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 حقوق بشر در اسالمی نظری مبان

  
  سید صادق حقیقت و سید علی میر موسوی

 )١٣٧٦ (پايیز و زمستان٦و  ٥شماره  منبع: فصلنامه قبسات،

  )١٣٨۵ خرداد ١٧چھارشنبه،  (و گفتمان،

  

ی انسان غرب از خصائص موقعیتی اپیش از شروع بحث در باب موضوع نوشتار حاضر، ذكر فھرست فشرده

به نظر ی بشر، ضروردرباره حقوق در مورد ديدگاه اسالمی يد به ھمراه بیان چند نكته مقدماتدر دوره جد

  .رسدمي

  .دوران قديم استی كامًال متفاوت با سّنت فكری نظری به بنیانھای حقوق بشر در دوران جديد مّتك (١

بر اساس آن  است كه از خود انسانی ابر برداشت ويژهی نوين مبتنی شناسو ھستيی معرفت شناس (٢

و ی بر روش علمی شود. ثانیا خرد مبتنمي ماّده از حوزه شناخت انسان خارج و در نتیجه انكاری اّوًال، ماورا

است. ثالثا، شناخت حقوق ی وی جمله انسان و نیازھا و ازی تجربي، قادر به شناخت ھمه ابعاد ھست

از خرد را ی شود. چنین برداشتت از دين خارج مياز حوزه انتظارا قلمداد وی انسان در قلمرو عقل بشر

  .تعبیر كرد» علميی خردباور«توان به مي

شود و اصالت ميی نفی در انديشه دوران جديد ھر گونه اقتدار برتر از فرد انسان و عقل و استدالل فرد (٣

  .صرفا با فرديت انسان است

مطلق وجود دارد،  او به صورتی ه است و آنچه برانھاده شدی بنیاد حقوق انسان بر تمايالت نخستین و (٤

  .است كه وظايف و تكالیف نیز محدود به آنھا استی ھمین حقوق طبیع

  .قراردادھا تنظیم شده است تنھا منبع تشكیل جامعه، قرارداد بوده و قوانین اجتماع نیز صرفا بر پايه (٥

 :بايد تذكر داد اين است كهر ميكه پیش از بیان ديدگاه اسالم در باب حقوق بش یاما نكات

و در قالب ی ص) وح) است كه از ناحیه خداوند به رسول اكرمی از تعالیم و دستوراتی ـ اسالم مجموعھا ١

گرفته است. از آنجا كه مسلمانان در  (اعم از قرآن و سّنت) در دسترس پیروان آن قراری منابع و متون دين

از آنھا ی مختلفی گیرند؛ امكان برداشتھاخود مدد ميی ذھنی ھاو يافته مراجعه آزادانه به اين منابع از ذھن

  .متّصور است

اين امكان است. ضمنا  نیز بھترين دلیل بر تحققی و نظريات گوناگون فقھی متنّوع كالمی ھاتاريخ انديشه

  .نیز اشاره كرد به ھر يك از اين برداشتھا» مباني«توان با استفاده از لفظ مي

حقوق بشر غرب از ی نظری اسالم، اصول و بنیادھای دينی ال سؤال اين است كه آيا در پرتو مبانـ ح ٢

  برخوردار است؟ی صّحت و رواي



 ٢

را پديد آورده است. و ی اويژهی و متشكل از اصول و فروع، نظام حقوقی اسالم به عنوان مجموعه تعالیم الھ

مختلف از اين ی البته با توجه به برداشتھا .توان يافتل ميبنابراين پاسخ مسئله فوق را در چارچوب اين اصو

واحد و منسجم در اين باب ی ااز آن است؛ طرح نظريهی ناشی و فقھی متعدد كالمی ھااصول كه نحله

  :رسدمشكل توجه به نكات ذيل مفید به نظر مي حّل اينی بسیار دشوار است. برا

موارد غیر ممكن نیست.  ر مشترك و يا متیّقن از اصول در ھمهرغم تعدد برداشتھا، تكیه به قدالف) علي

فالسفه تفسیر  شیعه و غیره)، عرفا و را متكلمین (معتزله، اشاعره،ی نمونه گرچه اصل خدا محوری برا

با ی انسان قدر مشترك ھمه اين اقوال است و چنین مبناي برتر ازی اصل اعتقاد به موجودی ول ١اند.كرده

  .نداردی چندانی غرب سازگار اصول حقوق بشر

توان با دنبال دارد مي را بهی و ناسازگاری از سازگاری كه اختالف برداشتھا، طیف ناھمگونی ب) در موارد

  .به نظريات بديل نیز اشاره كردی لزوم، به اجمال پرداخت و در صورتی گیرمشھور به نتیجهی اتمركز بر نظرّيه

نوشتار ی آنچه در ابتدا حقوق بشر از ديدگاه اسالم؛ به نقدی نظری و مبانحال، در ادامه ضمن بیان اصول 

  .گماريمشد ھمت مي در دوره جديد بیانی حاضر بطور فشرده در باب موقعیت انسان غرب

نظیر ی ھايبا واژه بر اين است كه ابتدا تعريف حق و تفاوت آن رای ـ سنجش و نقد حقوق بشر غرب مبتن٣

حقوق بشر از آن يادشد، ی نظری مبان آنچه تحت عنوانی شخص نمايیم. سپس به ارزيابتكلیف و امتیاز م

مبحث اّول به بیان جايگاه شناخت انسان در منابع  :ھمت گماريم به اين منظور سه مبحث بايد طرح شود

  .اختصاص دارد و شمول قلمرو دين نسبت به آنی دين

منظور شناخت انسان  بهی كفايت فرد علم«عبارت بود از:  حقوق بشر غرب كهی در اين باره، مھمترين مبنا

  .گیردقرار ميی مورد ارزياب» و حقوق وي

پردازيم و با طرح اينكه اصل ميی دينی از منظر مبان» فردگرايي«يا » اصالت فرد«ی در مبحث دّوم به ارزياب

ه كنیم. و در نھايت حقوق حقوق انسان اشار است به نقش آن در بیان» كرامت انسان«ی در بینش اسالم

  .گیردمورد بحث قرار مي اسالم در خصوص انسان،ی در نظام حقوقی طبیع

 ـ كلّیات ١

 ) تعريف حق١ـ  ١

توان به متفاوت آن، ميی دارد. با مراجعه به كاربردھای مختلفی است كه معانی از جمله الفاظ» حق«واژه 

  .بردی پ» ثبات پايداري«يك وجه اشتراك به مفھوم 

واقع، كار شايسته و  بر ھمین اساس به ھنگام كاربرد آن درباره خداوند، وعده خداوند، مفھوم مطابق با

  .ّمد نظر استی امثال آن؛ چنین وجه اشتراك

 ) اصطالح حق١ـ  ٢

                                                   
حقوق اسالمي، قم،  بری حوزه و دانشگاه، درآمدی ر.ك، دھخدا، لغتنامه واژه حق، و نیز دفتر ھمكار  .١ 

 .١٣٦٤/٤٤دفترانتشارات اسالمي، 



 ٣

رود مفرد به كار مي به صورت جمع وی نیز در موارد متفاوت» حق«، اصطالح »حق«ی لغوی صرف نظر از معنا

  :آيدآن در ذيل ميكه شرح 

شھروندان يك جامعه كه ی و اجتماعی و نظام حاكم بر رفتار فردی مقررات اجتماعی حقوق به معنا«الف. 

وحدت «ی آن بر اساس نوع در اينجا حقوق جمع حق نیست و اعتبار» آن تضمین شده استی اجرا

 .استی ن انگلیسدر زبا (Law ) وی در عرب» تشريع«و ھمچنین مترادف با واژه » اعتباري

  .اين استعمال نیز ھمیشه به صورت جمع است» دستمزد و پاداش عاليی حقوق به معنا«ب. 

و اصول ی فقھ كه در مبحث حاضر محل كالم است. اين اصطالح در متون» جمع حق«ج . حقوق به عنوان 

  :شوددارد. كه به آن اشاره ميی تعاريف مختلف

قرار داده شده ی ولو به صورت اعتباری ان به ما ھو انسان بر ديگرانسی است كه برای اـ حق سلطه١ 

 ٢است.

انتزاع ی ديگر و يا منشاءی وضعي، تكلیفی ويژه است كه از حكمی اخاص و اضافهی ـ حق اعتبار٢ 

 ٣شود.مي

 ٤ضعیف از ملكّیت است.ی اـ حق مرتبه٣ 

 ٥. داردی و آثار خاصی است كه در ھر مورد معنای اعتباری امر -٤

گذاشتن ديگران به  ـ حق متشّكل از چھار عنصر است كه عبارت از: الف) اختصاص ب) تسّلط ج) احترام ٥

عنصر ديگر مبّین تكالیف ديگران در قبال  حق د) حمايت قانون از حق؛ عنصر اّول و دّوم بیانگر ماھیت حق و

  ٦حق است.

حقوق ی ھااعالمیه .شودد يا اجتماع محول ميكه به فری است به منظور انجام دادن كاری ـ حق اختیار ٦

 ٧اند.ین معناگرفتهبشر حق را به ھم

در برابر ديگران آنان  ازی ارا به لحاظ تنظیم روابط اشخاص به سود پارهی است كه قواعدی ـ حق امتیاز ٧

 ٨كنند.ايجاد مي

فعل از دو  ام دادن يكاز درك اين موضوع است كه انجی است و لزوم آن ناش» اختصاص«ی ـ حق نوع ٨

است. اين اختصاص در بعد  كه اراده آن را كرده؛ ممنوعی شخصی ورفاعل ساخته نیست و مداخله در بھره

                                                   
الصادق، تھران مكتبة آل بحرالعلوم،ی ، با شرح و تعلیقه محمدتقالفقیهبلغةآل بحرالعلوم،  محمد سید .٢ 

 .١٣، ص١چاپ چھارم، ج  ١٤٠٣
  .٢٢٤، صحاشیه فوايداالصولآخوند خراساني،  مالمحمدكاظم .٣ 
  .١٢،ص ٢ج ، ق ١٣٩٩قم، مھر، محرم  ،المكاسبالتعلیق عليارشادالطالب اليتبريزي،  جواد .٤ 
  .١٠ ، صتا)(قم، بصیرتي، بيحاشیه بر مكاسب غروي،  محمد حسین .٥ 
  .٢١،ص ١٩٦٦، ةنھضة العربیقاھره، دارالال، اصول القانونی جمیل دروس فالشرقادي،  .٦ 
  .١، ص ١٣٥٣تھران، تھران، دانشگاه، ، ترجمه ابوالفضل قاضيحقوقيی شناسجامعهبرول، ی لو .٧ 
  .٢٢٨ ، صچاپ چھارم ،١٣٥٥تھران، دانشگاه تھران،  ،مقدمه علم حقوقكاتوزيان،  ناصر .٨ 



 ٤

ی با مالحظه تعاريف فوق و ذكر نكات ٩اكنون  .به مفھوم حق استی و از بعد غیر مال» ملك«ی به معنای مال

  :يافت دستی توان به تعريف پیشنھادچند مي

تعريف حقیقي، از نوع  ندارد. لذای خارجی است. به اين معنا كه ما به ازای و انتزاعی اعتباری امرحق  .١

در اين باره صحت ندارد. لذا ھر  جنس و فصل، صادق است؛ی كه درباره ماھیات دارای حد و رسم منطق

 ١٠ر اين تعريف به منزله فصل است.دی مفھوم

ی از ويژگیھای الحق يكعلیه حق و متعّلق حق و منبین ذيی ضافعنصر اضافه و به عبارت ديگر رابطه ا .٢

  .حق است

 .استی به كسی از لوازم حق اختصاص چیز .٣

  .صاحب آن در مقايسه با ديگران استی برای و امتیازی وجود حق مستلزم برتر .٤

  .ديگران و مراعات آن در مورد صاحب حق استی برای مستلزم تكلیفی ھر حق .٥

  .شودرا شامل ميی و ھم تصّرفات اعتباری از حق ھم تصّرفات خارجی ناشی وربھره .٦

  .استی نیز امور معنوی و انتفاع از آن و گاھی ء خارجشيی متعّلق حق گاھ .٧

  :ما از حق چنین استی بنابر نكات فوق به تعريف پیشنھاد

يابد كه بر مي خاصی از امتیازی روبھرهی شايستگی حقاست كه به موجب آن ھر ذيی اعتباری حّق امر»

