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چکیده
«حقوق بشر» به عنوان حقوق ذاتی و سلبناشدنی انسان ،ریشه در نظریه حقوق طبیعی و بهتعبیر
دقیقتر ،قانون طبیعی دارد که پیشینة آن ،به دوران باستان (هراکلیت ،سقراط ،افالطون ،ارسطو) و
بهویژه فیلسوفان رواقی مانند سیسرون ،میرسد« .حقوق طبیعی» در دوران کالسیک و میانه ،از
منشأ متافیزیکی و الهی برخوردار بود .این نظریه اما در قرون  15و 18م توسط فیلسوفان حقوق
طبیعی ،همچون هابز ،الک روسو ،منتسکیو و نیز گروسیوس ،صورت عرفی و لیبرال ،پذیرفت و
جای خود را به نظریة «قرارداد اجتماعی» داد .از این دوره به بعد ،این «قرارداد اجتماعی» است که
بهویژه در پارادایم پوزیتیوسم حقوقی ،مبنای حقوق بشر ،شمرده میشود .حقوق بشر ،مبتنی بر
مبانی فکری جهان بینی لیبرال و پارادایم مدرنیته است .این پارادایم ،برخاسته از آراء فیلسوفان
بزرگ سدههای 19تا 18میالدی است .مفاهیم مرکزی «اعالمیة جهانی حقوق بشر» که در ماده
نخست آن ،تبلور یافته و نقش مبانیِ تئوریکِ این گفتمان را ایفا مینند ،عبارتند از« :عقل»،
«کرامت»« ،آزادی»« ،برابری» و «برادری» .این مفاهیم ،بهمثابة مفاهیم بنیادین حقوق بشر ،در این
مقاله مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفتهاند .مطالعة حقوق بشر معاصر از منظر اندیشهی اسالمی،
برخی از چالشهای نظری آن را پدیدار میکند .این چالشها ،بهویژه در تلقی و تفسیر مفاهیم
کانونیِ عقل ،آزادی ،برابری و کرامت که در این نوشتار ،بررسی شدهاند؛ بیشتر نمایان است .زیرا
اسالم ،از مفاهیم آزادی ،عقل ،کرامت و برابری ،تحلیل خاص خود را دارد و رویکرد سکوالریستی و
لیبرالیستی حقوق بشر معاصر را بهپرسش میگیرد .اما گفتمان «حقوق بشر» ،بهرغم نقایص و
نارساییهای که دارد؛ تنها گفتمان غالبِ جهان مدرن و پسامدرن است که از نیمهی دوّم قرن
بیستم تا به حال ،از اجماع و مقبولیت کمنظیر بینالمللی ،برخوردار گشته است .متد تحقیق،
تحلیلی-توصیفی است و مقاله ،به روش کتابخانهای ،گردآوری شده است.
کلیدواژهها :حقوق بشر ،حقوق طبیعی ،قرارداد اجتماعی ،لیبرالیسم ،آزادی ،کرامت ،عقل ،برابری ،اندیشة اسالمی

 -1دکتری اندیشه معاصر مسلمین جامعه المصطفی العالمیه (واحد تهران) و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
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مقدمه
یکی از چالشهای مهم جهان متجدّد و ارزشهای مبتنی بر اندیشة اسالمی ،بحث حقوق بشر است.
گفتمان حقوق بشر ،از دستاوردهای مهم جهان مدرن است که عمدتاً بر پایة فلسفه ،علم ،متدلوژی،
1

اپیستمولوژی و انتولوژی جدید ،بنا گشته و از مبانی نظریِ پارادایم مدرنیته ،اِشرابْ میکند .حقوق
بشر ،اما ریشه در نظریة قانون طبیعی/حقوق طبیعی دارد که سابقة آن به بیش از  2777سال؛
یعنی دوره باستان (سقراط ،افالطون و ارسطو) و حکمای پیش از سقراط مثل هراکلیت ،میرسد .در
دوران باستان ،رواقیون و در رأس آنها سیسرون ،مهمترین اندیشمندی است که از حقوق طبیعی،
سخن گفته است .در دوره میانه ،توماس آکوئیناس و سنت آگوستین دو چهرهای شاخص فلسفی-
کالمی مسیحی ،راجع به حقوق طبیعی ،ابراز نظر کردهاند .ویژگی حقوق طبیعی دوره کالسیک و
میانه ،جنبة متافیزیکی و ماورای ی بودن آن است .حقوق طبیعی در عصر مدرن ،مورد نقد و پرسش
قرار گرفت و جایش را به «پوزیتیویسم حقوقی» سپرد که مبنای آن ،قرارداد اجتماعی است .هابز،
الک ،روسو ،منتسکیو و گروسیوس از فیلسوفان حقوق طبیعی هستند که برای عرفی کردن حقوق
طبیعی ،تالشهای زیادی نمودند .از قرن  15تا به حال ،حقوق طبیعی بر مبنای قرارداد اجتماعی
(خواست و اراده جمعی) و با چهرهای عرفی و لیبرال ،ظاهر شده است .امروزه در باب منشأ حقوق
بشر ،دو نظریه در غرب مدرن رایج است؛ یک) نظریة حقوق طبیعی ،دو) نظریة پوزیتیویسم حقوقی.
اما نظریة حقوقی اسالم ،رویکرد کامالً عقالنی و دینی است که افزون بر مبانی و اصول بنیادین
مشترک (عقل ،کرامت ،آزادی ،برابری و برادری) ،بر مفاهیم بنیادینِ خدامحوری ،حقمحوری،
انسان شناسی دینی ،خالفتِ انسان ،بندگی (عبد) و عیال (خانواده) بودن انسان نسبت به مقام شامخ
ربوبی ،تأکید میورزد .این مقاله در سه بخش ،سامان یافته است؛ بخش اوّل ،ترمینولوژی و مباحث
مقدماتی است ،بخش دوّم ،چالشهای مبانی نظری حقوق بشر با اندیشة اسالمی را مورد مطالعه
قرار میدهد و بخش سوّم ،به ویژگیها و امتیازات حقوق بشرِ اسالمی ،پرداخته است .الزم
بهیادآوری است که منظور نگارنده از اندیشهی غربی و حقوق بشر آن در این مقاله ،به طور
مشخص ،لیبرالیسم و حقوق بشری مبتنی بر آن است.

