
 

 22ـ7ص  ،1395، پاییز و زمستان 10سال ششم، شماره اول، پیاپی   _________________  
1 

 
 
 

 هاي حقوق بشر حیات در اسالم و اعالمیه حق عمومی
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 4/12/1394: پذیرشـ  31/6/1394: دریافت

 چكيده
برخـوردار اسـت، تعیـین    یکى از مباحث جدى مربوط به فلسفۀ حقوق بشر که امروزه در عرصۀ جهانى از اهمیت بسـزایى  

شود، پرداختن به این سؤال است که آیا ایـن حـق    حیات است. آنچه در این نوشتار دنبال مى نسبت میان حقوق بشر و حق
حیات نیز دخیل است؟ در این رابطـه دو احتمـال     دار بودن گیرد یا در تعلّق آن، ارزش صرف انسان بودن به فرد تعلّق مى به

آفرین نباشد. اثر این مبنـا تعـارض حـق     ول آن است که هیچ عامل اعتقادى در تحقق این حق، نقشوجود دارد: احتمال ا
ها و باورهاى دینى در تحقق حقـوق بشـر و    حیات با اعتقادات دینى است. نتیجۀ حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش
یرد و در نتیجه، ایـن حقـوق از نظـر امتـداد،     گ تعیین قلمرو و دامنۀ آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى شکل مى

 کیفیت تعلّق و عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد.

هـاى   معناى پذیرش مبـانى، منـابع، اهـداف و ضـمانت     ادعاى این نوشتار، تأیید احتمال دوم است. پذیرش احتمال دوم به
 رى آمده است.المللى حقوق بش اجراهاى حقوقى، متفاوت از آن چیزى است که در اسناد بین

 .حق، حیات، کرامت، حقوق بشر ها: کلیدواژه
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 مقدمه
جهانى مطرح شد. طرح این مسـئله، هـم    ۀهاى متعددى در قرن بیستم در جامع موضوع حقوق بشر، با چالش

جهـانى و در بـین    ۀهـا در عرصـ   هاى مختلفى را به دنبال داشـت. تعـارض دیـدگاه    نکات مثبت و هم آسیب
بنیـادى بـه خـود گرفتـه      ۀها، یـک مسـئله جنبـ    سؤال ۀاندیشمندان، حاکى از این واقعیت است. در میان هم

حقوق بشر مورد ارزیابى قـرار داد. آنچـه در ایـن     ۀمباحث فلسف ۀطرح این مسئله را باید در عرص ةاست. حوز
صرف انسان بودن و فارغ از هرگونـه قیـد و    از بهشود، این سؤال است که آیا این حق و امتی تحقیق دنبال مى

منـدى از چنـین مـوقعیتی، وجـود برخـى عوامـل        بندى، براي افراد انسانی قرار داده شـده یـا اینکـه در بهـر    
آفـرین اسـت؟ در ایـن رابطـه دو دیـدگاه وجـود دارد:        ها و باورهاي دینـى نقـش   فرهنگى، اجتماعى، یا ارزش

آفـرین نباشـد. اثـر ایـن نظـر،       ل ارزشی و دینی در تحقق ایـن حـق نقـش   دیدگاه اول آن است که هیچ عام
هـا و باورهـاى دینـى در     احتمـال دوم، دخیـل بـودن ارزش    ۀتعارض حق حیات با اعتقادات دینى است. نتیج

گیـرد. ادعـاى ایـن     آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشى انسان شـکل مـى   ۀتحقق حقوق بشر و دامن
ر دوم است. پذیرش احتمال دوم باعث تفاوت جدي در مبانى، منابع و اهـداف اسـناد جهـانی    نوشتار، تأیید نظ

بـه دسـت    -باشـد   قریب یـک صـد سـند مـى     -المللى حقوق بشرى که  حقوق بشر است. آنچه از اسناد بین
نیـز  باشد. از سوى دیگر، این نگـاه   شمولى کردن حقوق بشر سکوالر می آید، تالش این اسناد براى جهان مى

حقوق بشـر مـدنظر قـرار داد و در     ۀها را در زمین وجود دارد که براى رسیدن به یک وفاق جهانى، باید حداقل
تواند منشأ اختالف در اصل این حقـوق گـردد، رهـا شـوند. تأکیـد ایـن مقالـه آن         عواملى که مى ۀنتیجه، کلی

ته از آیات قرآنى اسـت. آیـات قـرآن    است که باید نگاهى نو به موضوع بحث ایجاد شود. چنین نگاهى برگرف
کنـد و برخـى دیگـر از     تعبیـر مـى  » مـؤمن «عنـوان   ها ندارد. از برخـى بـه   انسان ۀکریم نگاه یکسانى به هم

نمایـد؛ تـا جـایى کـه      ها را نسبت به نوع عقاید آنها تقسیم مـى داند؛ و حیات انسان مى» مشرك«ها را  انسان
گردنـد. نظـام حقـوقى اسـالم،      سان بودن خارج و مهدورالدم تلقّـى مـى  انة لحاظ عقایدشان، از حوز اى به عده

کند، که متعارض بـا اسـناد    عنوان خلیفۀ خداوند یاد مى نماید و از او به انسان را فراتر از بعد حیوانى تعریف مى
بـر   نوشتار حاضر بر حق حیات به عنوان اساس و پایۀ سایر حقـوق بشـر، مبتنـى    ةالمللى است. تأکید ویژ بین

 شناخت درست از معناى حیات در انسان است.  

 معناي حق  
، صاحبان حـق، و مقصـود از   »موجود«به چیزي است. مراد از  معناي شایستگی داشتن موجودي نسبت حق به

، متعلق حق است که گاهی بر یک صفت، انجام شدن، انجام دادن یا ترك کـردن یـک عمـل صـدق     »چیز«
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مۀ صاحبان حق، شایسـتگی و لیاقـت داشـتن متعلـق حـق را دارنـد. فرقـی        کند. بر اساس این تعریف، ه می
جـان؛ مختـار باشـد یـا مجبـور.       کند که صاحب حق، مجرد باشد یـا مـادي؛ داراي حیـات باشـد یـا بـی       نمی
تـربن موجـود در    توانـد داراي حـق باشـد، پسـت     می -یعنی خداوند  -گونه که برترین موجود در جهان  همان

تـوان صـاحب    گونه که موجود کامل مختار را مـی  شایستگی چیزي را داشته باشد و همان تواند جهان نیز می
توانند صاحب حق باشند. پس الزمـۀ لیاقـت داشـتن صـاحب حـق،       اختیار نیز می حق تلقی کرد، موجودات بی
اي حـق  تواننـد دار  رو، افزون بر کودکان و حیوانات، گیاهان و جمادات نیـز مـی   مختار بودن وي نیست. ازاین

 ).72، ص1393باشند(طالبی، 

 حقوق بشر
طور طبیعـی، یعنـی از آن جهـت کـه بشـرند،       هایی که همۀ افراد بشر به حقوق بشر عبارت است از آن دسته از حق

بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوي، مثل رنگ پوست، جنسیت، تابعیـت، نـژاد، زبـان، طبقـۀ اجتمـاعی و...داراي آن      
 ).69ص، 1390هستند (شریفی، 

 هاي حقوق بشر ويژگي
اند، به همین دلیل مباحثی  هاست، همه در آن شریک . شمولیت: ازآنجاکه منشأ حقوق بشر، طبیعت و فطرت انسان1

اند مانند زبان، تابعیت، پوست، نژاد، جنسیت و...، در به وجود آمدن ایـن حقـوق    ها خارج که از طبیعت و فطرت انسان
 سهمی ندارند.

زیاد: اصوالً حقوق بشر از اهمیت بسیار زیادي در زندگی افراد بشر برخوردار است. براي مثال، انسـان  . اهمیت 2
تواند چندین منزل مسکونی در شـهرهاي مختلـف داشـته باشـد؛ یـا هـر کسـی حـق دارد، مجموعـۀ بهتـرین            می

هـا اهمیـت    در نـزد انسـان   هاي جهان را خریداري و استفاده کند. این موارد جزء حقوق بشـر نیسـتند؛ چـون    ماشین
 چندانی ندارند.