  «ديگران نیز مراعات آن الزم است

ديگر نیز ی ديدگاھھا بر اين بوده است تای سعی شايان ذكر است كه تعريف فوق بھترين تعريف نیست ول

  .در اين باب ملحوظ شود

 ) رابطه حق و تكلیف١ـ  ٣

دارد. به بیان ديگر  متقابل با حقی و رابطھا شودالزام است كه به فعل يا ترك فعل مربوط ميی تكلیف نوع

  .استی مستلزم حقی و ھر تكلیفی مستلزم تكلیفی ھر حق

دارد حال آنكه درباره  حق نیز توان انتخابی با اين تفاوت كه در مفھوم حق، اختیار استیفا نھفته است و ذ

 ١١.تكلیف است تكالیف چنین نیست (ھر چند در مقام عمل، انسان قادر به ترك

 ) حق و امتیاز١ـ  ٤

                                                   
  .٥٤، ص ٢ج  تا،ی ب ،اسالمیهدارالكتب  ،تھران ،تفسیرالقرانی المیزان فطباطبائي،  محمد حسین .٩ 
  .٧٥ـ٧٤، ١٣٧٥ تھران، اسرار، ،فلسفه حقوق بشرآملي، ی وادج عبدالّله .١٠ 
  .٧٦ـ٧٥ھمان  .١١ 



 ٥

امتیاز عبارت است ی انسان به ما ھو انسان وجود دارد. ولی اعتبار است كه برای در تعريف مذكور حق نوع

  :از

از افراد تعلق ی ادسته خاص بهی با لحاظ شرايطی اجتماعی كه به موجب قوانین و قراردادھای اولويت خاص

شود از قبیل خاص مقرر ميی ادر زمینه متخصصان و كارشناسانی كه برای مثال، اولويتھايی گیرد. برامي

  .شودميی امتیاز تلقی گواھینامه رانندگي، نوعی اعطا

 .توانند حقوق را نقض كننداين امتیازات نميی ول

 ) رابطه دو مفھوم از حقوق١ـ  ٥

تعريف الف) حال  ) .درونیز به كار مي» مجموع مقررات اجتماعي«ی طور كه ذكر شد، حقوق به معناھمان

  ، دارد؟»حق«با تعريف اخیر ی سؤال اين است كه اين مفھوم چه ارتباط

ی فعل يا ترك امر كه الزام بهی ) احكام تكلیف١حقوق در تعريف اّول شامل سه دسته از مقررات است: 

ی حقوق بمعنا) تبیین ٣دارد. مي را بیانی ) احكام وضعي: كه شرايط و قیود، صحت و فساد امر٢دارند. 

  .اخیر را بر عھده دارند

گردد. بنابراين  از مقرراتی تواند منشاء دستهاز طرف ديگر حقوق جمع حّق است كه تعريف اخیر مي

  .متقابل با يكديگر دارندی اتوان گفت حقوق در اين دو تعريف رابطهمي

  ـ دين و شناحت انسان ٢

در ھر نظام  بحث حقوق بشری از بنیادھای وي، يكی زھاشناخت انسان، ابعاد حیات، استعدادھا و نیا

شده بود با اين باور ی ناش است. درحقوق بشر غرب، اين شناخت از حوزه علوم يا روش خاّص خودی حقوق

اكنون در مقام سنجش اين ديدگاه و بیان  توان شناخت خويش را از اين طريق داراست،ی كه خرد انسان

  :پاسخ داد ه سئواالت زيرنظرگاه اسالم ناگزير بايد ب

نزول دين قرار دارد؟ و  است كه در زمره اھداف تشريع وی و تعريف انسان از جمله موضوعاتی آيا شناساي (١

  به آن پرداخته شده است؟ی در متون دين

دارد؟ در صورت ی با ديدگاه دين ھمخوانی و جاری كنونی انسان در پرتو روشھای آيا شناخت علم (٢

  تقّدم با كدام است؟ یناسازگار

  است يا دين و تعالیم الھي؟ی در نھايت آيا منبع تعیین حقوق بشر، خرد انسان (٣

را در اين خصوص ی نوگراي تواند جايگاه حقوق بشر را در اسالم تعیین و ديدگاهپاسخ به اين سئواالت مي

  .بشر، رھنمون سازدبودن حقوق ی كند و ما را به قضاوت پیرامون دين و يا فرا دينی ارزياب

 ) قلمرو دين و حقوق بشر٢ـ  ١

  .باشدی موضوعی برای و يا ھنجاری است كه متضّمن اثبات حكمی ھايمتشّكل از گزارهی تعالیم دين



 ٦

خداوند الزم است و غیره ياد  ھاي، خداوند وجود دارد، قیامت وجود دارد و عبادتتوان از گزارهنمونه ميی برا

باشند. از طرف ديگر ی شوند كه مستند به وحمي «دين«موصوف به ی ھا در صورترهاست گزای كرد. بديھ

از مفاھیم وجود دارد كه اصًال ی يابد، بلكه برختعمیم نمي به ھمه مفاھیمی دينی ھاموضوعات گزاره

 توان گفتاند (نظیر مفاھیم مستحدثه). با توجه به اين مطالب ميواقع نشدهی ھايموضوع چنین گزاره

و  مستقیم يا غیر مستقیم به آن پرداختھاندی دينی ھااست كه گزارهی ھايقلمرو دين، حوزه منظور از

محدوده دخالت دين قرار  اند، درباره اينكه آيا شناخت انسان و حقوق بشر درقرار گرفتهی دينی موضوع قضايا

  .وجود داردی مختلفی دارد يا نه؟ ديدگاھھا

  در خصوص حقوق بشرالف) نظرّيه جامعیت دين 

نظر از صرف حیات انسان وی و زيربناھای زندگی بر حسب اين نظريه، رسالت دين بیان خطوط كّل

  .اختالفھاست

  :زير استی دو ويژگی است كه در ازای به عبارت ديگر، ھدف از تشريع دين بیان مطالب

غرض از بعثت  ل آنھا سبب نقضكه اخالی اـ ھدايت و سعادت انسان در گرو آن مطالب باشد به گونه ١

  .پیامبران و مخدوش كردن اھداف آنان شود

  .معرفت نتوان به اين نیازھا دست يافتی ـ از طريق عاد ٢

با  و غیره وی رياض كه سعادت انسان در گرو آنھا نیست مانند: فیزيك، شیمي،ی با قید اّول علوم و معارف

اخراج است، مانند علم طّب ی معرفت اكتساب نشدنی كه از طرق عادی قید دوم آن دسته از معارف

 ١٢شود.مي

  .استی است كه واجد ھر دو ويژگی حقوق بشر از جمله موضوعات

  .دين قرار دارد و قاعدتا؛ تبیین آن در قلمرو دين استی لذا در محدوده كار

است، » مستفیّض«بحد  ھاكه در باب جامعّیت دين وارد شده و تعداد آنی از ادّله نقلی براين بسیارعالوه

  .كندرا تأيید ميی چنین امر

 حقوق بشری ب) نظريه فرادين

 :بر اساس اين ديدگاه

  .لحاظ شده است است كه در آن كلیه نیازھا و توانايیھای انسان ھمانند لباس متناسبی دين برا (١

برد و دين پي بهی و یتوان به نیازھااست و از طريق اين شناخت ميی شناخت انسان در توان آدم (٢

  .ھمچنین محدوده انتظاراتش را تعیین ساخت

                                                   
  .١٣٠ ص ،٢، ج المیزان ، طباطبايي .١٢ 
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 انسان به دو گونه نیازمند دين است (٣

  .است انسان و علوم و امكانات بشری به آن خارج از توانايی كه دستیابی الف) نیازھاي

ی دستیابی ند ولآزمايش ك تواند آنھا راكه بشر از طريق تجربه بسیار خطرناك و سھمگین ميی ب) نیازھاي

  .پذير نیستبه نتیجه ھمیشه امكان

ی بايد منطبق بر مبان مقدم است و فھم ما از دينی شناسبر دينی شناسبنابر اين ديدگاه، اّوًال انسان

 نباشد داخل در دين است. باشد. ثانیا، ھر آنچه در دو حوزه ياد شدهی پیشینی شناسانسان

آنجا كه ديدگاه  است. ازی كّلی باب حقوق انسان صرفا بیان ارزشھا بر حسب ديدگاه اخیر رسالت دين در

اّول است كه بايد به بیان اّدله آن  مواجه است در اينجا مالك ھمان نظريه مشھور و رايجی اخیر با اشكاالت

  .ھمت گمارد

  ) اّدله جامعیت دين در مقايسه با حقوق بشر٢ـ  ٢

است. در قسم اّول  توان بر اين موضوع اقامه كرد، دو قسممي الف ـ اّدله عقلي: آنچه در قالب برھان

خداوند در ی قسم دّوم، تواناي و دری به وحی وی و نیازمندی انسان از شناخت خويش و وابستگی ناتوان

  .شوداثبات ميی و تعیین حقوق وی معرف

  :از شناخت جامع و تاّم خويشی خرد انسانی ) ناتوان٢ـ  ٢ـ  ١

بشر غرب بود و  حقوقی نظری از مبانی يكی علمی فصل حاضر بیان شد. خردباوری در ابتداطور كه ھمان

از نظرگاه ی خويش است. ولی خود قادر به شناخت توانمنديھا، احساسات و نیازھای بر اين اساس آدم

  .و تام از انسان رھنمون سازد تواند ما را به شناخت جامعنميی چنین روشی انديشمندان دين

  :توان بیان داشته اين امر را در قالب موارد ذيل ميادّل

ارزش ی صرفا دارای پذيرو ابطالی آن در قالب استقرار گرايی شناخت به دلیل محدوديتھای ـ روش علم ١

ی ھستو ارائه حقیقت نظامی گرايواقع ازی تواند سودمند واقع شود ولاست و در مقام عمل ميی عمل

غرب و ی از انديشمندان مھم ماديگرای كه يك» پوپر«از ی توان صرفا به عبارتمي عاجز است. در اين مقام

  :كردی نمود و از ذكر تفضیل بیشتر خوددار فلسفه علم اين ديار است، استناد

استوار نیست، ی ندارد. علم بر اساس مستحكم» مطلقي«ھیچ چیز ی علم عینی سان، بنیادتجرببدين»

است كه بر ی ھمانند ساختمان افراشته شده است وی آن بر باتالقی ھاهتھّورآمیز نظرّيی بناگويي

و معلوم و اگر، از ی طبیعی اشالودهی نه به سو اند: اّمااستوار شده كه درون باتالق فرو رفتهی ستونھاي

ف توقی ايم، ما فقط وقترسیدهی از آن رو نیست كه به زمین محكم ايستیمفروبردن عمیقتر ستونھا باز مي

مستحكم ی به اندازه كافتحمل ساختمان، حداقل عجالتا، ی باشیم ستونھا برا شدهی كنیم كه راضمي

 ١٣» ھستند

                                                   
  .٨٣ ص، ١٣٧٤فرھنگي،ی ، ترجمه سعید زيباكالم، تھران انتشارات علمعلمی چیستز، مرچارل آلن إف .١٣ 
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مقدمات شناخت نظام  از مقدمات به لحاظ تعیین حقوق بشر الزم است. از جمله اينی ) وجود برخ٢ـ  ٢ـ  ٢

  .تاس و شناخت نظام مطلوبی واقعی كاذب از نیازھای ھستي، شناخت نیازھا

ممكن نیست ی وح خردمندان بدون كمك منبعی برای با توجه به محدوديت توان شناخت انسان، چنین امور

 ١٤فراگیر نیست.ی از جانب خودآدم و بنابراين تعیین حقوق بشر

باشد انسان ميی است كه فراتر از ديدگاھھای بر اصولی بشر مبتنی برای ) تعیین حقوق جھان٢ـ  ٢ـ  ٣

  .به وحدت دست يابند دلیل اختالف عاليق و ساليق و آداب و رسوم نمیتوانند زيرا آدمیان به

فراتر از امكان دارد كه ی مشترك كه در تعیین موارد بتوان به آن استناد كرد، در صورتی بنابراين وجود منبع

 ١٥جعل و نظر آدمیان باشد.