 -1معرفت شناسی
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بخش اوّل؛ مفهومشناسی
 )5مفهومشناسی حق و حقوق
برای مفهوم حق در لغت معانی زیادی ذکر شده است .معانیِ همچون راست ،درست ،صدق ،مقابل
باطل ،ثابت ،ثابتِ که انکار آن روا نباشد؛ موجودی ثابت ،ذات خدا ،کاری که وقوع آن حتمی است،
حقیقت ،کاری که حتماً واقع شود ،سزاوار ،شایسته ،عدل ،داد ،انصاف ،بهره معین کسی و نصیب،
1

برای آن ذکر شده است .در اصطالح نیز ،چند معنا برای واژه حقوق گفته شده است که از آن جمله،
2

حقوق جمع حق ،یعنی «حقها» میباشد .اصطالح و مفهوم حقوق ،در موارد متفاوتی ،بهکار میرود:
الف :حقوق به معنای مقررات اجتماعی که مترادف با واژه «تشریع» در عربی و ( )Lawدر زبان انگلیسی
است .در این اصطالح ،منظور از «حقوق» همان قانون حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی انسان است.
ب :حقوق به معنای دستمزد و پاداش مالی؛ مترادف ( )Salaryدر زبان انگلیسی است .این استعمال
همیشه به صورت جمع است.
ج :حقوق به عنوان جمع حق؛ یعنی ( .)Rightدر بحثهای حقوق بشر ،معموالً این معنا ،موردنظر
3

است .یعنی حقهای بشری که اسناد بینالمللی از آن ،سخن گفته است .بنابراین ،ما در موضوع
پیشرو؛ یعنی «گفتمان حقوق بشر» با واژه حقوق به معنای ( = )Rightsحقها ،سروکار داریم .نه
حقوق به معنای دستمزد و همچنین نه حقوق به معنای مقررات اجتماعی.
 )2تالزم حق و تکلیف
چرا باید از حق و تکلیف ،سخن گفت و اساساً مسأله حق و تکلیف از کجا به وجود میآید .از آنجایی
که انسان ،موجود و به تعبیر ارسطو ،مخلوق سیاسی است و اقتضای طبیعتاش این است که در
4

جامعه با دیگران ،زندگی کند؛ موضوع حق و تکلیف انسان در جامعه ،به وجود میآید .حق و

 -1دهخدا1734 :1387 ،
 -2ر.ک :انوری895 :1387 ،
 -3میرموسوی و حقیقت125 :1388 ،
 -4ارسطو379 :1358 ،
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تکلیف ،دو مفهوم است که در اندیشة شرقی (اسالمی) و غربی از مفاهیم متضایف ،به شمار میروند.
حقوق و تکالیف ،در فلسفه کانت که از پیشگامان حقوق بشر معاصر است نیز دو مفهوم متضایفاند؛
به این معنا که انسانهای دیگر حقوقی بر ما دارند؛ یعنی ما در روابط اجتماعی خود با دیگران ،باید
حقوق آنها را مراعات کنیم؛ مراعات حقوق دیگران ،تکلیف ما میباشد .چنانچه ما نیز حقوقی داریم
که دیگران ،ملزم و مکلف به رعایت آنها است؛ پس حق و تکلیف دائماً در برابر هم ،تحقق می
1