توجهی شـد، بتـوان    هاي حقوق بشر این است که اگر به آنها از سوي دیگران بی . عملی بودن: یکی از ویژگی3
آنها را استیفا کرد. براي نمونه ابناي بشر حـق داشـتن تحصـیالت عـالی را دارنـد. هرچنـد ایـن مسـئله در زنـدگی          

شود، اما استیفاي آن از نظر اجتماعی ممکن نیست. اگر تمامی افـراد بشـر    شمرده میخصوصی افراد حقی پراهمیت 
شود؛ زیرا در جامعه به همان میـزان کـه بـه     در پی تحصیل علم باشند، در نظم زندگی اجتماعی آنها خلل ایجاد می

خـتالل، رفـاه در امـور    کرده نیاز است، به کارگر و کاسب و سرباز هم نیاز است و در صـورت ایجـاد ا   انسان تحصیل
 ).115، ص1393شود (طالبی،  اجتماعی براي مردم ایجاد نمی
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 از نظر زيست  حيواني حيات 
، حیات گویند. بعضـی دیگـر، حیـات را بـه دریافـت      کند در برابر مرگ مقاومت میشناسی چیزي را که  از نظرزیست
گویـد:   شناس دیگري در تعریف حیات می زیست .اند شود، تعریف کرده کار گرفتن حرکاتی که ایجاد می تحرکات و به

هـا در آن   که حیات برقرار است، ایـن ویژگـی   باشد و مادامی حیات، ظهور خصوصیاتی است که ویژة موجود زنده می
 ).5، ص1358ترین آنهاست (صبوري،  موجود وجود دارد، که تغذیه از مهم

 در فلسفه حيواني حيات
اي باشد کـه درك کنـد و فعالیـت     چیزي به گونه این است کهزندگی د: گوی یکی از فالسفه دربارة حیات می

این تعریف بیشتر به موجود زنده نظر دارد تا به خـود حیـات. عـالوه    ). 371، ص1362(طباطبائی،  انجام دهد
گویـد: حیـات صـفتی اسـت کـه       دیگري در این زمینـه مـی   بر این، به آثار حیات نظر دارد، نه به حقیقت آن.

آثـار و لـوازم حیـات     نیـز بـه  در این تعریف ). 314ق، ص1285 ،شود (طوسی علم و قدرت می موجب صحت
 ماهیت آن. ، نه تعریفاشاره شده است

 :گوید حیات حیوانی می تعریفدر  المیزان صاحب
الموجودات وجودها علی قسمین: قسم منها الیختلف حاله عند الحسًّ مادام وجوده ثابتا، کاألحجار و «

ادات، و قسم منها ربما تغیرت حاله و تعطّلت قواه و أفعاله مع بقاء وجودها علی ما کان علیه سائر الجم
عند الحسّ، و ذلک کاإلنسان و سائر أقسام الحیوان و النبـات، فإنّـا ربمـا نجـدها تعطلّـت قواهـا و 

راء الحواس أمرا مشاعرها و أفعالها، ثم یطرأ علیها الفساد تدریجاً، و بذلک أذعن االنسان بأنًّ هناك و
، و هـو المسـمّی ةعلی العلـم و اإلراد ۀو األفعال المبتنی ۀآخر هو المبدأ لالحساسات و اإلدراکات العلمی

 ».ةنحو وجود یترشّح عنه العلم و القدر ةو یسمّی بطالنه بالموت، فالحیا ةبالحیا

 گوید: کند و می در ادامه براي اثبات حیات حیوانی، به آیات قرآن استدالل می
)، و قال 17، (حدید» اعلموا أنّ اهللا یحیی األرض بعد موتها«فی کالمه:  ةو قد ذکر سبحانه هذه الحیا«

 »فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزّت وربت إن الّذي أحیاها لمحـی المـوتی ۀإنّک تري األرض خاشع«تعالی: 
و جعلنـا مـن «و قال تعالی:  ؛)22: ر(فاط »و ما یستوي األحیاء و األموات«و قال تعالی:  ؛)39: (فصّلت

 »أقسام الحی مـن االنسـان و الحیـوان و النبـات ة)، فهذه تشمل حیا30: انبیاء»(الماء کلّ شیء حی
 ).329، ص2ق، ج1417(طباطبایی، 

داند؛ و از سـوي دیگـر،    هاي موجود زنده می ایراد این تعریف این است که قدرت و علم و احساس داشتن را از نشانه
گیاه را در اگر احساس کدام در گیاه وجود ندارد؛ نهایتاً  داند؛ در صورتی که هیچ ان و گیاه هر دو را موجود زنده میحیو

 علم و قدرت را براي گیاه ثابت کرد.وجود توان  نمی وجههیچ  هبپذیریم، ب
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ویـژه مجـانین زنـده     اشکال دوم این است: اگر علمی که بیان شده، در برابر جهل باشد، باید همـۀ جـاهلین بـه   
نباشند و در نتیجه از حقوق برخوردار نباشند، چه رسد به گیاهان؛ و اگر فهم حیوانی منظـور باشـد، در ایـن صـورت     

شوند؛ اگرچه حیوانات داخل هـر تعریـف هسـتند. در     دربارة دیوانگان تردید وجود دارد و گیاهان مشمول تعریف نمی
ی که حیات مستلزم آن است، اشاره کـرد کـه برخـی مخصـوص بعضـی از      توان به برخی از این خصوصیات اینجا می

 جانداران، و بعضی شامل همه موجودات است:
  شود. گذاري انجام می یکی از خصوصیات موجود زنده، قدرت تولید مثل است که از راه نطفه یا تخم :تولید مثل

اع خـوراکی، آب و مـواد مـورد نیـاز اسـت کـه در       کنند. منظور از غذا انو موجودات زنده از غذا استفاده می :تغذیه
 .میرد صورت عدم تغذیه، موجود زنده می

شـوند و   است. گیاه از جوانه، انسان و حیوان از جنین و طفل شروع میموجود زنده رشد هاي  یکی از نشانه :رشد
 .روند به پیش می
تـوان تـنفس را در گیاهـان درك     نمـی شده، تنفس است. گرچـه   ترین ویژگی در میان موجودات یاد مهم :تنفس

   توان آن را دریافت. کرد، اما با استفاده از وسایل علمی می
 تواند صدماتی را که به او وارد شده است، ترمیم کند.   میموجود زنده  :خود ترمیمی

   د.ان صدد فرار از تهدیدات حیاتی بوده، درحفظ حیات خویش تمامی موجودات زنده در پی  :تالش براي بقا
 اند و از اطراف خود درکی دارند. : تمامی موجودات زنده بااحساساحساس
 دارند. فعالیت و انجام کارهاي خاصتوانایی  و حیوانانسان  :قدرت
 است.آن را دارانسان فقط که  :علم

 انواع حيات
). هـر یـک از   129و 53، ص8م، ج1981نفس آدمی داراي سه مرتبۀ نباتی، حیوانی و انسانی است (صـدرالمتألهین،  

 گانه اقتضائات مخصوص دارد. این مراتب سه
ترین مرتبۀ نفس است که در گیاهـان نیـز وجـود دارد. ایـن نفـس داراي سـه قـوة         پایین» نفس نباتی«

). به این دلیل کارهاي نفـس نبـاتی   408، ص1357؛ طوسی،130و54غاذیه، منمیه و مولده است.(همان، ص
. رشـد بـدن و حفـظ و مراقبـت از آن در برابـر      2. تغذیـه؛  1گیـرد:   جـام مـی  در بدن به یکی از سه صورت ان

. تولید مثل. بنابراین، نیاز به تغذیه، بهداشت و تولید مثل، از نیازهاي طبیعی بشـر در مرتبـۀ نفـس    3بیماري؛ 
 هاي حقوق طبیعی بشر از منظـر فلسـفۀ اسـالمی اسـت. بـر      نباتی است. پاسخ به این نیازها برخی از مصداق
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طور طبیعی داراي حق تغذیه، حق بهداشـت و حـق تولیـد مثـل (ازدواج) اسـت. بـه        این اساس، هر انسان به
 اند. اند، آنها نیز داراي حقوق طبیعی یاد شده دلیل آنکه گیاهان و حیوانات نیز داراي نفس نباتی

