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  اصول نظري حقوق بشر در اسالم
  *یمیم سلیعبدالحک

 دهيچک
هـاي   هاي حقـوقي دارد. نظـام   بيني نظام شناسي و جهان رابطه مستقيم با انسان ،حقوق بشر

از  ،که رويکرد مادي دارند، با نظام حقوقي اسالم، که داراي بينش توحيدي است ،حقوقي
، کـه اسـاس عقالنيـت    »محوري حقيقت«اصل  نظر تشريع حقوق بشر تفاوت اساسي دارد.

هـاي   يـابي بـه آن، بـر انديشـه     ، با تأکيد بر وجود حقايق عيني و امکان دسـت استديني 
حـق  حاكميـت   ،»توحيـد «اصل  ةکشد. نتيج ن مي، خط بطاليگرايانه حقوق بشر غرب نسبي
با طرح جاودانگي روح انسان، انسـاني  » معاد«به عنوان منشأ حقوق بشر است. اصل  ،خدا

زيستن، روحيه مراقبت در رفتار و تاکيد بر پاسخگو بـودن انسـان در پيشـگاه الهـي، در     
يف بشـر نتيجـه   هاي حقوق و تكـال  تدوين حقوق بشر تاثيرگذار است. اشتراكات و تفاوت

تحقـق جامعـه آرمـاني و تکامـل     سـاز   هزمين» عدالت«است. اصل » حکمت«منطقي اصل 
بيـانگر رسـالت انسـان در زنـدگي      ،»تالزم حـق و تکليـف  «. اصل استاجتماعي انسان 

به مثابـه موهبـت الهـي، زمينـه     نيز و تشريعي انسان » كرامت ذاتي«اجتماعي است. اصل 
   .سازد ياعتالي حقوق بشر را فراهم م

ها: اسالم، انسان، حق، تکليف، حقوق بشـر، توحيـد، معـاد، حکمـت، کرامـت،       كليدواژه
  عدالت. 
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  مقدمه
 آن تیـ رود. وجـه اهم  یز معاصر به شمار مـ یبرانگ و چالش یاز مباحث اساس »حقوق بشر«
ن و آسـمان  ین است که حقوق بشر مربوط به انسان است که خداوند همه موجودات زمـ یا

 يهـا  ن اسـت کـه نظـام   یبه ا آن بودن برانگیز چالشتا به کمال برسد.  هاو قرار داد را مسخر
کننـد.   یف مـ یـ که از انسان و جهـان دارنـد، حقـوق بشـر را تعر     یبر اساس شناخت یحقوق
اند و هنـوز   قت انسان عاجزیاز شناخت حق ي،بشر یحقوق يها دهد نظام یها نشان م یبررس
 ی،حقـوق  يها که نظام یناشناخته مطرح است. مادام ين موجودها انسان به عنوا ن نظامیدر ا

ز بـه اتفـاق نظـر    یـ حقوق بشر ن ين و اجرایدر تدو ل نگردند،یبه شناخت مشترك انسان نا
  د.ینخواهند رس

ره تولـد و مـرگ خالصـه    یـ ات انسان را در دایدارد و ح يکرد مادیکه رو ی،نظام حقوق
که  ی،. نظام حقوقنماید یف میره تعریدر همان داز یاست که حقوق بشر را ن یعیکند، طب یم

روح جاودانـه و مانــدگار   يشـد و انسـان را دارا  یاند یفراتـر از جهـان مـاده مـ     یبـه زنـدگ  
انسـان  دربارة  ها نظرارائه خواهد داد. اظهار يتر است که حقوق بشر جامع روشنشناسد،  یم

انسـان گـرگ انسـان    «یـد:  گو یمـ  هابزقت انسان است. یانگر ناشناخته ماندن حقیب یبه خوب
بر اساس شـناخت خـود    ماکیاولی ؛»انسان است يانسان خدا«است:  یمدع اسپینوزا؛ »است

هوده بود، ین اندرز بیک سرشت بودند، ایها ن اگر همه انسان«کند:  یه مین توصیچن ،از انسان
کرد، پس شما هـم  و به عهد خود با شما وفا نخواهند اند  ها بدسرشت از آنجا که انسان یول

ر یـ خ«انسـان را   روسـو و » شر بالذات«انسان را  هابز» د.ید نباشیبه حفظ عهد خود با آنها مق
در  .دانـد  یعـت مـ  یفطـرت و طب  يانسان را دارا یونگمانند  یکسان .دنک می یمعرف »بالذات
  1شناسد. یعت میانسان را فاقد هرگونه فطرت و طب ی، کسانمقابل

نسبت بـه   یست؟ اسالم چه نگاهیست؟ بشر صاحب حق کیچ قت انسانیحق یبه راست
نگـاه گـذرا    گردد؟ یع میتشر یاسالم، حقوق بشر بر چه اصول یانسان دارد؟ در نظام حقوق

ن یا و تضـم یـ حقوق بشر در اسـالم و نقـش آن در اح   ين اصول نظرییقت انسان، تبیبه حق
  است.این پژوهش  مورد اهتمام ،حقوق بشر



   ۱۶۳اصول نظري حقوق بشر در اسالم 

  يمحور حقيقتاصل . ۱
ن ین و تضـم یـی کـه در تب  یاسـت. اصـل   محوري حقیقت ،»حقوق بشر« ياز اصول نظر یکی

برخـوردار اسـت کـه     یتیاز چنان اهم ،در اسالم يمحور دارد. حق یحقوق بشر نقش اساس
نسبت داده شده است. خداونـد سـبحان   » یتحق و حقان«ین به در د یز مهم و اساسیهر چ

ف یتوصـ  »حـق «را بـا واژه   6ن و آسمانیخلقت زم 5معاد، 4یامبر،ارسال پ 3،یمقرآن کر 2،نید
دهـد   مـی  دات نشانین تأکیکند. ا یم یرا هدفمند معرف )16ی (انبیاء: نموده و سرانجام هست

د. از یـ نما یر مـ یناپـذ  کیـ ده که تفکیاسالم تن يچنان با محتوا یخواه و حق محوري حقکه 
ها از جملـه در بحـث حقـوق     نهیزم ۀدر هم خود را ۀشید اندیباوران با نیرو، مؤمنان و د نیا

از منظر قرآن  یکه مؤمنان واقعچرا ؛نظم و سامان بخشند یو واقع ینیبر اساس امور ع ،بشر
 .برنـد  مـی  یقت خالق آن پـ یتفکر نموده و به حق ینش هستیهستند که در آفر یم کسانیکر

  )192 - 3عمران:  (آل
بخـش   یهست يها افته و آموزهیرا هدفمند  ین تفکر، عالم هستیدر پرتو ا یمؤمنان واقع

به طور  »محوري حق«شمار قرآن بر اصل  ید بیدهند. تأک یش قرار میخو یرا سرلوحه زندگ
  م.یکن می اشاره محوري حقبه دو اثر مهم  جا،نیدارد. در ا ییها ها و رمز و راز قطع حکمت

  ينيق عيرش حقايالف) پذ
 ؛اسـت  یدر عـالم هسـت   ینـ یق عیحقا مجموعهرش یپذ ،محوري حق ين الزم ضرورینخست
بـه   یاسـت و ارتبـاط   یثابت و قطعـ آنها  یکه در خارج از ذهن وجود دارند و هست يامور

و  ینـ یق عیحقـا  مجموعهن، یت مورد نظر دیگر، در عقالنیان دیفهم و درك بشر ندارد. به ب
ل یرا تشـک  یحقوق يها دیها و نبا دیها و با يریگ میتصم وجود دارد که خاستگاه ياالمر نفس

که همواره در حال  ينه قرارداد ،است يو وجود ینیع يامر ،نیقت در نگاه دیدهد. حق  یم
ر یتعقل و تـدب  يست که جایگونه ن نایاما  ،مردم ارزشمند است ةر باشد. خواست و ارادییتغ

مـردم   یعمـوم ار کـ به افآنکه  ند نهنق را کشف کیند تا حقاند تالش کیها با رد. انسانیرا بگ
که  چنان .خالصه کند یآراء نظرات عموم ۀجیرا تنها در نت يو فرد یق اجتماعیبسنده و حقا

 ،حسـن  ،خطـا  ،صواب يزیدادن به چ ين باشد، که قبل از رأیچن نید ایز بایفرهنگ جامعه ن
، حقوق نه يدیکرد توحیتر، در رو قیان دقیبه ب 7درك کند. یعدل و ظلم آن را به خوبقبح، 
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ـ   یسـت یتویشـه پوز یمحض ـ اند  يـ و نه اعتبار  یعیصرف است ـ حقوق طب  ینیت عیواقع
  دارد. ياالمر و نفس ینیق عیشه در حقایاما ر ،است ياعتبار يبلکه حقوق امر
  قيبه حقا يابي ب) امکان دست

 ینـ یقیو  یقطعـ  يهـا  هـا و معرفـت   گونه که مطلـوب  آموزد، همان یبه انسان م محوري حق
 یظنـ آنها  گرچه داللت ،برخوردارند یکه از پشتوانه قطع ییها ارزشمند است، به تبع آن راه

رد، یـ ر تفکر همه تالش خود را بکـار بگ یکه در مس ین، کسیبرا د و معتبر است. بنایباشد، مف
، خود را بـا محکمـات عقـل و نقـل محـک بزنـد       يها افتهیت کند و یرا رعا یضوابط برهان

گمـان هماننـد قطـع و     یعنـ ی ؛ش بستده کندیتواند به گمان خو یقطع نرسد مهرچند که به 
  8ن معتبر است.یقی

اسـت کـه از اصـل     ين امـر یتـر  یهیبد ،به آن یابی و امکان دست ینیق عیاعتقاد به حقا
ل یاسـالم را تشـک   یو نظـام حقـوق   ینـ یت دیـ د و اسـاس عقالن یآ یدست مه ب محوري حق

وقفه بشر  یو ب ين است. تالش فطرییر و تبیاساس قابل تفس نیز بر ایدهد. حقوق بشر ن  یم
ق و امکـان  یبـر وجـود حقـا    یلـ یدل ،رامون خـود یها و شناخت امور پ کشف ناشناخته يبرا

ان ییشـه در تفکـر سوفسـطا   یکـه ر  ی،سـت یشه سکوالری، اندمقابلبه آن است. در  یابی دست
رش یپـذ  ینیگزیجـا  يگـر ید ،ثابـت قت یانکار حق یکیه استوار است: یونان دارد، بر دو پای