یابند .در بحث تکلیف نیز ،از دو نوع تکلیف میتوان سخن گفت؛ تکالیف ما نسبت به ذات خود و
تکالیف ما در قبال دیگران .حفظ و مراقبت از سالمت جسمانیمان ،از تکالیف ما در برابر ذات
ماست؛ لذا مکلّفیم از سالمت جسمانی خودمان ،محافظت کنیم .پاسداشت حقوق دیگران و مراعات
آنها ،تکلیف دیگری است که نسبت به همنوعان خود داریم .این تکلیفِ نوع دوّم ،تکلیف در برابر
دیگران را رقم میزند .افزون بر این ،تکلیف انسان در برابر خدای آفریننده و طبیعت (محیط
زیست) ،گونهای دیگری از تکالیف را متوّجه انسان میسازد .البته در موضوع تکلیف در برابر خدا و
طبیعت ،بحث حقوق خدا و طبیعت ،مطرح است و ارتباطی به حقوق انسان حداقل بهطور مستقیم،
ندارد .بدینترتیب انسان در تفکر اسالمی در برابر خداوند( ،یا افراد دیگر) تنها صاحب حق نیست؛
بلکه مکلّف و مسؤل نیز هست .در حالیکه بسیاری از مکاتب بشریِ امروز ،مخصوصاً لیبرالیسم،
صرفاً انسان را دارای حقوق ،قلمداد کرده و از تکلیف و مسئولیّت او در برابر خداوند ،کمتر سخن
گفتهاند .به عبارت دیگر ،انسان را فوق تکلیف ،در نظر میگیرند .به نظر میرسد «فوق تکلیف
بودن» فقط وصف خداوند است و انسانها همه ،مشمول جریان دوطرفة حق و تکلیف هستند؛ یعنی
هر آنکس که حقی دارد ،تکلیفی نیز برعهده دارد یا اگر تکلیفی متوّجه اوست ،واجد حقی نیز
میباشد؛ این رابطه ،رابطة دوسویه است .امیرالمؤمنین علی (ع) در این خصوص ،میفرمایند«:حق از
اموری است که اگر به سود کسی جریان یابد؛ علیه او نیز جریان خواهد یافت .فقط مقام خداوندی
است که مشمول این جریان دوسویه نمیشود؛ خداوند بر تمام مخلوقات ،حق دارد اما این حق،
تکلیفی را بر او اثبات نمیکند».

 -1صانعیدرهبیدی176 :1384 ،
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بنابراین در اندیشة اسالمی ،عقیده به «تالزم حق و تکلیف» است و تردیدی نیست که حق و تکلیف
در مورد فرد انسانی ،تفکیک ناپذیرند؛ زیرا هر دو از یک خاستگاهاند و حتّی تصور این که یکی علت
و دیگری معلول آن باشد ،دشوار است؛ هرکدام از آن دو ،ریشه در دیگری دارد .حق بدون تکلیف و
تکلیف بدون حق ،معقول و مقبول نمیباشد و اصوالً فرد بدان جهت حق دارد که بتواند به
مسئولیّت های خود ،عمل نماید و از جهتی تکلیف دارد که از حقوقی برخوردار میباشد.

1

 )7ماهیّت و تعریف حقوق بشر
«حقوق بشر» در زبان فارسی« ،حقوق االنسان» در زبان عربی و « »Human Rightsدر زبان
انگلیسی ،عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن ،برخوردار میباشد .به
تعبیر دیگر ،آنها حقوقی هستند که هرکسی از آن حیث که انسان است ،از آنها برخوردار است؛ همه
انسانها در آن سهیماند ،صرف نظر از حقوق و تکالیفی که ی ک فرد ممکن است به عنوان شهروند،
عضو خانواده ،کارگر ،یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی داشته باشدو یا نداشته باشد .به
2

تعبیر اعالمیه  1648حقوق بشر ،حقوق مزبور ،حقوق جهانیاند .بدینترتیب ،حقوق بشر ،حقوق
فراملی ،فرامنطقهی فراقومی و فراقارهای است؛ یعنی حقوقِ یونیورسال و گلوبال است .ازینرو،
حقوق بشر ،نوعِ خاصی از حق است و این حقوق ،در اساسیترین مفهوم عبارتند از«:حقوقِ اخالقی
مهم و برجسته» .به این جهت است که حقوق بینالملل ،حقوق بشر را به رسمیت شناخته است.

3

 )9تحلیل مبانی و منابع حقوق بشر
آنچه به عنوان منابع حقوق بشر ،مورد بحث قرار میگیرد ،عبارتند از :ادیان ،مکتب حقوق
طبیعی/قانون طبیعی و مکتب پوزیتیویسم حقوقی .طرح منابع و مبانی فلسفی حقوق بشر در این
نوشتار ،بیشتر حول همین محورها دور می زند .حقوق طبیعی یا فطری چیست؟ حقوق طبیعی و
فطری عبارت است از حقوقی که به همه شهروندان بدون هیچگونه تبعیض ،تعلّق میگیرد و باید

 -1عمید زنجانی39-37 :1388 ،
 -2جک دانلی53 :1387 ،
 -3جک دانلی ،همان57 :
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آن را مستقل از حقوق موضوعه ،به شمار آورد .در واقع خاستگاه اینگونه حقوق در طبیعت (فرد)،
نهفته است .امروزه آموزه حقوق طبیعی در شعارهای حقوق بشر ،تجلّی یافته و باید آن را یکی از
1