قـوة مدرکـه و    است. این نفس داراي دو» نفس حیوانی«مرتبۀ باالتر از نفس نباتی در بشر، مرتبۀ 
؛ صدرالمتألهین، همان). بنابراین، کارهاي نفس حیوانی در یکی از دو گروه 411محرکه است (همان، ص

شود: نخست، ادراك به امور جزئی؛ مانند داشتن حس که حیوانـات از آن برخوردارنـد؛ و    بندي می دسته
گردد یا  آوردن منافع ایجاد می دست دیگري تحرکات از روي اختیار است که از قوة شهویه در راستاي به

شود، که انسان در مرتبۀ حیوانی نیاز طبیعـی بـه هـر     براي دفاع از خود از ناحیۀ قوة غضبیه حاصل می
هاي حقوق طبیعی بشر است. بر ایـن   دوي آنها در انجام امور دارد. پاسخ به این نیازها برخی از مصداق

ادراکی، مثل بینایی، شنوایی، المسه و... اسـت. همچنـین   طور طبیعی داراي حقوق  اساس، هر انسان به
منظور جلب منافع مادي، یکی از  منظور حفظ حیات و دفاع از خویشتن یا به حق آزادي در انجام افعال به

انـد؛ زیـرا داراي نفـس     ها سهیم آید. حیوانات نیز در این حقوق با انسان شمار می مصادیق حقوق بشر به
 اند. حیوانی
). 130باالترین مرتبۀ انسانی است که از دو قوة عامله و عالمه تشکیل یافته اسـت (همـان، ص  » نسانینفس ا«

گویند. قـوة عاملـه، وظیفـۀ تـدبیر      که وظیفۀ درك کلیات بر عهدة قوة عالمه است که بدان عاقله و اندیشنده هم می
گیـرد.   دهد، با هماهنگی قوة عاقله صورت می هاي اختیاري بشر که قوة عامله انجام می بدن را به عهده دارد. حرکت

کسب فضایل اخالقی و کماالت نفسانی، از مختصات این مرتبه از نفس است. پیروي قوة عامله از قوة عاقله، سـبب  
گردد. دینداري و ارتباط با خدا، جزء تعریف ماهیت انسان اسـت و بـه ایـن مرتبـه از نفـس آدمـی        سعادت انسان می

 شود. مربوط می
کـه از   -افعال بشر از قوة عاقله ناشی نشود، یعنـی عقـل عملـی بشـر بـر قـوة غضـبیه یـا شـهویه           اگر

شـود و حقیقـت    تدریج از مسـیر خداپرسـتی خـارج مـی     چیره نگردد، انسان به -مختصات نفس حیوانی است 
نمـا   سـان شود. در ایـن صـورت، ایـن موجـود ان     دهد و به جرگۀ حیوانات وارد می انسانیت خود را از دست می

 داراي حقوق حیوانات است، نه حقوق بشر.
حقوق طبیعی بشر در باالترین مرتبه از نفس عبارت است از: حق کسب دانشی کـه او را از طریـق رسـیدن بـه     
مقام انسان کامل یاري کند؛ و حق آزادي بیان و نیز آزادي اندیشه، تاآنجاکه انسان با این آزادي بتواند مسـیر کمـال   

 و اخالق، دینداري و ارتباط با خدا. را بپیماید؛
ترین حق در میان حقوق بشر، حق اخالق، دینداري و تأله است؛ زیرا ایـن حـق تـأثیر مسـتقیم در رشـد و       مهم

تکامل معنوي انسان در راستاي نزدیک شدن به مقام انسان کامل دارد. شرط مهمی که سایر حقوق دارند، آن است 
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اید مخالف حقیقت انسانیت، یعنی ویژگی تأله و ارتباط با خدا باشد؛ وگرنـه انسـان بـا    که استیفاي هیچ یک از آنها نب
 ).139، ص1393دهد (طالبی،  کنار گذاشتن ارتباط با خدا، حقیقت انسانیت خود را از دست می

ز به آثار رحمت خداوندي بنگر که چگونه زمین را پس ا«هاي رحمت الهی حیات است:  در اسالم، یکی از نشانه
گـاه کـه گـل     آن«اي از روح خدایی است:  ). در مورد انسان، حیات نفخه50روم، »(کند مرگ و پژمردگی آن احیا می

 ).29حجر، »(آدم را ساختم و از روح خود در او دمیدم (در برابر او) به سجده بیفتید
بـه حـق حیـات،     هاي رحمـت الهـی اسـت. در ایـن دیـدگاه، انسـان نسـبت        در دیدگاه اسالمی، حیات از نشانه

اي اختیار دارد که پروردگار به او بخشیده؛ بنابراین، حیات به همان میزان که حق افراد است، حفـظ آن یـک    اندازه به
یـاد شـده   » نفس محترمه«تکلیف است و گذشتن از آن ممنوع و فقط در محدودة قوانین شرع مجاز است. از آن به 

شود، مگر کسی مرتکب جرم سالبۀ حیـات شـود    ها می ل همۀ انسانشام» نفس محترمه«است. از نظر قرآن کریم، 
 شود. که در این صورت کیفر و قصاص می

المللـی حقـوق بشـر جـاي آن خـالی       در دیدگاه اسالمی، آثار زیادي بر حق حیات مترتب است که در اسناد بین
 اند از: ترین آنان عبارت است. مهم

 . ممنوعيت خود کشي۱

باشد؛ لذا مکلف به حفظ آن هستند و حق تعـدي   ها امانتی از جانب خداوند به آنها می ات انسانکه بیان شد، حی چنان
تنها حق تعدي به آن را ندارد، بلکـه مکلـف بـه     به آن را ندارند. ازآنجاکه حیات امانت الهی در نزد انسان است، او نه

و خودکشی نکنید؛ زیرا خداوند به شما «د: فرمای است؛ آنجا که می حفظ آن است. در کتاب خدا خودکشی ممنوع شده
زودي او را در آتشـی وارد خـواهیم    مهربان است؛ و هر کس چنین کاري را از روي عداوت و ستم مرتکب شـود، بـه  

 ).30و  29نساء، »(ساخت و این کار براي خدا آسان است

 . حرمت کشتن نفس ارزشمند۲
اي محترم است کـه در کتـاب خـدا     گونه یت آن، بهحق زندگی براي ابناي بشر و تکلیف دیگران به رعا
هر کـس کـه نفسـی را بـدون     «ها بیان شده است:  کشتن یک انسان، مثل گرفتن حیات از همۀ انسان

ها را کشته است؛ و هر کس  عنوان قصاص یا فساد در روي زمین بکشد، مانند این است که همۀ انسان
). 32(مائـده،  » ویی همۀ مـردم را زنـده کـرده اسـت    انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گ

و نفسـی را کـه   «طور از کشتن فرد داراي احترام بدون اجازة قانونی و شرعی نهـی شـده اسـت:     همین
 ).32(اسراء، » خداوند حرام کرده است، جز به حق مکشید
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حـر عـاملی،   »(سـت توجهی به آن، حتی مخفی کردن قاتـل، حـرام ا   در اسالم، یاري کردن در کشتن نفس، بی
 ).18و  15و  9و  7، روایات 483ق، ج؟؟، ص1414

» من قتل نفسه متعمداً فهو فی نار جهنم خالداً فیهـا قـال اهللا تعـالی ال تقتلـوا انفسـکم     «فرمود:  امام صادق
)؛ هر کسی که از روي عمد دست به خودکشی بزند، در آتش جهنم براي همیشه باقی خواهـد  13، ص19(همان، ج

 زیرا خداوند فرموده است: خود کشی نکنید.ماند؛ 

 . تشريع قصاص۳
هاي ارزشمندي و بزرگی حیات در دیـدگاه اسـالمی،    ترین علت ها و از مهم یکی از آثار مترتب بر احترام حیات انسان

). از نظر قـرآن، قصـاص   73، ص1380تشریع قصاص براي مجازات کردن قاتل نفس محترمه است (خسروشاهی، 
اي صاحبان خرد! براي شـما در قصـاص   «  .باشد اگرچه سالب حیات قاتل است، اما سبب حیات بقیۀ افراد جامعه می

طور مساوي تشـریع   ها به ). نکتۀ مورد توجه آن است که قرآن این حکم را براي همۀ انسان179بقره، »(حیات است
 ). 45؛ مائده، 178نموده است(بقره، 

ي آن را اي است بر اینکه حیات امانتی الهی است و همه وظیفـۀ حفـظ و نگهـدار    وجوب نجات غریق نیز نمونه
 دارند. 

