فار  یاک حق سلطنت فعلیه (9: 7076؛ )انفاری، «ا بشخ  واحدفعلیی ال یعقل قیام طرفیه

شود و قابل تفور نیست؛ بلکه باید قائم به دو طرف باشد، یک طرف صاحب حق که از آن منتفع میطرف، 

 دار است.دیگر آن که حق بر تمه اوست و ادای آن را عهده

بنابراین، حق از اعتبارات شرعی یا عقالیی است که بر اساس آن، امتیاز یا توانایی )سلطنت( خاصی، بارای 

تواناد تفارفی کناد یاا شاود و باه مقتضاای ایان تواناایی، دارنادی حاق میگرفته میشخ  یا اشخاصی در نظر 

 (00: 7019مند گردد یا مالی یا کاری را از کسی درخواست کند.)قنواتی، بهره

شـاـود کاه اختیاارات و حقوق نیز مطابق این معنا، به مجموعه قواعد و مقررات حاکم بار یاك جامعاه گفتاه می

اطاراف آن رابطاه باه رسـاـمیت  راد و اشـاـخاص آن جامعاه و تعهاداتی هر یك از افاامتیازات خاصی را برا

 شناخته تا بتوانند در مالی دخل و تفرف کنند و انجام یا عدم انجام فعلی را از دیگران مطالبه نمایند.

رالعلوم، ای از ملکیات،)بحشود که دیدگاه دیگر در تعریف حق کاه آن را ناوع یاا مرتباهبا این بیان روشن می 

، صحیز نیست؛ و حاق، باه لحااظ مفهاومی، تیال ملاک قارار نادارد و خاود باه عناوان ( دانسته70-70: 7030

توانااد ماهیاات اعتباااری و مسااتقل شاارعی یااا عقالیاای دارای وضااع جداگانااه اساات؛ زیاارا اوال، صاااحب حااق می

؛ )انفااری، «أن یساقع حقاهلکال  تی حاق  »افزون بر توانایی انجاام یاا تارت آن، حاق را از خاود سااقع کناد: 

بار عمال )مانناد  ( ثانیا، متعل ق حق، همیشه عملی از اعمال است، در حاالی کاه متعل اق ملاک افازون9: 7076

تواند باشاد؛ و ثالثاا، ملاک، نسابت  باین مالاک و مملاوت اعیان )مانند ملکیت خانه( هم می ملکیت عمل اجیر(،

حق، نسبت بین صاحب حق و موضوع حق اسات و وجاود  است و نیازی به مملوت علیه نیست؛ در حالی که

 ( 9: 7076من علیه الحق، نیز الزم است. )انفاری، 

در ایان تعریاف ساه «. شاودحق امری است اعتباری که برای کسی )له( بر دیگر )علیه( وضع می»بنابراین، 

 عنفر لحاظ شده است:

شاخ  یاا گروهای از اشاخاص باوده یاا اساساا  کسی که حق برای او است )من له الحق(؛ اعم از اینکه یک  -

 انسان نباشد. مانند حقوق مسجد یا محیع زیست و مانند آن.

 کسی که حق بر عهده او است )من علیه الحق(. -

 آنچه متعلق و موضوع حق است.  -

 کرامت انساني از منظر حکمت متعالیه 

نظر حکمت متعالیه باشاد، الزم در پاسخ به پرسد اصلی تحقیق که چیستی کرامت و انواع آن از م

است تا ابتادا کرامات تاتاي انساان و مولفاه هاای آن از منظار حکمات متعالیاه ماورد بررساي قارار گیارد و در 

 ادامه، کرامت اکتسابي انسان به عنوان کمال انساني از همین منظر پهوهیده شود. 

 کرامت ذاتي انسان در حکمت متعالیه

تاتي را با اصالت و خیریات وجاود و نیاز مجعولیات تاتاي آن،  در این بخد نخست، رابطه کرامت

هاد وجودد کرامت تاتي انسان را از دیدگاه حکمت متعالیه مطمز نظار قارار کنیم و سپس، مولفهبررسي مي

 دهیم تا عناصر تشکیل دهنده کرامت تاتي انسان از دیدگاه عقلي نیز مورد بررسي قرار گیرد.مي

 تو اصالت و خیریت وجودالف: کرامت ذاتي در پر
کرامت تاتي که تنیده شده در ساختار انساني بوده، وصفي وجودد و ناظر به تات اوست. از  اساسا  

سود دیگر، بر طبق مبناد حکمت متعالیه و بنیاد فلسفه صدرایي، وجود خود، امرد اصیل و حقیقاي اسات و 

هساتي نیاز، امارد ثابات و اصایل اسات و چاون  آید که منزلت و شرافت انسان در نظااملذا، چنین به دست مي

ها، اند و هیچ تبعیضي در سرشت و طبیعت آنان نیست، پاس، هماه انساانها، مساود و برابر آفریده شدهانسان

 از چنین کرامت و خیریت وجودد در نظام تکوین برخوردارند.

واقعیات »ر فلسافه، اصال توضیز این مطلب آن است که از منظار فلسافه صادرایي، یکاي از اصاول بادیهي د 

است و البته، مراد از اصالت در اینجا، اعتبار عقلي نیست؛ زیرا امر اعتبارد، باه معنااد عادم « دارد وجود
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عینیت و عدم خارجیات و محفاول تهان باودن اسات؛ بناابراین، ماراد از اصاالت، تعاین و داراد آثاار واقعاي 

مفهاوم وجاود کاه ماورد تعقال »نویساد: ایان بااره ميبودن در عالم خارج است. مالصادرا در کتااب اسافار در 

 «.ترین بدیهیات اولیه است، که داراد مفداق خارجي، حقیقت و تات در عالم خاارج اساتماست، از روشن

 (7/003: 1383)صدرالمتالهین، 

توضیز آنکه اوصافي مانند خارجیت، موجودیت و حقیقت، امرد تاتي و الینفک براد هر واقعیتي 

واقعیتي، تا واقعیت اسات، ضارورتا، موجاود، خاارجي و حقیقاي اسات و ایان، در حاالي اسات کاه است و هر 

ماهیت، چنین حیثیتي ندارد؛ یعني فر  واقعیت غیر واقعي یا وجود غیر موجود، فرضي محال خواهاد باود. 