ماننـد   يان مشـهور یید سوفسـطا یـ شتر مـورد تأک یکه پ یی. ادعاینیق عیحقا يبه جا یعموم
  9قرار گرفته است. پروگراسو  گرگیاس

ها  تیقرار داده و همه واقع ینیق عیه خود را بر انکار حقاینظر یعقالن یمبان ،سکوالرها
ت را خواسـت و  یکنند و مالك حقان یم یتنیو درك افراد م یت عمومیرش و رضایرا به پذ

رنـد.  یگ ین حقوق بشر بکـار مـ  ییها و تب ن مبنا را در همه عرصهیدانند. ا یم یرش عمومیپذ
  دارند. یستیکرد سکوالریز رویحقوق بشر ن یالملل نیاسناد ب

 قـت و عـدم  یبـه حق  یابیـ  و امکـان دسـت   االمري نفسو  ینیق عیرش حقایشک، پذ یب
آثـار و  یـژه حقـوق بشـر    بـه و  ،هـا  نـه یاست که در همـه زم  یکرد متقابلیدو رو ،رش آنیپذ
ا حقوق یآ ن است:یچالش و پرسش حقوق بشر ا ترین مهمبه دنبال دارد.  یمتفاوت يها امدیپ

و  ینـ یق عیشـه در حقـا  یا ریت است، یت اکثریو تابع خواست و رضا يقرارداد يامر ،بشر
  دارد؟   االمري نفس
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  يشناخت انسانگرش . ن۲
د یـ کل ،قـت یله در شـناخت حقـوق بشـر و در حق   ئمس ترین مهم ،قت انسانیح حقیفهم صح

در لغت  که است یعرب واژة »انسان«باشد.  یر حقوق بشر میاز ابهامات در تفس یناش يمعما
باشـد. در اطـالق    می ه و آناسی، اناسیجمع آن اناس .آمده است »زاد یبشر و آدم« يبه معنا

اسـم جـنس    »انسان«واژه  10رود. می به کار يدیگونه قغ از هرانسان به نوع بشر و فار يلغو
و  يکـرد مـاد  یدو رو ،در اصـطالح  11گـردد.  یآدم اطـالق مـ   یتک افـراد بنـ   است که بر تک

ز انسـان  ا یبرداشت خاصـ  کیقت جهان و انسان مطرح است که هرینسبت به حق يدیتوح
 دارند.

  يدگاه ماديد. الف
و  در ارتبـاط بـوده   (humus)با کلمه التین معادل خاك در  (human)در این رویکرد، انسان 

متکامل است است. به بیان دیگر، انسان تنها یک حیوان  (earthly) به معناي موجودي خاکی
است که حقوق و  یعیشود. طب یبه فاصله تولد و مرگ خالصه م ،او یان زندگیکه آغاز و پا

ـ   گردد. ین مییف و تعین قلمرو محدود تعریدر همز یف او نیتکال حقـوق   یالمللـ  نیاسـناد ب
انـه  یفردگرا انه و عمدتاًیگرا کرد جامعهیافته است، در قالب روین اساس شکل یکه بر ا ،بشر

  باشد. یم یو بررس یابیقابل ارز

  انهیکرد جامعه گرایرو
گـر  یو د دورکـیم  امیـل و  کـارل مـارکس  شـروع و توسـط    ارسـطو که از  ،کردین رویدر ا

، یط اجتمـاع ین شـرا یا .ندارد یتیشود، انسان از خود ماه یل میف و تکمیان تعریگرا جامعه
 امیـل دور کـیم   12سـازد  می ت انسان راید و شخصیاست که افکار و عقا یو فرهنگ یطیمح

سـازد،   ین اجتماع است کـه انسـان را مـ   یعت ثابت است، ایانسان فاقد طب«: معتقد است که
است کـه فقـط    یخال ی ندارد، ظرفت انسانیچ هویدر مرحله قبل از اجتماع ه یانسانافراد 

  13»را دارد. یرش روح جمعیاستعداد پذ
از در نهاد بشر قرار یک نیخ فقط یضرورت و جبر تار«: نیز بر آن است که کارل مارکس
 یتمـاع و انقـالب اج  یجنگ طبقات ياست که انسان را به سو ياز اقتصادیداده است و آن ن

اسـت کـه    یاز اصلین نیاز ا یات انسان بازتابیال و خصوصیق و امیر عالیسا .دهد یسوق م
 يولوژئدیا يکه مبنا ،دگاهین دیرد. ایگ می او شکل یط اجتماعیبا توجه به شرا ،در هر زمان
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ر و یار و نقـش آن در سـ  یـ اعتقـاد بـه اراده و اخت  ، يت فـرد یشده است، شخص یستیمارکس
افتـه را  ی تکامـل هـاي   شـه ینو با تفکر و اند يها داند و تولد انسان یموهوم م تحول جامعه را

  14داند.  یر میپذ امکان دیتنها با تکامل ابزار تول
ان در تمـام ابعـاد سـاخته و پرداختـه اجتمـاع      یگرا نظر جامعهک جمله، انسان موردیدر 

و  يا کـه هـر جامعـه   چرا ؛ستیر نیپذ بشر امکان یسخن از حقوق جهان ،رین تفسیاست. با ا
  کند. یف میبه طور خاص تعر را انسان و حقوق انسان ی،هر فرهنگ

  انهیکرد فردگرایرو
و  يانه انسان را موجود مادیگرا افت جامعهیهمانند ره و  دارد یستیصبغه اومان ،کردین رویا

 یطـ ین تفاوت که انسان ساخته و پرداخته اجتماع و عوامـل مح یبا ا .شناسد یم یظرف خال
اسـت کـه    کسـی سـازد. انسـان    یت انسـان را مـ  یشخصـ  يار فـرد یبلکه اراده و اخت ،ستین
هرکس آزاد است هرگونه که خواست دست به انتخـاب   یعنی ؛کند یخواهد و انتخاب م یم

 یتیانسان در ابتدا مـاه  15سازد. یت او را میشخص ،ها ها و انتخاب نشین گزیا ۀبزند. مجموع
کـه   ن پـس خواهـد شـد آنچنـان    یـ ش طـرح کنـد. از ا  یرا از پـ ست کـه او  ین ییندارد، خدا

ن یرا در دکتـر یـ ز 16؛ن شده استیکرد تدوین رویحقوق بشر با ا یجهان ۀیاعالم ،خواهد یم
حقـوق   يدارا گـردد و انسـان اصـالتاً    یمـ  یهمه خطوط به انسان منتهـ  ،حقوق بشر معاصر

شناسـد؛ بـه    می دن به انسانیرس سم ویاز اومان یافتیز حقوق بشر را رهیه نیباشد و اعالم یم
  17است. ين منافع فردیصدد تأمدر تاًیبوده و ماه ییصبغه فردگرا يل، داراین دلیهم
  يدگاه الهيد. ب

ده شـده، کرامـت انسـان    یدر او دم ياز روح خداوند .است یاله ةدیانسان آفر ،ن نگاهیدر ا
 یت،است، با داشتن اسـتقالل شخصـ   يبعددو يانسان موجود 18ن انتساب است.یاز ا یناش

مـذموم   یافراطـ  ییبسان فردگرا یجبر اجتماع ي،دیکرد توحیاست. در رو یموجود اجتماع
  و مردود است.

کار برده است. در ه ها را نسبت به انسان ب ها و بدترین مذمت ترین مدح قرآن کریم عالی
داراي فطرتـی خـدا    )،9-7(سجده:  ب از روح و جسمک نگاه، انسان موجودي است مرکی

ط بر طبیعـت و  مسل 19ل خویشتن و جهان،ئو، مستقل، امانتدار خدا و مس)172(اعراف:  آشنا
کننده بـه سـوي خـدا، داراي ظرفیـت     پذیر، سـیر  آشنا به خیر و شر، کمال 20آسمان و زمین،
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مندي  ، شایستۀ بهره)70سراء: ا(علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی
ک کالم، انسـان برگزیـدة   یدر  21ل در برابر خداوند خویش.وئهاي خداوندي و مس نعمت از

اسـت کـه    ییها استعداد يو دارا )30(بقره:  پروردگار در زمین ۀخلیف و )122(طه:  خداوند
 ن مقام نائل گردد.یتواند به ا یم

اسـت. او را  انسان بـه کـار بـرده    دربارة  ها را قرآن کریم بدترین نکوهش در نگاه دیگر،
 ،)7(علـق:   ، طغیـانگر )11(اسـراء:   ، شـتابگر و عجـول  )21(احـزاب:   بسیار ستمگر و نادان

(یـس:   ، پرخاشـگر )100(اسـراء:   نظر و ممسک ، تنگ)54(کهف:  ترین مخلوقاتگر  مجادله
کنـد. او   فی می، معر)32(انفال: و بدترین جنبندگان  23،گمراه تر از چارپایان 22،، ناسپاس)77
آیا انسان یک موجود دو سرشتی است، نیمـی از   ،برابر پروردگارش بسیار ناسپاس استدر 

ترین شکل مـدح و   سرشتش نور است و نیمی ظلمت؟! چگونه است که قرآن او را به عالی
  کند؟! می در منتهاي درجه مذمت

هـم   لـذا نیست که انسان یـک موجـود دوسرشـتی اسـت،      به این دلیلمدح و ذم قرآن 
و   این است که انسان همه کماالت را بـالقوه دارد،  مرادبلکه  ،ست و هم نکوهیدنیستودنی ا

  24باید آن را به فعلیت برساند، و این خود اوست که باید معمار خویشتن باشد.
انسـان را مرکـب از جسـم و روح     ،از قـرآن  يرویـ بـه پ  ،لسوفان و متکلمان مسـلمان یف

روح انسـان جـوهر    ن نگـاه، یـ در ا 25زننـد.  یوند مـ یت انسان را به روح او پیدانسته و انسان
ف یـ اسـت. تعر » متألـه  یحـ «یلسوفان معاصر، انسـان  از ف یکینظر  به 26مجرد است. یقدس

وان یـ نـه ح  ،ناتمام است. در فرهنگ قـرآن ) وان ناطقیح(از انسان  یو فلسف یمشهور منطق
ات یـ نـه از ح  ،از انسـان  ییف نهایدر تعر .ز انسان استیجنس مشترك و نه ناطق فصل مم

بـودن و فصـل   » یحـ «انسـان   یقـ یبلکه جنس حق ي،است و نه از تکلم عاد یسخن یوانیح
 ،»روح« یعنی است؛ يریوان در بقا و فناناپذیبا ح» یح«بودن است. تفاوت » متأله«او  یواقع