حیـات  «در کتاب الهی براي انسان دو نوع حیات بیان شده، که یکی حیات معنوي و دیگري حیات مادي است. 
) در رتبه و ارزش، بر حیات مادي مقدم است؛ اما حیات مادي تقدم ذاتی دارد و در صـورت تنـافی   97(نحل، » طیبه

پـذیر   ن به حیات معنوي است که حفـظ حیـات مـادي توجیـه    این دو با هم، حیات معنوي مقدم است. در پرتو رسید
است. به همین دلیل، تجاوز به حیات معنوي و طیبۀ انسان ـ که بدتر از تجاوز به حیات مادي است ـ مانند تجاوز به   
حیات مادي، باعث قصاص است؛ براي مثال، در قرآن فتنه بدتر از قتل معرفی شده است؛ با اینکه مصداقی از تجاوز 

). در هر صورت، حق حیات، موهبتی است که خدا به بشـریت داده  217و  191هاست. (بقره،  ه حیات معنوي انسانب
 ).2است(اعالمیۀ حقوق بشراسالمی، مادة 

 حيات در اعالمية حقوق بشر جهاني و اسالمي
اگرچه هر دو اعالمیه در حق حیات اتفاق نظر دارند؛ ولی اختالفات زیادي نیز در این زمینه دارند. در اعالمیۀ جهـانی  

اعتنایی به مبدأ آفـرینش، حقـوقی را کـه پایـۀ آن در نظـر       حقوق بشر، حیات بشر به خدا استناد داده نشده و این بی
کند یا آن را دچـار ابهـام و تردیـد     اعتبار می کم آن را کم یا دستارزش  گرفتن یک موجود ناچیز و ناشناخته است، بی

کند. بر خالف اعالمیۀ حقوق بشر اسـالمی کـه حیـات را     رو می سازد؛ که این تردید، اصل حیات را با چالش روبه می



 15  بشرهاي حقوق  حق عمومی حیات در اسالم و اعالمیه

بـه سـلب   طور کلی یا جزئی از وسایلی که منجـر   داند، در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هیچ منعی به موهبتی الهی می
طـور   شود، وجود ندارد؛ اما در اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی، هر چیزي که باعث سلب حیات بشـر شـود، بـه    حیات می

 کلی یا جزئی ممنوع شده است.
عنوان حق تعبیر شده است؛ بنابراین چون حق صرف اسـت، هـر    در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، از حیات فقط به

ند؛ به همین دلیل خودکشی جرم نیست؛ در صورتی که در اعالمیۀ حقـوق بشـر   کسی حق دارد آن را از خود سلب ک
اسالمی استمرار حیات به خواست خدا منوط شده است. منظور این است که حیات قابل سلب و نقل و انتقال نیسـت  

 م است.تواند حیات خود یا دیگران را سلب کند؛ به همین دلیل سلب حیات دیگران بدون دلیل حرا و هیچ کس نمی
میـان نیامـده اسـت؛ امـا در اعالمیـۀ       داري زندگی بشري حرفی به در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از حفظ و نگه

 عنوان وظیفۀعمومی جامعه، افراد و دولت بیان شده است. حقوق بشر اسالمی حفظ و پاسداري از حیات بشري به
ان نیامده و براي آن اعتباري قائل نشده است تـا  می در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از احترام جنین انسان بحثی به

حقی براي آن لحاظ شود؛ اما در اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی با ممنوع دانستن سقط جنین، ارزش و اعتبار زیادي بـه  
حیات انسانی از نخستین مرحلۀ پدیداري تا آخرین لحظات زندگی داده و آن را براي هر انسانی قائل شده و رعایـت  

 زم دانسته است.آن را ال
دهد و تخریب آن را تهدیـدي بـراي حیـات     ها، به محیط زیست نیز اهمیت می براي تداوم حیات شایستۀ انسان

 کند؛ در صورتی که اعالمیۀ جهانی حقوق بشر به آن توجهی ننموده است. داند و بر رعایت آن تأکید می انسانی می
میـان نیامـده و سـاکت اسـت؛ امـا در       ط جنگی سـخنی بـه  در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر از حق حیات در شرای

اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی حتی در شرایط جنگی نیز براي حق حیات احترام قائل شده است و رعایت آن را در حـد  
 ).281،ص1392داند (سلیمی، امکان الزم می

 اشتراکات و امتيازات حق حيات در نظرگاه اسالم و غرب

 ظر اسالممالک ارزشمندي حيات از ن
 کرامت  

باشـد. کرامـت از نظـر     می Dignityاي عربی است که معادل انگلیسی آن  کرامت که در قرآن نیز مطرح شده، واژه
). ایـن  2929، ص3لغت در معناي عزت، بخشندگی، بزرگی، جوانمردي و بزرگی کردن مطرح شده است (معـین، ج 

). 707، ص1363اخالق پسندیده سـر بزنـد (راغـب اصـفهانی،     شود که از او رفتار و  بیان زمانی بر انسان اطالق می
کرامت یعنی بزرگی یا نفعی که در آن نقص و ذلتی نباشد؛ یا چیزي که انسان را شـریف و بـزرگ گردانـد (همـان،     

باشـد (جعفـري،    ). کرامت همان پاکی از رذایل، شرافت، کمال و عزت خاصی است که به آن منتسـب مـی  429ص
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باشند. کرامت از بزرگی و  که ذلت و عزت در مقابل هم می گونه ت در برابر اهانت است؛ همان). کرام279، ص1386
 شرف انسان حکایت دارد که در نهاد موجود کریم وجود دارد.

 کرامت در اسالم
 باشد، براي ابناي بشر دو کرامت را در نظر گرفته است: ترین نیز می عنوان آخرین دین که کامل دین اسالم به

 کرامت ذاتي  . ۱

مـا بنـی آدم را   «شود:  شود و کسی از برخورداري از این نعمت محروم نمی ها می کرامتی است که شامل همۀ انسان
احترام کردیم و در خشکی و دریا آنها را حمل کردیم و به آنان از انواع پاکیزه ارتـزاق کـردیم و آنهـا را بـر خیلـی از      

). برتري بشریت بر بقیۀ موجودات عـالم توسـط خداونـد، فقـط بـه      70اسراء، »(ایم برتري دادیم مخلوقاتی که آفریده
انسان داده شده است و به سبب همین نعمت ویژه، آن را بر دیگر موجودات برتري بخشیده و موجب امتیازشـان بـر   

 است. دیگر موجودات فراهم شده
روي زمین و برخوردار از روح الهـی اسـت.   در اسالم، کرامت انسان از جانب خداوند است. انسان نمایندة خدا بر 

انسان کرامت ذاتی دارد که در آفرینش آن دخالت دارد؛ و احترام و تکریم انسان به دلیل کرامتی که دارد، در حقیقـت  
مدح خداوند بخشنده است؛ چون او تمام صفات حمیده را که سبب برتري انسان بر بقیـۀ موجـود اسـت، بـه انسـان      

گـردد، تـا    او را بر دیگر موجودات فضیلت داده است. این وصف که به مقام انسان بـودن او برمـی   افاضه کرده و ذاتاً
زمانی که خود باعث سلب آن از طریق ارتکاب خیانت و جنایت بر دیگران و خود نشده باشد، جاي تمجید و تکـریم  

 ).70اسراء، »(ما بنی آدم را گرامی داشتیم«دارد: 
که خداوند بدون دلیل او را احترام کرده و بر بقیۀ موجودات برتري داده است؛ بلکـه در  منظور این آیه این نیست 

ذات و حقیقت آفرینش او اسباب تکریم او را قرار داده است. به عبارت دیگر، این بزرگـواري و شـرافت در فطـرت او    
اوست. این است که انسان اگـر  قرار داده شده است. در واقع عزت، تکریم، شایستگی و بزرگواري، جزء خلقت و ذات 

هاسـت؛ تـا    یابد. کرامت ذاتی، همان وجـه طبیعـی همـۀ انسـان     که هست بیابد، کرامت و عزت را می گونه خود را آن
 زمانی که مختاراً کرامت را از خود بگیرند. 