وجود از او نشأت  است و ھمه عالم محض و مطلقی ) از آنجا كه در بینش توحیدي، خداوند، ھست٢ـ  ٢ـ  ٤

اتم و ی خداوند نیز به نظام ھست خود وابسته به او است، علمی گیرد و عالم كون و مكان در ھستمي

وقوف دارد. بنابر اين عالم ی وی نیازمنديھا و استعدادھا و توانايیھا وی اكمل است و به ھمه ابعاد حیات آدم

در اين طريق است. از اين رو دين شامل دستور كار، ی ادر به ھدايت وو قی آدم به راه سعادت و مسیر كمال

  .١٦نازل كرده استی است كه خداوند آن را به منظور ھدايت و كمال آدمی انسان و تعالیم حقوق

جامع انسان عاجز  از شناخت تام وی توان به اين نتیجه دست يافت كه علوم بشراز مجموع داليل فوق مي

ی گیرد و اين ھمان وحمي است كه از خالق خويش سرچشمهی ين زمینه نیازمند منبعدر ای است و آدم

در ی است. بنابراين دين در بردارنده تعالیم در اختیار پیروان قرار گرفتهی است كه در قالب متون دينی الھ

  .دين قرار دارد اين باب خواھد بود و حقوق بشر در قلمرو

و حقوق خود به دين  انسان را در باب شناخت خويشی يل فوق كه نیازمندنظر از دالب ـ اّدله نقلي: صرِف

موضوع مورد تائید و تأكید واقع شده  دين اسالم نیز اينی ساخت، از منظر نصوص و منابع روايروشن مي

  :شوداز آنھا اشاره ميی است كه به برخ

فرو ی كتاب خدا از ھیچ چیز در«رد. اينكه: ) در قرآن كريم، چندين آيه راجع به اين مسئله وجود دا٢ـ  ٢ـ  ٥

 ١٧»روشنگر ھمه چیز استی اب آسمانكت«و » گذار نشده است

  :اندنوشته» ءالكتاب من شيما فرطنا في«در ذيل آيه » عّلامه طباطبايي»

نیست كه رعايت ی شده است وخالصه معنا اينكه: چیزی است كه نفی گوناگونی ء كوتاھیھامراد از شي»

در اين كتاب رعايت نموده و در امر آن  ن واجب و قیام بحق آن و بیان آن الزم باشد مگر اينكه ما آن راحال آ

 ١٨»است يم پس كتاب ما ّتام و كاملنكردهی كوتاھ

                                                   
  .٩٤، ھمان، دالّلهآملي، عبی جواد .١٤ 
  .٩٠ھمان،  .١٥ 
  .ھمان .١٦ 
  .٨٩و نحل  ٣٧انعام  .١٧ 
  ١٣ـ  ١٢سوم ج  ) چ١٣٦٢(تھران، محمدي،  ،ھمدانيی ، ترجمه موسوالمیزانطباطبايي،  محمد حسین .١٨ 
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از آنھا ی كريم است كه به برخ ديگر قرآنی ء در روايات بسیارمنظور از كتاب در اين آيه و آيه تبیانا لّكل شي

  :شوداشاره مي

  :از امام صادق (ع) چنین نقل شده استی ) در كتاب شريف كاف ٢ـ  ٢ـ  ٦

ال ی شیئا يحتاج الیه العباد حت والّله ما ترك الّلهی ء حتالقرآن تبیان كل شيانزل فيی اّن الّله تبارك و تعال»

 ١٩»انزله الّله فیه القرآن اّلا و قدی يستطیع عبد يقول لوكان ھذا انزل ف

بندگانش را ی نیازمنديھا نموده است و به خدا قسم ھیچ چیز ازی ھر چیز روشنگری قرآن برا خداوند در»

آمده بود مگر ی كاش در اين باره در قرآن چیزی ا تواند بگويدنميی اكه ھیچ بندهی ارھا نكرده است به گونه

  «.است فرستادهی آنكه خداوند در آن باره چیز

 :از امام باقر (ع) نقل شده است

بّیَنه لرسوله (ص) و جعل لّكل  كتابه وی لم يدع شیئا تحتاج الیه اّالمة اّلا أنزله فی اّن الّله تبارك و تعال»

 ٢٠»ذلك الّحد حدای من تعّدی ٍء حّدا و جعل علیه دلیًال يدلُّ علیه و جعل علشي

نازل كرده است و  ابشاز آنچه است به آن نیاز دارد، ترك نكرده است، مگر آنكه در كتی خداوند ھیچ چیز

كه داللت بدان كند ی بر آن دلیل نھاده است وی ھر چیز ّحد و مرزی پیامبرش روشن كرده است و برای برا

  .مقّرر كرده استی را مجازات قرار داده و ھر آنكس را از اين مرز پا فراتر گذارد

 :ـ در روايت سوم از امام صادق (ع) چنین آمده است

فھومن الطرّيق و ما كان من الّدار فھو   و ال حراما اّلا وله ّحده كّحداّلدار فما كان من الطريقما خلق الّله حالًال»

 ٢١»نصف الجلدة ارش الخدش فما سواء والجلده وی من الّدار حت

است. ھمانند مرز خانه، ی ّحد و مرزی را به وجود نیاورده است مگر آنكه دارای حالل و حرام» خداوند ھیچ»

ما به التفاوت و تاوان يك خراش و جز ی حت ز راه راست آِن اواست و آنچه از خانه است آن اوست،پس آنچه ا

  «تازيانه به اندازه يك تازيانه و نیمی آن، و تنبیھات

  :است شدهی تحت اين عنوان گردآوری (به ھمراه چندين خبر ديگر) در بابی اين روايات جملگ

  «ه اصول آن در كتاب و سّنت ھستنیست مگر اينكی اھیچ چیز و مسئله»

  .دھیمی ارجاع می مراجع رواي كنیم و طالبین را بهميی ما در اينجا (بدلیل اختصار) از ذكر اين اخبار خوددار

انسان به آن استناد جست  پردازش دين به امر شناخت و تعريفی توان براكه ميی ) از جمله داليل٢ـ  ٢ـ  ٧

  :شودذكر ميی نمونه برخی است برا كه در آن انسان موضوع قرا گرفتهاست ی آيات و روايات بسیار

                                                   
  ١، روايت ٥٩ـ ١كافي، ج  .١٩ 
  ٢، روايت ٥٩ـ  ١كافي، ج  .٢٠ 
  ٣، روايت ٥٩ـ ١ھمان ج  .٢١ 



 ١٠

  (٢ـ اّنا خلقنا االنسان من نطفٍة امشاٍج نبتلیه فجعلناه سمیعابصیرا، (دھر /

  ـ و لقد خلقنا االنسان و تعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب اهللا من حبل الوريد ق،

  جزوعا و اذامسَّه الخیر منوعا. معارجـ انَّ االنسان خلق ھلوعا، اذا مستھالشر 

 ان راه استغني. علقی ـ انَّ االنسان لیطغ

از بیان و ترجمه آيات  از آنجا كه ھدف در اينجا تفصیل بحث راجع به ديدگاه دين اسالم درباره انسان نیست

  .پردازيميديگر به آن می و در جاي كنیمميی از آيات وارده در اين خصوص است، خودداری فوق كه بخش

از جمله ی اھداف و انسان و استعدادھا وی آيد كه اوّلا: شناساياز مجموع مطالب بیان شده به دست مي

  .است نیز به اين موضوع پرداخته شدهی اھداف مھم دين است و در متون دين

نند و او در اين بشناسا را به اوی و كمال وی واقعی توانند حقیقت انسان و نیازھانميی ثانیا: علوم انسان

  .فراتر از خود استی امر وامدار منبع

  .ارائه دھندی ناسازگار با متون دينی توانند از انسان تفسیرنميی ثالثا: علوم بشر

استعدادھا، نیازھا و كمال  بر تعريف آن از توانايیھا،ی اسالم مبتنی و عملی رابعا: حقوق بشر در نظام عقیدت

  .استی آدم

 ی دينی شناسصول انسانو ای ـ مبان ٣

 

(ماّدي) روشن ی علمی شناسدارد كه بر اساس آن اصول تمايز با انسانی درباره بشر اصولی بینش اسالم

حقوق بشر در ی نظری مبان«عنوان  توان از آنھا تحتشود و ميی اسالم نیز تأسیس می و نظام حقوق

  .ياد نمود» اسالم

 ) خدا محوري٣ـ  ١

و توحید ی محور كلیه اصول و فروع آن است، خدای اسالمي، كه زير بنای بینجھان اساسیترين مفھوم در

و ضرورت او ی الھی يكتا محض وی منشعب از وجود و ھستی باشد. بر طبق اين اصل كل نظام ھستمي

از ھمه نقصھا و زشتیھاست. نظام  محض واجد جمیع كماالت و مّبرای نیز از ناحیه خودش است. ھست

  .بر ھمین اصل استی م به ويژه در ارتباط با حقوق انسان مبتناسالی حقوق

خداوند ھسِت  دارد. بر پايه اين نظام فكري،ی در بخش فلسفه حقوق نظام خاصی توحیدی بینجھان»

ھمه ديدگاھھا و شناختھا و  ...را داراست و از ھر نقص مّبراستی محض است و اين وجود محض نیز كمال

 ٢٢»استوار باشد توحیدی ر پايه ھمین پايگاه فكري، يعنقانونگذاريھا بايد ب

                                                   
  ١١٢ـ ١١٠، ھمان الّلهآملي، عبدی جواد .٢٢ 
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ورزند آن تأكید مي رغم تفاوت در برداشتھا بهعليی اسالمی ھااست كه ھمه فرقهی اعتقاد به توحید، اصل

  .خواھد بودی بینش اسالم كه به انكار اصل فوق بینجامد در تعارض بای و بنابراين ھر برداشت

غیر محسوس و انكار  وی عالم فراماّدی نیاديترين اصل دوران جديد، به دلیل نفدر قالب بی علمی خرد باور

  .تعارض با اين اصل قرار دارد مشھود نباشد؛ دری و تجربی برتر از انسان كه با روش حسی موجود

در ی علوم تجرب ناسازگار است. چه بسا كشفیاتی اين نكته به آن معنا نیست كه توحید با بینش علم

تجربه به عنوان تنھا داور مطمئن  را نیز مدد رساند. لكن بر صدر نشاندنی نظريات، بینش توحیدی خقالب بر

تواند به انكار خداوند و انكار ھر آنچه به حّس نیايد مي ھا وقضايا و گزارهی در قضاوت راجع به صحت و رواي

بیین حقوق بشر به عنوان منجر شود و اساسا در غرب نقطه شروع تی ھست از جريانی منعزل ساختن و

است مخلوق انديشه ی معتقد بود خدا نیز مفھوم» كانت«ھمین مسئله بود. ی الھ و غیری انسانی امر

ی گريز نیست و به اين سان خدای در تنظیم حیات برتر آدمي، از خلق و آفرينش چنین مفھوم انسان كه

  .خالق به مخلوق و انسان مخلوق به خالق، تبديل شد

استناد جست، ی اسالم از فالسفهی ا الزم است كه به لحاظ اشاره به مراتب توحید، به بیان يكدر اينج

را در پنج ی كنند پس توحید نظرمي تقسیمی و عملی توحید را به دو گونه نظر» سید حیدر آملي«مرحوم 

  :دارندقسم بیان مي

  .يك ذات انستن ذات واجب درالف ـ توحید الوھي؛ كه مرتبه عوام است و عبارت است از منحصر د

مظاھر به نحو اطالق  ب ـ توحید وجودي؛ كه مربوط به خواّص است و مشاھده وجود حق در قالب اسماء يا