 یخـداخواه  یعنـ ی ،»تأله« د است.یدهد، زنده جاو  یل میوجود انسان را تشک یکه جنبه اصل
هـا را   که تمام انسـان  یف جامعیاست. تعر ییان خدایو ذوب در جر یمسبوق به خداشناس

همـواره بـه    ي فطرت وجود دارد کـه او را ندا ی،ن است که در درون آدمیدهد ا یپوشش م
را » متأله یح«را جنس و » یوان ناطقح«گر ید يشان در جایا 27خواند. یکتا می يخدا يسو

د در یـ اسـت کـه نبا   يانسان موجـود  ینیکرد دین، در رویبنابرا 28فصل انسان دانسته است.
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و  یات جاودانین است که حیبلکه رسالت او ا ،دیتوقف نما یوانیو ح یعیات طبیمرحله ح
  د.ینما یت برساند و مراحل تکامل را تا مقام خالفت طیخود را به فعل يفطر یخداخواه

  ياصل توحيد و خدامحور. ۳
 کـه زیربنـاي   یاصـل  ؛اسالمی اسـت بینی  ترین مفهوم در جهان یاساس  خدامحوريو توحید 

یـت  ، جهان ماهيدیکرد توحیدهد. در رو یل مین اسالم را تشکین مبیتمام اصول و فروع د
کـلّ نظـام    یعنـ ی )،156(بقـره:   »إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعونَ«دارد » ییاو«ي و به سو» ییاو«از 

اما ضرورت وجود او از ناحیۀ خودش  .هستی منشعب از وجود محض و یکتاي الهی است
جمیع کمـاالت و بـه دور از جمیـع نقـایص اسـت.       يباشد. خداوند هستی محض، دارا می
  29ن معناست.یناظر به هم» ید در وجوب وجودتوح«ی ر فلسفیتعب

ان یـ د و احتـرام همـۀ اد  یـ ورد تأکهـا، مـ   تفـاوت برداشـت   رغم هاعتقاد به اصل توحید، ب
کـه   ،از انسان و جهـان  يریهر برداشت و تفس 30است. یهاي اسالم و مذاهب فرقه يدیتوح

اسالم خواهد بود. قـرآن کـریم بـه     يدیبه انکار این اصل بیانجامد، در تعارض با بینش توح
سـت؛ همـه   یجز او ن يچ معبودیبا خدا مخوان، که ه يگرید يمعبود« کند: یانسان توصیه م

او  يت تنهـا از آن اوسـت، و همـه بـه سـو     یـ شـود؛ حاکم  مـی  یز جز ذات (پاك) او فانیچ
  )88(قصص: ، »دشو یبازگردانده م

اسـت   یـی ن ارتکاز عقالیکمال است. ا ةندیو حق هر انسان جو يفطر يامر ییجوخدا
ان شـه در فطـرت انسـ   یر ي،ر اصول فطـر یو مانند سا محور قرار دادهبشر را خدا یکه زندگ

اسـت کـه خداونـد     ین فطرتـ ین خالص پروردگار کن، ایخود را متوجه آئ يپس رو«دارد: 
اکثر  ین استوار، ولین است آئیا .ستین ینش الهیدر آفر یده؛ دگرگونیها را بر آن آفر انسان
د و یکه خاستگاه مشترك با اصل توح ،ن اساس، حقوق بشریبرا )30(روم:  »دانند. نمی مردم

  ن اصل باشد.یتواند ناقض ا یدارد، نمیی انسان فطرت خداجو
خارج سازد. تصـور   يتواند آن را از حالت فطر یاز حقوق بشر م ير الحادیهر نوع تفس

و در تعارض آشکار با اصل وحدت سرشـت   یمنطق ریغ يامر ،انسان يفطرت چندگانه برا
 يهـا  در بسـتر  یو حتـ  يحقوق بشر به اشـکال الحـاد   يهر نوع اجراکه  چنان است. يبشر

 يخـود بـه دور مانـده و جوابگـو     یگردد کـه از سرشـت اصـل    یزم موجب مییال یاجتماع
  31نباشد. يبشر يها خواسته
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ن فطـرت  یز هماهنگ با ایخداجو است و حقوق بشر ن انسان فطرتاً ی،کرد اسالمیدر رو
  تابد. ینممخالف آن را بر يوه اجرایا شیر و یاست که هرگز تفس ییخدا

ترین اصـل دوران جدیـد اسـت، بـه دلیـل نفـی        که بنیادي ي،محور و علم یعقل بسندگ
کـه بـا روش حسـی و تجربـی قابـل       ،)نکار موجودي برتر از انسان (خداجهان فرامادي و ا

یسـت  ن نیـ دارد. البته، منظور ا درك و تجربه نیست، در تعارض آشکار با اصل توحید قرار
به  ،بر حس و تجربه ید افراطیاما تأک .ر استبا بینش علمی ناسازگا يباورکه توحید و خدا

توانـد بـه    رمحسـوس مـی  یغ يهـا  تیق و انکار واقعیحقا یابیدر ارز یار قطعیعنوان تنها مع
  انکار خداوند متعال بیانجامد.

الهی همین امر بود. غرب، به عنوان امري انسانی و غیرنقطۀ شروع تبیین حقوق بشر در 
کـه در تنظـیم حیـات برتـر      ،ی است مخلوق اندیشۀ انسـان معتقد بود خدا نیز مفهوم کانت

خداي خالق به مخلوق و  ،سان آدمی، از خلق و آفرینش چنین مفهومی گریزي نیست. بدین
توحیـدي،  بینـی   بـر جهـان   یمبتنـ  یانسان مخلوق به خالق تبـدیل گشـت. در نظـام حقـوق    

اسـتوار   يشـه توحیـد  یباید بـر اند  ،ع حقوق بشریاز جمله تشر ها گذاري ها و قانون شناخت
  33خداوند است. يانسان و جهان حق انحصار یعیو تشر ینیر تکویتدب یعنی 32؛باشد

  آثار توحيد
جـامع   ۀیک الگوي کامـل و برنامـ   يصرف نیست، بلکه مبنا توحید در اسالم فقط یک باور

ـ ابعـاد و زوا  شـامل همـۀ   ید اسـالم یـ ستن اسـت. توح یز یبراي انسان زنـدگی فـردي،    يای
د یـ از توح يرین تفسـ یتردیـد، چنـ   بـی . اسـت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بشـر  

داشـت.   خواهـد یـین حقـوق بشـر    و تبی انسـان  اي در زندگ پیامدهاي نظري و عملی ویژه
  آثار بینش توحیدي عبارتند از: ترین مهم

  الف) احساس وابستگی و نیاز انسان به خدا
 باور به این حقیقت است که انسان در اصـل وجـود و    ،بینش توحیدين پیامد نظري ینخست

کـه ارادة او   ياست. خداوند) خداوند(به وجودي مطلق و برتر  تداوم حیات خود وابسته و
 یانسـان راهـ   يگونه که شناخت حضور همان ع نظام هستی است.ین و تشریخاستگاه تکو

راه  یآدمـ  یاست، شناخت حصولکه راه عرفان و شهود  ،حق يشناخت حضور ياست برا
ابـد کـه   ی یارتبـاط مـ   ییهـا  ل در اسرار و حکمـت پروردگار است و با تأم یشناخت حصول
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بـه   یش معرفت آدمـ یخداوند متعال در وجود انسان نهاده است و شناخت آنها موجب افزا
  گردد. یم یخدا و صفات اله

علم و قدرت و حکمـت   يها عت نهاده شده، نشانهیبه ود یآنچه در وجود گسترده آدم
اسـرار و حکمـت    يهماننـد انسـان دارا   يچ موجـود یدگان هـ یـ ان آفریدر م .خداوند است

فـه اهللا بـوده   ین انسان، خلید و نخستیآ یاهللا به وجود م ۀخلیفهاست که  ان انسانیست. از مین
ع اسـماء و صـفات   یـ ر عرفـا، مظهـر جم  یو به تعب یاله يع اسمایجم آگاه بهانسان  34است.

 35دارد. یشناخت انسـان در شـناخت خـدا نقـش اساسـ      ،میخداوند است. از منظر قرآن کر
تـوان   یگونـه، مـ   نیبد 36شده است. یخداوند تلق یمالزم با فراموش ،غفلت از خودکه  چنان

کـه   چنـان  ا مالزمـت دارد. یـ قرابت  ینوع ،)یخداشناسید (و توحشناسی  افت که انسانیدر
  نفس با فراموش کردن خدا مالزمه دارد. یان و فراموشینس

دارد، همه خطوط در عرصـه  » ییاو« يو به سو» ییاو«ت از یکه جهان ماه يا شهیدر اند
احسـاس   ،بـه خداونـد   ی. احسـاس وابسـتگ  شـود  ختم مـی و انسان و جامعه به خدا  یهست
بشـر   ن حقـوق یع و تضـم یها از جملـه در تشـر   نهیاست که انسان را در همه زم یبخش الهام
 ،همانند اصل وجود انسـان  ،رسد که حقوق بشر می ن باوریکند. انسان موحد به ا یت میهدا

در اطاعـت از دسـتورات خداونـد اسـت.      یل به حقوق بشـر واقعـ  یاست و ن یاله یموهبت
ت ی، سعۀ وجودي، استعدادها و تمایالت وي آگاه است، صـالح یی که از حقیقت انسانخدا

یقـت  تفسیر خدامدارانه از هستی و حق یعنید. این بینش یف نمایدارد که حقوق بشر را تعر
و انسـان در   یمدارانـه از هسـت   ر انسـان یو تفسـ  37هاي خردباوري علمـی  ، با شاخصانسانی

  تعارض آشکار است

  حقوق أب) اثبات حقّ خدا به عنوان منش
اوسـت.   یفـرد و حقـوق فـردي و اجتمـاع      در رویکرد اومانیستی غرب، آنچه اصالت دارد،

را درك نمایـد.   یتواند حقوق فـردي و اجتمـاع   بشر فقط می :گرایان افراطی معتقدند تجربه
امري ناشناخته است. در بینش توحیدي، حق  ،غرب یحقوق يها در نظام  سخن ازحق خدا،

نقـل شـده اسـت کـه      از امام سجاد یثیحد .اهللا به عنوان اصل و منشأ حقوق مطرح است
  رد:یدانان قرار بگ حقوق ۀهم بخش تواند الهام یم
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فـرا گرفتـه و تـو در     یخدا تو را رحمت کند، توجه داشته باش که اطراف تـو را حقـوق  
ن حقوق یاز ا ی، بعضیت کنید آنها را رعایبا که حتماً يا از حقوق قرار گرفته يا مجموعه

 ياست که خدا آن را بـرا  یبر تو حق ین حقوق الهیتر بزرگ .گر استیبزرگتر از بعض د
ر حقـوق  یه حقوق است و از آن سایاصل و پا حق خداوند .خود بر تو واجب کرده است

  38یرد.گ یم تشأن
سد: هدف خداي متعال از آفرینش انسان ینو یم »حق اهللا«یین لسوفان معاصر در تبیاز ف یکی

شـان نایـل آینـد و     یاختیاري خود به کمال غایهاي  تو جهان این است که آدمیان، با فعالی
شـود   مـی  چون این استکمال فقط بر اثر فرمـان بـرداري و پرسـتش خـداي متعـال حاصـل      

هدف خلقت این است که آدمیـان خـداي متعـال را فرمـان      :توان گفت (توحید عبادي)، می
خـداي متعـال   « :کـرد  بیـان چنـین   توان می اعتبار زبانین امر حقیقی را به اببرند و بپرستند. 