 . کرامت اکتسابي۲
جود در نهاد آدمی و تالش در راه رشد کار گرفتن استعدادهاي مو به کرامتی اختیاري و اکتسابی گویند که ناشی از به

اي مردم! ما شـما را از یـک مـرد و     «گیرد:  و تکامل باشد؛ که ارزش اصلی هر انسانی، از این نوع کرامت نشئت می
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ها قرار دادیم تـا یکـدیگر را بشناسـید. بهتـرین شـما در نـزد خـدا پرهیزگـارترین          زن آفریدیم و شما را تیره و قبیله
معنـاي حکـم    ). در نگاه توحیدي، حق کرامت یک امتیاز نیست؛ بلکه مانند بعضی حقوق بـه 13حجرات، »(شماست

تواند این شایستگی خدادادي را که براي باال بردن شرافت، کرامـت و ارزش انسـان بـه او عطـا      باشد. کسی نمی می
 شده است، به دیگران منتقل یا از خود سلب کند.  

اي عمـل کنـد کـه حتـی      گونه ندگی محترمانه را براي افراد ایجاد کرده، بهاز نظر حقوقی، حکومت باید زمینۀ ز
طـور محترمانـه در جامعـه زنـدگی کنـد و هـیچ کـس         حرمتی به شخص مجرم نگردد. انسان حق دارد به سبب بی

 ).290، ص1، ج1382تواند با رفتار و گفتار خود آبروي او را با مخاطره مواجه کند (مصباح یزدي،  نمی
تـر از   تنهـا زنـدگی انسـانی نیسـت؛ بلکـه پـایین       گی انسان از کرامت و شرف برخوردار نباشد، نـه اگر زند

زندگی حیوانی است؛ زیرا انسان به دلیل داشتن قوا و اسـتعدادهاي فـراوان و نداشـتن کرامـت و بزرگـواري،      
اهـاي خـود   هـا تهدیـد شـمرده شـود و بـراي رسـیدن بـه هو        تواند براي همۀ انسان شود که می موجودي می

تواند همه را به نابودي بکشد. اگر شخصی به شرافت، بزرگی و کرامت ابناي بشر واقف باشد و خـود نیـز    می
کنـد و بـه شـرافت او خدشـه وارد      گاه به دیگران ظلم و اهانت نمـی  مند باشد، هیچ از این سرمایۀ بزرگ بهره

 ).  239و  238، ص1386سازد(جعفري،  نمی
همان روح و خصوصیات آن مانند کرامت اسـت و خداونـد بـه ایـن خصوصـیت اشـاره        در نتیجه، اساس انسان

 ). 70آدم)(اسراء،  (ولقد کرمنا بنی» ما فرزندان آدم را با کرامت قرار دادیم«فرماید:  کند و می می
برگرداندن کرامت در انسان به جسم و طبیعت او، قابل توجیـه از حیـث عقلـی و عملـی نیسـت؛ چـون از نظـر        

هـا را بـه    کنـد و بیننـده   ها را خیره می                                                               ی و مادي، حیوانات زیادي از انسان زیباترند؛ همچون طاووس که چشمجسم
گـزاري باشـد،    رشته از پر زیباي او در لباس نماز گوشت که اگر یک دارد. با این حال، حیوانی است حرام     شگفتی وامی

زیبا، مانند بالل حبشی، چنان واالست کـه بهشـت بـا     ظاهر نا پوست و به دارد؛ اما انسانی سیاه بطالن نمازش را درپی
 ).71، ص1390آن همه زیبایی مشتاق اوست (جوادي آملی، صورت و سیرت انسان در قرآن، 

 ۀشـرافت مخصـوص انسـان نیسـت و همـ      یابیم که معیار کرامت در انسان، بدن او نیست؛ زیرا این پس درمی
احسن الخالقین اسـتفاده نمـوده اسـت.     ةانسان از واژ ةاند؛ اما پروردگار فقط دربار حیوانات نیز این سیر تطور را پیموده

 ۀ). بنابراین، محور کرامت انسان را در غیر بدن و جنبـ 14(ثم أنشأناه خلقاً اخر فتبارك اهللا أحسن الخالقین) (مؤمنون، 
 ).80وجو نمود(همان، ص ی او باید جستطبیع

پس روح متعارف و جسم انسان، هیچ کدام میزان براي کرامت اصلی انسـان نیسـت؛ زیـرا در قـرآن اگرچـه از      
تر شدن از حیوانات و دیگر موجودات، مانند سـنگ و گیـاه نیـز     میان آمده، اما از تنزل و پایین کرامت انسان سخن به

تـر از آن   اي را چـون سـنگ و سـخت    تـر از آن، و دسـته   ها را حیوان و پسـت  خی انسانمیان آمده است. بر سخن به
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جوشـد (و ان   زالل آب مـی  ۀهـا چشـم   )؛ زیرا از درون بعضی سنگ74) (بقره، فهی کالحجارة أو أشد قسوةداند ( می
 ت.)؛ ولی قلب قسی و سنگی آنها را چنین برکتی نیس74منها لنا یشقق فیخرج منه الماء) (بقره، 

ترین شما در پیشـگاه خـدا،    باکرامت«)؛ 13پس نهایت کرامت انسان، به میزان تقواي او بستگی دارد (حجرات، 
 ).83همان، ص»(باتقواترین شماست

 حقوق بشر اسالمي يةکرامت در اعالم
و بنـدگی   اند که ارتبـاط فرزنـدي آنهـا بـا حضـرت آدم     طور کلی یک مجموعه و یک خانواده ابناي بشر به

هـا برابرنـد و از    اوند، آنها را دور هم جمع کرده است و به همین دلیل همه در حقوق و تکالیف و مسئولیتخد
شرافت یکسانی برخوردارند؛ بدون اینکه زبان، جنس، نـژاد، رنـگ، اوضـاع اجتمـاعی، اعتقـادات مـذهبی و...       

شرفت و رشد انسان و تکامـل اوسـت.   تبعیضی در آنها ایجاد کند. در این میان، اعتقاد درست تنها راه براي پی
تـرین آنـان بـه     منزلۀ اهل و عیال پروردگارند که بهترین آنها در پیشگاه حق سـودمند  همۀ موجودات عالم به

). هـر انسـانی   1همنوع خود است و هیچ کس بر دیگري برتري ندارد، مگر در تقوا و کار نیک (مضمون مادة 
ت خـود در زنـدگی پـس از مـرگ پاسـداري کنـد و دولـت و جامعـه         تواند از حمیت و حیثی حرمتی دارد و می

 ).2موظف است که از پیکر و مدفن او محافظت نماید(مادة 
مقتضاي شرع؛ و نباید او را  دستگیري و محدود ساختن آزادي، تبعید، و مجازات انسان جایز نیست، مگر به

ن یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. همچنـین  آمیز، خش اي حقارت گونه شکنجۀ بدنی یا روحی کرد یا با او به
هاي پزشکی یا علمی جایز نیست، مگـر بـا رضـایت وي و مشـروط بـر اینکـه        اجبار هر فردي براي آزمایش

اي بدهـد،   خطر نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوة اجرائیه چنین اجـازه  سالمتی و زندگی او به
 ).3جایز نیست(مادة 

 جهاني حقوق بشر يهدر اعالمکرامت 
شناسایی حیث ذاتی کلیۀ خـانواده  «دارد:  این اعالمیه ابتدا در تبیین علت و انگیزة تدوین و وضع حقوق بشر بیان می

(اعالمیـۀ  » دهـد  ناپذیر آنان، اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهـان تشـکیل مـی    بشري و حقوق یکسان و انتقال
نحوي به کرامـت انسـان اشـاره دارد:     ید بر آن، موارد زیاد در اعالمیه وجود دارد که بهجهانی حقوق بشر، مقدمه). مز

باشـند و   آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مـی  تمام افراد بشر آزاد به دنیا می«
توان زیر شکنجه یـا مجـازات یـا     را نمیهیچ کس ). «1همان، ماده»(به یکدیگر با روح برادري رفتار کنند باید نسبت

