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

rights is God Almighty, and if God and man's relationship with God are not 

taken into account, no human right can be proved to another human being. 

Human dignity is the turning point that in the light of human rights can be 

considered against or for human beings and he can be considered as the source 

of enjoying rights and duties.  

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

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations related to the writing of texts as 

well as references to sources were observed.  

Findings: The result of the rational study of human dignity is that from the 

perspective of transcendent wisdom, the inherent human dignity, which is 

intertwined in the human structure, has a description of existential origin. 

Therefore, from a philosophical point of view, the dignity, honor and goodness 

of human existence in the system of existence is a prominent and sublime thing 

compared to other beings that the Holy Creator has forged this attribute for 

human existence. The special supremacy and superiority of man is something 

that, as a result of his existence, has originality, goodness and intuition. 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. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

دیدگاه اسالمي، منشأ تمام حقوق انسان، خداي متعال است و اگر خداوند و رابطه انسان با خدا در نظر گرفته نشود، به لحاظ عقلي از  :نه و هدفيزم

توان حقوقي را بر انسان  کرامت انساني همان نقطه عطفي است که در پرتو آن مي. گونه حقي را براي انسان بر انسان دیگر اثبات نمود توان هيچ نمي

 .ظر گرفت و او را منشأ برخورداري از حق و تکليف دانستدر ن

 .است يليتحلـ  يفيتوص به صورت پژوهش ن یق در ايروش تحق :ها مواد و روش

 .دهي به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متون و نيز ارجاع :يمالحظات اخالق

وصـفي  ، ذاتي انسان که تنيـده در سـاختار انسـاني اسـت     کرامتنتيجه بررسي عقلي کرامت انساني آن است که از منظر حکمت متعاليه نيز  :ها افتهی
رو، از منظر فلسفي، منزلت، شرافت و خيریت وجود انسان در نظام هستي، امري برجسته و متعـالي نسـبت بـه سـایر      ازاین. وجودي استداراي منشأ 
تبـع وجـود او، داراي    واالیي و برتري ویژه انسان، امري است که به. که خالق کریم، این صفت را براي وجود انسان جعل نموده است موجودات است

 .هاي کرامت اکتسابي در انسان هستند علم و عقالنيت، ایمان و عمل صالح از مهمترین مؤلفه. اصالت، خيریت و مجعوليت بالذات است
ترین مباني هستي شناختي حقوق  مثابه یکي از مهم توان به هاي هر کدام، از آنها مي  انواع کرامت ذاتي و اکتسابي و مؤلفه با بررسي :يريگ جهينت

 .انسان یاد نمود

 .حقوق، انسان، کرامت، حکمت متعاليه :يديکلمات کل
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 مقدمه

از دیدگاه اسالمي، منشأ تمام حقوق انسان،  :ان موضوعيب ـ5

خداي متعال است و اگر خداوند و رابطه انسان با خدا در نظر 

گونه حقي را براي  توان هيچ گرفته نشود، به لحاظ عقلي نمي

خداوند و حق او، اصل و »: ت نمودانسان بر انسان دیگر اثبا

 .«اساس همه حقوق است و سایر حقوق متفرع بر این حق هستند

در این بين، کرامت انساني همان  (00/050: 0041نوري، )

توان حقوقي را بر انسان  نقطه عطفي است که در پرتو آن مي

یا براي انسان در نظر گرفت و با تعریف کرامت ذاتي و نيز 

. را منشأ برخورداري از حق و تکليف دانستاکتسابي او 

کرامت ذاتي، آن ارجمندي است که خداوند به ذات بشر اعطاء 

کرده و کرامت اکتسابي آن ارزشي است که در پرتو بندگي 

در این دیدگاه، انسان، مکلف به . آید خداوند برایش حاصل مي

حفظ کرامت خویش است و حق انتخاب او محدود به موارد 

در حالي که طبق برخي . این کرامت خواهد بود عدم نقض

دليل برخورداري از نيروي عقل  مکاتب، کرامت ذاتي انسان به

و انتخاب آزاد و صفت استقالل و خودمختاري او، براي انسان 

عنوان  به دیگر سخن، کرامت انسان، به. شود ثابت مي

شناسانه بيانگر نوعي ویژگي در خلقت انسان  مفهومي انسان

تواند منشأ حق براي بشر باشد؛ این وصف  که خود مي است

نشانگر استعدادي طبيعي است که سندي براي یک حق 

رو،  ازاین (01/051: 0730مطهري، ). آید شمار مي طبيعي به

و « امتياز تکویني»یک انسان را به ذاتي کرامت توان  مي

، امتيازات آنبه اتکاي  و بشر، تفسير کردالهي ثابت براي 

از سوي دیگر، . رداثبات کنيز براي وي باري حقوقي را اعت

وضع قوانين کریمانه را  (34/اسراء)کریمانه بودن خلقت انسان 

دنبال خواهد داشت؛ چراکه هماهنگي عالم تکوین و تشریع  به

الهي یکي از مباني اساسي و محکم در فقه و حقوق اسالمي 

کند  وضع نميگاه قانوني  معناکه شارع حکيم هيچ این است به

. که با قوانين تکویني حاکم بر هستي در تضاد و ناسازگار باشد

دهد که او داراي کيفيتي برتر و  لذا کرامت انسان نشان مي

دليل همين کرامت، همه تعاليم  عالي در خلقت است و به

حقوقي و اخالقي باید با توجه به این اصل نظري و در 

: 0710وادي آملي، ج). سازگاري کامل با آن تنظيم شوند

از دیدگاه قرآن کریم نيز قانونگذاري دین بر پایه فطرت  (061

گاه  رو، هيچ و همنوا با خلقت و غایت انساني است و ازاین

. دهد تضاد و اختالف در کتاب تشریع و تکوین رخ نمي

بر این اساس، کرامت اکتسابي انسان در قبال  (74/روم)