بـرا خـداي متعـال     »حـق «به کار بردن  »ها او را اطاعت و عبادت کنند. د که انساندار "حق"
این امر را رعایت کنند و در زندگی خـود خـداي    فندست که دیگران مکلفقط بدین لحاظ ا

متعال را مطاع و معبود بدانند و جز به مقتضاي حاکمیت او رفتـاري نداشـته باشـند. چـون     
و تکلیف متالزمند، ثبوت حقّ یکی، مالزم با ثبوت تکلیف بر دیگران است و ثبـوت   »حق«

  به منزلۀ اثبات تکلیف بر جمیع آدمیزادگان خواهد بود. ،حق براي خداي متعال
اسـت. اگـر خداونـد و     يدیـ ، حق خداوند مبناي اصلی نظام حقـوقی توح حاصل آنکه

بـر   یانسـان  يرا بـرا  یچ حقـ ی، هـ یر برهان عقلم، از نظیریرابطه انسان با خدا را در نظر نگ
ن جدیـد،  ر دوراحقّ حیـات کـه در تفکـ    ،به عنوان نمونه 39.ردتوان اثبات ک یگر نمیانسان د

هایی دارد کـه بـا    تحقوقی اسالم محدودی ، در نظاماستمشروط حقّی مطلق، بنیادي و غیر
ق و تکالیف بشر قبل از بدین ترتیب، براي تعیین حقو 40پذیر است. پذیرش حقّ الهی توجیه

چراکه همه  ؛هر چیز باید حق خدا و ارتباط وجودي انسان را با خداي متعال در نظر داشت
 انسان فقط بر مبناي حق خداي متعال قابل تبیین و تفسـیر اسـت.   یو اجتماع يحقوق فرد

ر یدانـد و سـا   یاصل و اساس همه حقوق را حـق خـدا بـر انسـان مـ      ،امام سجادکه  چنان
  ند.یرو یم یشه اساسین ریشمارد که از ا یبر م ییها ق را شاخهحقو

دار و مستحکم که در هر زمـان   شهیاست ر یهمانند درخت ،دیبر توح یمبتن ینظام حقوق
زه را به درخـت  یکه خداوند چگونه کالم پاک ینیب یا نمیآ«باشد.  یبشر م يها ازین يپاسخگو
آن در آسـمان اسـت و در هـر     يهـا  و شـاخه  شه آن ثابتیکه ر ی، درختکند می هیپاك تشب
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بـرعکس، نظـام    )26(ابـراهیم:  » دارد. یبه اذن پروردگار برکاتش را به بشر عرضـه مـ   ی،زمان
 یثـه بـه درخـت ناپـاک    یکلمـه خب « شه است:یر یب یبسان درخت يدیشه توحیفاقد ر یحقوق

  )25-24(ابراهیم: » ندارد. یشکن شده، قرار و ثبات شهین ریه است که از زمیشب

  (معاد) يباور اصل فرجام. ۴
دن انسـان بـه   ینـه کمـال و رسـان   یزم يسـاز  فـراهم  ی،در هر نظام حقوق يگذار قانون ۀفلسف

دانـد کـه    یمـ  یروحـ  يکـه انسـان را دارا   ی،اوست. در نظام حقـوق  ییسعادت و کمال نها
ول خواهـد  قابـل قبـ   يباور ا فرجامیدر آن صورت معاد  ،بماند یتواند مستقل از بدن باق یم

ل یـ انسـان قا  يجاودان بـرا  ینشناسد و روح یکه انسان را به خوب یبود. اما در نظام حقوق
  ز مفهوم ندارد.ینباشد، معاد ن

تولـد   ةریـ او را محدود در دا یپنداشته و زندگ يماد يکه انسان را موجود ینظام حقوق
از جمله حقوق بشر فقط  ی،حقوقمقرّرات  در وضع قواعد و یعیند، به طور طبیب یو مرگ م

هـدف همـه   که  چنان رد.یگ یانسان را در نظر م يو تحقق منافع ماد ین جهانیم روابط ایتنظ
و  ين مصـالح مـاد  یتـأم  ،حقـوق بشـر   یالمللـ  نیاز جمله اسناد ب ،سکوالر یحقوق يها نظام

از دارد.  یواقعـ  یجهل و غفلت بشـر از زنـدگ   شه دریکرد مزبور ریباشد. رو یبشر م يویدن
مانند علم و صنعت و تجـارت و...)  (ا یدن یزندگ ياکثر مردم به امور ظاهر«م یقرآن کر نظر

  )6(روم: » غافلند. یآگاهند و از عالم آخرت بکل
 يا«کنـد:   یه مـ ین توصیامبرش را چنیبشر، پ یتوجه یخداوند ضمن اشاره به غفلت و ب

خواهد، اعـراض کـن.    نمی ا رایدن یاد ما رو گردان است و جز زندگیکه از  یرسول! از کس
بشـر   یزنـدگ  ،میاز منظـر قـرآن کـر   ) 30-29(نجـم:  » ن است.ینها همیعلم و فهم ا يمنتها

 یوجـود دارد کـه زنـدگ    يات اخرویح ي،ماد یزندگ يبلکه ورا ،ستیا نین دنیمحدود به ا
سـت،  یش نیبـ  يا چهیا افسوس و بازیگذر دنزود ین زندگیا«دهد:  می لیبشر را تشک یواقع
د و یـ اتش جاویـ چـون ح (آخـرت اسـت    یهمانا زنـدگان ) اگر مردم بدانند( یقیحق یزندگ

  )64(عنکبوت:  »رنج و زوال است). یش بیها نعمت
سـت.  یپس از مـرگ مطـرح ن   یو زندگ يباور اصل فرجام ،سکوالر یحقوق يها در نظام

د واقـع  یـ مـورد تأک ا و آخرت یق دنیاصل معاد و به تبع آن رابطه عم ،اسالم یدر نظام حقوق
ر اسـت،  یقابـل تفسـ   يسعادت اخرو يفقط در راستا ییایگونه که منافع دن شده است. همان
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سـت.  یر نیپذ ا امکانیدن یح و رفتار عادالنه در زندگیز بدون نظم صحین يتحقق سعادت ابد
م کـه  یدهـ  یقرار مـ  یکسان يبرا) تنها(آخرت را  ين سرای! ايآر«د: یفرما می میخداوند حک

ــر ةاراد ــو يبرت ــ ییج ــت ن یدر زم ــد و عاقب ــاد را ندارن ــن و فس ــرای ــپره يک ب ــاران ی ز ک
ا یدن یده انگاشتن زندگیناد يدر اسالم هرگز به معنا ییگرا البته، آخرت )83(قصص: »است.

و در «د: یـ فرما مـی  هین توصـ یم چنـ یقرآن کر ،ن راستایست. در این ییایو غفلت از منافع دن
 .ا فرامـوش مکـن  یـ ات را از دن آخـرت را بطلـب؛ و بهـره    يسـرا  آنچه خداوند بـه تـو داده  

فسـاد   يجـو و ن در جسـت یکن؛ و هرگز در زمـ  یکین ،کرده یکیگونه که خدا به تو ن همان
  )78(قصص: » مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.

شـه  یا همیـ خـودت چنـان عمـل کـن گو     يایـ دن يبرا«ن است: یا امبر اکرمیه پیتوص
 یامـام علـ   41 .»يرو مـی  ایـ ا فـردا از دن یخودت چنان رفتار کن گو يایدن يو برا يا زنده
د و یـ ا کسب کنیرا در دن یخداست، رحمت اله يایا محل تجارت اولیهمانا دن: «فرمایند می

 یشـت یو مع يویـ دن یناظر به تالش در امور زنـدگ  يات متعددیروا 42»د.یبهشت را سود ببر
  43شمارد. یو مقدس م ینورانها را  تین نوع فعالیجامعه است. ا

  يباور آثار معاد و فرجام
ار ین حقـوق بشـر بسـ   ین و تضـم ی، نقش اعتقـاد بـه معـاد در تـدو    آنچه گذشتبا توجه به 

ا و آخـرت  یـ ق دنیـ و درك رابطـه عم  يبـاور  آثار اعتقاد بـه فرجـام   ترین مهم. استبرجسته 
  عبارتند از:

  ي انسانالف) اعتقاد به جاودانگ
کند. انسان مرکب از جسم  یم یمعرف يجاودانه و ابد ي، انسان را موجودیاسالم يها آموزه

ر یناپـذ  زوال یرود، امـا از روحـ   ین مـ یاز بـ  یو روح است. هرچند بدن انسان پس از مـدت 
ژه خداونـد  یـ ت ویعنا ين ماندگاریدر آن راه ندارد. منشأ ا يبرخوردار است که هرگز نابود

ات خداوند یمظهر ح ی،جاودانگ یژگیاز و يبرخوردار لینسبت به انسان است. انسان به دل
چنـان   ی،ات و دوام روح انسـان یاست. دامنه ح )58(فرقان: » الْحی الَّذي ال یموت« یو تجل

د یرسـد کـه خورشـ    یفرا م یشتر دارد. زمانیعمر ب یهانیکه از مجموعه نظام ک یاز گستردگ
 ۀن در قبضـ ی، همـه زمـ  )3(تکویر:  شود یغ مفرو ی، و ستارگان ب)1(تکویر:  شود یک میتار
 یکـه همـه هسـت    شرایطین یدر چن) 67(زمر: ده در دست اوست.یچیاست و آسمان پ یاله
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ت یقت و ماهیچنان انسان است و در حقانسان هم رسد، می خ به سریبندد و تار یرخت بر م
محـدود در  وسـته اسـت کـه    یهم په قت بیک حقیانسان  ید. جاودانگیآ ید نمیپد یاو خلل
ـ ا .ابـد ی یان نمیست و با مرگ پایا نیدن يماد یزندگ ا و یـ دن یوسـتگ یپی تجلـ  ،قـت ین حقی