مهمترین اصول و مبانی لیبرالیسم حقوقی ،به شمار آورد .حقوق طبیعی ،در همه تفسیرهای
گوناگونی که از آن ارائه شده است ،دارای سه مشخصه و ویژگی میباشد؛ جهانی بودن ،ضرورت و
ثبات .جهانی بودنِ این حقوق ،بدان معنی است که اصول آن در همه زمانها و مکانها ،یکسان
است و ضرورتِ آن ،از اینروست که مراعات آن ،مقتضای طبیعت عقالنی آدمیزاد است و ثبات آن،
2

نتیجة وابسته نبودن به هیچ مرجعِ بشری است .مایکل فریدن از فالسفه حقوق طبیعی ،معتقد
است برای تشریح حقوق طبیعیِ ذاتی ،معموالً سه تعبیر به کار رفته است؛ بدیهی بودن ،غیرقابل
3

4

واگذاری بودن و غیرقابل الغاء ،یا بطالن ناپذیر بودن .اثباتگرایی حقوقی در برابر نظریه حقوق
طبیعی ،قد بر افراشت .به عبارتی دیگر ،نقد و بررسی حقوق طبیعی در غرب ،منجر به پیدایش
پوزیتیویسم حقوقی شد .از این رو ،با رواج بازار پوزیتیویسم ،بحث حقوق طبیعی تقریباً در سراسر
قرن نوزدهم ،رو به زوال گرفت .پوزیتیویستها برآن بودند که حقوق طبیعی قابل اثبات نیست و
کسی نمی تواند وجود عینی آن را نشان دهد .در واقع تنها حقوقی قابل اثبات است که قابلیت
اجرایی داشته باشد .قانونی که با خیال راحت بتوان از آن ،تخلف ورزیدو قانونی که نتواند گریبان
5

متخلّف را بگیرد ،قانون نیست .بدینسان ،ادعای اصلی پوزیتیویسم حقوقی این است که منشأ
حقوق ،توافق جمعی (قرارداد اجتماعی) است .آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق میشود این است که
مردم یک جامعه ،خودشان آن را بپذیرند .در واقع ،توافق اجتماعی بر سر یک حق ،منشأ ثبوت آن
6

حق میشودو اگر توافق اجتماعی از بین رفت؛ آن حق نیز ،از بین میرود .مبنای فلسفی
اثباتگرایی حقوقی ،فلسفه اثباتی آگوستکنت میباشد.

 -1ضیمران46 :1384 ،
 -2موحد248 :1381 ،
 -3فریدن38 :1382 ،
-Legal positivism4

 -5موحد ،پیشین248 :
 -6مصباح یزدی71 ،1388 ،
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مکتب و نظریة حقوقی اسالم با نظریة حقوق طبیعی ،کمتر و با پوزیتیویسم حقوقی ،بیشتر مخالفت
کرده است .این دیدگاه که رویکرد کامالً عقالنی-دینی است ،براساس نظریة حق الهی ،استوار است
و حق خداوند را منشأ حقوق میداند .بیان امام سجاد(ع) که میفرماید«:وهو اصل الحقوق و منه
تتفرع سائر الحقوق» (مجلسی ،1474 ،ج- ،)54:17اصل و اساس همه حقوق ،حق خداست و سایر
حقوق ،متفرع براین حقاند ،-در این زمینه ،راهگشا و تعیینکننده است و فلسفه حقوق اسالمی را از
فلسفه حقوق غربی ،متمایز میکند .اکنون پرسش این است که چرا خداوند ،منشأ حقوق است؟
برای اینکه تنها او مالک اعتبار حق را -که مالکیّت و سلطه است ،-دارا میباشد؛ یعنی چون در
نظام هستی سلطه اصلی از آن خداوند است و همة قدرتها از قدرت او ،سرچشمه میگیرد؛ پس
1

حق او ،خاستگاه و منشأ همة حقوق است .بدینترتیب ،در اسالم این حق خداوند و اراده تشریعی
اوست که منشأ و خواستگاه حقوق ،به شمار میآید .پرسش مهم دیگر در این بخش ،تحلیل دو
مفهوم اساسیِ مبنا و منبع است؛ این دو مفهوم چه تفاوتی با هم دارند .توضیح آنها برای این بحث،
بسیار مهم است .مبنا که جمع آن ،مبانی میشود؛ به خاستگاه بحث ،اشاره دارد .در بحث حقوق به
طور عام و حقوق بشر به طور خاص ،نخست این مسأله باید روشن شود که آیا حق ،امری عینی
است یا امری اعتباری .ژرفنگری در ماهیّت حق ،این پرسش را در ذهن پدید میآورد که به وجود
آورنده حق کیست و چیست؟ آیا حقوق انسان ،صرفِ اعتباراتی است که براساس قرارداد (توافق و
اراده جمعی) پدید میآیند؟ (آنگونه که در غرب و لیبرالیسم ،مطرح است) ،یا حق ،منشأ و
خاستگاه عینی دارد؟ منظور از خاستگاه حق ،امری است که منشأ پدید آمدن آن است .از این بیان،
تفاوت بین منبع حق و خاستگاه حق ،معلوم میشود .مراد از منبع ،مجموعهای از گزارهها و قضایایی
است که حقوق را بیان میکنند .اما واژه خاستگاه ،بیانگر اموری است که پدید آمدن گزارهها
براساس آن ،صورت گرفته است .به سخن دیگر« ،منبع» ناظر به مقام اثبات و «خاستگاه» ناظر به
2