  .يا اجمال يا جمع بین آن دو

جز ی بريم و اين معنميپي (مطلق البشرط (مقسميی ج ـ توحید ذاتي؛ كه از طريق آن به عدم تعّین وجود

  .آيدبه دست نميی ت غیر و شرك خفبا اخالص از رؤي

و ھم ی غیرمتناھ كه ھمی تعالاسماء حقی و خصوصیات وجودی بردن به كماالت ذاتد: توحید صفاتي؛ پي

  .و ھم ھركدام عین يكديگر استی عین مسّم

غیبا و  اجماًال و تفصیًال استی بردن و مشاھده صدور موجودات و ظھور آنھا از حق تعاله ـ توحید افعالي؛ پي

 ٢٣است.ی اد ھمه افعال به حق تعالاسن االبد به نحو غیر منقطع و در نتیجهی شھادًة من االزل ال

پرستش حق  جھت«و به عبارت ديگر در » پرستييگانه«ی و يا توحید در عبادت يعنی توحید عمل

 ٢٤است » شدنيگانه

حیات انسان ی برای پیامدھايی عتقادو داشتن چنین ای شود كه آيا بینش توحیداكنون اين سؤال مطرح مي

  دارد يا نه؟ی و حقوق و

                                                   
  .١٠٥، ص ١٣٦٨ و فرھنگي،ی تھران، انتشارات علم ،جامعه االسرار و منبع االنوار ،آملي سیدحیدر .٢٣ 
  .٩٢ـ٩٠ ، صتاقم، صدرا، بي ،اسالميی بینبر جھانی امقدمهمطھري، ی مرتض .٢٤ 
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ی دارد كه به برخ در باب حیات و حقوق انسان به دنبالی و عملی نظری پیامدھای بدون ترديد چنین بینش

  :شوداز آنھا اشاره مي

ی است كه آدمبه اين  بینش توحیدي، اعتقادی انسان به خدا: اّولین پیامد نظری و نیاز وجودی ـ وابستگ ١

ی كه اراده او به تكوين نظام ھست مطلق و برتر استی در وجود و حیات خود وابسته و نیازمند به وجود

و ی خواھد بود، خداوند واقف به حقیقت آدمی وجود در وصول و تقرب به چنینی منجر شده است و كمال و

اش رھنمون كند. اين سعادت حقیقي را بهی تواند واست و ميی و او و استعدادھا و تمايالتی سعه وجود

ی (كه به صورت خالصه عبارت بودند از استقراءگرايی علمی خردباوری شاخصھا برداشت با آنچه درباره

ی فرجام باوري، اصالت سود و عقالنیت ابزاري) بیان شد در تعارض است و بجای رياضي، نف تجربي، اصالت

انسان به  ازی و تفسیر مكانیكی در تفسیر ھستی داركنار گذاردن شريعت از حیات انسان و انسان م

  .انجامدميی و خداگونه بودن حقیقت انسانی تفسیر خدا مدارانه از ھست

است ی درك شدنی آدمی به اين نتیجه رسیدند كه آنچه برای ـ حق خدا (حق الّله): انديشمندان غرب ٢

شود به بینش ھمه؛ مربوط مي خدا به فكر ھر كس به فكر خود،«او است و به اصطالِح ی تنھا حقوق فرد

  .يابدتقّدم مي بر اساس بینش توحیدي، حق الّله بر كلیه حقوق» توحیدي

  :اندالّله را چنین بیان كردهاز متفكران معاصر مسلمان حقی برخ

ل تام خود به كمای اختیاری متعال از آفرينش انسان و جھان اين است كه آدمیان، با فعالیتھای ھدف خدا»

شود (توحید عبادي). پرستش خداوند متعال حاصل مي وی نايل آيند، زيرا اين استكمال فقط بر اثر فرمانبردار

را ی متعال را فرمان ببرند و بپرستند. ھمین امر حقیقی آدمیان خدا كه ھدف خلقت اين استتوان گفتمي

 او را اطاعت و عبادت» ھاانسان«د كه دار» حق«متعال ی توان چنین تعبیر كرد كه خدامي بسان اعتبار

اند كه اين مكلف متعال فقط به اين لحاظ است كه ديگرانی خدای برا» حق داشتن«كنند، به كاربردن فعل 

حاكمّیت او ی قرار دھند و جز به مقتضا متعال را مطاع و معبودی خود خدای مسئله را مراعات كنند و در زندگ

با ثبوت تكلیف بر ديگران و ثبوت ی يكی يكديگرند و ثبوت حق برا الزم و ملزوم» یفتكل«رفتار نكنند. زيرا حق و 

 ٢٥»ر جمیع آدمیزادگان خواھد بود.منزله اثبات تكلیف ب متعال بهی خدای حق برا

اسالم بوده و در ی نظام حقوقی اصلی است، مبنای الھی كه پیامد آن قبول فرمانھای پذيرش چنین حق

  .نھدميی برجای تأثیر فراوانی و اجتماعی به حقوق فرداصول و احكام مربوط 

شد و بر اين ميی و غیر مشروط تلقی مطلق و بنیادی نمونه حق حیات كه در تفّكر دوران جديد حقی برا

داشته كه ی اسالم محدوديتھايی گرديد، در نظام حقوقآنان حذف ميی اساس مجازات اعدام از نظام حقوق

 ٢٦پذير است.یهتوجی پذيرش حق الھبا 

  .اشاره خواھد شد با غرب به تفصیل به اين مواردی در فصل بعد در مقام بیان اختالف حقوق بشر اسالم

 ) كرامت انساني٣ـ  ٢

                                                   
  ١٣/١٠/٥٦، ١٩٨(جزوه دستنويس)، جلسه  معارف قرآنمصباح يزدي، ی محمد تق .٢٥ 
  .١٩٧ر.ك ھمان، جلسه  .٢٦ 
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غرب بود. در  حقوق بشری مھم نظری از بنیادھای يكی گونه كه در قسمت پیش بیان شد، فردگرايھمان

  .جايگاه انسان پرداخته شود یان نظرگاه اسالم دربارهاين مبنا به بی است ضمن نقّادی اينجا ضرور

 ) نقد فردگرايي٣ـ  ٢ـ  ١

طرفداران اصالت جامعه و ديگر  گرايان واز ناحیه جمعی از دو ناحیه مورد حمله قرار گرفته است: يكی فردگراي

ی ر ھدف بررسنو؛ از آنجا كه در اين نوشتا از انديشمندان مسلمان منتقد نسبت به فرھنگی برخی از سو

دسته دّوم ی و به ديدگاھھای انتقادات دسته اّول خوددار حقوق بشر در اسالم است از بیانی نظری مبان

  .شودبسنده مي

قالب يك كل در برابر  در آموزه غربیان عبارت است از نگرش استقالل به فرد انسان دری الف) جوھره فردگراي

باشد و قادر از تفكر و احساسات ميی كانون ھمسان كهی يگر كّلھاساير اعیان خارج از خود و در تقابل با د

برترين تنظیم كننده روابط فیمابین خود و ديگران و بھترين داور در  بر سیطره و تسلط بر جھان و محیط بوده و

ار اقتد اصالت يافته و ھر گونهی حیات و تمايالت بشری جنبه ماّدی ااست. در چنین آموزهی و بدی مورد خوب

منبع و منشاء تشكیل جامعه و  شود و فرد به عنوان تنھابرتر از انسان مورد ترديد قرار گرفته و انكار مي

  .شوداجتماعي، قلمداد ميی مشروطیت قراردادھا

تشّخص بخشیده محیط،  كند كه آنچه به انسانبر اين باور تاكید مي ( Collectivism)ی گرايدر مقابل جمع

 .مجّزا از جمع باطل استی بوده است. لذا ھرگونه فردّيتی روابط اجتماعفرھنگ، تاريخ و 

  است يا نه؟ (فردگرايي) درباره انسان با بینش سازگاری ب) اكنون سؤال اين است كه چنین برداشت

برتر از ی پذيرش اقتدار شايان ذكر است كه در وھله اول اقرار به توحید در اقسام و مراتب مذكور، مستلزم

خويش به برتر از خويش نیازمند است.  انسان در حیات و تداوم معیشتی باشد و بر اساس چنین بینشفرد 

كند. لذا را طرد نميی انسان و خدا به يكسان فردگراي دربارهی مختلف انديشمندان دينی لكن برداشتھا

  .تبیین اين موضوع مفید است مختلف دری اشاره به ديدگاھھا

مطلق فاعلیت از غیر ذات ی نفی را به معنای ا در ديدگاه جبريه: جبريھا توحید افعالـ رابطه انسان و خد ١

كنند. انكار ميی قدرت و اراده وی از طريق نف دانند و بنابراين فاعلیت انسان را نسبت به فعل خود،حق مي

ر خداست. بر اين قدرت و اراده از غیی نفی به معنای مطلقه الھ و به عبارت ديگر در ديدگاه اينان قدرت

  .باشدقايل نميی رو به فردگرايشود و از اينميی درباره انسان نفی اساس ھر گونه استقالل

بست جبر خروج از بن از معضالت اعتزال وی و فعل انسان: اشعريان در تالش به منظور رھاي» اشعريان«ـ  ٢

متوسل شدند. بر طبق اين » ظريه كسبن» انجامید، بهكه به ابطال ثواب و عقاب، مسئولّیت و غیره مي

را ی است كه تنھا خدای صفت» خالق«كاسب آن است  خالق افعال خود نیست، لكنی نظريه ھر چند آدم

انكار كرد. البته ی وی اراده را در ھنگام تحقق افعال انسان برا توان وجود قدرت ونميی ول شايسته است

بین اراده ی از اراده خدا است و رابطه عّلی مزمان ناشھم تحقق فعل به صورت ھ ھم حدوث اين قدرت و

شوند،  است كه اين دو با ھم محققی وجود ندارد. بلكه چون عادت خداوند بر اين جاری فعل و انسان و

  .متصّور شودی ممكن است علّیتی اعّدهی برا
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قطعه ی شخص كهی بنابراين استناد فعل به انسان بسان استناد حركت به چوب است. اگر چه ھنگام

محّرك ی ساخت ول توان حركت را مستندو ھم به قطعه چوب ميی دھد ھم به ورا حركت ميی چوب

  .خود چوب نیستی واقع

بدون ی است كه گاھی كه در نزد اين طايفه جريان دارد. تفاوت بین حركت دادن دست و لرزشی مثال ديگر

قدرت و اراده وجود دارد كه ی نوع ركت دادن دستشود. واضح است كه در ھنگام حاختیار برآن عارض مي

ی ھابستمتفاوت از نظريه كسب از خروج از بن رغم تفاسیردر صورت ارتعاش چنین نیست. تالش فوق علي

آن با ی فرد اثبات كند. گو اينكه به دلیل ھمسويی برای ااختیار و اراده جبريون ناكام ماند و نتوانستی فكر

ابعاد  به جريان مسّلط تبديل شد و فرھنگ مسلمانان را دری و عباسی اموی رگرااقتدای نظامھا منابع

  .مختلف متأثر ساخت

حق از صفات  تأسیس شد در صدد پیراستن ذاتی ـ معتزله و انسان: جريان اعتزال كه با حسن بصر ٣

ی ردن معاصانتساب نك از ذات مقدس خداوند،ی تھمتزدايی صفات برآمد و در تالش برای و نفی انسان

را بنیان نھادند. از ديدگاه اينان چون  از ديدگاه جبرگرايان، مكتب خويشی انسان به خدا و حل معضالت ناش

بايد تفسیر شود كه با اين امر منافات ی مطلقه خداوند، به نحو خداوند قادر بر جور و ظلم نیست لذا قدرت

 ه افعال در ذات خود حسن يا قبیح است، چنین ابرازو اينكی اعتقاد به حسن و قبح عقل پیدا نكند. اينان با

گیرد ذات حق مي نیز اگر چه اصل حیات و قدرت خود را ازی داشتند كه مالك افعال خداوند عدل است. آدم

  .در كاربرد آن آزاداست و رابطه او با خدا، رابطه بنا با بّناستی ول

بر ی ترديد به نحو بدونی ند ندارد. چنین برداشتبه خداوی بدينسان افعال انسان مخلوق اوست و ھیچ ربط