قـت  یاز حق ین شـناخت یبر چن یتنید، حقوق بشر میترد یت است. بیک واقعیآخرت و نماد 
انسـان در   یاعتقـاد بـه جـاودانگ    زیـرا  ؛انسان متفاوت از حقوق بشر سـکوالر خواهـد بـود   

  دارد. ین حقوق بشر نقش اساسین و تضمیف، تدویتعر

  یب) مراقبت و سازندگ
ها و تجسم اعمال و رفتار انسـان اسـت. از منظـر قـرآن      یآخرت عرصه ظهور و بروز پنهان

 یابیـ ن عمل و رفتار انسان مورد محاسبه و ارزیتر د که کوچکیفرا خواهد رس يم، روزیکر
همـه   )9(طارق: ل امـروز اوسـت.  نده انسان در گرو اعمایت آیقت و ماهیحق« :ردیگ یقرار م

، یاسـ ی، سی، اجتمـاع يفـرد  يهـا  د، اخالق، رفتار، گفتار، قلم و قدم انسـان در عرصـه  یعقا
 ،ایـ ن دنیـ قـت انسـان نقـش دارد. انسـان در ا    یدر ساخت حق یشتیو مع ي، اقتصادیفرهنگ

 زند که در آخرت بـه آن  یخودش رقم م يرا برا یسازد و سرنوشت یخود م يرا برا یقتیحق
 ؛شـتن باشـند  ین است کـه مراقـب عمـل و رفتـار خو    یها ا ام قرآن به انسانیابد. پی یدست م

ن یرد. ایگ یمورد غفلت قرار نم یچ عمل انسانیاست و ه یامت روز حسابرسیچراکه روز ق
ت حقـوق بشـر نقـش    یـ ن و رعایانسان از جمله در تدو یزندگ يها مراقبت در همه عرصه

در عرصـه   يمعنو يضمانت اجرا یدر واقع نوع یبت و سازندگدارد؛ اهتمام به مراق یاساس
بـا توجـه بـه     اسـت.  يماد يتر از ضمانت اجرا ير آن به مراتب قویحقوق بشر است که تأث

  د.ینما می تر ن نقش برجستهیاخالق ا مستحکم حقوق با ۀرابط

  ينگر ندهیج) آ
شـد،  یاند یم يفراتر از جهان مادنگر است و به  ندهیبر معاد، آ یمبتن یاز آنجا که نظام حقوق

 ین نظامیخواهد داشت. چن ينگر ندهیز آین حقوق بشر نیف و تدویاست که در تعر یعیطب
نـده بشـر   یع حقـوق بشـر در سرنوشـت آ   یو تشـر  يگـذار  قـانون  آندر ؛ زیرا باورمند است

هـا در   نن و اجرا کند که انسایتدو يا کند حقوق بشر را به گونه یتالش مو رگذار است، یتأث
گـر، انسـان بـه    ید عبـارت نشوند. بـه   یش دچار کاستیخو يات مستمر و ابدیح یسازندگ

ش کمـک  یخـو  یقـت انسـان  یرا در ارائه و سـاخت حق  آنهااز دارد که ین ییدهایدها و نبایبا
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ا و یـ ننـده دن یاسـت کـه آفر   یت کسـ یدر صالح ،ساز انسان يها دیدها و نبایع باید. تشرینما
گر است. خداوند کـه خـالق انسـان و    ید ين جهان به سرایدهنده انسان از ا آخرت و انتقال

ارسال رسل  وق انزال کتب یل، از طرین دلیبه انسان دارد. به هم یت خاصیعنا ،جهان است
 یاز خود ارائه داده و در آخـرت زنـدگ   یر خوبیت نموده است تا بتواند تصویانسان را هدا

انسـان   یو اجتماع يفرد یشئون زندگ ۀشامل هم ی،آگاهت و ین هدایداشته باشد. ا یانسان
اسـت  یت، حقـوق و س یـ ، اخـالق و ترب یو اجتماع يفرد يها خداوند در بخش یعنی. است
  ، براي بشر فراهم ساخته است.انسان نقش دارد يساز تیرا که در هو یالزامات

و شـناخت رابطـه    یشناسـ ی، معاددشناسـ یدر توح یگونه که نظام حقـوق  ن، همانیبنابرا
 یازمند کسیز نین حقوق بشر نیاست، در تدو یاله ییازمند راهنمایا و آخرت نیتنگاتنگ دن

جهـان و انسـان   ـ   نده ـ هرچند دور یاست که از ازل و ابد انسان آگاه است و از گذشته و آ
 کامـل دارد. فقط خداوند است که عالم مطلـق اسـت و بـه همـه امـور احاطـه       کامل اطالع 

ز بـاخبر  یـ نـده ن یو از آ )52-51(طه: او نسبت به گذشته دور آگاه است )16(حجرات: دارد،
  )63(احزاب:است.

ت یـ کند که حقوق بشر در اسالم از اهم یروشن م ی،نینگاه عالمانه و منصفانه به متون د
تـر ماننـد: گسـترش     تـر و سـالم   راحت یناظر به زندگ ییها هیبرخوردار است. توص يا ژهیو

و اهتمـام بـه    یت اجتمـاع یریگران، مدیتحت ستم، مشورت با د يها ع از انسانعدالت، دفا
ت یـ ن بـه شـناخت و رعا  یـ که نشانگر اهتمام د ستا یاز جمله دستورات ،گرانیسرنوشت د

  حقوق بشر است.
رود:  مـی  اسالم به شـمار  یاسیشه سیدر اند یخالفت نقطه عطف یۀم، آیاز منظر قرآن کر

 ینین جانشـ یزمـ  يمـن در رو «را که خداوند به فرشتگان گفـت:   یهنگام) اوریبه خاطر ب(«
کـه همانـا حکـم بـه      ،فه خالفتیکه عمل به وظ )، روشن است30(بقره:  »قرار خواهم داد.

 ،هـا و افـراد   تیـ ط و موقعیفه به تناسب شرایکند که خل یجاب میا ،ان مردم استیحق در م
 يهـا  ازمنـد ابـزار و روش  یرا داشته باشد. اداره جامعه ن یت دخالت در امور اجتماعیصالح

اعمـال   ،تیـ متنوع است که از موعظه، اندرز، دعوت به حکمـت و جـدال احسـن و در نها   
شود و همـه قانونمنـد    یل میجامعه از افراد گوناگون تشک ؛ زیراردیگ یبر مقدرت همه را در

  ستند.ین
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ان مردم به حـق حکـم   یار داد تا در من قریخود در زم ۀفیرا خل خداوند حضرت داود
ان یـ م؛ پـس در م ین قرار دادینده خود در زمیفه و نمایداوود! ما تو را خل يا: «دفرمای می کند

مکن که تو را از راه خـدا منحـرف سـازد؛     يروینفس پ يکن، و از هوا يمردم به حق داور
دن روز حسـاب  خـاطر فرامـوش کـر   ه بـ  يدیکه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شد یکسان

  )26(ص: »دارند.
را بـه حـق بـر تـو      یمـا کتـاب آسـمان   «د: یـ فرما یم یامبر گرامیخطاب به پ چنینهم
و از  ین مردم حکم کنیکه خداوند به تو آموخته است در ب یانیم تا طبق فرمان وحیفرستاد

توجـه   فه قابلیه شریدو نکته در آ) 105(نساء: »کنند. یت میکه از خائنان حما ینباش یکسان
 ید بـر اسـاس وحـ   یـ ت بایـ حاکم ،اًیـ نظر خداوند مطلق است، ثانت موردیحاکم ،است: اوالً

  اعمال گردد.
، رسـالت آنـان را بـا توجـه بـه      یامران الهیبعثت پ ۀضمن اشاره به فلسف يگرید یۀدر آ

م و بـا آنهـا کتـاب    یل روشـن فرسـتاد  یـ مـا رسـوالن را بـا دال   «کند:  یان میب یبافت اجتماع
ام بـه  یـ م تـا مـردم ق  ینازل کـرد ) ن عادالنهیحق از باطل و قوان ییشناسا(زان یو م )ی(آسمان

» مـردم اسـت.   يبـرا  ید و منـافع یشـد  يرویـ م که در آن نیعدالت کنند و آهن را نازل کرد
  )25(حدید: 

ارات یـ ض اختیزان تفویبه نوع خالفت و م یبستگ ،نیخدا در زم ۀفیخل ۀفین، وظیبرابنا
فقـط بـه موعظـه و انـدرز و امـر بـه        ،فـه یف خلیگر، وظـا یان دیخداوند دارد. به ب ياز سو

ان و یـ الزم اسـت بـا زورگو   يشـود، بلکـه در مـوارد    یاز منکر محـدود نمـ   یمعروف و نه
ل حکومـت و  یجـز بـا تشـک    ایـن امـر  انجام  ،شکنان و ناقضان حقوق بشر مبارزه کند قانون

و مبـارزه بـا    یت الهـ یتحقق حاکم يدر راستا یان الهامبریست. پیر نیپذ اعمال اقتدار امکان
بـه دسـت    یالهـ  يایـ از انب ياریش رفتند. قتل بسـ یمفسدان و ستمگران تا مرز شهادت به پ

فقـط   زیـرا صـرف   :قـت اسـت  یحق همینانگر یب 44که در قرآن مطرح شده است، ،انیطاغوت
  شد. یها و شهادت نم ن همه شکنجهیموعظه و اندرز که موجب ا

  اصل حكمت. ۵
که در همه مسـایل ارزشـی اعـم از     ،گر از صفات الهییپس از اصول توحید و معاد، یکی د
اسـت. در   »حکـیم «است. خداي متعـال   »حکمت الهی«، حقوق و اخالق نقش اساسی دارد
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بـه   »حکـیم « 45ف شـده اسـت.  یم توصـ یمورد به صفت حک 90ش از یم، خداوند بیقرآن کر
تمام افعـالش روي حسـاب و حکمـت     .مه چیز آگاه استمعناي کسی است که از اسرار ه

در رویکرد اسالمی، خاستگاه حق و  )1جاثیه: .»(تَنْزِیلُ الْکتابِ منَ اللَّه الْعزِیزِ الْحکیمِ« :است
اي  انسان و جهان را براي هدف شایسـته  ،میاست: خداوند حک »حکمت بالغه الهی«تکلیف 

گـردد. بـه بیـان     انتـزاع مـی   یحقوق يبایدها و نبایدها ،فاز تناسب کار با هد .آفریده است
مند تدبیر تشریعی است که به یازافزون بر تدبیر تکوینی ن ،گر، تحقق هدف آفرینش انسانید