مقام ثبوت است .به بیان دیگر« ،مبنای» حقوق که عبارت از «خاستگاه» آن است ،همان
«سرچشمه» است؛ یعنی جایی که حقوق از آن ،نشأت میگیرد .اما «منبع» حقوق ،همان «چشمه»
است که حقوق از آن ،استخراج و استنباط می شود .پس فرق و تمایز مبنا و منبع ،مانند فرق و
 -1مصباح یزدی ،پیشین57 :
 -2میرموسوی و حقیقت ،پیشین171 :
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تمایز «سرچشمه» با «چشمه» است .این ،بهترین تمثیل از وجه تمایز منبع و مبناست .در نظریه و
نظام حقوقی اسالم ،مبنای حقوق ،خواست و ارادهی تشریعی الهی است .اما منبع حقوق ،قرآن
کریم است که ارادة تشریعیِ خداوند در آن ،تجلّی و ظهور یافته است .به تبع قرآن کریم ،سنت
پیامبر اکرم (ص) نیز به عنوان منبع حقوق اسالمی مورد پذیرش واقع شده است .چون سنت
1

پیامبر(ص) در راستای تفسیر و تشریح قرآن کریم است .بدینسان ،گزارههای قرآن و سنت بیانگر
و روایت گر حقوق اسالمی است .در گفتمان حقوق بشر معاصر مبتنی بر فرهنگ متجدّد ،مبنای
حقوق ،طبیعت و حیثیّت ذاتی انسان-که از آن به عنوان «نظریة حقوق طبیعی» یاد میشود،-
«قرارداد اجتماعی» و «اراده مردم» است و منبع آن ،دکترین حقوقی ،رویة قضایی ،اسناد بینالمللی
و قوانین اساسیِ کشورهای متبوعه میباشد.
بنابراین از آنچه گفتیم به این نتیجه میرسیم که در مورد منشأ و خاستگاه حقوق بشر ،سه رویکرد
عمده ،مطرح شده است؛ رویکرد حقوق طبیعی ،رویکرد حقوق پوزیتیویستی و رویکرد حقوق
اسالمی .بدیهی است که مبانی حقوق بشر با این تفسیرها و رهیافتهای سهگانه (طبیعی،
پوزیتیویستی و اسالمی) ،متفاوت خواهند شد .چنانچه فروعات و دادههای آن در پارهای موارد،
متفاوت خواهد شد .رهیافت حقوق بشر از دیدگاه اسالمی ،بر مبانی خدامحوری ،انسانشناسی
اسالمی و اینکه منشأ تمام حقوق ،خداوند است؛ استوار میباشد .اما رهیافت حقوق طبیعی و
پوزیتیویستی بر مبانی انسانمحورانه و سکوالریستی ،تأکید میورزند.
 )8پیشینهی حقوق بشر
«حقوق بشر» ،همان «حقوق طبیعی» است که از پیشینة طوالنی ،برخوردار است .از مطالعة آراء و
افکار سقراط ،افالطون و ارسطو ،اینطور بهدست میآید که ریشههای اوّلیهی حقوق طبیعی یا
قانون طبیعی در آثار و اندیشههای این سه فیلسوف بزرگ یونان باستان و برخی از دانشمندان
پیشاسقراطی مثل هراکلیت به چشم میخورد .اما اگر بخواهیم به شکل نظاممند بنیادگذاران حقوق
طبیعی را معرفی کنیم ،این رواقیوناند که بنیانگذاران رسمی حقوق طبیعی به شمار میروند.
حکمای رواقی به آسانی ،انسانها را اعضای جامعهگانة جهانی و همسان و برابر یکدیگر شناختند.
 -1قرآن کریم میفرماید :وماینطق عن الهوی ،ان هو اال وحی یوحی (نجم ،آیات)4-3 ،