ند متعال به انسان است که خداو يپاسداشت کرامت ذات

مالک تقرب  بر اساسبرخاسته از تالش انسان عنایت کرده و 

هریک از رفتارهاي اختياري، . است شدر پيشگاه آفریدگاراو 

و کرامت ممکن است در نيل به کمال  که پيامدهایي دارد

آن ، مانع عکس بهیا  ومؤثر باشد اکتسابي و ارزشي انسان 

تارهاي اختياري و نيل به کمال هرگاه بين رفبنابراین،  .گردد

رابطه ضرورت یا ( با توجه به آثار و پيامدهاي آنها)مطلوب 

شود و این باید و  استنتاج مي «نباید»و  «باید»امتناع باشد، 

ومعلولي بين  رابطه عّلي یانباید، بيانگر رابطه ضرورِت بالقياس 

. خواهد بود (کمال یا انحطاط)آن و نتيجه  انجام یک فعل

عنوان سمبلي بر روابط  رو، مفاهيم و قضایاي ارزشي، به ازاین

عيني و حقيقي ميان افعال اختياري انسان و نتایج مترتب بر 

شود و در واقع، آن  در نظر گرفته مي( ثواب و عقاب)آنها 

پشتوانة این ( مصالح و مفاسد حقيقي اعمال)روابط تکویني 

ت؛ چه در غير این صورت، مفاهيم تشریعي و قراردادي اس

: 0734مصباح یزدي، ). سزاوار ستایش یا نکوهش نخواهد بود

بر همين اساس و با نظر به اینکه در اسالم  (0/141-141

هاي ایجاد و پيدایش حق  ترین مؤلفه کرامت انساني از مهم

رود، این پژوهش بر آن است تا این  شمار مي براي انسان به

حقوق  شناسي ترین مباني هستي از مهم مثابه یکي را به  مؤلفه

حکمت متعاليه با اوج دقت و . انساني مورد مطالعه قرار دهد

ظرافت فکري صدرالمتالهين، این مسأله را به بهترین شکل 

 .ونظر قرار داده است ممکن مورد بحث
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ثابـت، سـلطنت،   حق در لغـت بـه معنـاي    : تبيين مفاهيم -1

. قـرار دارد ( ناروا)و روایي است و در مقابل آن باطل سزاواري 

قدرتي كه از طرف »است؛ یعني « امتياز»حق در معناي دیگر، 

: 0716جعفـري لنگـرودي،   ) .«شـود قانون به شخص داده مـي 

. برنـد  به كار مي همين معنا كلمه سلطه را ، برايدر فقه (106

حـق  ماننـد  . در این كـاربرد، حقـوق جمـع كلمـه حـق اسـت      

مـواردي از   حق زوجيت، حق حضانت، حـق شـفعه و   ،مالكيت

 .اي براي دارنده آن استیك امتياز و سلطه هر این قبيل كه

در اصطالح، نوعي سلطه اعتباري اسـت کـه در زبـان    « حق»

یابـد و در   فارسي به معناي تسلط، اقتدار و چيرگـي معنـا مـي   

شيخ انصـاري در تعریـف    .مصادیق خود مشترک معنوي است

اّن الحّق سلطنة فعليـة الیعقـل قيـام طرفيهـا     »: فرماید حق مي

اي است  حق سلطنت فعليه (1: 0006انصاري، ) «بشخص واحد

که با فرض یک طرف، قابل تصور نيست؛ بلکه باید قـامم بـه   

شود  دو طرف باشد، یک طرف صاحب حق که از آن منتفع مي

دار  اسـت و اداي آن را عهـده  و دیگر آن که حـق بـر ذمـه او    

 .است

بنابراین، حق از اعتبارات شرعي یـا عقالیـي اسـت کـه بـر        

خاصي، براي شخص یـا  ( سلطنت)اساس آن، امتياز یا توانایي 

شود و به مقتضـاي ایـن توانـایي،     اشخاصي در نظر گرفته مي

مند گردد یـا مـالي یـا     تواند تصرفي کند یا بهره دارندة حق مي

 (07: 0731قنواتي، ). کسي درخواست کندکاري را از 

 حاکم مقررات و قواعد مجموعه حقوق نيز مطابق این معنا، به

 خاصـي  امتيازات و اختيارات که شــود مي گفته جامعه یك بر

  و تعهـدات  جامعـه  آن اشـــخا   و افـراد  از یك هر براي را

 دخل مالي در بتوانند تا شناخته رســميت به آن رابطه اطراف

 مطالبه دیگران از را فعلي انجام عدم یا انجام و کنند تصرف و

 .نمایند

شود که دیدگاه دیگر در تعریف حق کـه   با این بيان روشن مي

ــه ــا مرتب ــوع ی ــت  آن را ن ــوم، )اي از ِملکي  (07: 0047بحرالعل

لحـاظ مفهـومي، ذیـل ِملـک      ، صحيح نيست و حق، به دانسته

تباري و مستقل شرعي یـا  عنوان ماهيت اع قرار ندارد و خود به

عقالیي داراي وضع جداگانـه اسـت؛ زیـرا اوالص، صـاحب حـق      

تواند افزون بر توانایي انجام یـا تـرک آن، حـق را از خـود      مي

 (1: 0006انصاري، )؛ «لکّل ذي حّق أن یسقط حقه» :ساقط کند

کـه   ثانياص، متعّلق حق، هميشه عملي از اعمـال اسـت، درحـالي   

،  اعيـان  (مانند ملکيت عمل اجير)بر عمل متعّلق ِملک افزون 

تواند باشد؛ و ثالثـاص، ملـک، نسـبِت     هم مي( مانند ملکيت خانه)

بين مالک و مملوک است و نيازي به مملـوک عليـه نيسـت؛    

که حق، نسبت بين صاحب حق و موضوع حق است و  درحالي

  (1: 0006 ،يانصار) .وجود من عليه الحق، نيز الزم است

بر ( له)حق امري است اعتباري که براي کسي »بنابراین، 

در این تعریف سه عنصر لحاظ . «شودوضع مي( عليه)دیگر 

؛ اعم از (من له الحق)کسي که حق براي او است : شده است

اینکه یک شخص یا گروهي از اشخا  بوده یا اساساص انسان 

مانند حقوق مسجد یا محيط زیست و مانند آن؛ کسي . نباشد

؛ و آنچه متعلق و (من عليه الحق)عهده او است که حق بر 

 .موضوع حق است

 -يروش تحقيق در ایـن نوشـتار، توصـيف   : روش پژوهش -7

 .تحليلي است

 بحث و نظر

در پاسخ به پرسش اصلي تحقيق که چيستي کرامـت و انـواع   

آن از منظر حکمت متعاليه باشد، الزم است تـا ابتـدا کرامـت    

هاي آن از منظـر حکمـت متعاليـه مـورد      ذاتي انسان و مؤلفه

عنـوان   بررسي قرار گيرد و در ادامه، کرامت اکتسابي انسان به

 . کمال انساني از همين منظر پژوهيده شود

 رامت ذاتي انسان در حکمت متعاليهک -0

در این بخش رابطه کرامت ذاتي را با اصالت و خيریت وجـود  

هـاي   کنيم و سپس، مؤلفه و نيز مجعوليت ذاتي آن بررسي مي

وجودي کرامت ذاتي انسان را از دیدگاه حکمت متعاليه مطمح 
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دهيم تا عناصر تشکيل دهنده کرامت ذاتي انسان  نظر قرار مي