  کند. می صورت نظام حقوقی تجلی پیدا
، اسـتوار باشـد.   ین اصـل د بر ایبا ینش است. نظام حقوقیاساس نظام آفر ،اصل حکمت

د هدفمنـد و هرکـدام در   یـ فعـال با  يرویها و ن اعضا و بخش همهن معنا که در جامعه یبه ا
و بـا حفـظ مناسـبات الزم در     یکلـ  يها با هدف یم و منطقیمناسب و در رابطه مستق يجا

گونه کـه نظـام احسـن در     آن ی،آن به کار مناسب گمارده شوند و نظام اجتماع یساختار کل
ر جهـان  یحکمت در تدب ي،دیتوح نگاهرا با یز ؛برقرار گردد مانهیحک ،شود یده مینش دیآفر

رسـالت انسـان بـه عنـوان      46اسـت.  یکامل در سازمان بزرگ جهان هست ياز رهبر ییالگو
 يرهبـر  زیـرا  ؛فـرد و جامعـه اسـت    ینظام حکمت در زندگ ين، برقراریفه خدا در زمیخل

  ر است.یانسان از حکمت جدا ناپذ يدیتوح
  آثار حکمت

د و معاد در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش بنیادي دارد. یهمانند توح ،الهی اصل حکمت
اگر حکمت الهی و هدف آفرینش مورد غفلت واقع شود، هیچ حق و تکلیفـی قابـل اثبـات    

  برخی آثار حکمت عبارتند از: 47نیست.

  شتریالف) تحقق کمال ب
فـه  یها وظ یابد. انسان مقتضاي حکمت الهی این است که هرچه کمال بیشتر در جهان تحقق

 ،ابـد. بنـابراین  ینش تحقـق  یسته آفریحرکت کنند تا هدف شا ییجو ر کمالیدارند که در مس
 ،مثالً اگر بقـاي زنـدگی انسـان    .شود در مقام تعارض، موجود ناقص فداي موجود کامل می

جز با کشته شدن یک گوسفند ممکن نباشـد، بایـد گوسـفند را کشـت تـا او زنـده بمانـد.        
مصالح معنوي، حکمت الهـی اقتضـاي تقـدم     طور در مقام تعارض میان منافع مادي و نهمی

  .مصالح معنوي را دارد
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  ها تیب) توجه به واقع
در  ،حکمت الهی مقتضی تحقق مصالح واقعی و حقیقی انسان از بهترین راه است. بنـابراین 

ف و تفـاوت، بایـد   در موارد اختال .موارد اشتراك باید حقوق و تکالیف مشترك وضع گردد
شود تا حقوق و  عدم رعایت این واقعیت موجب می .حقوق و تکالیف متفاوت وضع گردد

گونه که مالك حقوق و تکالیف مشـترك   همان ،مصالح بشر به طور کامل تأمین نگردد. پس
 ،مالك حقـوق و تکـالیف مختلـف شـان     ،ها و استعدادهاي همانند آنهاست ها توانایی انسان

خوبی قابل تبیین ه این واقعیت در بحث حقوق زن و مرد ب 48ناهمانند آنهاست. هاي توانایی
  ساز حقوق و تکالیف متفاوت آنان است. زمینه ،است. اختالفات طبیعی و تکوینی زن و مرد

  اصل كرامت انساني. ۶
است که در تعیین حقوق و تکـالیف بشـر و تنظـیم     يز از اصول نظریاصل کرامت انسانی ن

بر ایـن   المللی حقوق بشر کنندگان اسناد بین نید تدوینقش اساسی دارد. تأک یاعروابط اجتم
قـت  یان حقوق بشر تا چـه انـدازه حق  یدر دوران معاصر دلیل بر مدعاست. اما اینکه بان نکته

تـرین تـأثیر    ل دارد. کـم اند، جاي تأم دهیورز ت آن اهتمامیو در رعا ن اصل را درك نمودهیا
قت یو توسعه حقوق بشر، اعتراف به این حق یاي اصل کرامت انسانحرکت جهانی در راست

کرامـت اسـت،    يدارا يکه موجود ،ت انسان راین حقوق بشر باید ماهیتضم ياست که برا
  م.  یاو را پاس بدار یم و کرامت انسانیبشناس
 یسیانگلدر زبان  (Dignity)که خاستگاه قرآنی دارد، کلمه عربی و معادل واژه » کرامت«

، عـزت و  یدن، بخشندگیدن، جوان مرد گردیورز یبزرگ يدر لغت به معنا »کرامت«است. 
مـراد از آن   ،وصـف شـود   »کرامت«و  »کرم« ةهرگاه خداوند متعال با واژ 49است. يبزرگوار
انگر اخـالق و  یـ ب ،آشکار اوست. اطالق کرم و کرامت بـر انسـان   يها ات و نعمتیجان، ح

ا یـ  ین اسـت کـه بزرگداشـت   یـ م ایاکـرام و تکـر   50زند. یسر م ده است که از اویرفتار پسند
رسـد او را   مـی  کـه بـه او   يزیا چینباشد  يبه انسان برسد که در آن نقصان و خوار يسود

ها، عزت، شـرف و   پاك بودن از آلودگی :عبارت است از »کرامت« 51ف گرداند.یم و شریکر
م و یکـر  ،تـر  قیف دقیتعر در 52کمال مخصوص آن موجودي که کرامت به او منتسب است.

عـزت   انگریـ عزت در مقابل لذت قرار دارد. کرامت بکه  چنان .کرامت در مقابل اهانت است
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ن، سـخاوت،  یبرایم نهفته است. بنـا در ذات موجود کر یژگین ویانسان است، ا يو بزرگوار
  53کو از لوازم کرامت است.یگر صفات نیم بودن و دیرلئیده، غیکار پسند

  يان الهيدر ادكرامت انسان 
 ینـ ید يهـا  ک اصل مطرح است. نگاه گذرا بـه آمـوزه  یبه مثابه  ی،ان الهیم انسان در ادیتکر

ه خداوند است و همه یسازد. در تورات آمده است که انسان شب می مبرهن ن ادعا را کامالًیا
چـون منسـوب بـه     .د قداست خود را حفظ کنـد یانسان با 54او خلق شده است. يجهان برا

 56ده شـده اسـت.  یـ ه خداونـد آفر یرا انسان شبیز ؛ستیز نیکشتن انسان جا 55خداوند است.
اهتمام به کرامـت   ،آن يها توان از آموزه یمیهود و تورات موجود، ن یگرا بودن آئ رغم قوم هب

  انسان را به اجمال برداشت کرد.
و شـأن و منزلـت انسـان    شتر به کرامـت  یاهتمام ب ،ل موجودیح و انجین حضرت مسید

مقــرّرات  ن ویکنــد تــا قــوان ید مــیــح بــر عنصــر عــدالت و محبــت تأکیم مســیدارد. تعــال
  57ف گردد.یل و تلطیر تعدیناپذ انعطاف
و «ی که منسوب به خداوند است: کرامت ؛کرامت است يدارا انسان ذاتاً ،دگاه اسالمیاز د

می آدننا بکَرَّم و  )29(حجـر:   و مسـجود مالئکـه   یروح الهـ  يانسـان دارا  )؛70(اسراء: »لَقَد
  )20(بقره: ن است.یخدا در زم ۀفیخل

نش انسـان مطـرح اسـت.    ین و آفریاست که در متن تکو یکرامت ،ـ انسانی کرامت ذاتی
چون خداوند  ؛م استین وصف، در واقع مدح پروردگار کریل داشتن ایبه دل ش انسانیستا

لت داده اسـت.  یو فضـ  ي، برتـر یو باطن ير موجودات ظاهریبر سا نفسه یو ف انسان را ذاتاً
مادام کـه بـا اراده خـود از طریـق ارتکـاب       ،ت است. انسانین صفت مربوط به مقام انسانیا

مـا  «شایسته تکریم است:  ،جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکند
 )70(اسراء: .» آدمیزادگان را گرامی داشتیم

  :يرد مطهینظر شه از
ـ معلوم است کـه مقصـود ا  » لقد کرمنا«ید: فرما یخداوند م یوقت ـ سـت کـه در   ین نی ک ی

 ؛میگـر نشـاند  یم و باال دست موجـودات د یم او را احترام کردیکه با انسان داشت یمعاشرت
ن کرامت یا یعنیم؛ ینش او را مکرم قرار دادیقت خلقت و آفرین است که در حقیمقصود ا

کرامـت و عـزت و    م. اصـالً ینش او قرار دادیرا در سرشت و آفر يبزرگوار و شرافت و
هسـت  کـه   چنـان ن است که انسان اگر خود را آنیجزء سرنوشت انسان است. ا يبزرگوار

  58یابد. یابد، کرامت و عزت را میب
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ار خـود بـه   یـ کـه بـا اخت   یمـادام  ،ها است که همه انسان یعیت طبیثی] حی [هماناکرامت ذات
ن یـ از ا ،گران آن را از خـود سـلب نکنـد   یشتن و دیت بر خویانت و جنایارتکاب خجهت 

ژه یاست که وشیئی  یگر، کرامت ناظر به شرافت ذاتیان دیبه ب 59ف برخوردارند.یصفت شر
ت ین خاصـ ین موجود چنیا ،گرید يزینظر از هر چ صرف .شود یسه نمیر مقایاوست و با غ

ن یـی ر آن قابـل تب یـ سـه بـا غ  ی] کـه در مقا یاکتسـاب  مرا[ لتیو ارزش را دارد. بر خالف فض
 یبلکه به ذات و هسـت  ،تابد ینمرا بر يا چ رتبه و درجهیه ین، نوع کرامت ذاتیبرابنا 60است.