75

نقد و بررسی چالش های نظری «گفتمان حقوق بشر معاصر» با اندیشهی اسالمی

استدالل آنها این بود که سعادت انسان در زیستن سازگار با طبیعت است،و هرچه با طبیعت سازگار
باشد ،خردمندانه نیز هست  .بر خالف افالطون و ارسطو که خرد و دانش را در انحصار برگزیدگان و
خواص (فرا دستان طبیعی) میدانستند؛ از نظر آنان ،همة آدمیزادگان ،خردمند بودند .این خصیصة
خردمندی (تعقل) انسان و تمرکز بر عقل او ،در دوره مدرن که با دکارت و جان الک ،شروع شد و
در کانت ،به اوج خودش میرسد؛ ویژگی مشترک عقلگرایی دوران کالسیک و مدرن در سنت
غربی ،محسوب می شود .رواقیون از این مبنای فکری به این نتیجه رسیدند که همه انسانها به طور
یکسان ،کمالپذیرند و میانشان هیچگونه امتیاز فطری وجود ندارد( .نفی فرادستی طبیعی) براین
پایه بود که آنها مکتب حقوق طبیعی و قانون طبیعی را بنیاد نهادند .بنابراین درست است که
رواقیان مبتکر حقوق طبیعی یا قانون طبیعی نبودهاند؛ اما تمایز مهم آنها در این است که حقوق
طبیعی را بهترتیبِ منطقی در آورده و مفهوم جامعهگانة بشری را به اروپائیان آموختند.
این آموزه ،رهنمود خوبی برای حقوق بشری معاصر ،به شمار میرود .مکتب رواقی در سال 371
ق.م ،به دست زنون 1که فنیقی و مقیم آتن بود ،تأسیس شد .از مطالعه آثار مربوط به حکمای رواقی
به دست می آید که از دید آنها حقوق طبیعی منشأ ماورائی و الهیاتی دارد .آنان معتقد بودند که
حقوق طبیعی انسان امری است پیوند خورده با مشیت الهی و «اعتبارش نه امروز و دیروز بلکه از
ابدیت ،سرزده است و هیچکس ،زادگاه آن را نمیداند .اما بهطور دقیقتر و بهویژه در دوره پس از
قرون میانه ،پیشینة حقوق بشر معاصر به متفکّران و فیلسوفان حقوق طبیعی در دو قرن 15و 18
میرسد .حقوق طبیعی در سدههای  15و  18با سیطرة فلسفه و علم مدرن ،متحول شد؛ مخصوصاً
در قرن  18با خصیصهای عرفی و لیبرال ،ظاهر شد و از جنبهای الهی و مابعدالطبیعی خود ،تُهی
گشت .حقوق طبیعی از این دوره به بعد ،جایش را به نظریة قرارداد اجتماعی داد که خود ،مبنای
حقوق بشر از دوران مدرن تا به اکنون است .بههرحال درک کامل آموزه حقوق طبیعی در دوران
کالسیک ،نیازمند درک کامل انقالب فکریی است که سقراط ،مبتکر آن بود .چنانچه درک کامل
حقوق طبیعی در دوره مدرن ،نیازمند درک کامل انقالب فلسفی ،روشی و سیاسی است که دکارت،

 Zenon -1زنون رواقی ( 347-297پیش از میالد)
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هابز ،روسو ،منتسکیو و کانت ،از بنیانگذاران آن هستند .اما بهطور مشخصتر ،این هوگو گروسیوس

1

فیلسوف و حقوقدان هلندی است که به صورت صریح و بیپرده از عرفیشدن حقوق طبیعی ،سخن
به میان آورد .گروسیوس که به پدر «حقوق بینالملل» معروف است ،از جمله افرادی شاخص است
ی 2گروسیوس از حقوق طبیعی ،پس از
که به عرفیکردن حقوق طبیعی پرداخت .قرائت عرف ِ
رنسانس و تحول فکری در اروپا و غرب است .تحولی که عصری متمایز در حیات معرفتی اروپا و
جهان ،ایجاد کرد .گروسویوس میگوید« :قانون طبیعی ،فرمان عقل سلیم است .این قانون ،به ما
نشان میدهد ،به لحاظ اخالقی ،کدامین عمل ،صحیح و کدامین عمل ،ناصحیح است .اگر کاری
مطابق طبیعت عقالنی باشد؛ آن عمل ،صحیح است وگرنه عملی نادرست میباشد .در نتیجه ،اگر
عملی صحیح باشد؛ از سوی خدا ،یعنی خالق طبیعت نیز تجویز میشود و اگر ناصحیح باشد؛ آن
3

عمل ،ممنوع میگردد» .آنچه از این متن استفاده میشود؛ استقالل عقل بشری در فهم کار خوب
و بد است .وی دخالت عقل ربّانی در مسأله قانون و حقوق طبیعی را نادیده گرفته و عقل بشر را در
درک این موضوع ،کافی میداند .گروسیوس در جای دیگر به صراحت ،میگوید« :آنچه ما (درباره
قانون طبیعی) گفتیم ،دارای درجهای از اعتبار است؛ حتّی اگر به چیزی معتقد باشیم که جز آدم
شرور به آن اعتقاد ندارد و آن این است که خدا وجود ندارد و یا اینکه خدا ،نقشی در امور انسانها
4

ندارد ».این بیان ،نشان میدهد که گروسیوس ،نقطة عطف قانون و حقوق طبیعی سکوالر در غرب
مدرن است .به همین دلیل ،از وی به عنوان کسی یاد میشود که حقوق طبیعی را از حالت سنّتی
به شکل عرفی درآورد.