 .عقلي نيز مورد بررسي قرار گيرد از دیدگاه

 کرامت ذاتي در پرتو اصالت و خيریت وجود -0-0

، ذاتي که تنيده شـده در سـاختار انسـاني بـوده     کرامتاساساص  

از سوي دیگـر، طبـق    .ستو ناظر به ذات او ا وجوديوصفي 

و بنياد فلسـفه صـدرایي، وجـود، خـود،      حکمت متعاليهمبناي 

آیـد کـه    دسـت مـي   امري اصيل و حقيقي است ولذا، چنين به

امـري ثابـت و    نيـز، در نظـام هسـتي    انسانشرافت  و منزلت

نـد و  ا مساوي و برابر آفریده شده ،ها انسانو چون  استاصيل 

و طبيعت آنـان نيسـت، پـس، همـه     در سرشت ي تبعيضهيچ 

امت و خيریت وجودي در نظـام تکـوین   ها، از چنين کر انسان

 .برخوردارند

یکي توضيح این مطلب آن است که از منظر فلسفه صدرایي، 

اسـت  « وجودواقعيت داري »از اصول بدیهي در فلسفه، اصل 

و البته، مراد از اصالت در اینجا، اعتبار عقلي نيست؛ زیـرا امـر   

ـ  اعتباري، به ـ   ت ومعناي عدم عينّي  محصـول  ت وعـدم خارجّي

 داراي آثـار  و ؛ بنابراین، مراد از اصالت، تعـينن ذهن بودن است

مالصدرا در کتـاب اسـفار در   . خارج استعالم واقعي بودن در 

مفهوم وجـود کـه مـورد تعقـل ماسـت، از      »: نویسد این باره مي

ترین بدیهيات اوليه است که داراي مصداق خارجي، حقيقت  روشن

 (5/901: 0713صدرالمتالهين، ) .«و ذات در عالم خارج است

توضيح آنکه اوصافي ماننـد خارجّيـت، موجودّیـت و حقيقـت،     

امري ذاتي و الینفک براي هر واقعيتي است و هـر واقعيتـي،   

تا واقعيت است، ضرورتاص، موجود خارجي و حقيقي است و این، 

فـرض  درحالي است که ماهيت، چنين حيثيتـي نـدارد؛ یعنـي    

خواهـد  محـال  ي وجود غير موجود، فرض یاواقعيت غير واقعي 

خـارج   ةدهند تشکيل ،عين واقعي بودن دروجود بنابراین، . بود

است و وجود اشياء، موجـود بـه ذات و منشـاء آثـار در خـارج      

ـ یک قالب ذهنـي   ،ماهيتچرا که  ؛نهاآنه ماهيت  ؛است راي ب

خـارجي   اتو حـدود وجـود   ن را از حـدّ آوجود است، که ذهن 

 . کند انتزاع مي

واضـح  امـري  ، کامالص متعاليه اصالت وجود در حکمتبنابراین، 

و در واقع، وجود است کـه مصـدر هـر خيـر و      رسد نظر مي به

: گویـد  بـاره مـي   شرافتي است؛ چنانکه صـدرالمتالهين در ایـن  

: 0717 ن،يصـدرالمتاله ) «محـض  خيـر  وجـود،  هو بما الوجود»

وي در مقطع دیگري از کتاب اسفار در تبيين معنـاي   (0/704

خير به معناي آن چيزي است که در نزد عقـال  : نویسد خير مي

مایه تأثير است و مورد اشتياق همه موجودات است، به طوري 

صورت طبعي و فطري یا بـا   کنند و به که همه آن را طلب مي

ان » :یسـد نو مينيز سبزواري حکيم  .گردند اراده به دور آن مي

یعني وجـود در   (1/61: 0761سبزواري، )  «الوجود عندنا اصيل

آن بـودن    و در علت اصـيل نزد ما امري اصيل و واقعي است 

 (1/61: 0761 ،يسبزوار) «ه منبع کل شرفألّن»: فرماید مي نيز

هـر شـرافت و فضـيلتي     سرچشمه و منبع جوشانزیرا وجود، 

 .است

البته، صدر المتألهين، دليل بر خيریت وجود را، صادر شدن آن 

زماني که ثابـت شـد هـر    »: نویسد از واجب تعالي برشمرده، مي

وجودي، در واقع ظهوري است که با افاضه نور وجود از سوي قيومن 

واجب بالذات صادر شده که نوراني بخش همه ماهيـات اسـت و   

گردد، پس  نور وجود ميسبب خروج آنها از ظلمات عدم به سمت 

شود که بازگشت خير، در حقيقت به واقعيت وجود خواهد  روشن مي

 (0/704: 0717 ن،يصدرالمتاله) «.بود

بر مبناي حکمت متعاليه هر آنچـه از خـداي متعـال    بنابراین، 

رو،  ازایـن . اسـت بـوده و خيـر   از سـنخ وجـود    ،شـود  صادر مي

ذاتـاص  خلقـتش  در قوس نـزول و در جریـان    کرامتي که انسان

هسـتي،  در نظـام   است، وجودچون از سنخ  آن گردیده،داراي 

 است و البته، ذاتـاص، مایـه  استوار و غير قابل تبدیل  ،ثابتامري 

 (5/905: 0717صدرالمتالهين، ) .باشد و کمال ميخير 

و ذاتـي  سـاختار   مرهـون  ،کرامت وجودي انساننتيجه آنکه، 

اسـتعدادها  هاي ذاتي آن است که به سبب   تکویني او با مؤلفه

 خا  انساني، موجب ارتقاء و تمایز جایگـاهش هاي  و توانایي
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رو، از منظـر فلسـفي،    سایر موجودات گردیده است و ازایـن از 