نشااه آثاار دهندی خارج است و وجاود اشایاه، موجاود باه تات و مبنابراین، وجود در عین واقعي بودن، تشکیل

در خارج است؛ نه ماهیت آنها؛ چرا که ماهیت، یک قالاب تهناي باراد وجاود اسات، کاه تهان آن را از حاد و 

 کند. حدود وجودات خارجي انتزاع مي

رساد و در واقاع وجاود نظر ميبنابراین، اصالت وجود در حکمات متعالیاه، کاامال  امارد واضاز باه

الوجود بما هاو وجاود، »گوید: باره ميکه صدرالمتالهین در ایناست که مفدر هر خیر و شرافتي است؛ چنان

ان »نویساد: ؛ حکیم سبزوارد نیاز مي«( وجود خیر محض است7/003: 7070خیر محض؛)صدرالمتالهین، 

و در علات « ( وجود در نازد ماا امارد اصایل و واقعاي اسات1/61: 7069)سبزواری،  الوجود عندنا اصیل؛

( زیارا وجاود، سرچشامه و 1/61: 7069ألن اه منباع کال شرف؛)سابزواری، »ایاد: فرمبودن آن نیاز مي اصیل

 «. منبع جوشان هر شرافت و فضیلتي است

از سود دیگار، حکماا، باه ویاهه صادرالمتالهین بار ایان باورناد کاه وجاود بماا هاو وجاود، خیار محاض اسات. 

نویساد: خیار ن معنااد خیار ميود در مقطع دیگرد از کتاب اسفار در تبیای (7/003: 1383)صدرالمتالهین، 

به معناد آن چیزد است که در نزد عقال مایه تاثیر است و مورد اشتیاق همه موجودات است، باه طاورد کاه 

گردنااد. )صاادرالمتالهین، کننااد و بااه صااورت طبعااي و فطاارد یااا بااا اراده بااه دور آن ميهمااه آن را طلااب مي

1383 :7/003)  

 نویسد:یت وجود را، صادر شدن آن از واجب تعالي برشمرده، ميالمتألهین، دلیل بر خیرالبته، صدر

زماني کاه ثابات شاد هار وجاودد، در واقاع ظهاورد اسات کاه باا افاضاه ناور وجاود از ساود قیاوم  
واجب بالذات صادر شده که نوراني بخد همه ماهیات است و سبب خروج آنها از ظلماات عادم باه 

کاه بازگشات خیار، در حقیقات باه واقعیات وجاود شاود گاردد، پاس، روشان ميسمت ناور وجاود مي
 (7/003: 7070)صدرالمتالهین،  خواهد بود.

شود، از سنخ وجاود باوده و خیار اسات. بنابراین، بر مبناد حکمت متعالیه هر آنچه از خداد متعال صادر مي

چاون از سانخ رو، کرامتي که انسان در قوس نازول و در جریاان خلقاتد تاتاا  داراد آن گردیاده اسات، از این

وجود اسات، در نظاام هساتي، امارد ثابات، اساتوار و غیار قابال تبادیل اسات و البتاه، تاتاا، مایاه خیار و کماال 

 (7/007: 1383باشد. )صدرالمتالهین، مي

هاد تاتاي آن اسات نتیجه آنکه، کرامت وجودد انسان، مرهون ساختار تاتاي و تکاویني او باا مولفاه

هاااد خاااص انساااني، موجااب ارتقاااه و تمااایز جایگاااهد از سااایر موجااودات يکااه بااه ساابب اسااتعدادها و توانای

گردیده است و از این رو، از منظر فلسفي، منزلت، شرافت و خیریت انسان در نظام هستي، صرفا یاک امار 

اعتبارد نیست، بلکه امارد حقیقاي و وجاودد اسات کاه خاالق کاریم، ایان صافت را باراد وجاود انساان جعال 

 نموده است. 

 کرامت ذاتي در پرتو مجعولیت ذاتي وجودب: 

مقفود از جعل، از منظر فلسفي، ایجاد تات و تحقق هویات یاک شايه اسات کاه در واقاع، پیاداید 

گونه کاه گفتاه شاد، بار و همان( 77: 7070)مجمع البحوث االسالمیه،  یک نحوه وجود خاص براد آن است؛

و اعتباریت ماهیات(، آنچاه از واجاب بالاذات، صاادر اساس یکي از مباني مهم حکمت متعالیه )اصالت وجود 

شود، همه از سنخ وجود است؛ زیرا واقعیت خارجي که اثر و فعل جاعل بالذات است، امرد غیر ماهود مي

است که چون نقیض حقیقي عدم و مفداق بالذات وجود است، آن نیز امارد وجاودد خواهاد باود؛ یعناي یاک 

جاودد دیگار اسات و اگار جعال باه ماهیات تعلاق بگیارد، الزماه فاسادد حقیقت وجاودد، اثار و فعال  حقیقات و

آید کاه باین خواهد داشت؛ یعني چون تات واجب، براساس نظریه اصالت وجود، وجود محض است، الزم مي
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نویساد: بااره ميالمتألهین در کتااب شاریف اسافار در اینیچ سنخیتي وجود نداشته باشاد. صادرعلت و معلول ه

آن اثر بر آن مترتب است، به خودد خود، حقیقتي از حقایق وجود شیئ است، ناه ماهیات آن  اثر فاعل و آنچه

 (7/160: 1383شیئ. )صدرالمتالهین، 

گونه عالقاه و نسابتي، از جملاه از سود دیگر، بدون لحاظ وجود اشیاه، بین هیچ ماهیتي با ماهیت دیگر، هیچ

)ماهیت معدوم یا ماهیت مان حیاث هاي هاي(، ناه علات   رابطه علیت برقرار نیست؛ یعني، ماهیت  بدون وجود

تواند باشد، نه معلول  چیز دیگر. بنابراین، تاتیات و لاوازم ماهیاات، احتیااج باه جعال جاعال و تاأثیر چیزد مي

مؤثر ندارند، بلکه جعل آنهاا از نظار وجاودد و عادمي، تاابع جعال تات اسات؛ یعناي اگار تات مجعاول باشاد، 

شاوند و اگار تات مجعاول نباشاد، یاا جعال باه تات تعلاق نیز بالتبع و بالعر  مجعاول ميتاتیات و لوازم تات 

گیاارد. مالصاادرا ایاان مساائله را در مقطااع نگیاارد، بااه طریااق اولااي، جعاال بااه تاتیااات و لااوازمد نیااز تعلااق نمي