تواند كم و بیش داند. لذا ميدخیل مي را در كّم و كیف تشريعی گذارد، و خرد انساناستقالل فرد صحه مي

  .جور بیايدی فردگرايی از شاخصھای با برخ

ی مباحث كالم نیافت و در چارچوبی اين تفّكر توفیق چندانی ھر چند در عمل به دلیل اوضاع سیاس

انسان صورت ی و آزاد كه درباره حريتی مسلمانان بحثھايی در تاريخ انديشه سیاسی محبوس ماند ول

  .گرفت، در قالب ھمین طرز فكر بودمي

رابطه افعال  گرفتنشأت مي» ع«ـ مكتب تشیع و انسان: در نظرگاه شیعه كه از آبشخور اھل بیت  ٤

است كه نه بسان معتزله به ی شود. اين مبنا ابتكارتبیین مي» مرينامر بین اال«انسان و خدا بر اساس 

داند) و نه ھمچون دست بسته و منعزل نميی انجامد (و خداوند را ھمچون خالقميی محدوديت قدرت الھ

شود. بر حسب ميی و يا تأثیر آن در افعال خويش منتھ اراده و قدرت انسانی جبريان و اشعريان به نف

اين معناست كه انسان خود فاعل افعال خويش بوده و در برابر آن مسئول  ر، امربین االمرين بهتفسیر مشھو

شود و به ميی افسارگیسخته نیست و در سلسله علل طولیه به خداوند منتھی و فاعلیتی است ول

ی مرفاعلیت انسان حدوثا و بقاءا در گرو اراده ذات حق است و بدون نظر حضرت حق ھیچ ا عبارت ديگر

  :يابدتحقق نمي

 «كنددرھم فرو ريزند قالبھای اگر ناز»

در ی انسان جايگاھ نیز پذيرفته شده است و بنابراين خردی در مكتب تشیع اصل عدل و حسن و قبح عقل

  .شريعت دارد
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است تا به  فوق، انسان مكلفی توان درك كرد كه بر اساس ھمه ديدگاھھابا توجه به مطالب فوق مي

ی نیست بلكه شريعت الھی بد وی گر روابط و داور خوبگردن نھد و خرد انسان برترين تنظیمی الھی فرمانھا

سان و خداوند موجود از رابطه انی برداشتھا در قالبی بشر است. بنابراين فردگرايی در اين باب راھنما

 ٢٧پذير نیست.توجیه

(قرآن و ی متون دين كه دری ارد، با تفسیروجود دی و فردگرايی كه بین بینش توحیدی نظر از تعارضج) صرف

  .نداردی سنت) از انسان شده است؛ نیز سازگار

ی و دانی تمايالت عال ازی را معجونی كه وجود وی و روح الھی است از جسم مادی انسان در قرآن تركیب

میل به پرستش، عشق،  آنی ساخته است. از يك سو خور، خواب و خشم و شھوت و از ديگر سو

سان به مستلزم تحويل انی فردگراي و مانند آن است. حال آنكهی طلبي، امانتداری جويي، زيبايحقیقت

منجر ی و گرگ صفتی چون خودپرستي، ھواپرستی سوءتربیت تواند به آثارو مي ٢٨است.ی وی ماّدی نیازھا

  .تطلب آشكار اسسودگرا و منفعت شود و اين امر در قالب انسان

ی به خودپرستی بیان شد و اينكه لزوما فردگرايی و خودپرستی خود تفاوت بین فردگرايی اگرچه در جا

اش اين است باشد) الزمه صحیحی پذيرفته شود (فردگرايی كه چنین ديدگاھی در صورتی انجامد؛ ولنمي

سالم درباره انسان چنین ای دينی ارزشھا كه منظری شود. در حالی روا تلقی افراد نیز امری كه خودپرست

به ی را در جوامع فردگرا انكار كرد اما ساختار چنین جوامعی توان وجود انسانھا متعالنیست. بنابراين نمي

  .شودبسیار مواجه ميی انسان در آن با موانعی است كه تحقق تعالی اگونه

ی ھااسالم و بینشی یم اخالقمتصور است؛ تعالی و فردگرايی كه بین بینش اسالمی د) از ديگر تعارضات

يا ايھااالنسان «وصول به خداست  عارفان مسلمان راجع به انسان است. از آنجا كه در اسالم غايت انسان

از تعلقات نفس و تن درگذرد تا راه مالقات  شايسته است كهی ، آدم»ربك كدحا فمالقیهی انك كادح ال

به منظور وصول ی است كه در پرتو تعالیم اخالق اسالم یگام اّولین» من«ھموار شود. ترك ی خداوند بر و

و اكتفا ی حیوانی و آرزوھای نفسانی شود. منظور از ترك من، كنارگذاردن ھواھا بايد برداشتهی به قرب الھ

دنیا  بهی رغبتدرباره زھد بيی كه در تعالیم اسالمی بسیاری ضرورت در اين باب است. سفارشھا به قدر

  .ممكن شودی و» مِن حقیقي«تضعیف و ظھور ی آدم» من پديداري«س است، تا شده، بر ھمین اسا

خداوند و اتحاد با ذات  اين مسئله وجود دارد: تشّخص، تشّبه بهی در بینش عارفان مسلمان سه مرحله برا

با انتخاب پیر و ی اين مرحله آدم در». ھم ذات دانستن استی خود را با ديگر«حق؛ منظور از تشّخص 

اتفاق » موالنا شمس تبريزي«گونه كه در آن .زندمن اولیه دست ميی طريقت، به نفی طی برای مرشد

ايران نیز ی شود. در انقالب اسالمميی داند و با او يكميی خود متجّل افتاد. در حقیقت اراده پیر را در اراده

  .دانستندبا خودشان واحد ميكردند و اراده او را قلمداد ميی يك» خمینيامام«را با  ملت ايران خود

مفھوم فنا كه عبارت  ،«واسطه ذات حقگذر از نقش و خیال استاد به قصد درك بي«ی تشبه به خداوند يعن

  .شوددر اين مرحله محقق مي «وصول به خدای و ترك خود برای در وجود كلی محو نفس فرد«است از: 

                                                   
  ٩٠ـ ٢٧ص  ،١٩٣٨بیروت، منشورات عويدات ، االسالميی الفكرالعربی و االنسان ف الّلهخواجه،  احمد .٢٧ 
  .٢٨، ص ١٣٧٥ ، پايیز٣، ش ٦، سال نامه فرھنگ، "به محققان جوان فلسفهی تذكرات"داوري، رضا  .٢٨ 
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چیز و فراغت از  گوھر حیات و ديدن خداوند در ھمه شدن بايكي«ی يعنی وحدت نیز به عنوان مرحله نھاي

و در اين ی به نفس كّلی پديدار گذر از منی بنابراين در مشرب اھل عرفان رشد نفس يعن» زمان و مكان

  .رشد است نه تنھا معنا ندارد كه از موانعی برداشت دغدغه من فرد

كه از اركان ی من فرد د اين است كه تكیه بردر اينجا ھدف، توجیه بینش صوفیانه از انسان نیست بلكه مرا

 ٢٩ندارد.ی اسالم سازگاری م اخالقاست با تعالیی فردگراي

 «شخصیت انسانی احترام يا فردنگر«ه) فردگرايي؛ 

كه مالك تمايز اين  آنان به اين سوالی انسان بر ھمه چیز تقدم دارد ولی از منظر فردگرايان، حیثیت ذات

  .دھنداست؛ پاسخ نمي ممتازی از بین ساير مخلوقات واجد حیثیتی حیثیت چیست و چرا آدم

در اعالمیه حقوق ی انسان زدن از حیثیتغرب و دمی درباره تنزل ارزش انسان در نظام فكر» مطھري«استاد 

  :گويندبشر چنین مي

ر نمايان طرف ديگ از فلسفه غرب ازی تناقض واضح میان اساس اعالمیه حقوق بشر از يك طرف و ارزياب»

  .شودمي

درباره انسان و  كه در گذشتهی در فلسفه غرب سالھاست كه انسان از ارزش و اعتبار افتاده است. سخنان

ی غربی فلسفی اغلب نظامھا شد ريشه ھمه آنھا در شرق زمین بود، امروز درگفته ميی مقام ممتاز و

  .گیردمورد تمسخر قرار مي

واقع شده است. اعتقاد  شین تنزل كرده است. روح و اصالت آن مورد انكارتا حّد يك مای انسان در نظر غرب

  .گرددميی تلقی و ھدف داشتن طبیعت يك عقیده ارتجاعی به علت غاي

اشرف مخلوقات بودن  توان دم زد، زيرا به عقیده غرب عقیده بهدر غرب از اشرف مخلوقات بودن انسان نمي

كھن ی از عقیده بطلمیوسی ناش باشندانسان و مسّخر انسان ميی انسان و اينكه ساير مخلوقات طفیل

به دور زمین بود با رفتن اين عقیده ی آسمان درباره ھیئت زمین و آسمان و مركزيت زمین و گردش كرات

بوده است ی ھايماند. از نظر غرب اينھا ھمه خودخواھينميی اشرف مخلوقات بودن انسان باقی برای جاي

شده است. بشر امروز متواضع و فروتن است، خود را مانند موجودات ديگر بیش  نگیر بشركه در گذشته دام

  .يابدگردد و به ھمین جا خاتمه ميداند، از خاك پديد آمده و به خاك بازمينمي خاكی از مشت

شناسد قابل بقا نميی مستقل از وجود انسان و به عنوان حقیقتی امتواضعانه، روح را به عنوان جنبهی غرب

ی و میان گرمای غربي، میان فكر و اعمال روح شود،قائل نميی و میان خود و گیاه و حیوان از اين لحاظ فرق

شناسند. از نظر ميی قائل نیست، ھمه را مظاھر ماده و انرژی زغال سنگ از لحاظ ماھیت و جوھر تفاوت

آن را ی است كه نبرد الينقطع زندگی نینجانداران و از آن جمله انسان میدان خو ھمهی غرب صحنه حیات برا

بقاست.  حاكم بر وجود جانداران ـ و از آن جمله انسان ـ اصل تنازعی آورده است. اصل اساس به وجود

و ساير مفاھیم ی خیرخواھ و تعاون وی كوشد خود را در اين نبرد نجات دھد؛ عدالت و نیكانسان ھمواره مي

                                                   
، ٣٤، ش ٦، سال كیان ، ترجمه ھومن پناھنده،"ايراني امتناع مفھوم فرديت در انديشه"احمدي،  فرشته .٢٩ 
  .١٣٧٥ و بھمنی د
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بشر اين مفاھیم را به دلیل حفظ موقعیت  و باشدتنازع بقا ميی اسھمه مولود اصل اسی و انسانی اخالق

  .خود ساخته و پرداخته است

نیست، دين ی اقتصاد است كه محرك او جز منافعی نیرومند غربي، انسان ماشینی ھافلسفهی از نظر برخ

ولید و پخش و تقسیم آنھا طرز تی زيربنا ھستند كهی و اخالق و فلسفه و علم و ادبیات و ھنر ھمه روبناھاي

 ٣٠»ثروت است.