 ).2همان، ماده»(رفتاري قرار داد که ظالمانه یا برخالف انسانیت و شئون بشري یا موهن باشد



 19  بشرهاي حقوق  حق عمومی حیات در اسالم و اعالمیه

 ها   تفاوت
بینی اومانیستی و مادي حاکم اسـت و انسـان محوریـت دارد. در ایـن رویکـرد،       بر اعالمیۀ جهانی حقوق بشر جهان

طور مطلق بر سرنوشت خویش حاکم است و اعتقـادي بـه    قراردادي است؛ انسان بهکرامت ذاتی انسان نیست؛ بلکه 
هـاي انسـان بـراي رسـیدن بـه       رو، در این اعالمیه کرامت انسانی که ریشۀ اصلی شایستگی مبدأ و معاد ندارد: ازاین

محوریـت دارد و  بینی توحیدي  حقوق بشري است؛ نادیده گرفته شده است؛ اما در اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی جهان
ها  هاي انسان اندیشه، تعقل و کرامت، موهبتی الهی است که با وجود انسان همراه و منشأ تمام امتیازات و شایستگی

هاي متناسب با وجود اوست و در واقع، چون کرامت انسان از رابطۀ او بـا خـدا نشـئت     براي دارا بودن حقوق و آزادي
 کند. ضربه بزند، کرامت انسانی را محدود میگیرد، هر عاملی که به این رابطه  می

، کـه معیـار   »اکتسابی«است و هم » ذاتی«در هر صورت، از نظر حقوق بشر اسالمی، انسان هم داراي کرامت 
باشد. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، نه به کرامت ذاتی انسان اهمیـت داده و   سعادت و کمال انسان، کرامت ارزشی می

تردید، ایـن خـود انحطـاط حقـوق بشـر و محرومیـت بشـریت از         ان توجهی کرده است. بینه به کرامت ارزشی انس
هاي طرفدار حقـوق بشـر غربـی،     آید. اوضاع دگرگون معنوي و اخالقی کشور شمار می پیشرفت معنوي و اخالقی به

 دلیل ادعاي ماست.
را از نسـل    داند و آن گاه خدا میدر اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی، معیار براي یک خانوادة بشري را عبودیت به در

 شمرد. این اعالمیه هیچ مالکی در راستاي ایجاد یک خانواده بشري ابراز نداشته است. برمی حضرت آدم
طور مطلق ممنوع نشـده اسـت؛ بلکـه در مـواردي      در اعالمیۀ حقوق بشر اسالمی رفتار غیرانسانی و شکنجه به

است و با کرامت انسان تنافی ندارد. تشریع قوانین قصاص، تعزیـرات و  شکنجه براي اصالح یا جبران خسارت الزم 
تواند کرامت دیگران را تهدیـد   حدود در اسالم، مؤید گفتار ماست؛ اما در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر هیچ انسانی نمی

بـه   تـی نسـبت  ها براي همیشه ممنـوع اسـت؛ ح   کند و مورد اهانت و اذیت قرار دهد؛ از نظر اعالمیه، شکنجۀ انسان
کار، حتی اگر جـان   توان آزادي اعمال نمود. یک شخص جنایت کسی که کرامت دیگران را سلب کرده باشد نیز نمی

حرمتی نمود و جـز زنـدان یـا جریمـۀ      توان به آن بی هزاران انسان را گرفته باشد، همچنان مورد احترام است و نمی
 ت.توان براي او در نظر گرف مالی، عقوبت دیگري نمی

این بحث به کاوش نیازمند است. دو نوع کرامت تشریعی و تکوینی مخصوص انسان است. کرامـت تکـوینی از   
ها در شرایط مختلف و با توجه به اوضـاع   اطالق برخوردار است؛ اما تشریعی مطلق نیست تا بتوان آن را براي انسان

که گاه به مرتبـۀ حیوانـات و    برد، تاجایی ا از میان میو احوال، محافظت نمود. بسیاري از اقدامات، کرامت انسانی او ر
 کند: کند. قرآن کریم در آیات متعددي به این واقعیت اشاره می چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می

 ).179اند(اعراف،  ترند. اینان همان غافالن اند، بلکه ایشان گمراه آنها مانند چهارپایان
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 ).22کنند (انفال،  نزد خداي متعال، افراد کر و اللی هستند که اندیشه نمیگمان بدترین جنبندگان در  بی
 ).55آورند (همان،  بدون تردید منفورترین موجودات نزد خداوند، کسانی هستند که کفر ورزیدند و ایمان نمی

ز دیـدگاه قـرآن   تر از آنان را برگزیند، هـیچ کرامتـی ا   انسانی که از روي آگاهی مسیري بدتر از حیوانات و گمراه
رو، ایـن   ندارد؛ چون کرامت تشریعی انسان که از جانب خدا به او عطا شده، در گرو تقوا و انتخاب صحیح است؛ ازاین

کرامت دائمی و باثبات نیست. پس دلیلی براي حفظ کرامت انسان با انجام اعمالی که با کرامت منافات دارد و جـرم  
تـوان بـراي او    نماید، چگونـه مـی   و احترام و کرامت دیگري را رعایت نمیشود، ندارد و کسی که حرمت  شمرده می

 کرامت قائل شد؟

 حيات از نظر اسالم
) و تجـرد روح، حقیقتـی   289، ص1357انسان از روح و جسم ترکیب شده است و این دو با هم مغایرنـد (طوسـی،   

است؛ روحی که تجلی خداسـت و   دمیده شده ). این روح از عالم باال به درون انسان295انکارناپذیر است (همان، ص
شود. بـا   هاي الهی در جوار رحمت حق برخوردار می گردد و از نعمت بعد از تکامل انسان دوباره به عالم ملکوت برمی
) و براي همیشه بـاقی اسـت و   380رود؛ چون مجرد است(همان، ص فانی شدن جسم مادي، روح انسان از بین نمی

اش به سبب تجردش، ارزش بیشـتري از   شود. بنابراین روح به دلیل بقا و جاودانگی و نابود نمیرود  هرگز به فنا نمی
 دارد. -شود  که با مرگ نابود می -جسم مادي 

). 163، ص1374هاي روح بستگی دارد (مصـباح یـزدي،    ها و شخصیت انسان، به ویژگی همۀ کماالت و نقص
ـ   گـردد و شخصـیت او را سـامان     ه کمـاالت و نقـایص روح او برمـی   به عبارت دیگر، کمال یا نقصان، در حقیقـت ب

بخشد. به همین دلیل، تالش شرایع الهی و ادیان براي تکامل روح انسان بوده است کـه بـا روشـن سـاختن راه      می
راه رسیدن انسان به مقـام خالفـت    -باشد  که در ضمن، تبعیت از ادیان می -سعادت و کمال و تقرب به سوي خدا 

اند (طـالبی،   را در دستور کار قرار داده و انسان را براي رسیدن به آن تشویق، و از عقوبت گمراهی برحذر داشتهالهی 
 ). 130، ص1393

تـر از آن اسـت. در یـک عبـارت سـاده       بنابراین، انسان صرفاّ حیوانی ناطق نیست؛ بلکه موجودي برتر وشـریف 
اي اسـت کـه    ). به بیان دیگر، انسان موجود زنـده 15، ص1382 توان گفت: انسان حی متألّه است (جوادي آملی، می

 ).84حیات او در تألّه اوست؛ یعنی در ارتباط با خداست (همان، ص
کند مطابق فرمان خـدا زنـدگی    انسان زنده از نظر خدا کسی است که با خدا ارتباط دارد و در این دنیا تالش می

مرز میان انسانِ حقیقتاً زنده و انسـانی کـه حقیقتـاً مـرده اسـت،      ). 47و  46، ص5و  2، ج1387کند (مصباح یزدي، 
 ).58و  54، ص1382حیات مادي و طبیعی نیست بلکه ایمان و تسلیم در برابر خداي سبحان است (جوادي آملی، 
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ـ     بر اساس این برداشت قرآنی، کسانی که در این دنیا صورت انسانی دارند، یا واقعاً انسان ه اند یـا فقـط ظـاهراً ب
اش  طور عمد رابطه اند. اگر انسان در این دنیا آگاهانه و به تر از حیوان اند و در واقع، حیوان یا چیزي پست شکل انسان