  شود. یانسان مربوط م
حرمت  يانسان دارا«ید: فرما یبحث کرامت انسان م یحقوق ،کردیدر رو اهللا مصباح آیت

حق ندارد با گفتـار و رفتـار    یکس .کند یاست و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگ
عمل کنـد کـه موجـب     يا د به گونهیحکومت با .ت او را با خطر مواجه سازدیثیح ،شیخو

اسـت کـه بـه     یعه الهیکرامت انسان ود به عبارت دیگر، 61»شخص مجرم نگردد. یحرمت یب
ن یـ ت ایـ رعا .ردیـ ها قـرار بگ  اعم از افراد و دولت ،مورد توجه همگاند یک اصل بایعنوان 

  کند. می فایار برجسته این حقوق بشر نقش بسین و تضمییاصل در تب
کرامتی که از به کـار انـداختن نیروهـاي     ؛ز مطرح استین یاز نظر اسالم، کرامت اکتساب

اکتسـابی و اختیـاري    ،تاین کرام .شود مثبت وجود آدمی و تالش در مسیر کمال ناشی می
 فرمایـد:  مـی  گـرو ایـن کرامـت اسـت. قـرآن کـریم       ارزش واقعی و نهایی انسـان در  .است

  )72(ص: .» ترین شماستترین شما نزد خداوند، باتقوا گرامی«
گرایـی ریشـه در    برخی نویسندگان، برداشـت جدیـد از انسـان و اهتمـام بـه انسـان       ةبه عقید

با تأکید بر اینکه عقیده کرامت انسان اسـاس ایـده حقـوق     ،پريمایکل  62.دینی داردهاي  برداشت
شـمارد؛ چراکـه ایـده قداسـت      مـی  بشر است، امکان ارائه قرائت سکوالر از حقوق بشر را مردود

  :شانیبه نظر ا 63.دینی است، پس حقوق بشر نیز ضرورتا دینی خواهد بود حقوق بشر ضرورتاً
لسوفان قرار دارد، اما فقط مـذهب  یان و فیاد دیانسان مورد تأک یهرچند اصل کرامت ذات

ـ    ید به دیال پاسخ دهد که چرا باؤن سیتواند به ا یاست که م م و یگـران عالقـه داشـته باش
ات روابط ما بـا بـرادر و   یاست که جزئ یم. تنها کتاب آسمانیحقوق آنان را محترم بشمار

 یبدون حـس مـذهب  ادعا کند که  یکند. ممکن است کس یه را مشخص میخواهر و همسا
ق یامر دق ،ا وجدان و احساسید بر چه اساس؟ آید پرسیبا یدارد، ول یگران را دوست مید

  64در طول زمان است؟ يریناپذرییو تغ
  65شود. یم یناش» از انسان یم الهیتکر«ک کالم، حقوق بشر در اسالم از یدر 
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  فياصل تالزم حق و تکل. ۷
 یحتـ  شـوند  ناشی مـی ک خاستگاه یرا هر دو از یرند؛ زیناپذ کیف تفکید حق و تکلیترد بی

شـه در  یر ،دو ک از آنیـ معلول باشـد، دشـوار اسـت. هر    يگریعلت و د یکینکه یتصور ا
ف بـدون حـق معقـول و مقبـول     یـ ف و تکلیـ کـه حـق بـدون تکل    يا دارد. به گونه يگرید

خـود را انجـام دهـد و     يهـا  تیفرد بدان جهت حق دارد که بتواند مسـئول  باشد. اصوالً ینم
ف دو یـ حـق و تکل  ی،هر نظام حقوق پس در 66برخوردار است. یاز حقوق زیرا یف دارد؛تکل

 67گونه قابل تصور است:ف دویاند. تالزم حق و تکل مفهوم متالزم
گران ملـزم  یکند که د یدا میمعنا پ یوقت يفرد ين است که جعل حق برایک صورت ای

 ،هوده است. مـثالً یحق لغو و ب در غیر این صورت جعل .ن حق باشندیت ایو مکلف به رعا
گر ملـزم  ید يها اثر دارد که انسان یجعل این حق زمان، ات داردیم انسان حق حییگو یاگر م

 ،»ه الحـق یمن عل«جاد نکنند. البته، یا یات او خللین حق را محترم بشمارند و در حیباشند ا
 یحق ین سنخ از تالزم، وقتیباشد. در ا ا کل جامعهیا گروه خاص و یک فرد یممکن است 

شـوند کـه    یهم ملزم و مکلف م يگریا افراد دیشود، در مقابل، فرد  می ک فرد جعلی يبرا
  ن حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.یا

 فـرد در اجتمـاع،   يبـرا  ین است که در قبال اثبات حقـ یف اینوع دوم تالزم حق و تکل
کـه از جامعـه    یشـخص در برابـر انتفـاع    یعنـ یشـود؛   یهمان فرد ثابت م يهم برا یفیتکل

حق دارد از بهداشـت برخـوردار باشـد،     یاگر کس ،رد. مثالًیرا هم بپذ يا فهید وظیبا ،برد یم
افـراد در   يگر، اثبات حـق بـرا  یف دارد که به جامعه خدمت کند. به عبارت دیدر مقابل تکل

کـه بـه افـراد     یازات و حقوقیمتبلکه به موازات ا ،ستیطرفه ن کی یجامعه و روابط اجتماع
ن عرصه دوم تـالزم حـق و   یگردد. ا می آنان جعل يز براین یفیالزامات و تکال ،شود یداده م

  68ف است.یتکل
ن یـ عکـس. بـا ا  یز جعل شده است و به ن یفیتکل اثبات شود حتماً ی، هرجا حقبنابراین

امـا   .حق مختار اسـت  يفایفا و عدم استیتاست، صاحب حق در اس ياریتفاوت که حق اخت
 يریـ ز و گزیف گرین تکلید حق او را محترم بشمارند و از ایمکلف با ،است یف الزامیتکل

  69ندارند.
  افته است:ی یر تجلیالبالغه به صورت ز ف در نهجیاصل تالزم حق و تکل
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ـ   یفیتکل مگر آنکه متقابالً ،شود یثبت نم یکس يبرا یچ حقیه  .شـود  یبر عهده او نهـاده م
ـ   يبرا یحقآنکه  مگر ،ردیگ یقرار نم یبر عهده کس یفیچ تکلیه شـود. تنهـا    یاو اعتبـار م

ـ  يف ندارد، خدایحق است و تکل يکه دارا یکس بـر   یسبحان است. به خاطر قدرت اله
  70ي است.که فرمانش بر آنها جار یبندگان و عدالت او بر تمام موجودات

بشـر حـاکم اسـت. تنهـا در مـورد       یر روابـط اجتمـاع  بف یتالزم حق و تکلن، اصل یبنابرا
ن معنا کـه خداونـد بـر    یبد ،رش استیف قابل فرض و پذیخداوند است که حق بدون تکل

کنـد کـه نـزول     یجاب مـ یفضل و کرم او اهرچند  ست.یاما مکلف ن ،دارد یبندگانش حقوق
 71د.یم نمااعال يض و رحمت بر بندگان را بر خود فرض و ضروریف

 يهـا  هیـ ه اعالمیـ کننـدگان اول  نیز مورد توجه تدویف در غرب نیبحث تالزم حق و تکل
ه یـ انین بیم گرفـت نخسـت  یکه مجلس فرانسـه تصـم   ،1789حقوق بشر بوده است. در سال 

مطرح  زیف بشر را نیه تکالیانیندگان بینما رخیب برساند، بین و به تصویحقوق بشر را تدو
ف هـم  یه تکالیانین حال بیه حقوق در عیانیب«سد: ینو می در پاسخ به آنها توماس پینکردند. 

ن یز همان حق را دارند و چون چنیگران نیدارم، د یک انسان حقیهست. من اگر به عنوان 
من هم صاحب حقم و هم متعهـد بـه آن    یعنی ؛ز هستیف نیتکل يحق من در معنا ،است

ا یـ  حاًیدر همـان حـال تصـر    ،کنـد  یبرقرار م یحقکه  یهر قانون«د: یگو یم آستین 72»هستم.
گر تالزم دارند. قانون موجـد  یکدیف با یرا حق و تکلیدارد؛ ز می ز مقرریرا ن یفیتکل حاًیتلو

ن معناسـت  یـ شناخته شود، به ا یکس يبرا یهم هست. اگر حق یفیحق در واقع موجد تکل
 73»ده است.یگر مقرر گردید یبر عهده کس یفیکه تکل

  عدالتاصل . ۸
 العدالـۀ «نیز معتقد اسـت:   شیخ طوسیکه  . چنان74در لغت به معناي مساوات است »عدالت«

 تـرین  مهـم ، از نظـر فالسـفه حقـوق،    75»ان یکون االنسان متعادل االحوال متسـاویاً  اللّغۀفی 
العدل وضع کل «تعبیر:  76»عدالت دادن حق به صاحب حق است« تعریف عدالت این است:

 ،نیز به تعریف فوق نزدیک است. بـا ایـن تفـاوت کـه در تعریـف اول      77»شیء فی موضعه
تعریـف دوم از ایـن جهـت     امـا  باشد، با صراحت آمده است،» حق«معیار عدالت که همان 

  ابهام دارد.
عدالت این است، هر نیرویی بـه حـق   «این دو را باهم جمع کرده است:  ئیامه طباطباعلّ

  78 »است قرار گیرد.مسلم خود برسد و در جایی که شایسته 
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 عـدالت هـر  «پرسیدند، عدل یا بخشش؟ کدام یک برتـر اسـت؟ فرمـود:     از امام علی
سـازد.   نهد، در حالی که بخشش آن را از جاي خود خارج می چیزي را در جاي خودش می

ت. پـس  عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصـی را شـامل اسـ   
  79 »ت.تر و برتر اس عدالت شریف

  آثار عدالت
در  80.عدالت قانون حاکم بر جهان آفرینش است. نظام هستی بر محور عـدل اسـتوار اسـت   

ترین آرمانی اسـت کـه همـواره     سابقهجتماع، دادورزي و اجراي عدالت باحوزه سیاست و ا
رغـم تفـاوت    ه، بـ یحقـوق  يها نظام .دغدغه خاطر حکیمان و مصلحان اجتماعی بوده است

ژه دارنـد. امـا در نظـام    یـ ت ویـ حقوق بشـر عنا  ياصل عدالت به عنوان مبنا ها، بر برداشت
یابد. عدل همانند توحیـد در تمـام مسـایل     تري می این اندیشه تبیین شفاف ،اسالم يتوحید

، هدف دیـن  تجلّی دارد. اصوالً یاعتقادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی نظام اسالم
 81گردد. ن مییین عدل ترسیم و تبتنظیم روابط اجتماعی براساس قانو

مـردم نیـز    82هستند،مأمور به اجراي عدالت  یگونه که پیامبران اله ن رویکرد، همانیدر ا
که در  یچه بسیار مردان بزرگ 83به تبع آنان موظفند که در راستاي اقامه عدالت تالش کنند.