ی دلیل تأكید بر ابعاد ماد گونه در نزد طرفداران آن تصوير شده است بهآنی توان گفت فردگرايبنابراين مي

حیثیت ی امتنای برای انسان بنیانی زندگ و بريدن انسان از خالق خويش و جداكردن خدا ازی حیات انسان

  .مد نظر استی وی احترام به شخصیت انسان فردنگری جا دلیل به انسان بر خود ندارد و به ھمینی ذات

 ) انسان در اسالم٣ـ  ٢ـ  ٢

را پس از ی شكوه ھست كه درباره مقام و منزلت انسان در قرآن مجید آمده است؛ رفعیترين مقام وی آيات

یار آفريننده جھان خداگونه و نماد تمام عی انسان ترسیم ساخته است و انسان را موجودی مقام الوھیت برا

  .داندميی و آسمانی او را برتر از ھمه موجودات زمین كند و سرنوشت آفرينشزمین تعريف ميی در رو

رود و سخن راه مي پھن دارد و با دو پای ايستد و ناخندو پا ميی كه روی انسان اسالم تنھا يك حیوان

بزرگترين مذمتھا دانسته است. از  مستحق گويد؛ نیست. قرآن، انسان را شايان عالیترين درجات ومي

توان تر شمرده است. ميطرف ديگر از چارپايان نیز پست او را از آسمان و زمین و فرشتگان برتر و ازی سوي

  :موارد ذيل برشمرد قرآن از انسان را دری ستايشھا

 .٣٠انسان خلیفه خدا در زمین است. سوره بقره/ .١

  .٣١ـ٣٣يابد. بقره/ تواند به آن دستاست كه يك مخلوق ميی ين ظرفیتھايانسان بزرگتری ظرفیت علم .٢

  .١٧٢اعراف/ .داردی خويش در اعماق وجدان خويش آگاھی خدا آشنا دارد، به خدای فطرت .٣

است لذا ی و الھی ملكوتی كه ديگر جانداران وجود دارد، عنصری در سرشت انسان عالوه بر عناصر ماّد .٤

  سجده .طبیعت، جسم و جان استی ركب از طبیعت و ماورامی انسان موجود

  .١٢١برگزيده است، طه/ی موجودی آفرينش انسان حساب شده است و و .٥

او خواسته شده با كار  دار خدا است. رسالت و مسئولیت دارد ازمستقل و آزاد دارد و امانتی او شخصیت .٦

راه سعادت و شقاوت را اختیار كند. سوره  از دوی يك و ابتكار خود زمین را آباد سازد و با انتخاب خود

  .٣. دھر/١٧٢احزاب/

داده است. او ی برتر از مخلوقات خويشی برخوردار است. خدا او را بر بسیاری او از كرامت و شرافت ذات .٧

ا شرافت را در خود درك كند و خود ر كند كه اين كرامت وخود را درك و احساس ميی آنگاه خويشتن واقع

  .٧٠بشمارد. اسراء/ برتر از پستیھا و دنائتھا و اسارتھا و شھوترانیھا

                                                   
  .١٤٢ـ١٣٤چاپ ھشتم، ص ،١٣٥٧قم، صدرا، ، نظام حقوق زن در اسالممطھري، ی مرتض .٣٠ 
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كند. مي را دركی و زيبايی فطري، زشتی برخوردار است به حكم الھامی اخالقی او از وجدان .٨

  .٨ـ٩شمس/

سیر و  ھر چه برسد از آن نھايت است، بهاو بيی گیرد، خواستھااو جز با ياد خدا با چیز ديگر آرام نمي .٩

  .بپیوندد (حّد و نھايت (خداشود مگر آنكه به ذات بيدلزده مي

 .٢٨رعد/» گیردھمانا تنھا با ياد او دلھا آرام مي»

» كردی خواھ و عاقبت او را ديداری پروردگار خويش بسیار كوشنده ھستی انسان، تو به سوی ا»

  .٦انشقاق/

 .انسان آفريده شده استی زمین برای نعمتھا .١٠

  .٢٩بقره/» شما آفريدی ھمانا اوست كه آنچه در زمین است برا»

  .١٣جاثیه/» آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است مسخر او قرار داده است»

اش كند. پس وظیفه خويش را پرستش كند و فرمان او را اطاعتی اين آفريد كه تنھا خدای او را برا .١١

  .اطاعت امر خدا است

  .٥٦ذاريات/» اينكه مرا پرستش كنندی را نیافريدم مگر برا ھمانا جّن و انس»

  .كندفراموش مي خويش را فراموش كند خود رای يابد و اگر خدااو جز با ياد خدا، خود را نمي .١٢

  .١٩حشر/ «از آنان مباشید كه خدا را فراموش كردند و خداوند نیز خودشان را از يادشان برد»

  .شودمي منكشفی كردن از اين عالم بر وان اين جھان پس از كوچاز حقايق پنھی بسیار .١٣

  .٢٢ق/» پرده را از تو برداشتیم، اكنون چشمھايت تیزبین است»

نیست، بلكه تمايالت  اوی حیوانی ھاكند و محرك او تنھا خواستهكار نميی مسائل مادی او تنھا برا .١٤

  .شودنود نميدر او وجود دارد كه بدون تحصیل آن خشی اويژه

» و او از تو خشنود متقابل، تو از اوی پروردگارت بازگرد با خشنودی نفس آرامش يافته! ھمان به سوی ا»

  .٢٨ـ ٢٧فجر/

در زمین؛ مرّكب از روح  است برگزيده از طرف خداوند؛ خلیفه جانشین اوی بنابراين انسان از نظر قرآن موجود

مسئول خويشتن و جھان، مسلط بر طبیعت و  ستقل، امانتدار خدا وخداآشنا، آزاد، می فطرتی و جسم؛ دارا

ظرفیت ی خدا، دارای از ضعف به قّوت، سیر كننده به سو آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، در حال كمال
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و ی خداوندی از نعمتھای منداز شرافت و كرامت ذاتي، شايسته بھره نامحدود، برخورداری و عملی علم

 ٣١خداوند خويش است. رمسئول در براب

ی نظام حقوق كرده است وی انسانی انسان، مكتب اسالم را مكتبی برای قائل شدن چنین مقام و منزلت

  .شخصیت انسان استی نیز بر اين اساس درصدد تعالی دين

  .اسالم بر ديدگاه فردگرايان مشخص میشودی تقّدم انسان شناسی از اين مطالب بخوب

 

  قوق بشر در اسالمخاستگاه و منابع ح (

 

 ) خاستگاه حق٤ـ١

 ) تعريف٤ـ١ـ١

حقوق انسان  موجد حق است؟ آيای آورد كه چه چیزتعمق در ماھیت حق، اين پرسش را در ذھن پديد مي

  است؟ی خاستگاه عینی دارا آيند؟ و يا اينكه حقبوده است كه بر اساس قرارداد پديد ميی اعتبارات

تفاوت بین منبع و  است كه منشأ پديدآمدن آن است. از اين بیانی ، امربنابراين منظور از خاستگاه حق

و قضاياست كه بیانگر حقوق است.  ھااز گزارهی اشود، چه مراد از منبع مجموعهخاستگاه حق معلوم مي

ھا براساس آن صورت گرفته است و به عبارت گزاره است كه پديدآمدنی حال آنكه واژه خاستگاه بیانگر امور

مثال در حقوق بشر غرب، منبع ی ناظر به مقام ثبوت است. برای دوم ناظر به مقام اثبات وی گر اّولدي

كه خاستگاه حق، طبیعت و ی موجود در اين زمینه است. در حالی مربوط و قراردادھای ھاحقوق، اعالمیه

اين دو  تمايز بیناز آن ياد شده است. فقدان ی انسان است كه در قالب نظريه حقوق طبیعی ذات حیثیت

  .شودمي از نتايج ناصحیح بینجامد كه در آينده به آن اشارهی تواند به برخواژه مي

 ی گراييا عینیتی ) قراردادگراي٤ـ ١ـ  ٢

ارتباط پیدا ی اساس طرح شده است كه با دو ديدگاهی در بحث مربوط به خاستگاه حقوق نظريات گوناگون

  :كندمي

است. طرفداران اين ی اساس اين ديدگاه آنچه موجد حق است؛ صرفا قرارداد اجتماعالف. قراردادگرايي: بر

جامعه مطرح شده و معنا پیدا  ھستند كه پس از تشكیلی كنند كه حقوق امورنظريه چنین استدالل مي

آنجا كه تشكیل جامعه براساس قرارداد تحقق  آنھا متصور نیست ازی برای كنند و بدون جامعه، وجودمي

  .بیابدی قرارداد، خاستگاھ تواند جزيابد، بنابراين حقوق نیز نميمي

نفس ی فقدان مبنای برای عالوه بر اين، توافق نیافتن ملل گوناگون در خصوص حقوق انسان دلیل ديگر

  .حقوق استی برای و واقعی االمر

                                                   
  .٢٥٢ـ٢٤٧صص  ،تاقم، صدرا، بي، اسالميی بینبر جھانی امقدمهطھري، می مرتض .٣١ 
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مربوط به حقوق انسان است  را كهی گرايان معتقدند اعتباراتگرايي: در مقابل قراردادگرايان، عینيب. عینّیت

ھر امر » مابالّذاتی الی بالعرض البدان ينتھ كّل ما«نیست، و باصطالح ی و واقعی بدون منشأ انتزاع عین

بودن ی كنند و قراردادحقوق را بر تشكیل جامعه انكار ميی اينان ابتنا .بازگرددی بايد به يك امر ذاتی عرض

 و با تكیه بر مفاھیم مشترك در باب حقوق انسان در طول تاريخ، صرفپذيرند نیز نمي تشكیل جامعه را

اند و حقوق را پذيرفته نیزی دانند. اين نظرگاه را انديشمندان اسالممخالفت ھمگان را نقیض عینیت نمي

  .شمارندميی منشأ انتزاع عینی دارا

 ) اسالم و خاستگاه حق٤ـ  ٢

يابد. اھمیت ميی ش راجع به جايگاه حق در منابع و متون دينحقوق بشر از منظر اسالم، پژوھی در بررس

و ی به صورت بنیاد (Right ) (حق (حق محوريی طور كه قبًال ذكر شد در نظام حقوق بشر اومانیستھمان

شد. اگرچه مفروض اين است كه مطلق تعیین مي وی مستقل از تكلیف مطرح و تكالیف در پرتو حقوق بنیاد

و نقد آنچه در دوران ی در ارزيابی در غرب منطبق نیست ول (Right ) (با (حقی اسالم مفھوم حق در حقوق

  .استی شدنبجا و طرحی معرفت دينی در جغرافیا» حق«ی جايگاه و چگونگ نو شكل گرفت، پرسش از

 ی (و بیان آن) در متون دين» حق«كاربرد ی ) چگونگ٤ـ٢ـ ١

اصوًال در ی دينی ھاگزاره در» حق«ند، امر ثابت و مانند آن، بیان نظر از موارد استعمال حق درباره خداوصرف

از چھار عنصر ی باشد. به عبارت ديگر ھر حقمي صورت گرفته است كه در مقام بیان تكالیفی قالب قضاياي

  :شودتشكیل ميی اصل

كه ی كس« الحقعلیه . من٤الحق يا صاحب حق. من له٣. متعلق يا مورد حق ٢و شايستگيی تواناي .١

بر عنصر چھارم شكل گرفته و يا اينكه از  در متون و منابع ديني، بیان حقوق يا با تأكید» حق بر گردن اوست

تكالیف متقابل افراد در برابر يكديگر بیان » سجاد(ع)امام«حقوق  مثال در رسالهی گردد. براتكالیف انتزاع مي

  :فرمايند(ع) مياين رساله (در ديباچه) امامی شده است. در ابتدا

منزلة نزلتھا او جارحة  كّل حركة تحركتھا او سكنة سكنتھا اوی اهللا ان علیك حقوقا محیطة بك فاعلم رحمك»

من ی الّله علیك ما اوجبه لنفسه تبارك و تعالحقوق قلبتھا او آلة تصّرفت بھا بعضھا اكبر من بعض و اكبر

 ٣٢»اخالف جوارحكی قدمك علی نك اله علیك لنفسك من قرتفرع. ثم اوجب ھو اصل الحقوق و منهی الذحقه

يا ی كنكه ميی دارد كه آن حقوق در ھر حركتی بدان خدايت رحمت كند ـ كه ھمانا خداوند بر تو حقوق

بندي، بر كه به كار ميی يا ابزاری گردانكه فرو ميی يا عنصری آيكه فرود ميی يا جايگاھی كه داری سكون

نفس خويش ی بزرگترند و بزرگترين آنھا ھمان است كه برا ديگری از اين حقوق از بعضی تو احاطه دارند بعض

نفس خودت ی رسد كه براميی ھمه حقوق است. آنگاه نوبت به حقوق بر تو واجب ساخته و ريشه و اصل