 نویسد:دیگرد از کتاب خوید به خوبي تبیین کرده، مي

باه جعال جاعال و تااثیر ماوثر نادارد، بلکاه جعال آنهاا تاابع تحقاق صدق تاتیات اشیاه و لوازم ماهیاات، نیاازد 

وجود تات آنها خواهد بود؛ پس اگار تات، تحقاق وجاودد یاباد، تاتیاات و لاوازم آنهاا نیاز باه نفاس هماان تات، 

مورد جعل قرار خواهند گرفت و اگر تات مجعول نباشد، تاتیات و لوازم آن نیز به سبب عدم جعلي که باراد 

 (7/097: 1383)صدرالمتالهین،  ست، مجعول نخواهند بود.تات ثابت ا

به هر رود، تطبیق این بحث فلسفي بر موضوع کرامت تاتي انسان، آن است که چون ایان ناوع از کرامات،  

از رهگذر عناصر اصلي آن، همانند نفخه رو  الهي، برخوردارد از عقل و وجود اراده در انساان، تکاویني 

ن است، پس به تبع ثبوت و تحقاق ماهیات انساان، از سانخ وجاود باوده و امارد حقیقاي بوده و تاتي وجود انسا

است؛ یعني اصل وجود انسان و وضع طبیعي او همراه باا کرامات و شارافت تاتاي اوسات و او مجعاول الهاي 

قرار گرفته است؛ جعلي که خود نیز، امرد حقیقاي و وجاودد اسات؛ بناابراین، کرامات تاتاي انساان، صارفا، 

فهوم اعتبارد یا قرارداد بشرد نیست که با لغو قرارداد از اعتبار و ارزش آن ساقع شاود؛ چارا کاه در یک م

 شود که خودش نیز از سنخ اعتبار باشد.اعتبار ميواقع، چیزد با جعل و وضع قانون بشرد، حذف یا بي

 کرامت اکتسابي انسان در حکمت متعالیه

دن کراماات انساااني، شایسااته اساات تااا در ایاان مقطااع، پااس از اثبااات اصااالت، خیریاات و مجعااول نبااو

 کرامت اکتسابی انسان نیز از منظر مباني حکمت متعالیه تبیین فلسفي گردد. 

 الف: کرامت اکتسابي در پرتو اشتدادي بودن حرکت جوهري نفس

طور کاه در مباحاث قبلاي روشان گردیاد، کرامات انسااني از مقولاه وجاود اسات و حقیقات آن، همان

هاا و خفوصایاتي برخاوردار اسات کاه ز هساتي و عاالم عاین نیسات و از ایان رو، کرامات از ویهگيجاداد ا

شاود، بار آن نیاز حمال گاردد. برد و قابلیت آن را دارد تاا احکاامي کاه بار وجاود باار ميوجود از آن بهره مي

چون باا اختیاار و  کرامت اکتسابي نیز در حقیقت، دستیابي انسان به کماالت وجودد و مقام قرب الهي است و

شاود، شود، یک امر ارزشي است و چون حرکت تکااملي انساان باه تادریم حاصال مياراده انسان حاصل مي

 ترین ویهگي آن تشکیکي بودن است. مهم

رسد که یکي از بارزترین احکام فلسفي که هم در وجاود، و هام در کرامات تجرباه شاده، بنابراین، به نظر مي

ج و مشاک ک قابلیت براد شدت و ضع ف است که ما ایان موضاوع را از دو مبنااد مهام صادرایي، یعناي مادر 

نماییم؛ زیرا بودن وجود، و نیز حرکت جوهرد اشتدادد که مبتني بر همان تشکیک در وجود است، تبیین مي

تشکیک در وجود است که مبین کامال و نااق  باودن واقعیاات نسابت باه یکادیگر اسات؛ خاواه ایان واقعیاات، 

از یکدیگر و مستقل باشند و خواه، همانند موضوع بحث حاضر، اجزا و مقاطع فرضي یک فارد سایال جداد 

 باشند. 

توضیز آنکه اوال، تشکیک در وجود نیز، به این معناست که طبیعت هار وجاودد باه نفاس تات خاود، قابلیات 

وجاود متفاضال، باه اتفاف به شدت و ضعف، تقدم و تااخر و کماال و نقا  را دارد. خیار، کماال و شارافت 

خود آن وجود است نه چیزد غیر از وجود؛ چاون غیار وجاود، یاا عادم اسات یاا ماهیات؛ عادم، منشاا نقا  و 

ضعف است، نه خیر و کمال؛ ماهیت نیز بنابر مبناد حکمت متعالیه، امرد اعتبارد اسات و تحققاد، تحققاي 

 (7/133ظلي و تبعي خواهد بود. )صدرالمتالهین، بی تا: 

گر، بر اساس وجودشناسي صدرایي، هار قادر کاه موجاودات در کال نظاام هساتي اوصااف کماالي از سود دی



 عبدالرضا فرهادیان حمید ستوده؛
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نویسد: وجود خیار محاض بیشترد را واجد باشند، مرتبی وجودیشان نیز برتر خواهد بود. صدرا در اسفار مي

دون است و هر وجودد که وجودش تماامتر و کااملتر باشاد، خیریات آن نیاز شادیدتر و برتار از موجاودات ماا

 (7/001: 7070خود خواهد بود. )صدرالمتالهین، 

همچنین، بر مبناد حکمت متعالیه، جواهر مادد، هماان گوناه کاه در اعارا  متحولناد، در اصال تاتشاان هام 

نویساد: تفااوتي باین حرکات اشاتدادد در اعارا  پذیرناد؛ چنانکاه صادرا در ایان زمیناه صاریحا ميتحول مي

زیرا ود معتقد اسات کاه (0/76: 1383دد در جوهر نیست؛ )صدرالمتالهین، مانند کیف و کم با حرکت اشتدا

کند و مثال نفس، ابتادا صاورتي جساماني اسات کاه ممکان خواص تاتي برخي جواهر در طول زمان تغییر مي

شود و در واقع، انقالب تات جاز بار اسااس و نیاز از ماده مينیست بدون ماده موجود باشد، سپس مجرد و بي

نویساد: رکت جوهرد اشتدادد تبیین پذیر نیست. ود درباره این موضوع در کتاب شاریف اسافار ميمبناد ح