یـک  صـرفاص  در نظام هسـتي،   انسانمنزلت، شرافت و خيریت 

کـه   اسـت امري حقيقـي و وجـودي   نيست، بلکه امر اعتباري 

 . استانسان جعل نموده وجود این صفت را براي  ،خالق کریم

 کرامت ذاتي در پرتو مجعوليت ذاتي وجود -0-1

مقصود از جعل، از منظر فلسفي، ایجاد ذات و تحقـق هویـت   

یک شيء است که در واقع، پيدایش یک نحوه وجـود خـا    

و  (10: 0000االســالميه،  البحــو  مجمــع) بــراي آن اســت؛

بر اساس یکي از مباني مهم حکمـت  گونه که گفته شد،  همان

واجـب  آنچـه از  ، (اصالت وجـود و اعتباریـت ماهيـت   )متعاليه 

؛ زیـرا واقعيـت   از سنخ وجود استهمه  ،شود صادر مي بالذات،

خارجي که اثر و فعل جاعل بالذات است، امري غيـر مـاهوي   

است که چون نقيض حقيقي عـدم و مصـداق بالـذات وجـود     

ست، آن نيز امري وجودي خواهد بـود؛ یعنـي یـک حقيقـت     ا

اگر جعل بـه  وجودي، اثر و فعلن حقيقت وجودي دیگر است و 

چـون  ، الزمه فاسدي خواهد داشت؛ یعنـي  ماهيت تعلق بگيرد

وجود محض اسـت،   ،براساس نظریه اصالت وجود ،ذات واجب

سنخيتي وجـود نداشـته   هيچ ومعلول  بين علتکه آید  الزم مي

بـاره   صـدر المتـألهين در کتـاب شـریف اسـفار در ایـن      . باشد

اثر فاعل و آنچه آن اثر بر آن مترتب است، به خودي » :نویسد مي

 «.خود، حقيقتي از حقایق وجود شيئ است، نه ماهيـت آن شـيئ  

 (5/260: 0717صدرالمتالهين، )

، بين هـيچ مـاهيتي بـا    اشياء وجود از سوي دیگر، بدون لحاظ

 ّيـت گونه عالقه و نسبتي، از جمله رابطه عل هيچ ،ماهيت دیگر

ماهيـت معـدوم یـا    )برقرار نيست؛ یعني، ماهيِت بدون وجـود  

نـه   ،تواند باشـد  ، نه علِت چيزي مي(ماهيت من حيث هي هي

احتيـاج بـه    ،ذاتيات و لوازم ماهياتبنابراین، . معلولن چيز دیگر

جودي جعل جاعل و تأثير مؤثر ندارند، بلکه جعل آنها از نظر و

تابع جعل ذات است؛ یعني اگـر ذات مجعـول باشـد،     ،و عدمي

شـوند و   بالتبع و بالعرض مجعـول مـي  نيز ذاتيات و لوازم ذات 

طریـق   یا جعل به ذات تعلق نگيرد، به ،اگر ذات مجعول نباشد

مالصـدرا   .گيرد جعل به ذاتيات و لوازمش نيز تعلق نمي ،اولي

خوبي تبيين  در مقطع دیگري از کتاب خویش بهه را ألاین مس

صدق ذاتيات اشياء و لوازم ماهيات، نيازي به »: نویسد کرده، مي

جعل جاعل و تأثير مؤثر ندارد، بلکه جعل آنها تابع تحقـق وجـود   

ذات آنها خواهد بود؛ پس اگر ذات، تحقق وجودي یابد، ذاتيات و 

قرار خواهند گرفت و  لوازم آنها نيز به نفس همان ذات، مورد جعل

اگر ذات مجعول نباشد، ذاتيات و لوازم آن نيز به سبب عدم جعلي 

صدرالمتالهين، ) «.که براي ذات ثابت است، مجعول نخواهند بود

0717 :5/932) 

به هر روي، تطبيق این بحث فلسفي بر موضوع کرامت ذاتـي  

، از رهگذر عناصر کرامتانسان، آن است که چون این نوع از 

لي آن، همانند نفخه روح الهي، برخورداري از عقل و وجود اص

اراده در انسان، تکویني بوده و ذاتي وجود انسان اسـت، پـس   

و بـوده  از سـنخ وجـود   به تبع ثبوت و تحقق ماهيت انسـان،  

او اصل وجود انسان و وضع طبيعـي  ؛ یعني امري حقيقي است

قرار لهي ل اوجعهمراه با کرامت و شرافت ذاتي او است و او م

؛ و وجودي استحقيقي ، امري که خود نيزجعلي ؛ استگرفته 

مفهـوم اعتبـاري یـا    بنابراین، کرامت ذاتي انسان، صرفاص، یک 

آن که با لغـو قـرارداد از اعتبـار و ارزش    نيست قرارداد بشري 

چيـزي بـا جعـل و وضـع قـانون      در واقع،  چراکهساقط شود؛ 

 اعتباراز سنخ نيز دش شود که خو مياعتبار  یا بيبشري، حذف 

 .باشد

 کرامت اکتسابي انسان در حکمت متعاليه  -1

 و مجعول نبودن کرامت انساني، خيرّیت ،اصالت پس از اثبات

شایسته است تا در این مقطع، کرامت اکتسابي انسـان نيـز از   

 . منظر مباني حکمت متعاليه تبيين فلسفي گردد

بــودن حرکــت کرامــت اکتســابي در پرتــو اشــتدادي  -1-0

 جوهري نفس 

طور که در مباحث قبلي روشن گردید، کرامت انساني از  همان
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مقوله وجود است و حقيقت آن، جداي از هستي و عـالم عـين   