 را به اين نتیجهی اين موضوع برخی بدنت از سر تا قدم. ولی بر ھمه اعضای حقوق بر تو واجب ساخته؛

برحسب  .داشته و مقید به تكلیف و متنزع از آن استی و تبعی است كه در اسالم حق جنبه طفیل رسانده

آيد و علت متروك نمي بحث از حقوق بوجودی برای ادغدغهی و تكلیف گرايی اين نظر، در پرتو شريعت گراي

  .ھمین امر استی شدن بحث از حقوق بشر در جوامع اسالم

                                                   
  .٢٢٣، صھمان .٣٢ 
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نشان ندادند با ی و حاجتی اخالق رغبتی برای ابا داشتن اخالق به تدوين فلسفه دينداران ھمچنانكه»

مغفول  لذا آن را متروك و بحث از فلسفه حقوق بشر را نداشتند وی پروای داشتن تكالیف و حقوق دين

 ٣٣»نھادند

  :اين ديدگاه به چند نكته توجه شودی صّحت و روايی شايان است در ارزياب

است: اّول ی ثابت شده است، دو مقام تشخیص دادنی موضوعی برای كه در آن حكمی اـ در ھر گزاره١

است. دوم: مقام اثبات كه عبارت  از آنی كه گزاره حاكی االمر كه عبارت است از واقعیتمقام ثبوت يا نفس

  .داردی كه گزاره فوق بر واقعّیت خارجی آن از داللت

اند، اگرچه در مقام شده كه متكفل بیان حقوقی دينی ھایز گزارهـ در احكام موجود در شريعت اسالم و ن٢

امر دلیل آن نیست كه در مقام ثبوت نیز حّق  اينی دارند ولی اثبات تكالیف اصالت داشته و حقوق جنبه فرع

كه تكالیف براساس آن شكل گرفته باشد؛ وجود ی مبنايی حقوق از تكلیف است. بلكه امكان وجودی ناش

ی اعطا كرده است، كلیه حقوق وی و اينكه حقوق انسان را خداوند به وی خدامحور ه به دلیلدارد. اگرچ

  .است كه شارع از آن حق را در نظر داشته استی نحوه بیان شارع و مصلحت مقید به

غیر از انشاء ی پیشین مالكی توان نتیجه گرفت كه احكام داراشريعت نميی به بیان ديگر از ظاھر قضايا

تابع مصالح و مفاسد ی شريعت ھمگ باشند. بلكه بر طبق نظريه متفق علیه ھمه اصولّیون احكامی الھ

توان گفت تكالیف احكام را وضع كرده است. ضمنا مي االمريه بوده و خداوند نیز بر طبق اين مالكنفس

  .كرده استبوده كه خداوند به انسان فطرتا اعطا ی پیشینی حقوق تابعی وی انسان و حیات جمعی شرع

تكالیف ھستند با تقّدم  اند. و منتزع ازعرضه شدهی بنابراين صرف اينكه حقوق در قالب بیانات تكلیف .٣

ی دينی خاستگاه حق در چارچوب مبانی حقوق بر تكالیف در مقام ثبوت منافات ندارد و امكان شناساي

  .نیستی منتف

 ی ) اسالم و حقوق طبیع٤ـ  ٢ـ  ٢

خاستگاه ی خدا) دارا) فراتری (اومانیستي)، طبیعت بشر، فارغ از پیوند آن با موجودی وردر بینش انسان مح

از خالق برترش در تعارض ی جداكردن و به انسان وی ترديد چنین نگرشمطلق و بنیادي، است. بيی حقوق

را به ی توان نظرگاه حقوق طبیعاست كه آيا ميباقي اين سؤالی است. در عین حال جای اسالمبا بینش

  داشت؟ سازگاری اسالمی با مبانی اگونه

 :اندبه اين سؤال چنین پاسخ گفتهی برخ

به ھدف،  و توجهی از آنجا پیدا شده است كه دستگاه خلقت با روشنبینی اين نظرگاه حقوق طبیع»

يك منشأ ی استعداد طبیع دھد. ھركه در وجود آنھا نھفته است؛ سوق ميی كماالتی موجودات را به سو

نوع از انواع موجودات را در  مختلف است. دستگاه خلقت ھری طبیعی است... استعدادھای حق طبیع

خود حركت ی اين قرارداده كه در مدار طبیع مخصوص به خود قرار داده است و سعادت او را ھم دری مدار

                                                   
  .١٥ص  ،١٣٧٢، فروردين و ارديبھشت،١١، ش كیان، "ومت دمكراتیك دينيحك"سروش،  عبدالكريم .٣٣ 
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ی و ناآگاھی خبربيی روو از ی اين سندھا را به صورت تصادف دارد وی كند. دستگاه آفرينش از اين كار ھدف

 ٣٤»است. به مخلوقات نسپرده

  :استی بر بیان اموری توضیح استدالل فوق (كه از نظر نگارندگان نیز صحیح است) مبتن

و  (Telos ) انكار فرجام بری ھدفدار بودن جھان خلقت: برخالف انديشه اكثر غريبان در دوران جديد مبن .١

اتفاق پديد نیامده است ی آن از رو و موجوداتی مجموعه ھستی نظام خلقت، براساس بینش اسالمی برا

خداوند به نظام احسن ی نظام تكوين معلول علم غاي و حركت خود سرگردان نیست. بلكهی و در سیر تحول

تواند اشرف كه ميی باشد. انسان نیز به عنوان موجودروان مي مطلق استی او كه ھستی بوده و به سو

خدا كه كمال ی اش؛ به سودر سیر تكامليی نیست. از اين رو وی اصل مستثن ينمخلوقات باشد؛ از ا

  .كندحركت مي مطلوب اوست

ی خالق انسان در و كند تااستعداد نیل به كمال مطلوب: ھدفدار بودن نظام خلقت و انسان ايجاب مي .٢

وصول ی و شايستگی تواناي«عداد از است به كمال را قرار دھد. منظوری الزم را به لحاظ دستیابی استعدادھا

ی بر چنین توانايیھايی از اين رو آدم». باشدخاص مي است كه غايت موجودی از مراتب ھستی ابه مرتبه

به كمال ی وصول وی است كه برای آن فطرتش مشتمل بر توانايیھايی دين و به تعبیری مفطور است و ذات و

  .دارد مطلوب خويش نیاز

حق بوده و  حق و متعلقی عالقه و رابطه بین ذی موجد حق: اساسا حقوق، نوعی و غايی علل فاعل .٣

و يا ی قسم است: يا فاعل بسان ديگر معادالت نیازمند علت است. علت نیز بر دوی اتحقق چنین رابطه

از آن روست كه فاعل و كننده آن  شود ياكه سبب به وجود آمدن چیز ديگر ميی چیزی است يعنی غاي

كه ی اينكه غايت و فرجام آن است نظیر ھدف گفتن فاعل كالم است ياكه ھنگام سخنی ر آدماست نظی

انجامد. درباره حقوق معلول ميی كدام از اين علل به نیست كند. فقدان ھرگوينده از سخن گفتن دنبال مي

  .وجود دارد انسان ھر دو نوع از علتھا

فوق چنین بیان شده  نسان وجود دارد. در قرآن كريم اصلبین مواھب خلقت و ای رابطه غايی نوعی از سوي

  :است

  ٢٩آفريد. بقره/ شمای ھم اوست كه ھر آنچه در زمین است از برا» االرض جمیعاخلق لكم ما فيی ھوالذ»

از آن ی مندبھره به منظوری در وی بین مواھب خلقت و انسان منجر به وجود استعدادھايی اچنین رابطه

  .وجود داردی ن استعدادھا طبیعتا در ھر فردشود كه ايمي

باشد نظیر  حق خودش متعلق حق را به وجود آورد و فاعل آنی ممكن است ذی از طرف ديگر در موارد

از ی نیز ناشی چنین امر مند شود. فاعلیت انسان در تحققكارد تا از میوه آن بھرهميی كه آدمی درخت

  .به وديعت نھاده شده است ه از ناحیه خالق در وجودشاست كی در وجود وی استعداد فطری نوع

در وجود  است كه خداوند براساس حكمت بالغه خويشی فطری بنابراين خاستگاه حق، استعدادھا .٤

  .متعّلق آن است حق ازی ذی مندبھرهی برای طبیعی انسان نھاده است و ھر استعداد طبیعي، سند

                                                   
  .١٤٩ـ١٤٨، صنظام حقوق زن در اسالم مطھري،ی مرتض .٣٤ 
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  اسالمی عنظريه حقوق طبیی ) پیامدھا٤ـ  ٢ـ  ٣

با خدا و ھدفدار بودن  نظر از اتصال و پیوند آنخود و صرفی از بیان فوق روشن شد كه طبیعت انسان به خود

توجیه ی اسالمی دوران نو براساس مبان در قرائتی باشد. از اين رو حقوق طبیعی تواند موجود حقنميی و

  .پذير نیست

كه ی ندارد؛ اّال در صورت وق بشر بدون الزامات و تكالیف وجودبدون مسئولیت، و در واقع حقی در اسالم آزاد»

نداريم، زيرا، خود ما خويشتن را به ی يا ذاتی طبیع گونه حقوقتكالیف خود را در قبال خداوند بپذيريم. ھیچ

به ما بخشیده است؛ بشر ھستیم و تنھا ی خداوند وجود بشری او، يعن ايم. ما به فضل آنكهوجود نیاورده

يابیم. فكر اينكه انسان ميی حقوقی است كه به عنوان موجودات بشری عنايت الھ ز اين فضل وپس ا

بر ی خلیفة اللھی كردن [ يا نكردن ] به وظايف و مسئولیتھااز پذيرفتن [ يا نپذيرفتن ] خداوند و عمل نظرقطع

 ٣٥».گانه استبیی اسالم با نگرشی برخوردار باشد به كلی يا ذاتی زمین از حقوق طبیعی رو

  :از ديدگاه اسالم چنین خواھد بودی حقوق طبیعی بر اين اساس، ويژگیھا

و خداوند  خداوند به انسان بخشیده شده استی از سوی الھی براساس حكمتی يا فطری حقوق طبیع .١

  .را اراده كرده استی آن قصد تحقق كمال انسانی نیز در اعطا

  .محدوده كاربرد دارد فرموده است مقّید بوده و تنھا در ھمان به آنچه خداوند ارادهی حقوق طبیع .٢

ی رو نوع است از اينی كماالت انسانی نسبت به طی وی بشر ھمزاد مسئولیت فطری حقوق طبیع .٣

 ٣٦سازد.مي وجود دارد كه اعمال آن حق را مقیدی مقارن بر حق طبیعی مسئولیت طبیع

 نوينی حقوق طبیعی ) ارزياب٤ـ  ٢ـ  ٤

در دوران جديد در غرب  را كهی اتوان نظريهذكر شد ميی حقوق فطری توجه به آنچه درباره نظرگاه اسالمبا 

ی از اشكاالتی منظور شايسته است به برخ كرد. به اينی مبنا قرار گرفت، ارزيابی تحت عنوان حقوق طبیع

  :كه در اين باره طرح شده توجه شود

اصالت با وجود است؛  ثابت شدهی و از آنجا كه در فلسفه اسالم» تماھّی«طبیعت عبارت است از ھمان  .١

 ٣٧باشد. حقوقی تواند خاستگاه واقعاست و نميی لذا طبیعت، اعتبار

موجود متصف به  از طبیعت، ذاتی توان گفت مراد طرفداران نظريه حقوق طبیعدر پاسخ اين اشكال مي

  .سازده آن وارد نميبی بودن ماھیت ضرری انسان است. از اين رو اعتبار

چه چیز مالك قرار  يا انساني،ی حق باشد؛ پس در ھنگام تزاحم طبايع اعم از حیوانی اگر طبیعت مبنا .٢

تواند مالك ھمین دلیل طبیعت نمي غیر از طبیعت خواھد بود و بهی گیرد؟ اين مالك ھر چه باشد امرمي

مثال؛ اگر حیات يك انسان موقوف بر كشتن ی ابر .غیر از آن استی باشد لذا خاستگاه حق امری نھاي