بهایي وجود دارد که از ایان رهگاذر، امکاان و قابلیات اشاتداد جاوهر در جاوهریتد و نیاز در اینجا راز گران

ن، در باااب همچناای(7/77: 1383شااود. )صاادرالمتالهین، تکاماال حقیقاات انسااان در هویاات و تاتااد روشاان مي

 نویسد: ها نسبت به سایرین ميشرافت و کرامت برخي از انسان

برترد مردم بر یکدیگر به حسب استکمال هر دو عقل نظرد و عملي است که در فلسافه و اخاالق بیاان شاده 

است و این استکمال نیز به صورت اشتدادد در اصل جوهر انسان است و لذا، هر چه جوهر نفس انساان در 

 تر اسااات.تر باشاااد، تااااثیر علاااوم و طاعاااات نیاااز در آن بیشاااتر و روشااانتر و ناااورانيرتد، قاااودآغااااز فطااا

 (7/107: 7070)صدرالمتالهین، 

کناد کاه در آن زائال از حاادث، صدرالمتألهین در توضیز حرکت اشتدادد از حرکت لبس بعاد از لابس یااد مي

 نطفاه از هنگاام تکاون تاا تبادیل شادن باه تر است؛ به طورد که واقعیتي که ماهیت جاوهرد دارد، ماثالناق 

یابد، واقعیتي است که کل آن، در یک آن موجود نیست، بلکاه انسان در انتهاد چهار ماه که ماهیت انساني مي

باشاد و باه اصاطال ، شود؛ مقطعي که غیار از مقطاع قبال یاا بعاد از آن ميدر هر آن، مقطعي از آن یافت مي

هااد زائال را طعي است که معدوم و زائل است، ولي هماه آن کمااالت و ویهگيامر حادث با اینکه غیر از مق

ولاي  (1/91: 7070شود؛ )صدرالمتالهین، هاد جدیدد که در زائل یافت نميدارد به عالوه کماالت و ویهگي

 (0/010: 7070در عین حال، زائل و حادث به هم پیوسته و با هم متحدند. )صدرالمتالهین، 

: 7070دیادگاه حکمات متعالیاه، وجاود، حقیقتاي واحاد، ولاي تو مراتاب اسات؛ )صادرالمتالهین،  نتیجه آنکه از

و لذا، وقتي وجود امرد تشکیکي شد، پس هر وصف وجودد، نیز امارد تو درجاات خواهاد باود و  (7/771

ا در تفاوت امور متفاضل از آن جهت که کامل و ناق ، یا شدید و ضعیف هستند، صرفا، ناشي از تفاوت آنها

المتألهین باا اساتناد باه حرکات اشاتدادد در جاوهر ثابات رد، از همان حقیقات واحاد اسات. صادرومیزان بهره

 کند که نفس نیز مشمول همین حرکت است. مي

بنابراین، از آنجا که در مباحث قبل روشن گردید که وصف کرامت، امرد وجودد اسات، پاس آن نیاز داراد 

د بود؛ یعناي باراد کرامات انسااني نیاز دو مرتباه متفاور اسات: یکاي باه مراتب وجودد کامل و ناق  خواه

اد کاه اساتعداد کمااالت را یافتاه و آن را نیاز باه قادر تاوان اعتبار اصل وجود و دیگرد به اعتبار نفاس ناطقاه

 خوید به فعلیت رسانده است. 

ت به برکت نفخی رو  الهي تبیین این مسئله در خفوص کرامت اکتسابي نیز به آن است که این نوع از کرام

شاود. بناابراین، ایان در انسان قرار دارد و به واسطه اساتکمال ایان رو  قدساي اسات کاه انساان خلیفاه   مي

رساانند و باه اوج قلاه انساانیت ها وجود دارد، به طاورد کاه برخاي آن را باه فعلیات مياستعداد در همی انسان

 مانند. اني بهیمي فرو ميکنند و برخي در همان حد نفس حیوصعود مي

از این رو، بر مبناد حکمت متعالیه، اساسا، نیاز نفس به بدن فقع در اصل وجود منحفر نیست، بلکه باراد 

(و لااذا، از منظاار 7/011: 7070کسااب کماااالت بااالقوه و فضااایل وجااودد نیااز خواهااد بااود؛ )صاادرالمتالهین، 

بر اساس نیات و اعمال خود به انواع گوناگوني تبدیل حکمت متعالیه، نفوس در ادامه حیات و تکامل خوید، 

شاوند؛ ها در حدوث یک نوع هستند، ولي در بقا، باه اناواع مختلاف تقسایم ميشوند و هرچند که همه انسانمي

اد که انسان به معناد حیوان ناطق، جنس است و اجناس سافلي مانند ملک، سبع، شیطان و بهیمه نیز به گونه

 (100: 7067دارد. )صدرالمتالهین،  در تیل آن قرار

المتألهین بر مبناد آنچاه در مباحاث قبال روشان گردیاد، معتقاد اسات کاه شادت و ضاعف وجاود، موجاب صدر
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اختالف اشیاه در تات و صفات تاتي آنهاست و لذا، اختالفات واقع در اوصاف انساني به قوت و شرف نفاس 

س قود شریف مانند نفس نبي یا ولاي قاادر بار انجاام اعماالي گردد. بنابراین، نفیا به ضعف و نق  او باز مي

عظیم و شدید در بسیارد از موارد است تاا آنجاا کاه هایچ عملاي از اعماال ادراکاي و تحریکاي او را از عمال 

دارد؛ زیاارا چنااین نفسااي جااامع جمیااع نشااأت وجودیااه اساات؛ بلکااه نفسااي کااه در تات و فطاارت دیگاار باااز نمااي

ر گونه رتالت و نقیفه است، نفسي است که در حکمت و حریت شبیه به مبادد خوید، شریف و عارد از ه

 مفارق عقالنیه است. 