ها و خصوصياتي برخـوردار   رو، کرامت از ویژگي نيست و ازاین

بـرد و قابليـت آن را دارد تـا     است که وجـود از آن بهـره مـي   

کرامت . شود، بر آن نيز حمل گردد مياحکامي که بر وجود بار 

اکتسابي نيز در حقيقت، دستيابي انسان به کماالت وجـودي و  

مقام قرب الهي است و چون با اختيـار و اراده انسـان حاصـل    

شود، یک امر ارزشي است و چون حرکت تکاملي انسان به  مي

ترین ویژگي آن تشـکيکي بـودن    شود، مهم تدریج حاصل مي

 . است

رسد که یکي از بـارزترین احکـام فلسـفي     ، به نظر ميبنابراین

که هم در وجود، و هم در کرامت تجربه شـده، قابليـت بـراي    

شدت و ضعف است که ما این موضـوع را از دو مبنـاي مهـم    

صدرایي، یعني مدّرج و مشّکک بـودن وجـود، و نيـز حرکـت     

جوهري اشتدادي که مبتني بر همان تشکيک در وجود است، 

نمایيم؛ زیرا تشکيک در وجود است که مبّين کامـل   تبيين مي

و ناقص بودن واقعيات نسبت بـه یکـدیگر اسـت؛ خـواه ایـن      

واقعيات، جداي از یکدیگر و مسـتقل باشـند و خـواه، هماننـد     

موضوع بحث حاضر، اجزاء و مقاطع فرضي یـک فـرد سـيال    

 . باشند

ه کـ  است ، به این معنانيز تشکيک در وجودتوضيح آنکه اوالص، 

صاف به شدت قابليت اّت ،به نفس ذات خودي وجودهر طبيعت 

، کمـال و  خيـر . خر و کمال و نقص را داردأو ضعف، تقدم و ت

به خود آن وجود است نه چيزي غير از  متفاضل،شرافت وجود 

 أمنشـ  ،عـدم  ؛یا عدم است یـا ماهيـت   ،چون غير وجود ؛وجود

مبنـاي  ماهيت نيز بنـابر   ؛و کمال خيرنه  ،نقص و ضعف است

ظلـي  ي تحقق ،امري اعتباري است و تحققش حکمت متعاليه،

 (0/544: تا بي ن،يصدرالمتاله). خواهد بودو تبعي 

کـه  بر اساس وجودشناسـي صـدرایي، هرقـدر    از سوي دیگر، 

موجودات در کل نظام هستي اوصاف کمالي بيشتري را واجـد  

صـدرا در اسـفار    .بـود خواهد مرتبة وجودیشان نيز برتر  ،باشند

وجود خير محض است و هر وجودي کـه وجـودش   »: نویسد مي

تر باشد، خيریت آن نيز شدیدتر و برتر از موجودات  تر و کامل تمام

 (0/701: 0717 ن،يصدرالمتاله) «.مادون خود خواهد بود

گونـه   جواهر مادي، همـان همچنين، بر مبناي حکمت متعاليه، 

در اصــل ذاتشــان هــم تحــول نــد، ا کــه در اعــراض متحــول

: نویسـد  ؛ چنانکه صدرا در ایـن زمينـه صـریحاص مـي    پذیرند مي

تفاوتي بين حرکت اشتدادي در اعراض ماننـد کيـف و کـم بـا     »

 (9/26: 0717صدرالمتالهين، ) «حرکت اشتدادي در جوهر نيست

زیرا وي معتقد است که خوا  ذاتي برخـي جـواهر در طـول    

نفس، ابتدا صورتي جسـماني اسـت   کند و مثالص  زمان تغيير مي

که ممکن نيست بدون مـاده موجـود باشـد، سـپس مجـرد و      

شود و در واقع، انقالب ذات جز بر اسـاس و   نياز از ماده مي بي

وي دربـاره  . پذیر نيست مبناي حرکت جوهري اشتدادي تبيين

در اینجـا راز  » :نویسـد  این موضوع در کتاب شریف اسفار مـي 

د که از این رهگذر، امکان و قابليت اشـتداد  بهایي وجود دار گران

جوهر در جوهریتش و نيز تکامل حقيقت انسان در هویت و ذاتش 

 (2/55: 0717صدرالمتالهين، ) «.شود روشن مي

ها نسبت به  همچنين، در باب شرافت و کرامت برخي از انسان

برتري مردم بر یکدیگر به حسب استکمال »: نویسد سایرین مي

ظري و عملي است که در فلسفه و اخالق بيان شده هر دو عقل ن

است و این استکمال نيز به صورت اشتدادي در اصل جوهر انسان 

تـر و   است ولذا، هرچه جوهر نفس انسان در آغاز فطرتش، قـوي 

تـر   تر باشد، تأثير علوم و طاعات نيز در آن بيشتر و روشـن  نوراني

 (0/100: 0717 ن،يصدرالمتاله) «.است

لـبس  »صدر المتألهين در توضيح حرکت اشتدادي از حرکـت  

تـر   کند که در آن زامل از حـاد ، نـاقص   یاد مي« بعد از لبس

طوریکه واقعيتي که ماهيت جوهري دارد، مثالص نطفـه   است؛ به

از هنگام تکّون تا تبدیل شدن به انسان در انتهاي چهـار مـاه   

آن، در یـک   یابد، واقعيتي است که کل که ماهيت انساني مي

شود؛  آن موجود نيست، بلکه در هرآن، مقطعي از آن یافت مي

باشـد و بـه    مقطعي که غير از مقطع قبـل یـا بعـد از آن مـي    

اصطالح، امر حاد  با اینکه غير از مقطعي است که معـدوم و  
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هـاي زامـل را دارد    زامل است، ولي همه آن کماالت و ویژگي

کـه در زامـل یافـت     هـاي جدیـدي   عالوه کماالت و ویژگي به

ولـي در عـين حـال،     (1/13: 0717 ن،يصـدرالمتاله ) شود نمي

 ن،يصـدرالمتاله ) .زامل و حاد  به هم پيوسته و با هم متحدند

0717 :7/710) 