 شود. دهد؛ یعنی از ساحت انسانیت خارج می را با خدا قطع کند، حقیقت انسانیت خود را از دست می
ببرد و حجت بر او تمام شود و سپس از روي عمد،  به دیگر سخن، اگر کسی به حقانیت دین و ارتباط با خدا پی

درستی آن را انکار کند، در واقع انسانیت خود را انکار کرده است. وقتی کسـی از مرتبـۀ انسـان بـودن سـاقط شـود،       
سزاوار داشتن حقوق بشر نیست؛ چون او دیگر بشر نیست؛ بلکه اگر صالحیت ادامۀ حیات مادي داشته باشـد، مثـل   

ش مانع زنده بودن دیگران نباشد، حقوق او از نظـر قـرآن چیـزي بـیش از حقـوق حیوانـات نیسـت        وقتی که وجود
 ).131، ص1393(طالبی، 

در اسالم، اعراض آگاهانه از دین، و باالتر مبارزه و دشمنی با دین و بسـتن راه هـدایت دیگـران، شـخص را از     
اند، امـا   ظاهر داراي قواي بینایی و شنوایی کند. آنها به تر از آن نزدیک می سازد و به حیوان و پست انسانیت خارج می

طور طبیعی داراي قـوة عاقلـه    شنوند. این افراد، اگر هم به بینند و آن را نمی در واقع کور و کرند؛ یعنی حقیقت را نمی
انـد، امـا    ). این اشخاص هرچند ظاهراً زنـده 32اندیشند (انعام،  اند؛ یعنی نمی باشند، توان درك حقیقت را از دست داده

 ). 22و  20اند (انفال،  تعبیر قرآن و روایات اسالمی مرده به
، 1387؛ همـان،  164، ص1374ماالت نامحدود است (مصباح یـزدي،  ویژگی ذاتی حی متأله، میل به داشتن ک

ها که در نهاد و فطرت آنها قـرار   ). میل به کمال نامحدود، نعمتی است از جانب خدا به انسان194و  45، ص5و  2ج
ـ    داده شده است و توجه به کماالت نامحدود (خداوند) براي انسان، باالترین کمال و قرب محسوب می ه شـود؛ امـا ب

تواند به کمال نامحدود برسـد؛ اگرچـه فطرتـاً آن را     گاه نمی هاي وجودي، هیچ الوجود بودن و محدودیت دلیل ممکن
تواند بـه موجـود نامحـدود (خـدا)      تواند تجلی اوصاف نامحدود باشد، فقط می دوست دارد. موجود محدود، چون نمی
 رسد. نزدیک شود؛ اما هرگز به مقام او نمی

هاي انسان از آغاز خلقت، قرب به خداوند و رسیدن به مقـامی اسـت کـه او را بـه خـدا       یکی از صالحیت
ها نهادینه شده اسـت (همـان،    نزدیک کند؛ خدایی که کماالت نامحدود دارد. درك قرب الهی، در ذات انسان

عمـال نیـک،   ). انسان در این جهان آفریده شده است تا با استفاده از امکانات مادي و معنوي و انجام ا46ص
ها بـا هـر نـژاد و زبـان و در هـر شـرایطی در        به آن مقام واال، یعنی مقام قرب به خدا نائل شود. همۀ انسان

سنین مختلف و با جنسیت مذکر یا مؤنث، حق دارند در این دنیا به آن مقـام واال برسـند و تنهـا راه رسـیدن     
با نیت خالص تقرب بـه خداسـت. خـدا ایـن راه را     به مقام واالي قرب به خدا، انجام اعمال نیک خداپسندانه 

هـا سـپرده اسـت     هاست، تحت برنامۀ دین به انسـان  اي جامع و کامل براي رستگاري انسان که حاوي برنامه
 توانند به هدف خلقت خود از آفرینش برسند.   که مردم با تبعیت از آن می
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انسانیتش و رسیدن به مقام واالي قـرب بـه    به هر آنچه که در حفظ حیات معنوي و بقاي پس هر انسان نسبت
ها، مثل خـوراك و پوشـاك، امـوري مـادي باشـد، یـا        خدا به آن نیازمند است، حق طبیعی دارد؛ خواه این نیازمندي

که حق طبیعی هر انسان در  -ها  همانند تعلیم و تربیت اموري معنوي باشد. نگرش عقالنی اسالم، به این نیازمندي
شود که  هایی گفته می گوید. بنابراین، حقوق بشر به حق حقوق بشر می -مقام انسان کامل است  راستاي رسیدن به

رو، مالك حقوق بشر در اسالم عبارت است از  بشر از آن جهت که بشر (حی متأله) است، به آنها نیازمند است. ازاین
 صالحیت تکامل معنوي بشر در جهت وصول به مقام انسان کامل.

هاست؛ زیرا هدف فطري همۀ آدمیـان   وصول به مقام انسان کامل، حق اصیل همۀ انسانبنابراین، 
رسیدن به آن مقام واالست. هر امري که بشر را در رسیدن به این مقام یاري دهد، حـق تبعـی انسـان    

اند. هر انسان حق دارد براي رسیدن به حق اصـیل خـود، از ایـن     هاي تبعی، مطلوب بالعرض است. حق
ها قرار  اند که خدا آنها را در دسترس انسان اي بالعرض استفاده کند. حقوق تبعی اموري طبیعیه مطلوب

شود  داده است تا با استفاده از آنها به مقام انسان کامل برسند. به این امور طبیعی، حقوق بشر گفته می
 ). 125، ص1393(طالبی، 

شناسـند، او را موجـود    نان که آدمی را تنها به ظاهر مـی شود و آ در علوم بشري از انسان به حیوان ناطق یاد می
گویی از آنها متمایز است؛ امـا در   دانند که از حیث حیات با دیگر جانوران مشترك، و از نظر نطق و سخن اي می زنده

فرهنگ قرآن کریم، نه آن قدر مشترك و نه این فصل ممیز، هیچ یک به رسمیت شناخته نشده اسـت و در تعریـف   
عنـوان جـنس و فصـل     ی انسان، نه از حیات حیوانی سخنی است و نه از تکلم عادي؛ بلکه در نهایت، آنچـه بـه  نهای

 است.» حی متأله«آید، تعبیر  دست می انسان ار قرآن به
است کـه تفـاوت آن بـا حیـوان، در بقـا و عـدم       » حی«به بیان دیگر، جنس تعریف آدمی از منظر قرآن، 

)، انسـان  15، ص1390کنـد (جـوادي آملـی،     سان که جنبۀ اصلی او را تأمین مـی نابودي اوست؛ یعنی روح ان
رود؛ گرچـه بـدن    میرد و از مدار وجود به هـیچ روي بیـرون نمـی    اي است مانند فرشتگان، که هرگز نمی زنده

که خواهـد آمـد، انسـان بـا همـین ویژگـی از        رود و چنان دهد، از بین می آدم که جنبۀ فرعی او را تشکیل می
 شود. مالئکه جدا می
نیست تا آدمی را با جانوران مشـترك سـازد؛ بلکـه جـنس روح     » حیوان«منزلۀ جنس انسان است،  پس آنچه به
لحاظ همین جنس، آدمی همتاي فرشته است و براین اساس، نـه بـا مـرگ تـن،      است و به» حی«انسان، عبارت از 

 ).17(همان، صدهد  رود و نه هرگز تغییر جنسیت می جنس او از دست می
او، یعنی خداخواهی مسـبوق بـه خداشناسـی وي    » تأله«اما فصل ممیز انسان در فرهنگ قرآن، ناشی از 

و ذوب او در جریان الهیت اسـت؛ بنـابراین، بـرخالف تعریـف منطقـی، تمـایز انسـان از دیگـر حیوانـات، در          
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نظـري و عقـل عملـی، گسـترده     شود؛ زیرا وجود آدمی در دو قلمرو عقل  گویی ظاهري او خالصه نمی سخن
هاي او رو به خداست و چیزي جز حقیقت نامحدود و هسـتی محـض یعنـی     ها و گرایش است و همۀ گزارش