اصوال، از دیدگاه مالصدرا، انسان وجود پیدا کرده تا بعدا خودش به خودش ماهیتي تازه ببخشد. بر این مبناا، 

ولي انسان آن چیزد است کاه  هر چیزد در این عالم، غیر از انسان، همان چیزد است که از ابتدا خلق شده،

خواهد باشد و مترتب بر این نکته آن است که افراد هر چیزد، با هم یکسان هستند، ولي افراد انسان با هم مي

تواناد در طاول عمارش اناواع (بلکه حتي یک انساان، خاودش مي9/96: 7070تفاوت دارند، )صدرالمتالهین، 

باشد تا اینکه در نهایت، چهره مشخفاي را باه دسات خاودش  در گردش متفاوتي باشد و وجودش بین ماهیات

 (111: 7060براد خودش رسم نماید. )صدرالمتالهین، 

هرکس باه وجادان خاوید مراجعاه کناد، خواهاد یافات کاه هویات او در حاال حاضار غیار از هویات او در آن  

خاتالف عاوار  نیسات، بلکاه گذشته و آن  آینده است و خواهد دانست که این اختالف و تفاوت صارفا  بادلیل ا

ناشي از تفاوت و اختالف اطوار و مراتب یک تات واحد است،... و در قرآن کریم آیات زیادد داللت بر این 

اى »نااوع از تطااور و دگرگااوني و تحااوالت وجااودد جااوهره و تات انسااان دارد کااه از جملااه ایاان آیااه شااریفه 

باشد. مي« کنىدگارت در حرکتى، پس او را دیدار مىانسان! یقینا  تو با کوشد و تالشى سخت به سوى پرور

 (111: 7060)صدرالمتالهین، 

نتیجه آنکه براساس اصال تشاکیک در وجاود و حرکات اشاتدادد جاوهرد، هار مرتبای ماافوق، واجاد کمااالت 

تر اسات، و هار مقادار کاه مرتبی مادون است و مرتبه مادون نیز واجد کماالت مرتبی ماافوق باه نحاوی ضاعیف

ی وجود، قویتر باشد، رتبی آن باالتر و وحدت آن نیز قویتر خواهد بود و در نتیجه احاطی شدیدترد نسبت درج

اش شادیدتر و ناورانیتد آشاکارتر و آثاار وجاودید به ماقبل خاود خواهاد داشات و بادین ترتیاب وجاود جمعاي

داناد کاه در تات و ومراتباي ميالمتألهین، انساان را حقیقات واحاد تاهد بود. بر پایه همین مبنا، صادربیشتر خو

ل و سیالن است؛ یعني مراتب طولي انسان در ارتباط با هم باوده و وحادت شخفاي  گوهری خود دائما  در تحو 

اد را که انسان متولد شده و باه تادریم باه کماال هر فرد در همه این مراتب محفوظ است و لذا، ایشان، مرحله

و نکرده و نفس انساني هنوز به کمال خود نرسیده، انساان اول و رسد و بدن او هنوز به ضعف رجسماني مي

نامد. مرحلی دوم را کاه نفاس باه یاارد بادن رشاد کارده و باه کماال خاود رسایده و نیااز او باه انسان طبیعي مي

آیاد کاه کاار شده است و حتي در باطن و نفس او حس ششامي باه وجاود ميحواس و ابزارهاد جسماني کمتر 

داناد. باه نظار او مرحلاه ساومي نیاز وجاود دهد، انسان ثاني و انسان نفسااني ميرا انجام مي همی حواس دیگر

توانند به آن مرحله برسند و انسان عقالني شاوند و ایان هماان انساان ثالاث ها ميدارد که تعداد اندکي از انسان

و گفتاار آن کساي را کاه  ( از ایان رو، صادرا، حتاي پاا را فراتار نهااده9/790: 7070است. )صدرالمتالهین، 

گمان کارده نفاس بهتارین خالیاق یعناي خااتم انبیااه، باا نفاس ابوجهال در حقیقات ناوعي انسااني همانناد اسات و 

کناد و معتقاد اسات ارزش قلماداد مياختالف آن دو تنها به واسطی عوار  و حاالت خارج از تات اسات، باي

از جهت قوت و کمال، شادیدتر و از حیاث جاوهر اش، أشرف و که جوهر نفس نبي اکرم به حسب هویت تامه

 فرماید:تر و نیرومندتر از جواهر نفوس آدمي است و آنجا که در قرآن مجید ميو تات هویت، نوراني

 (7/106: 7070( از جهت دنیا و نشئه ظاهرد است. )صدرالمتالهین، 773کهف:«)إِنََّما َأَنا بََشٌر ِمْثُلکم»

شود و در این حالات، اگار تر ميه بدن قطع شد، انسان نسبت به حقیقت خوید آگاهبنابراین، وقتي تعلق نفس ب

کند، اما اگر شاکله حقیقي او بر وجه بهائم بود، از شاکله حقیقي او بر وجه انسان باشد، از آن احساس لذت مي

نادامت  خویشتن خوید گریزان است و هماواره از غفلتاي کاه در دنیاا بار او عاار  شاده باود، در حسارت و

 خواهد بود. 

 هاي وجودي کرامت اکتسابيب: مؤلفه

از دیدگاه حکمت متعالیه، انسان در ابتادا، حیاوان بالفعال و انساان باالقوه اسات و سایر تکااملي او از 

یابد و همانطور که رو  انساان در دامان جسام او زاییاده شود و به سود انسانیت کمال ميحیوانیت شروع مي
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اد اساات کااه بااه اسااتقالل و اصااالت رساایده اساات، حیوانیاات انسااان نیااز بااه منزلااه آشاایانه شااده، تکاماال یافتااه و

هاد آدماي و شاود، و باه ساود اساتقالل و حاکمیات بار دیگار جنباهیاباد و متکامال ميانسانیتد در او رشاد مي

ران در دو دارد و در ایان میاان، تفااوت انساان باا ساایر جاناداهاد دروني و بیروني گام بر ميمسلع بر محیع

هااد انساانیت انساان باه دسات طبیعات سااخته و پرداختاه ها اسات و از ایان رو، مالتها و گرایدناحیه بیند

شود؛ بلکه با حرکت از درون به صورت جوهرد و نه عرضي، دست یافتني است؛ یعني بودن و شدن و نمي

حرکت اشتدادد در متن وجود خود خروج از قوه به سود فعل، مایه کرامت و سعادت انسان است که به نحو 

 انسان تعبیه شده است.