                                                   
  .٧٨ـ٦١ ، ص١٣٦٩قم، صدرا،  ،، چاپ ششمگفتاربیستمطھري، ی مرتض .٣٥ 
  .٤٩،ص ٧٣١٣نو،  تھران، طرح ،اسعديی ، ترجمه مرتضمتجددی جوان مسلمان و دنیا نصر، سیدحسین .٣٦ 
  ٧٣ـ٦٩، صص تقییدهی سلطة الدولة فی الحق و مدالدريني، ی فتح .٣٧ 



 ٢٤

شود؟ اگر مالك طبیعت است، انسان بر آن حیوان ثابت مي ديگر باشد؛ چگونه تقدم حق حیاتی حیوان

است و اگر مالك قدرت فائقه ی حیات وی و طبیعت حیوان نیز مقتض خاص انسان نیستی طبیعت كه امر

است كه پیروز شود) ی ر (الحق لمن غلب حق از آن كسكه ھمان عبارت مشھو انسان بر آن حیوان است

صورت خاستگاه حق قدرت است نه طبیعت. اين اشكال با اين فرض طرح شده است كه در  است، در اين

مورد انكار  در خلقت نیزی دوران جديد اشرف مخلوقات بودن انسان مورد ترديد واقع شد و فرجام باور تفّكر

دانست و نیز انسان مي كه اساسا خلقت عالم را در خدمتی ديدگاه اسالم قرار گرفت. لذا با توجه به

  .وارد نخواھد بود شمرد، اين اشكالرا شايسته انسان ميی از نعمات الھی مندبھره

طرح دارد. ی اين سؤال جای در صورت پذيرش ديدگاه اسالمی بلي، در صورت تزاحم حقوق در انسان حت

ی است. زيرا حقوق طبیعی بیان شد؛ اشكال رفع شدنی ه درباره حقوق فطركی لكن با توجه به ويژگیھاي

وجود آن حق اراده فرموده است و در  است كه خداوند در عالم تكوين ازی الھی مقید به حكمت و مصلحت

باشد كه از جمله آن موارد تزاحم در ی اين حق تكوين تواند كاشف از حدودمقام تزاحم نیز بیان شارع مي

تزاحم پیدا كند بیان ی مثًال حق حیات يك فرد با حق مالكیت فرد ديگر كهی . بنابراين در مواردحق است

 كه در نظام حقوقی بردارد و به حل تزاحم بینجامد. در حالحدود حق حیات و مالكیت پرده تواند ازشارع مي

خود ناقض نظريه  یست و اينغیرطبیعي) نی امری جز رجوع به قرارداد (يعنی ابشر غرب در اين موارد چاره

  .ايشان استی حقوق طبیع

بوده و از اين  ناقصی جديد شناختی علمی بشر در پرتو روشھای طبیعی شناخت طبیعت و استعدادھا .٣

آن ھم ی قراردادن حقوق طبیع انسان نیست. بنابراين مبنای رو قادر به نشان دادن ابعاد مختلف نیازھا

بشر نیست و ھمین امر موجب انحرافات  جز نگرش ناقص به حیاتی چیز یوی ماّدی براساس استعدادھا

  .غرب شده استی عظیم در اخالق جنس

را در نظر ی معنو وی مختلف انسان اعم از مادی اين اشكال نیز در پرتو نظرگاه فطرت كه استعدادھا

  .استی گیرد، حل شدنمي

 ٣٨توان طرح كرد:را در دو بعد مياھّم اين استعدادھا 

 الف ـ فطريات شناختي

است ی جمله مباحث است؟ ازی فطری شناختھای نوعی اين مطلب كه آيا ذھن انسان در ھنگام توّلد دارا

اظھار » شناختی بازتاب«نظريه  براساس» افالطون«كه انديشه فالسفه را به خود مشغول داشته است. 

ل نسبت به آن شناخت پیدا كرده است، عالم مث آنچه دری جز يادآوری داشت كه معلومات انسان چیزمي

  .نیست

تصديقات وجود دارد  ازی برخی معتقدند كه انسان فاقد ھر گونه تصّور قابل تجربه است ولی اسالمی حكما

به وجود خويش و نیز امتناع اجتماع  انسانی شود. نظیر علم حضورانسان حاصل ميی كه قبل از تجربه برا

كه الزمه ساختمان ی به وجود معلومات ماقبل تجرب» كانت» ان جديد در غرب،نقیضین. در بین فیلسوفان دور

لوح ذھن انسان در زمان توّلد صاف و پاك بیان شده ی قرآن كريم نیز از سوي ذھن است؛ اعتقاد دارد. در

  .است

                                                   
  .١٩٦ر.ك: مصباح يزدي، جزوه دستنويس معارف قرآن، جلسه  .٣٨ 



 ٢٥

» شكروناالفئدة لعلكم ت السمع و االبصار ووالّله اخرجكم من بطون امھاتكم التعلمون شیئا و جعل لكم»

  .٧٨نحل/

دانستید، بیرون آورد، و از نمي چیزمادرانتان، در حالیكه ھیچی و خداوند [ است ] كه شما را از شكمھا»

  .«گذاريد شما چشم و گوش و قلب آفريد، باشد كه سپاسی [پیش [برا

دھد كه نشان ميآيات  اشاره شد است و اين» يادآوري«و » تذّكر«از قرآن به ی از طرف ديگر در آيات بسیار

خواھد. است و استدالل نميی كافی يادآور آن، تذكر وی توجه دارد كه برای در عین حال قرآن به مسائل

  :گیرند كهآيات نتیجه مي از مجموع اين دو دسته» شھیدمطھري«استاد 

كه  اين استی گفت نیست بلكه به معناكه افالطون ميی فطريات كه قرآن قائل است از نوع فطريات»

رسید كه بتواند اينھا را تصور ی اكه ھمین قدر كه بچه به مرحلهی ھست به طوری استعداد اينھا در ھر كس

 ٣٩»استی كند تصديق اينھا برايش فطر

 فطريی ب ـ گرايشھا

است. اين گونه  سلسله فطرياتی خود نیز دارای از ديدگاه اسالم انسان در ناحیه خواستھا گرايشھا

وابسته به جسم مانند  است صد در صدی و جسمي؛ كه تقاضاھايی م است: ماّدخواستھا به دو قس

  است از، و غیره و قسم دوم عبارتی صیانت ذات، میل به غذا و غريزه جنس

توجیه » خودمحوري» روحي، اين قسم شامل آن دسته از تمايالت است كه براساسی خواستھا و گرايشھا

شود، نیست. ثانیا شكل مي گرايشھايشان بر اين اساس تبیینھمانند حیوانات كه ی نیست، يعنی شدن

آنھا قائل است و ی قداست برای وجدان خويش نوع است كه انسان دری دارد، ثالثا اموری آگاھانه و اختیار

  .شناسدمي آنھا را در قالب معیار انسانیت،

 :توان ذكر كرداين امور را در قالب موارد زير مي

منسوب به ی دعا انسان گرايش به كشف واقعیات آنچنان كه ھستند وجود دارد. درجويي: در حقیقت .١

  :پیامبراكرم(ص) آمده است

 ٤٠».بنما گونه كه ھستند به مناالشیاء كما ھي، بار خدايا چیزھا را آنی اللھم ارن»

وش نیز از به كا است. حس سؤال و میلی پیدايش دانش بشر اعم از فلسفه و علم زايیده ھمین میل متعال

  .مصاديق ھمین گرايش است

فضیلت ی دارای نظر از منفعت و سودشخصكه صرفی گرايش به خیر و فضیلت: گرايش انسان به امور .٢

  .انسانی فطری از جمله گرايشھای است؛ نظیر راستي، درستي، نظم و ساير مفاھیم اخالق

                                                   
  .٤٨٠ـ٤٧٠، ص٣مطھري، مرتضي، مجموعه آثار، ج  .٣٩ 
  ٤/١٣٢اللئالي، ج غوالي .٤٠ 



 ٢٦

وجود ی و زيباآفرينی زيبادوستی به معنای ايگرايش به جمال و زيبايي: در انسان گرايش به جمال و زيب .٣

ھنر آن در طول تاريخ ظھور كرده  وی كه در قالب خط، نقاشی در جوامع انسانی مھم ھنری دارد. نمودھا

  .است در پرتو ھمین گرايش تحقق يافته است

ھست به  در آنچه گرايش به پیشرفت و خالقیت: در انسان میل به تكامل در قبال وضع موجود و تحول .٤

ی در نھادھای و عرضی طولی ھابھتر، ھمیشه وجود داشته است و اين منجر به دگرگونيی وضعی سو

  .شده استی مختلف انسان

عنوان  مافوق محبت وجود دارد كه تحتی عشق و پرستش: بسیار محسوس است كه در انسان چیز .٥

و از حوصله اين مقال  اھیت عشق آمده استكه درباره می توان از آن ياد كرد. صرف نظر از نظرياتعشق مي

آنكه شھوت و آنچه از مقوله آن  كند حالخارج است. قدر مسلم اين است كه بشر عشق را ستايش مي

  .گرايش است بودن ايننیست و اين نشانگر متعاليی است ستايش شدن

طبیعت انسان را بدون  و بنیان نشدهی غرب در دوران نو، براساس احكام الھی از آنجا كه حقوق طبیع .٦

شود و قادر به سلب اين شناخته نمي گیرد، بنابراين انسان در برابر حقوق خويش مسئولغايت درنظرمي

ی كه در نظريه اسالمی مجاز خواھد بود. در حالی بر اين اساس امری حقوق از خويش است. لذا خودكش

سان در باب حقوق خويش فعال مايشاء لحاظ شده است و ان اين امری يا فطری در خصوص حقوق طبیع

الزام در كاربرد اين حقوق وجود ی مسئوالنه آن است. به ھمین دلیل نوع نیست. بلكه تنھا قادر به كاربرد

التھلكه الي تواند خود را در معرض ھالك قرار دھد چنانكه آيه شريفه التلقوا بايديكمانسان نمي دارد. مثًال

  .دارد ) به اين مطلب اشاره١٩٥كت نسپاريد بقره/(خود را به دست خويش به ھال

  و شريعت اسالمی ) حقوق طبیع٤ـ  ٢ـ  ٥

توجه به آنچه در  متشكل از چند بخش است: كالم و اعتقادات، شريعت و فقه و اخالق؛ بای تعالیم اسالم

حقوق خواھد شد كه جايگاه  گذشت، اين سؤال مطرحی فطری خصوص نظريه اسالم درباره حقوق طبیع

به ی شبھه را كه با پذيرش حقوق طبیع تواند اينچیست؟ پاسخ اين سؤال ميی در شريعت اسالمی طبیع

ماند حّل سازد، اجمال مطلب از اين قرار نميی باقی گرايشريعتی برای عنوان يك معیار پیشیني، جاي

  است كه،

با اصل ی اسالم، منافات بشر از ديدگاهحقوق ی برای گونه كه قبًال بیان شد، درنظرگرفتن خاستگاھھمان .١

توان به آنھا دست در شريعت و منابع آن مي موجودی ھاوجود شريعت ندارد، زيرا با مراجعه به ھمین گزاره

كنند، كه ھمان مصالح و ميی پیروی پیشینی از مالكھاي در مقام تشريعی يافت و در حقیقت احكام فقھ

توان گفت شريعت را در نظر دارند. بنابراين ميی ن به سعادت الھانسا مفاسد موضوعات مربوط به وصول

  .انسان استی و فطری حقوق طبیع الھي، كاشف از

تواناست و بااينكه حقوق ی به بیان حدود حقوق طبیعی پیامد ديدگاه فوق اين است كه منابع شريعت الھ .٢

توان شده است. در عین حال نمي بیانی چارچوب آن در احكام فقھی در اسالم مطلق نیست ولی فطر

بشر ی مربوط انكار كرد. نتیجه اينكه حقوق فطر نقش عقل و فھم بشر را در استنباط اين حدود از منابع

استنباط ی نشئت گرفته است و براساس منابع معرفت دين كه در خلقت انسانی براساس حكمت الھ

  .داستنباط دخیل خواھد بو خواھد شد و فھم بشر نیز در اين