نشاند و از هر کس که رشـتۀ امیـد ببـرد، از آفریـدگار خـود ناامیـد        ذات اقدس ربوبی، اضطراب او را فرو نمی
 گردد (همان). نمی

میرد تا  نه می«)؛ 13اعلی، »(ثم ال یموت فیها و ال یحیی«نه از زندگی:  در این حالت، نه از مرگ خبري است و
از عذاب برهد و نه زندگی سالمی دارد تا به رفاه رسد. پس انسان بر اساس دو جزئی که در هویتش تعبیه شده، حی 

 گراید. اش به الحاد می شود و نه تأله فطري متأله است که نه حیات او ممات می
شود؛ چون هستی آدمی حقیقتی مجرد است و هر مجردي وجـود   نسان هرگز به مرگ بدل نمیحیات روحانی ا

و «)؛ 96(نحل، » و ما عنداهللا باق«اللهی و ریشه در مخزن الهی دارد و هرچه عنداهللا باشد، باقی و ماندنی است:  عند
 ).60(قصص، » ما عنداهللا خیر و ابقی

؛ یعنی انسان موجود، صـاحب حیـاتی اسـت    »حیات متألهانه«ت از در نگاه قرآن کریم، حقیقت آدمی عبارت اس
تنها به زندگی حقیقی دست یافته، کـه   که در الهیت حق محو شده و مظهر اسماي حسناي خدا گشته است؛ پس نه

 هاي پربرکت خدا را متبلور ساخته است. اندازة خود، نامی از نام به
متألهانه باشد، در هر دو صورت بـا مقـام انسـانیت     ر از حیاتی غیربر این اساس، اگر چیزي فاقد حیات یا برخوردا

متألهانه است یـا   بهره است و آن که حیاتش غیر فاصله دارد؛ زیرا آن که فاقد حیات است، از قوه و استعداد انسانی بی
ات حیـوانی حرکـت   بـرد یـا بـر مـدار حیـ      سر می رشد و تغذیه و تولید مثل به  تنها در قلمرو زندگی گیاهی و اکتفا به

پذیري و دیگر آثار حیات حیوانی نیـز هسـت    هاي نباتی، داراي احساس، عاطفه، مسئولیت کند و افزون بر ویژگی می
 ).36(همان، ص

گیرد و تأله نیز اسـاس فطـرت آدمـی و عـین حقیقـت       پیش از این گذشت که حیات انسان در تأله او شکل می
ان حیاتی براي انسان تصور کرد و او را زنـده نامیـد؛ پـس بازگشـت حیـات      تو رو، بدون خداخواهی نمی اوست؛ ازاین

دهـد و در   متألهانۀ انسان به توحید اوست و اگر بینش توحیدي انسان بازستانده شود، آدمی حیات خود را از دست می
به برخـی از   آید. بر این حقیقت ملکوتی، تصریحات متعددي از قرآن و حدیث آمده است که اکنون شمار مردگان می

 شود: آنها اشاره می
و «فرمایـد:   قرآن کریم دربارة انسانی که از توحید فاصله گرفته و به دام شرك افتـاده اسـت، چنـین مـی    

). در 31(حـج،  » من یشرك باهللا فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوي به الـریح فـی مکـان سـحیق    
ده است که هر دو کنایـه از مـرگ و نـابودي و عـدم حیـات      این آیه، انسان مشرك به دو گونه مانندسازي ش

معنوي اوست: یک تمثیل آن است که مشرك گـویی از آسـمان فروافتـاده و در میانـۀ راه، طعمـۀ پرنـدگان       



 1395، پاییز و زمستان 10سال ششم، شماره اول، پیاپی  ،   24
 

تیزمنقار شده است که هر بخش از پیکر او یقیناً بهرة یک چنگال و طعمۀ یک منقار خواهد شـد و چیـزي از   
 فتد و بر زمین نقش بندد.ماند تا فروا او باقی نمی

هـا پرتـاب    وزن و حقیر به دوردست اي است که سبک بنا بر مثال دوم، شخص مشرك، در چنگ طوفان بازیچه
ماند. در این تصویر نیز بـر فـرض رهـایی از     شود و چیزي از او نمی شود و بر اثر سقوط به پرتگاه دور، ساییده می می

فتار آمدن در دورترین نقطه از مرکز حیات و آبادي متصور نیست و این نیز جز تندباد و طوفان، نجات از تنهایی و گر
 ).55مرگ و نابودي حقیقی چیزي نیست (همان، ص
هایی نیستند که به جنبۀ مادي زندگی بشر توجـه   گاه فقط آن حق به دیگر سخن، حقوق بشر در این نظر

طور طبیعـی بـراي    اند که خداوند به انات و شرایطیاستقاللی دارند. از نگاه اسالم، حقوق بشر آن حقوق و امک
توان   طور خالصه می منظور رسیدن بشر به مقام انسان کامل در دسترس او قرار داده است. به ها به همۀ انسان

هاي طبیعی که همۀ افراد بشر بـراي رسـیدن بـه مقـام واالي      گفت: حقوق بشر عبارت است از آن دسته حق
 انسان کامل دارند.
گذراند، از حقوق بشر سهمی ندارند. در صـورتی کـه ایـن     تعبیر قرآن پا از دایرة انسانیت بیرون می کسانی که به

 اند.   افراد صالحیت ادامۀ حیات مادي داشته باشند، فقط داراي حقوق حیوانات

 گيرى نتيجه
ي است که بر آن بنا شده اسـت.  ا رویکرد غربی از حیات، قابل دفاع نیست. ضعف اصلى این دیدگاه، در مبانى نظرى

آفـرین باشـد،    ها نقش توجه به این نکته که هیچ فرهنگى یا هیچ ارزشى نباید در تحقق و تعلّق حقوق بشر به انسان
طـور مشـخص    یک معناى جدید از معنادارى حقوق بشر است. در اسالم، پیش از اینکه حق به حیات تعلّق گیرد، به

تـرین خطـاى روشـى و     اظ معنـاى حیـات، بـه سـراغ حـق حیـات رفـتن بـزرگ        حیات تعریف شده است. بدون لح
توان مشـاهده کـرد. بـدیهى     که آثار آن را مى اى گونه متدولوژیک است که منجر به خطاى مبنایى نیز خواهد شد؛ به

 است که یافتن بهترین معنا براى حیات در پرتو ارائۀ معیارهاى روشن و شـفاف، گـام دیگـرى اسـت کـه در ادامـه      
 توان آن را برداشت.  مى

المللـىِ   اى جز رجوع به منابع ناب دینى نیست؛ برخالف نظام بین بر این اساس، در تعریف حق و معناى آن چاره
المللى است. منبع اصلى در این رابطه در اسالم، ارادة تشریعى خداوند اسـت.   حقوق بشر، که منبع اصلى آن اسناد بین

در حقوق فطرى یا پوزیتیویسم، بلکه در راستاى نیل به نظام احسن و رسیدن انسـان   مبناى جعل این حقوق بشر، نه
به هدف اصلى خلقت و تحقق سعادت ابدى است. وجود چنین مبنایى در اسالم و حاکمیت ربوبیت تشریعى خداونـد،  

 جر شده است.  اعتبار ایمان آنها من ها به اى در راستاى نحوة تعلّق و برخوردار شدن انسان به آثار ویژه
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ها بر اساس معنادارى در قلمرو حق حیـات، کـامالً از    پذیرش دیدگاه یاد شده بیانگر آن است که تفکیک انسان
یک مبناى عقلى و منطقى و قابل دفاع برخوردار است. نتیجۀ طبیعى چنـین دیـدگاهى، تفـاوت در نـوع محـدوده و      

واهد بود. حیات معنادار، دو گونـه اسـت: حیـات طبیعـی     شود، خ ضمانت اجراهاى حقوقى که براى انسان تعریف مى
 .سوي تکامل دار به همراه با سیرت اخالقی و معنوي، و حیات انسانی جهت

باشـد. بـه همـین     معنا بودن حیات می وجدان همۀ آحاد بشر در پی حیات معنادار است و اشکال جوامع غربی بی
 ترین عامل پیشرفت و تهدید جامعۀ مدرن غربی است. مهم معنا شدن حیات، دلیل برخی بر این اعتقادند که بی
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