اصوال، همانطور که در مباحث قبلي روشن گردید، بر مبناد حکمات صادرایي، وجاود، مایاه خیار و ساعادت 

است، و ادرات وجود نیز خیر و سعادت است، اما چون وجودات به حساب کماال و نقا  متفاوتناد، پاس هار 

تر باشاد، درهام دت آن هم بیشتر است و به عکس، هر قدر که وجود، ناق تر باشد، سعاچه، یک وجود کامل

(تحفیل مراتب کرامت و 9/717: 7070آمیختگي آن با شر و شقاوت آن بیشتر خواهد بود. )صدرالمتالهین، 

سعادت انسان نیز با صفات کمالي وجودد، همانند معرفت عقلي، ایمان و عمل صالز و در یک کاالم، تقاوا و 

اار ميتساالیم  هاد وجااودد کراماات اکتسااابي را از گااردد؛ و لااذا، مااا در ایاان مقطااع از نوشااتار، همااین مؤلفااهمیس 

 نماییم. منظر حکمت متعالیه بررسي مي

 . علم و عقالینتیکم

از نظاار صاادرالمتالهین، انسااان ایاان ظرفیاات را دارد کااه نساابت بااه عااالم هسااتي، عااالم عقلااي شااود و 

م گردد و با تخلق به اخالق الهي، باه شارافت و کرامات اکتساابي نائال شاود. نسبت به همه حقایق وجودد، عال  

نویسد: کمال عقلاي یاافتن انساان در هار یاک از دو قاوه نظارد و عملاي مایاه شارافت و ود در این رابطه مي

رفعت بیشتر براد خود انسان است؛ زیرا از منظر حکمت متعالیه، بازگشت علم و تعقل به وجود است؛ یعني 

 (706گیرد. )صدرالمتالهین، بی تا: باشد، تعقل شکل ميمقتضاد این که علم، وجود معلوم براد عالم ميبه 

وی تأکید دارد که تعقال ناوعي از وجاود اسات و هماانطور کاه وجاود در موجاودات امکااني باا ماهیات متحاد  

د معقول براد عاقال وجاود یعني عین موجو (017است، علم نیز با معلوم متحد است؛ )صدرالمتالهین، بی تا: 

دارد و نه صورت آن. ود در تفاوت بیان نظر خود با مشهور بر این باور است کاه تعقال آنگوناه کاه در نازد 

جمهور، مشهور است، به معناد حفول صورت معقول براد عاقل و حلول آن در اوست و آنچاه باه نازد او 

( بنابراین، از منظر حکمات متعالیاه، 017ن، بی تا: باشد، اتحاد معقول با جوهر عاقل است. )صدرالمتالهیمي

آیاد و پاید از آنکاه عقالنیت پیوندد میان انسان و هستي است که از رابطه عیني تهن و جهان بیرون پدید مي

سابب توسااعه در جهااان علاام و آگااهي انسااان باشااد، توسااعه در قلماارو وجاود و حقیقاات آدمااي اساات و از سااود 

راد مراتب است، علم و عقالنیت نیز باا برخاوردارد از خفوصایت تشاکیکي، دیگر، همانطور که وجود دا

 نویسد: مراتبي دارد و لذا، با تاکید بر این نکته مي

همانگونه که برخي از وجودات خسات و ضاعف دارناد و برخاي دیگار شارف و قاوت... علام نیاز »
ساات و بااا احساااس چنااین اساات و انااواع فراوانااي دارد؛ برخااي از انااواع آن، چااون حسااي، ضااعیف ا

توان محسوسات متعدد را درت کرد و برخي چون تعقل شاریف اسات؛ زیارا عقال واحاد باراد نمي
 ( 017. )صدرالمتالهین، بی تا: «کندادرات معقوالت کفایت مي

 نویسد:ترین علم ميصدرالمتألهین، در بیان شریف

ورد اسات کاه باا هماه هاد گونااگوني اسات، پاس بار انساان هوشامند ضارچون علوم داراد رشته»
تر بپردازد و از میاان دانشاها دانشاي عهاده دار باه کماال رسااندن تات انسااني وجودش به علوم مهم

نیست جز علوم عقلي محض یعني علم به خدا و صفات او و مالئکه و کتابهااد آساماني و پیاامبران 
کرامات و منزلات ارزشاي، هاد تارین مؤلفاهالهي. بنابراین، از دیدگاه حکمات متعالیاه، یکاي از مهم

برخوردارد انسان از علم و تعقل است؛ و در واقع، آن عاملي کاه ایماان را تاا باه آخار عمار باراد 
 (017)صدرالمتالهین، بی تا:  .«برد عقل استکند و دارنده آن را به بهشت ميانسان حفا مي

 . ایمان دوم

وز قیامات را ایماان حقیقاي محساوب المتألهین، اعتقاد باه خادا، فرشاتگان، کتاب، رساوالن و رصدر

کند و معتقد است فردد که داراد چنین علمي باشد، به او خیر کثیر و فضل بزرگاي عطاا شاده اسات و باه مي
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 گوید: آورد. ود در این خفوص ميتواند کرامت ارزشي و تقوا را در نزد خدا به دست وسیله آن، مي

یقي است و آن، علم به خداوناد متعاال، صافات ها، کسب حکمت حقها و نیکياصل همه خوشبختي»
و افعال او و ملک و ملکوت است و همچنین علام باه روز رساتاخیز و مناازل و مقاماات آخارت، و 
این همان ایمان حقیقي است که خیار کثیار و فضال بازرت اسات و کفار و گمراهاي در مقابال چناین 

 (1: 7063)صدرالمتالهین،  «.عملي قرار دارد

صاادرالمتألهین معتقااد اساات کااه ایمااان از ساانخ معرفاات اساات و بااه دنبااال آن حاصاال  باار ایاان اساااس،

( یعناي شاناخت صاحیز و دقیاق اسات کاه انساان را باه ساود ایماان 7/136: 7066شود؛ )صادرالمتالهین، مي

 کند و در مقابل اگر دل،دهد و انسان را وادار به پرهیزکارد و از بین بردن اخالق ناپسند ميحقیقي سوق مي

گاردد خبرد مملو گردد، شخ  از راه حاق منحارف مياز معرفت حقیقي خالي و تهي باشد، و از جهل و بي

( البتاه، او معتقاد اسات کاه اساالم باا 773: 7060کند. )صادرالمتالهین، و در نتیجه، هواد نفس بر او غلبه مي

یتي در حقیقات ایماان نادارد؛ گردد، ولاي چناین اعترافاي، هایچ مادخلاعتراف ظاهرد و اقرار زباني محقق مي

( بلکه ایمان نورد قلبي است که از جانب خداوند بار دل بناده افاضاه شاده و باه 133: 7060)صدرالمتالهین، 