1947-1783 -1م
 -3طالبی213 :1367 ،
 -4طالبی ،همان214 :

secular2-
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بخش دوّم؛ بررسی چالشهای مبانی نظریِ گفتمانِ حقوق بشر
تحلیل انتقادی مادة نخست «اعالمیه جهانی حقوق بشر»

1

اعالمیه جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و  37ماده است .مبانی ،انگیزهها ،هدفها ،مقاصد
2

و آثار حقوق جهانی بشر در مقدمه ،بیان شده است .در این بخش ،تنها به ماده اوّل اعالمیه ،اشاره
میکنم که مهمترین موضوعات حقوق بشر؛ یعنی مبانی ،اصول نظری و حقوق اساسی و بنیادین
انسان را مورد بحث و تأکید ،قرار داده است .ماده اوّل میگوید« :تمام افراد بشر ،آزاد به دنیا
میآیند و از لحاظ کرامت و حقوق ،باهم برابرند .همه دارای عقل و وجدان ،میباشند و باید
نسبت به یکدیگر با روح برادری ،رفتار کنند ».نگارنده در این نوشتار مفاهیم محوری و کلیدی
اعالمیه حقوق بشر که در ماده نخست آن ،به صورت برجسته مطرح شدهاند را مورد واکاوی قرار
3

4

5

6

7

میدهد .این مفاهیم عبارتند از« :آزادی» «کرامت» «برابری» « ،عقل» و «برادری»  .بررسی
مفاهیم و اصول بنیادین فوق ،محورهای اصلی این مقاله را تشکیل میدهند.
.5عقل بهمثابۀ مهمترین مبنای حقوق بشر
 .5-5مفهوم و چیستی عقل

ظاهراً در این باره اختالفی نیست که عقل ،فصل ممیّز انسان از سایر حیوانات است .اما تعریف
انسان به «حیوان عاقل» تعریف انسانِ «بالقوه» است ،نه تعریف انسانِ «بالفعل» .از این منظر ،انسان
به مقداری انسان است که از عقل خود استفاده نموده و از دستورات آن ،پیروی کند .بنابراین،

)Universal Declaration of Human Rights (UDHR1-

 -2ر.ک :میرموسوی و حقیقت ،پیشین53:
3- freedom
4- dignity
5- equality
6- Reason
7- brotherhood
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1

مقصود از عقل ،صرفِ وجود قوة عاقله در انسان نیست؛ فعّال بودن این قوه هم ،شرط است .بدینسان
انسان عاقل ،کسی است که از عقل خود به خوبی ،استفاده میکند و آن را چراغ راه سلوک رفتار
فردی و اجتماعیاش قرار میدهد .پس صرفِ اینکه انسان را به موجود عاقلِ بالقوه تعریف کنیم،
کفایت نمیکند؛ باید فراتر رفت و عقل بالفعل او را مورد توّجه ،قرار داد .با صرف نظر از مفاهیم و
اصطالحات گوناگون عقل ،آنچه فیلسوفانِ حقوق در مباحث حقوق بشر ،از عقل ،افاده میکنند،
عقل به معنای قوه درک کننده خوبی از بدی یا خیر از شر است؛ به عبارت دیگر ،همان قوه ممیزة
انسان از حیوان ،میباشد؛ یعنی آنچه انسان دارد و حیوان ،فاقد آن است .در مباحث حقوق بشری،
کف عقل و حداقل برخورداری از آن ،اعتبار دارد .بدینترتیب ،عقل جوهر ذاتی و فصل مقوّم انسان
است که با عدم او ،انسانیّت انسان ،مورد پرسش قرار میگیرد .براین اساس ،منظور از عقل و
«عقلگرایی» در بحث حقوق بشر معاصر ،استراتژی عقلبسندگی است .عقلبسندگی به معنایی که
نسل بعد از دکارت در فرانسه؛ یعنی نویسندگان دایره المعارف ،به کار میبردند و به اصالت عقل
ولتری ،معروف است( .عقل گرایی روشنگری) بدین مضمون که عقل به تنهایی و بدون نیاز به عامل
2

دیگری ،میتواند برای انسان ترقّی ،آزادی ،برابری ،رفاه و سعادت بیآفریند .حال انسان مورد نظر
در گفتمان حقوق بشر ،چیست؟ از نظر فیلسوفان حقوق طبیعی و تئوریپردازان حقوق بشر« ،بشر
به موجودی اطالق میشود که زیستشناسان به آن ،انسان میگویند ».انسان ،چه فصل ممیّزی
نسبت به دیگر حیوانات و بلکه سایر موجودات دارد؟ و چه امتیازی که باعث شده است از این
حقوق ،بهرهمند گردد .فیلسوفان حقوق بشری در نهایت بر «قدرت تعقّل» به عنوان فصل ممیّزی
3