وکأین من نبیٍ قاتل معه ربیـون  «اند:  کنار پیامبران براي اقامه عدالت با ستمگران مبارزه کرده
  84».کثیر

  آثار مترتب بر عدالت عبارتند از: ترین مهم

  یالف) تحقق جامعه آرمان
ن یـ رود. ا یحقوق بشر به شمار م ید سرشت اصلیعدالت پس از توح ي،دیکرد توحیدر رو

ت هماهنـگ  یـ خارج ساخته و با واقع ییگرا تواند حقوق بشر را از حالت مطلق یبرداشت م
صـبغه   ین حقوق به نظم اجتماعیا .ن عدالت استیقت تأمیحقوق بشر در حق ۀسازد. فلسف

سازد. اسالم  یر عادالنه میپذ بیآس يها را به نفع انسان یحقوق يها بخشد و نظام یعدالت م
گـردد تـا مـردم آن را     یم مـ ی، جامعه نمونه ترسـ سو کیاست که در آن از  یک نظام آرمانی

شـود تـا در    یبنا مـ  يا ستهیگاه شایمردم جا يگر، براید سويش قرار دهند و از یخو يالگو
  85کنند. ینیآفر ف باشند و هم نقشیحق و تکل يهم دارا ی،ک نظام ارزشی



۱۸۴       ۱۳۹۰، سال اول، شماره دوم، زمستان  

حاکم مدینه خود را وقف عدالت  گیرد که زمانی شکل می یآرمان ۀا جامعیفاضله  ۀمدین
درسـتی   معیـار راسـتی و   ،اجـراي عـدالت   زیـرا  86کند و جامعه بر محور عدل سامان یابـد. 

مند ساختن روابط اعضاي جامعه بر اسـاس   وظیفه سیاستمدار مدینه، نظام 87حکومت است.
 89ها مبارزه با تبعیض و پاسداري از عـدالت اجتمـاعی اسـت.    کار ویژه دولت 88عدل است.

 ن حقوق بشر و احقـاق حـق  یاز آنها تضم یکیدارد که  ییها شاخص ی،جامعه نمونه اسالم
  90باشد. می

  یب) تکامل اجتماع
ع یتشـر  ۀفلسف 91ند.یب یانسان م» سعادت«ی است که کمال مطلوب را در اسالم نظام اجتماع

زان حـق و  یـ ن و میـ م دیاز تعلـ  يریگ ن است که مردم با بهرهیا یامبران الهین و اهتمام پید
و شرط تکامل  ياریساز هم که عدالت زمینهچرا 92؛باطل، خود به اقامه قسط و عدل بپردازند

اسـالم   یخـواه  کـه از اعمـاق عـدالت    ،روح عدالت نهفته در حقوق بشـر  93اجتماعی است.
اعتبار  یرنگ و ب و اصالت فرد را در حوزه حقوق بشر کم ییرد، سرشت فردگرایگ می نشأت

سـنجش   يها اریاز مع یکی ،دیدهد. عدالت همانند توح ین خصلت عادالنه مسازد و به آ یم
رون یـ چوب عـدالت ب تواند از چـار  ین است که حقوق بشر نمیمنظور ا 94حقوق بشر است.

یـک سـنت سیاسـی، همـاره اندیشـه       ۀبه منزل ،ل، تأکید بر اجراي عدالتین دلیباشد. به هم
  ر خود ساخته است.یحکیمان را درگ

  يريگ جهينت
 ،رود می به شمار یحقوق يها نظام برانگیز چالش ،ن حالیحقوق بشر از مباحث مهم و در ع

نـد برداشـت   یل ارتباط حقوق بشر با انسان است. چـالش حقـوق بشـر برا   یت آن به دلیاهم
بـر   ي،حقـوق بشـر   يها نظام ییاز انسان و جهان است. عدم توانا یحقوق يها متفاوت نظام
نـه  یدر زم ییهـا  چـالش در خصوص منزلـت انسـان و    ب ابهامقت انسان موجیشناخت حق

  ده است.یحقوق بشر گرد
 ين و دارایخـدا در زمـ   ۀفـ یاو خل .برخوردار است یی، انسان از مقام واالیدر فقه اسالم

بـا   یراه ندارد. فقه اسـالم  يقت ویدر حق يکه زوال و نابود يا است، به گونه روح ماندگار
یع نمـوده  ، حقـوق بشـر را تشـر   یـژه و يه اصول نظـر یو بر پا ق از انسانیدق ین شناختیچن

اسالم است، فقـط یـک    ين اصل نظریتر يادیاصل توحید که بن ،یمنظر فقه اسالم ازاست. 
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 ؛سـتن اسـت  یز یبلکه یک الگـوي کامـل و برنامـه جـامع بـراي انسـان      نیست، صرف  باور
ت گـردد. در  یـ رعا یمتعـال د در حد یکه در آن انسان کرامت دارد و حقوق بشر با يا جامعه

زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي،   يایتمام ابعاد و زوا ید اسالمی، توحینگاه فقه
نظـري بیـنش    يهـا  پیامـد  تـرین  مهـم دهـد.   یر قرار مـ یرا تحت تأث و فرهنگی بشر یحقوق

از انسان بـه خـدا   یو ن یاحساس وابستگ یکیز است: یدو چ ،نه حقوق بشریتوحیدي در زم
حـق   ییشناسا يگریاز جمله حقوق بشر؛ د ،ها نهیات در همه زمیاصل وجود و تداوم حدر 

ع اسـت  ین و تشریکه ارادة او خاستگاه تکو يخداوند ؛خدا به عنوان منشأ حقوق بشر است
هـاي   کـه نظـام   ین دو اصـل یـ بشر اسـت. ا  یو اجتماع يو حق او مقدم بر همه حقوق فرد

  اند. گانهیاز آن ب يبشر یحقوق
ا را مقدمـه  یـ دن یف نموده و زنـدگ یتعر يماد يایانسان را فراتر از دن یهست ،ل معاداص

ا و آخـرت بـه   یـ دن ی، رابطـه زنـدگ  يبـاور  کرد فرجـام یدارد. در رو یات آخرت اعالم میح
ر یقابـل تفسـ   يسـعادت اخـرو   يفقط در راستا ییایده است که مصالح دنیهم تندر يا گونه

ا یـ دن یح و رفتـار عادالنـه در زنـدگ   یز بدون نظم صحین يتحقق سعادت ابدکه  چنان است.
ا یـ دن یده انگاشتن زندگیناد يهرگز به معنا ،در اسالم ییگرا ست. البته، آخرتیر نیپذ امکان

ار ینقـش بسـ   یفقـه اسـالم   یمتعـال  کـرد ین روید، ایترد یست. بین ییایو غفلت از منافع دن
 کند. می فایت حقوق بشر این و رعایبرجسته در تضم

آن را هـاي   صـل حکمـت، خاسـتگاه حـق و تکلیـف و تفـاوت      ابر اسـاس   یفقه اسالم
 »حکـیم «نش است. خداي متعـال  یاز نظام آفر ییداند. حکمت الگو یم »حکمت بالغه الهی«

شود که از اسرار همه چیز آگاه است، خداوند عالم را بـراي   یاطالق م یم به کسیاست. حک
 »یحقـوق  يبایدها و نبایدها«تناسب کار با هدف است که  اي آفریده است. از هدف شایسته

نش اسـت،  یکه الگـو نظـام آفـر    ،بر اساس اصل حکمت یگردد. حقوق بشر اسالم انتزاع می
  ده است.یع گردیتشر

بـه آن اسـاس    یابیـ  و امکـان دسـت   ینـ یق عیاعتقاد به حقا یعنی ،محوري حقیقتاصل 
کشـف   يبـرا  ،وقفـه بشـر   یو بـ  يو حقوق بشر در اسالم است. تالش فطـر  ینیت دیعقالن

 یابیـ  ق و امکان دستیبر وجود حقا یلیرامون خود، دلیپ يها تیها و شناخت واقع ناشناخته
  ن است.ییر و تبین اساس قابل تفسیبر ا ی،به آن است. حقوق بشر در فقه اسالم
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د دارد کـه انسـان   یـ قـت تأک ین حقیا بر ،اسالم یانسان در نظام حقوق یاصل کرامت ذات
حـق نـدارد    یکند و کس یحرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگ يدارا

عمـل   يا د بـه گونـه  یحکومت با .ت او را با خطر مواجه سازدیثیش حیبا گفتار و رفتار خو
  شخص مجرم نگردد. یحرمت یکند که موجب ب

 یچ حقـ یهـ  ؛ف همـواره متالزمنـد  یـ حق و تکل ف اقتضا دارد کهیاصل تالزم حق و تکل
 یفـ یچ تکلیهـ  .شود یبر عهده او نهاده م یفیتکل شود مگر آنکه متقابالً یثابت نم یکس يبرا

 يکـه دارا  یشـود. تنهـا کسـ    می او ثابت يبرا ینکه حقیرد، مگر ایگ یقرار نم یبر عهده کس
  سبحان است. يندارد، خدا یفیحق است و تکل
که نظام امامت عدل است نـه امـام عـادل، تبیـین      ،اسالم يدر نظام توحید اصل عدالت

و سـنجش حقـوق بشـر اسـت و      یابیـ ار ارزیـ مع ،یابد. عدل پس از توحیـد  تري می شفاف
به طـور   ،نه حقوق بشریع حقوق به طور عام و در زمیاسالم در تشر يمحور کرد عدالتیرو

  کننده دارد. نییو تع یخاص نقش اساس
کـرد  ی، فاصـله گـرفتن از رو  یو حقوق بشـر غربـ   يحقوق بشر يها نظام یاساساشتباه 

 هیبر پا یکه فقه اسالم یهمان اصول ؛نسبت به جهان و انسان است يباور و فرجام يدیتوح
نش بشـر،  یو معاد و حکمت آفر أا تغافل از مبدیها با غفلت شکل گرفته است. سکوالرآنها 

روح مانـدگار اسـت و زوال و    يانسـان را کـه دارا  کننـد.   ین مـ یحقوق بشر تدو يو يبرا
ات یـ ح نـاقص از از درك  ینهـا ناشـی  پندارند. ا یر میراه ندارد، فناپذ يقت ویدر حق ينابود
ننـد. در  یب یره تنـگ تولـد و مـرگ مـ    یبشر را محدود در دا یزندگ است؛ زیراانسان  یواقع

ن یـی قابل تب يدیتوحبینی  انسان و حقوق بشر فقط در پرتو جهان یقت زندگیکه حق یصورت
ل نگردد، اوضاع آشفته و نابسـامان  ین درك و شناخت نایکه بشر به ا یر است. مادامیو تفس

نـه  یدر زم یفقـه اسـالم   یکـرد متعـال  ید. روینخواهد رس یحقوق بشر به نظم و سامان واقع
قوق ح يم و اجراین و تنظیبخش تدو تواند الهام یژه میو يحقوق بشر بر اساس اصول نظر

  رد.یقرار بگ یبشر جهان
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