شود و وجود انساان را باه جاوهرد هایي مانند هدد، حکمت، بفیرت، والیت، فضل، نور و... خوانده مينام

 زیاادد دارد: المتألهین، اساالم باا تحقاق ایماان حقیقاي، فاصالهنماید. بناابراین، از منظار صادرمجرد تبدیل مي

میان اسالم زباني و ایمان قلبي، تفاوت از زمین تا آسمان است. آنکه باا لفاا باه ارکاان دیان اقارار کناد، ماومن 

شود. مؤمن حقیقي، فردد است که عاارف باه خادا، نیست اگر چه در ظاهر، احکام مسلمانان بر او جارد مي

کتب و رسوالن الهي و روز آخرت باشد و این ایمان، عطایي نورد است که خداوناد از خاود بار دل  مالئکه،

 (97: 7071)صدرالمتالهین، افکند که هر یک از نورهاد عالم غیب را به وسیله آن نور ادرات کند. مومن مي

 . عمل صالحسوم

 نویسد: داند؛ به طورد که ميصدرالمتألهین، عمل صالز را از توابع ایمان و اثرگذار در آن مي

دهد و عکس این ترتیب هم درست و هر معرفت، حالي و هر حالي عملي باقي گذارده و نتیجه مي»
صادق است که هر عملي به اثر یا حالي و صفایي در نفس منتهي، و به ازدیاد معرفتي دیگر تبادیل 

شود و عمل ل به ارکان، کامل نميشود و از این رو، ود معتقد است که ایمان جز به واسطه عممي
( صاادرالمتألهین، 9/711: 7070گااردد. )صاادرالمتالهین، بااه ارکااان نیااز جااز بااه نیاات دل کاماال نمي

بدان که نفس وقتي به این ساعادت و »نویسد: داند و ميسعادت حقیقي انسان را از همین رهگذر مي
کنناده نفاس از کادورات و اد کاه پاترسد که خود را به اعماال و افعاال پساندیدهبهجت و سرور مي

 «.ها مهااذب کاارده باشاادهااا و پسااتيهاااد گناااه اساات، عااادت داده باشااد و قلااب را از آلودگيآلودگي
 (9/711: 7070)صدرالمتالهین، 

صدرالمتألهین، درباره اینکه چگونه باید انساني که قواد گوناگون شهود، غضبي و عقلي بر او حااکم اسات، 

 گوید:ات قواد شهود و سلطه جویي قوه غضبي خالص کند، مينفسد را از مشتهی

پاذیرد، بار انساان چون کمال نفس در بعد عملي با مشارکت بدن و قواد سه گانه نفس صورت مي»
الزم است که بین اخالق متضاده، یعني در آنچه مورد عالقه قوه شهود است و ضادش، و آنچاه او 

قرار کند تا منفعل از بدن و قواد بدني نباشد؛ بلکه بر آورد و ضدش، عدالت را بررا به غضب مي
قواد خوید حاکم باشد؛ چرا که انفعال نفس در مقابل بدن و قواد شهود و غضبي موجب شقاوت 

: 7070. )صدرالمتالهین، «نفس است؛ و این امر دشوارد است، مگر به تأیید و تفضل خداد تعالي

9/706-707) 

 گیرینتیجه

ان نقطه عطفی است که در پرتوش می توان حقوقی را بار انساان یاا باراید در نظار کرامت انسانی هم

گرفت و با تعریف کرامات تاتای و نیاز اکتساابی او را منشاأ برخاورداری از حاق و تکلیاف دانسات. مفااهیم و 

آنهاا عنوان سمبلی بر روابع عینی و حقیقی میان افعال اختیاری انسان و نتایم مترتاب بار قضایای ارزشی، به

شااود و در واقااع، آن روابااع تکااوینی )مفااالز و مفاسااد حقیقاای اعمااال( )ثااواب و عقاااب( در نظاار گرفتااه می

پشتوانی این مفاهیم تشریعی و قراردادی است؛ چه در غیر این صاورت، سازاوار ساتاید یاا نکاوهد نخواهاد 

رامت تاتي انساان کاه تنیاده بود. نتیجه بررسي عقلي کرامت انساني آن است که از منظر حکمت متعالیه نیز ک
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در ساختار انساني است، وصفي داراد منشأ وجودد اسات. از ایان رو، از منظار فلسافي، منزلات، شارافت و 

خیریت وجود انسان در نظام هستي، امرد برجسته و متعالي نسبت به سایر موجودات اسات کاه خاالق کاریم، 

برترد ویهه انسان، امرد است که باه تباع وجاود  این صفت را براد وجود انسان جعل نموده است. واالیي و

او، داراد اصالت، خیریت و مجعولیت بالذات است. علم و عقالنیت، ایمان و عمل صاالز از مهمتارین مولفاه 

 های کرامت اکتسابی در انسانند.
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 الملخص
 1حمید ستوده

 2عبدالرضا فرهادیان

 تقییم معرفة حقوق االنسان علی مبنی الکرامة اإلنسانیة في الحکمة المتعالیة

 

أد حق  إلنساان  إن    تعالی من المنظور اإلسالمي مبدأ کل حقوق لإلنسان، وال یمکننا إثباتالمجال والهدف: 

علی آخر إتا لم نت خذ   وعالقی االنسان معه بعین االعتبار. وتُعد  الکرامی االنسانیی منعطفا یمکن وضع حقاوق 

 لفالز إلنسان أو علیه في ضوئه واتخاته مبدأ المتالکه من الحق والتکلیف. 

 تمت هذه الدراسی علی المنهم الوصفي التحلیلي. المواد والمناهج:

وقد راعینا في هذه الدراسی جانب الملحوظات والمعاییر الخلقیی المتعلقی بتدوین الن فوص حوظات الخلقیة: المل

 واإلحالی إلی المفادر بأمانی ودقی. 