 ،حقيقتـي واحـد   ،وجـود نتيجه آنکه از دیدگاه حکمت متعاليه، 

ولـذا،   (0/013: 0717 ن،يصـدرالمتاله ) مراتـب اسـت   ذوولـي  

 نيـز هر وصف وجـودي،   ، پسشدتشکيکي  امريوقتي وجود 

تفاوت امور متفاضل از آن جهت  و خواهد بوددرجات  امري ذو

که کامل و ناقص، یا شدید و ضعيف هستند، صـرفاص ناشـي از   

. وري از همان حقيقـت واحـد اسـت    تفاوت آنها در ميزان بهره

صدر المتألهين با استناد به حرکت اشـتدادي در جـوهر ثابـت    

 . کند که نفس نيز مشمول همين حرکت است مي

وصـف   قبل روشن گردید کـه  ، از آنجا که در مباحثبنابراین 

وجودي مراتب پس آن نيز داراي  است،امري وجودي ، کرامت

انسـاني نيـز دو   کرامت یعني براي  بود؛خواهد کامل و ناقص 

دیگـري بـه   و یکي به اعتبار اصل وجـود   :متصور است مرتبه

که استعداد کماالت را یافته و آن را نيـز  اي  اعتبار نفس ناطقه

 . فعليت رسانده است به قدر توان خویش به

اکتسابي نيز به آن است کرامت تبيين این مسأله در خصو  

قرار نفخة روح الهي در انسان برکت کرامت به نوع از این که 

این روح قدسي اسـت کـه انسـان    استکمال واسطه ه و ب دارد

وجود ها  این استعداد در همة انسان بنابراین، .شود اهلل مي خليفه

بـه اوج  رسـانند و   آن را به فعليت ميرخي ب طوري که به دارد،

و برخي در همان حد نفس حيواني  کنند قله انسانيت صعود مي

 . مانند ميفرو بهيمي 

از این رو، بر مبناي حکمت متعاليه، اساساص نياز نفس بـه بـدن   

فقط در اصل وجود منحصر نيست، بلکه براي کسب کمـاالت  

: 0717 ن،يصدرالمتاله) بالقوه و فضایل وجودي نيز خواهد بود

ولذا، از منظر حکمت متعاليه، نفوس در ادامه حيات و  (1/713

تکامل خویش، براساس نّيات و اعمال خود به انواع گوناگوني 

ها در حدو  یک نوع  شوند و هرچند که همه انسان تبدیل مي

شـوند؛   هستند، ولـي در بقـا، بـه انـواع مختلـف تقسـيم مـي       

معناي حيـوان نـاطق، جـنس اسـت و      بهاي که انسان  گونه به

اجناس سافلي مانند ملک، سبع، شيطان و بهيمه نيـز در ذیـل   

 (107: 0760 ن،يصدرالمتاله) .آن قرار دارد

صدر المتألهين بر مبناي آنچه در مباحث قبل روشـن گردیـد،   

معتقد است که شدت و ضعف وجود، موجب اختالف اشـياء در  

، اختالفات واقـع در اوصـاف   ذات و صفات ذاتي آنها است ولذا

انساني به قوت و شرف نفـس یـا بـه ضـعف و نقـص او بـاز       

بنابراین، نفس قوي شریف مانند نفس نبي یـا ولـي   . گردد مي

قادر بر انجام اعمالي عظيم و شدید در بسياري از موارد اسـت  

تا آنجا که هيچ عملـي از اعمـال ادراکـي و تحریکـي او را از     

؛ زیرا چنين نفسي جامع جميـع نشـأت   دارد عمل دیگر باز نمي

وجودیه است؛ بلکه نفسي که در ذات و فطرت خویش، شریف 

و عاري از هرگونه رذالت و نقيصه است؛ نفسي اسـت کـه در   

 . حکمت و حریت شبيه به مبادي مفارق عقالنيه است

 اصبعـد تـا   انسان وجـود پيـدا کـرده    ،مالصدرااصوالص، از دیدگاه 

هرچيـزي  بر این مبنا، . بخشدتازه بخودش به خودش ماهيتي 

خلق از ابتدا چيزي است که  همان ،غير از انساندر این عالم، 

و مترتـب   خواهد باشد مين چيزي است که آولي انسان ، شده

چيـزي، بـا هـم یکسـان      افـراد هـر  بر این نکته آن است که 

 ن،يصـدرالمتاله ) هم تفـاوت دارنـد   انسان باافراد ولي  ،هستند

طول  درتواند  ميخودش  ،یک انسانحتي بلکه  (1/16: 0717

در گردش   تاوجودش بين ماهيي باشد و انواع متفاوت شعمر

بـه دسـت خـودش     چهره مشخصي راباشد تا اینکه درنهایت، 

 (555 :0767 ن،يصدرالمتاله) .نمایدبراي خودش رسم 

خواهد یافت که هویت  ،هرکس به وجدان خویش مراجعه کند

ير از هویـت او در آِن گذشـته و آِن آینـده    او در حال حاضر غ

دليـل   هاست و خواهد دانست که این اختالف و تفاوت صرفاص ب

بلکه ناشي از تفاوت و اختالف اطـوار   ،اختالف عوارض نيست

ذات واحد است و در قرآن کـریم آیـات زیـادي    یک و مراتب 
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تطـور و دگرگـوني و تحـوالت وجـودي     نوع از داللت بر این 

اى »ایـن آیـه شـریفه     از جملـه که جوهره و ذات انسان دارد 

یقينــاص تــو بــا کوشــش و تالشــو ســخت بــه ســوى  ! انســان

 .باشـد  مـي « کنـو  پروردگارت در حرکتو، پس او را دیدار مـو 

 (555 :0767 ن،يصدرالمتاله)