ما ینتم من دراسی الکرامی اإلنسانیی العقلیی هو أن  الکرامی الذاتیی التي جبلت فاي البنیای اإلنساانیی  االستنباطات:

؛ ولهاذا منزلای اإلنساان فاي نظاام الکاون وشارفه تعتبر من وجهی  نظر الحکمی المتعالیی، وصافا تا مبادأ وجاودد 

، أمور تجعل اإلنساان أفضال وأعلای مان الموجاودات األخاری وهاذه الفافی هاي ماا  وخیریته، من منظر فلسفي 

اتاي لاه تبعاا جعلها   خاصی لوجود اإلنساان. والعلاو والفضایلی المختفای لإلنساان متأصال وخیار وموضاوع ت

مات الکرامی المکتسبی اإلیمان والعمل الفالز.  لوجوده. ومن أهم  مقو 

یمکن تکر أنواع الکرامات بففتها واحدی من أهم  أساس معرفای الکاون وحقاوق اإلنساان وتلاك بعاد  أهّم نتیجة:

ماتها. ي أنواع الکرامی الذاتیی والمکتسبی ومقو   تقف 

 

 ان، الکرامی، الحکمی المتعالیی.الحقوق، اإلنس الکلمات المفتاحیة:

 

 

Annotation 

Dr.Hamid SOTOUDEH 

Dr.AbdoReza FARHADIAN 

The cognition of the value of human rights based on human dignity in 

Transcendent Theosophy 

 

Background and purpose: From the Islamic point of view, the source of all human 

rights is God. If God and man's relationship with God are not taken into account, no 

human right can be proved rationally over another. Human dignity is the turning 

point that in the it’s light can be considered rights for him. Eventually he will have a 

right and a duty 

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical remarks: Ethical remarks related to the writing of texts as well as 

references were observed. 

Findings: the result of the rational study of human dignity is that From the point of 

view of transcendent Theosophy, the inherent dignity of human, which is embedded 

in the human structure, has an existential origin. So, philosophically, dignity, honor 

                                                                                                                              
 األستات المساعد في قسم المعارف اإلسالمیی بجامعی إیران للعلوم الطبی ی. 1
 عی، وحدی میمی للجامعی الحری اإلسالمییقسم الشری. 2



 عبدالرضا فرهادیان حمید ستوده؛

 99-71، ص شناسی حقوق انسان بر مبنای کرامت انسانی در حکمت متعالیهارزش

98 

and the goodness of human existence in the universe, it is outstanding and is 

superior to other beings That the Holy Creator has found this attribute for human 

existence. Science and rationality, faith and righteous deeds are the most important 

components of acquired dignity in human beings. 

Conclusion: By examining the types of intrinsic and acquired dignity and the 

components of each, they can be mentioned as one of the most important ontological 

foundations of human rights. 

Key words: rights, human, dignity, transcendent Theosophy. 

 

Annotasiya 

Dr.Həmid SÜTUDE 

Dr.Əbdürrza FƏRHADİAN 

Transsendent fəlsəfədə bəşəriyyətin müdrikliyinə əsasən insan haqlarının 

aksiologiyası 

 

Kontekst və məqsəd: İslam baxımından bütün insan haqlarının mənbəyi Uca 

Allahdır və əgər Allah və insanın Allahla əlaqəsi nəzərə alınmazsa, insanın başqa bir 

insan üzərində heç bir üstünlük və haqqını rasional şəkildə sübut etmək mümkün 

deyil. İnsan müdrikliyi və ləyaqəti, insan hüquqları baxımından onun üçün düşünülə 

biləcəyi və hüquq və vəzifələrdən istifadə mənbəyi olaraq qəbul edilə biləcəyi bir 

dönüş nöqtəsidir. 

Elementlər və Metodlar: Bu məqalədə araşdırma metodu təsviri-analitikdir. 

Etik mülahizələr: Mətnlərin yazılması və mənbələrə istinadla bağlı etik 

mülahizələrə riayət edilmişdir.  

Yeniliklər: Fitri və əldə edilmiş müdriklik və ləyaqət növlərini və hər birinin tərkib 

hissələrini araşdırdıqda, onları insan haqlarının ən əhəmiyyətli ontoloji əsaslarından 

biri kimi qeyd etmək olar. Buna görə də, fəlsəfi baxımdan, varlıq sistemində insan 

varlığının ləyaqəti, şərəfi və yaxşılığı, müqəddəs və ucadır. Bu xüsusiyyətləri 

yaradan digər varlıqlarla müqayisədə insan varlığı üçün ayırmış və ona təhkim 

etmişdir. İnsanın xüsusi üstünlüyü və ucalığı, onun varlığı nəticəsində və köklü 

özünəməxsusluğa və yaxşılığa malikdir. Bilik və ağıl, iman və saleh əməllər 

insanlarda qazanılaraq əldə edilən müdriklik və ləyaqətin ən vacib komponentləridir. 

Nəticə: Fitri və əldə edilmiş müdriklik və ləyaqət növlərini və hər birinin tərkib 

hissələrini araşdırmış, onları insan hüquqlarının ən əhəmiyyətli ontoloji əsaslarından 

biri kimi qeyd etmək olar. 

Açar sözlər: Hüquq, insan, müdriklik və ləyaqət, transsendental fəlsəfə 
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Аннотация 

Др.Хамид Сотудех 

Др.Абдулреда ФАРХАДИАН 

Аксиология прав человека в трансцендентальной философии, основанной 

на мудрости человечества 

 

Контекст и цель: с исламской точки зрения, Всемогущий Бог является 

источником всех прав человека, и если не принимать во внимание отношения 

между Богом и человеком, невозможно рационально доказать какое-либо 

превосходство или право человека над другим человеком. Человеческая 

мудрость и достоинство – приемлемый поворотный момент, который можно 

рассматривать с точки зрения прав человека, а также как источник прав и 

обязанностей.  

Элементы и методы: Метод исследования в данной статье описательно-

аналитический. 

Этические соображения: были соблюдены этические соображения 

относительно написания текстов и ссылок на источники. 

Новизна: при изучении врожденных и приобретенных типов мудрости и 

достоинства, а также составляющие каждого из них можно отметить как одну 

из важнейших онтологических основ прав человека. Следовательно, с 

философской точки зрения достоинство, честь и добро человеческого 

существования в системе существ священны и возвышенны.  По сравнению с 

другими существами, создатель выделил эти качества для человеческого 

существования и наложил на них. Знания и интеллект, вера и праведные дела 

являются важнейшими составляющими мудрости и достоинства, 

приобретаемых людьми. 

Заключение: изучив врожденные и приобретенные типы мудрости и 

достоинства, а также составляющие каждого из них, можно рассматривать как 

одну из важнейших онтологических основ прав человека. 

Ключевые слова: право, человек, мудрость и достоинство, 

трансцендентальная философия. 

 

  