و حرکــت براســاس اصــل تشــکيک در وجــود  نتيجــه آنکــه

واجـد کمـاالت مرتبـة     ،هر مرتبـة مـافوق  وهري، اشتدادي ج

ـ نيز مادون مرتبه و است مادون  ه واجد کماالت مرتبة مافوق ب

 ،تر باشد قوي ،است و هر مقدار که درجة وجود تر ضعيفنحوة 

 ،تر خواهد بود و درنتيجـه  رتبة آن باالتر و وحدت آن نيز قوي

احاطة شـدیدتري نسـبت بـه ماقبـل خـود خواهـد داشـت و        

اش شـدیدتر و نـورانيتش آشـکارتر و     ترتيب وجود جمعي بدین

صـدر   برپایـه همـين مبنـا،   . آثار وجودیش بيشتر خواهـد بـود  

داند که در ذات  حقيقت واحد ذومراتبي ميانسان را  المتألهين،

مراتـب  ؛ یعنـي  و گوهرة خود دامماص در تحّول و سـيالن اسـت  

فـرد  انسان در ارتباط با هم بوده و وحدت شخصي هـر  طولي 

اي را که  مرحلهولذا، ایشان،  در همه این مراتب محفوظ است

رسد و بدن  تدریج به کمال جسماني مي هانسان متولد شده و ب

او هنوز به ضعف رو نکرده و نفس انساني هنوز به کمال خود 

مرحلة دوم را کـه  . نامد انسان اول و انسان طبيعي مي ،نرسيده

رسيده و نيـاز او  خود مال یاري بدن رشد کرده و به که نفس ب

و حتـي در   ه اسـت شـد  به حواس و ابزارهاي جسماني کمتـر  

آیـد کـه کـار همـة      وجود مي هباطن و نفس او حس ششمي ب

، انسان ثـاني و انسـان نفسـاني    دهد انجام ميحواس دیگر را 

تعداد اندکي مرحله سومي نيز وجود دارد که نظر او  هب .داند مي

و انسـان عقالنـي    برسـند مرحلـه   ه آنبتوانند  ها مي از انسان

: 0717 ن،يصـدرالمتاله ) .شوند و این همان انسان ثالث اسـت 

حتـي پـا را فراتـر نهـاده و گفتـار آن       ،صدرارو،  ازاین (1/010

خالیـق یعنـي خـاتم     بهتـرینن  که گمان کرده نفـسن  راکسي 

، با نفس ابوجهل در حقيقت نوعي انساني همانند است و ءانبيا

خـارج از ذات   واسطة عوارض و حـاالت  هبتنها دو  اختالف آن

جـوهر نفـس   کند و معتقد است که  قلمداد مي ارزش بياست، 

اش، أشرف و از جهـت قـوت و    حسب هویت تامه هب نبي اکرم

تـر و   نـوراني  ،کمال، شدیدتر و از حيـث جـوهر و ذات هویـت   

در قـرآن  و آنجـا کـه    نيرومندتر از جواهر نفوس آدمـي اسـت  

از جهـت   (004/کهـف ) «إننََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلکم»: فرماید ميمجيد 

 (1/106: 0717 ن،يصدرالمتاله) .دنيا و نشئه ظاهري است

وقتي تعلق نفس به بدن قطع شد، انسان نسـبت بـه    بنابراین،

اگـر شـاکله    و در ایـن حالـت،   شود تر مي حقيقت خویش آگاه

کند، امـا   د، از آن احساس لذت مياشحقيقي او بر وجه انسان ب

اگر شاکله حقيقي او بر وجه بهـامم بـود، از خویشـتن خـویش     

گریزان است و همواره از غفلتي که در دنيا بر او عارض شـده  

 . خواهد بودبود، در حسرت و ندامت 

 هاي وجودي کرامت اکتسابي مؤلفه -1-1

عـل و  از دیدگاه حکمت متعاليـه، انسـان در ابتـدا، حيـوان بالف    

شـود   انسان بالقوه است و سير تکاملي او از حيوانيت شروع مي

یابد و همانطور که روح انسان در  و به سوي انسانيت کمال مي

دامن جسم او زایيده شده، تکامل یافته و به استقالل و اصالت 

اي اسـت کـه    منزله آشـيانه  رسيده است، حيوانيت انسان نيز به

سـوي   شـود و بـه   و متکامل مـي یابد  انسانيتش در او رشد مي

هـاي آدمـي و مسـلط بـر      استقالل و حاکميت بر دیگر جنبـه 

دارد و در ایـن ميـان،    هاي دروني و بيروني گام بر مـي  محيط

هــا و  تفــاوت انســان بــا ســایر جانــداران در دو ناحيــه بيــنش

هاي انسانيت انسان به دست  رو، مالک ها است و ازاین گرایش

شود؛ بلکه با حرکت از درون بـه   نميطبيعت ساخته و پرداخته 

صورت جوهري و نه عرضي، دست یافتني است؛ یعني بـودن  

و شدن و خروج از قوه به سوي فعل، مایه کرامـت و سـعادت   

نحو حرکت اشـتدادي در مـتن وجـود خـود      انسان است که به

 .انسان تعبيه شده است

بـر مبنـاي   اصوالص همانطور که در مباحث قبلي روشن گردیـد،  

ادراک و خيـر و سـعادت اسـت    مایـه   ،کمت صدرایي، وجودح

حسـب   امـا چـون وجـودات بـه     ،وجود نيز خير و سعادت است
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تـر   وجود کاملیک  چه،پس هر ،ندهست کمال و نقص متفاوت

 ،وجود، هرقدر که عکس بيشتر است و به همسعادت آن  ،باشد

درهم آميختگي آن با شر و شـقاوت آن بيشـتر    باشد، تر قصان

تحصـيل مراتـب    (1/010: 0717 ن،يصـدرالمتاله ). بود خواهد

ماننـد  هبا صفات کمالي وجـودي،   و سعادت انسان نيزکرامت 

و تقـوا  عمل صـالح و در یـک کـالم،     ایمان و عقلي، معرفت

؛ ولذا ما در این مقطع از نوشـتار، همـين   گردد ميّسر مي تسليم

هاي وجودي کرامت اکتسابي را از منظر حکمت متعاليـه   مؤلفه

 . نمایيم بررسي مي

 علم و عقالینت -1-1-0

، انسان این ظرفيت را دارد که نسبت بـه  صدرالمتالهيناز نظر 

نسبت به همه حقایق وجودي،  و عالم هستي، عالم عقلي شود

خلق به اخالق الهـي، بـه شـرافت و کرامـت     و با ت عاِلم گردد

کمـال عقلـي   : نویسد وي در این رابطه مي. اکتسابي نامل شود

یافتن انسان در هر یک از دو قوه نظري و عملي مایه شرافت 

و رفعت بيشتر براي خود انسان است؛ زیـرا از منظـر حکمـت    

بازگشت علم و تعقل به وجود است؛ یعني به مقتضاي  متعاليه،

باشـد، تعقـل شـکل     علم، وجود معلوم براي عالم مـي  این که

 (076: تا بي ن،يصدرالمتاله) .گيرد مي

وي تأکيد دارد که تعقل نوعي از وجود اسـت و همـانطور کـه    

وجود در موجودات امکاني با ماهيت متحد است، علم نيـز بـا   

یعنـي عـين    (731: تـا  بـي  ن،يصـدرالمتاله ) معلوم متحد است

وي در . موجود معقول براي عاقل وجود دارد و نه صـورت آن 

تفاوت بيان نظر خود با مشهور بر این بـاور اسـت کـه تعقـل     

معنـاي حصـول    آنگونه که در نزد جمهور، مشـهور اسـت، بـه   

صورت معقول براي عاقل و حلول آن در او است و آنچـه بـه   

ــي ــزد او م ــل ا  ن ــا جــوهر عاق ــول ب  .ســتباشــد، اتحــاد معق

بنابراین، از منظر حکمت متعاليـه،   (030: تا بي ن،يصدرالمتاله)

عقالنيت پيوندي ميان انسان و هستي است که از رابطه عيني 

آید و پيش از آنکه سبب توسـعه   ذهن و جهان بيرون پدید مي

در جهان علم و آگاهي انسان باشد، توسعه در قلمـرو وجـود و   

انطور که وجـود داراي  حقيقت آدمي است و از سوي دیگر، هم

مراتب است، علم و عقالنيت نيز با برخورداري از خصوصـيت  

: نویسـد  تشکيکي، مراتبي دارد ولذا با تأکيد بر ایـن نکتـه مـي   

همانگونه که برخي از وجودات خست و ضعف دارند و برخي دیگر »

علم نيز چنين است و انواع فراواني دارد؛ برخي از ... شرف و قوت

تـوان   ن حسـي، ضـعيف اسـت و بـا احسـاس نمـي      انواع آن، چو

محسوسات متعدد را درک کرد و برخي چون تعقل شریف اسـت؛  

ــي   ــت م ــوالت کفای ــراي ادراک معق ــد ب ــل واح ــرا عق ــد زی  «.کن

  (731: تا بي ن،يصدرالمتاله)

 ایمان  -1-1-1

صدر المتألهين، اعتقاد به خدا، فرشتگان، کتب، رسوالن و روز 

کند و معتقد است فـردي   قيامت را ایمان حقيقي محسوب مي

که داراي چنين علمي باشد، به او خير کثيـر و فضـل بزرگـي    

تواند کرامت ارزشي و تقوا را  وسيله آن، مي عطا شده است و به

: گویـد    مـي وي در ایـن خصـو  . آورد در نزد خدا به دسـت  

ها، کسب حکمت حقيقي است و  ها و نيکي اصل همه خوشبختي»

آن، علم به خداوند متعال، صفات و افعال او و ملک و ملکوت است 

و همچنين علم به روز رستاخيز و منازل و مقامات آخرت، و ایـن  

همان ایمان حقيقي است که خير کثير و فضل بزرگ است و کفر و 

 ن،يصـدرالمتاله ) .«عملـي قـرار دارد  گمراهي در مقابـل چنـين   

0764 :1) 

بر این اساس، صدر المتألهين معتقد است کـه ایمـان از سـنخ    

 ن،يصـدرالمتاله ) شـود  دنبال آن حاصل مـي  معرفت است و به

یعني شناخت صحيح و دقيق است که انسـان   (0/146: 0766

دهـد و انسـان را وادار بـه     را به سوي ایمان حقيقي سوق مـي 

کنـد و در مقابـل    پرهيزکاري و از بين بردن اخالق ناپسند مي

اگر دل، از معرفت حقيقي خـالي و تهـي باشـد، و از جهـل و     

گردد و در  خبري مملو گردد، شخص از راه حق منحرف مي بي

: 0767 ن،يصـدرالمتاله ) .کند واي نفس بر او غلبه مينتيجه، ه

014)  

 عمل صالح -1-1-7
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صدرالمتألهين، عمل صالح را از توابع ایمان و اثرگذار در آن 

هر معرفت، حالي و هر حالي : نویسد طوري که مي داند؛ به مي

دهد و عکس این ترتيب هم  عملي باقي گذارده و نتيجه مي

عملي به اثر یا حالي و صفایي در درست و صادق است که هر 

شود و از این  نفس منتهي، و به ازدیاد معرفتي دیگر تبدیل مي

رو، وي معتقد است که ایمان جز به واسطه عمل به ارکان، 

شود و عمل به ارکان نيز جز به نيت دل کامل  کامل نمي

صدرالمتألهين،  (1/015: 0717 ن،يصدرالمتاله) .گردد نمي

: نویسد داند و مي سعادت حقيقي انسان را از همين رهگذر مي

رسد که  بدان که نفس وقتي به این سعادت و بهجت و سرور مي»

کننده نفس از  اي که پاک خود را به اعمال و افعال پسندیده

عادت داده باشد و قلب را از  ،هاي گناه است کدورات و آلودگي

: 0717 ن،يصدرالمتاله) .«مهذب کرده باشدها  ها و پستي آلودگي

1/015). 

 گيرينتيجه

کرامت انسـاني همـان نقطـه عطفـي اسـت کـه در پرتـوش        

توان حقوقي را بر انسان یـا بـرایش در نظـر گرفـت و بـا       مي

تعریف کرامت ذاتي و نيز اکتسـابي او را منشـأ برخـورداري از    

عنـوان   بـه  مفـاهيم و قضـایاي ارزشـي   . يف دانستحق و تکل

سمبلي بر روابط عيني و حقيقي ميان افعال اختياري انسـان و  

شـود و   در نظر گرفته مـي ( ثواب و عقاب)نتایج مترتب بر آنها 

( مصالح و مفاسـد حقيقـي اعمـال   )در واقع، آن روابط تکویني 

پشتوانة این مفاهيم تشریعي و قراردادي است؛ چه در غير این 

نتيجه بررسي . ش نخواهد بودصورت، سزاوار ستایش یا نکوه

عقلي کرامت انساني آن است که از منظر حکمت متعاليه نيـز  

وصـفي  ، ذاتي انسان که تنيده در ساختار انساني اسـت  کرامت

رو، از منظر فلسـفي، منزلـت،    ازاین. وجودي استداراي منشأ 

شرافت و خيریت وجود انسان در نظام هستي، امري برجسـته  

یر موجودات است که خالق کـریم، ایـن   و متعالي نسبت به سا

واالیي و برتـري  . صفت را براي وجود انسان جعل نموده است

تبـع وجـود او، داراي اصـالت،     ویژه انسان، امري است که بـه 

علـم و عقالنيـت، ایمـان و    . خيریت و مجعوليت بالذات اسـت 

 ي کرامت اکتسابي در انسـان ها مؤلفهعمل صالح از مهمترین 

 .ندهست

ز يموارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن :يت اخالقمالحظا

ت یدر استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماص رعا يدار امانت

 . دیگرد

ن مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافع ین ایتدو :تعارض منافع

 .بوده است

هر توسط صورت مشترک  به نگارش مقاله :سندگانیسهم نو

 .استگرفته  انجام سندهینودو 

 ين اعتبار ماليمأن توبدن پژوهش یا :اعتبار پژوهشن يمأت

 .افته استیسامان 
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