که انسان را از سایر موجودات متمایز میکند ،تأکید میورزند .بدیهی است که قدرت تعقل ناشی
از بُ عد روحانی و نفسانی انسان است و بدن مادی توانایی اندیشیدن و خردورزی را ندارد .این مطلب
4

از مشترکات اندیشة اسالمی و غربی است .از منظر اندیشة اسالمی ،انسان موجودی است دارای دو
 -1فنایی33 :1384 ،
 -2ر.ک :صانعیدرهبیدی6-8 :1367 ،
 -3قاری سیدفاطمی :1367 ،دفتر یکم37-26 ،
 -4دکارت به عنوان پدر فلسفه و عصر جدید ،بر تمایز نفس از بدن و «ثنویتگرایی» تأکید دارد .او خصوصیت نفس را
تعقل و اندیشندهبودن و خصوصیت بدن را امتداد و نااندیشندهبودن میداند و جالب اینکه دیدگاههای دکارت ،الک و
کانت ،مبنای فلسفی حقوق بشر معاصر را تشکیل میدهند( .کاتینگم.)65- 68 :1367،
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ساحت مادّ ی و روحانی که هم از خرد برخوردار است و هم از احساسات و عواطف .اکثر قریب به
اتفاق مکتبهای فلسفی ،اجتماعی و روانشناختی ،انسان را ترکیبی از جسم و روان میدانند.
بنابراین ،فرض مادی بودن انسان به عنوان موجودی تکساحتّی؛ از بنیان ،باطل و نادرست است.
ازاینرو ،فقط ادیان نیست که بر دوساحتّی بودن انسان ،باور دارند؛ بلکه مکتبهای بشری نیز غالباً
فرض مادی بودنِ صرفِ انسان را ،نمیپذیرند.

1

.5-2تئوری انسان برابر و همسان

محور مباحث حقوق بشر ،نظریة انسانشناسی انسان برابر و همسان است .تمام تئوریپردازان
حقوق بشر بر این نکته ،اجماع دارند .کانت ،فیلسوف بزرگ عصر روشنگری ،انسان را ذات
خردمندی میداند که استفاده ابزاری از آن ،جایز نیست .نگاه کانت به انسان ،نگاه غایتانگارانه
است؛ نه نگاه وسیلهای و ابزارگرایانه .از دیدگاه کانت ،انسان ،وسیلهای برای مطامع قدرتمندان
جاهل و حکّام دیکتاتور نیست که از مردم به عنوان وسیله ،استفاده میکنند .ازینرو قاعده انسان،
این است که ذات انسان ،غایت و جز آن هرچه هست وسیله است .کانت در این باره میگوید:
«انسان و به طورکلی هر ذات خردمند (آفریدگان خردمند یا ذوات معقول) ،به منزلتی غایتی
(مستقل) و به خودی خود ،وجود داردو نه صرفاً به عنوان وسیلهای که این یا آن اراده ،خودسرانه به
کارش برد؛ بلکه در همه کارهایش ،چه به خودش مربوط شود و چه به ذاتهای خردمند دیگر،
2

همیشه باید در آن واحد در مقام غایت ،دانسته شود» .دکارت عقلگرا ،از عقل برابر و نظریة
3

تساوی عقول ،سخن گفته است .الک که رقیب دکارت و در سنت تجربهگرایی است نیز از نظریة
4

برابری و تساوی عقول ،دفاع کرده است .هابز به صراحت و به عنوان نهمین قانون طبیعی ،این
اصل را پیشنهاد میکند که:

 -1محمودی76 :1363،
 -2کانت53-52 :1396 ،
 -3دکارت ،182-181 :1381 ،و آربالستر163 :1355 ،
 -4الک ،433-431 :1381 ،و جونز871-877 :1383 ،
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«هرکس باید دیگری را به حکم طبیعت ،با خودش برابر بداند؛ نقض این قاعده ،نشاندهندة نخوت
1

و غرور است» .از این اصل هابزی به شکل واضح ،میتوان به گفتمان حقوق بشر ،دست یافت .هابز
2

از طریق اندیشة «برابری طبیعی»  ،به حقوق بشر مدد رسانده و به این مقوله ،نزدیک میشود .به
تعبیر دیگر ،وی با طرح اصل برابری طبیعی انسان ،گام بزرگ در جهت فلسفة سیاست مدرن
سان متفاوت ،نابرابر و
برداشت .زیرا این اصل ،مفهوم محوری فلسفه سیاسی کالسیککه به تئوری ان ِ
3

نایکسان موسوّم است و تا دوره مدرن تئوری انسانشناسی ،مسلط و رایج زمانه بود را به چالش
گرفت .بدینسان ،نظریة فلسفه سیاست مدرن هابز ،الک ،دکارت ،کانت و دیگر متفکّران لیبرال
4

دوره مدرن ،تئوری انسان برابر ،همانند و همسان است که در قرن  15ظهور کرد و در قرن  18به
اوج خودش رسید .گفتمان حقوق بشر ،دموکراسی ،خودمختاری و آزادیخواهی مدرن از دل این
تئوری ،بیرون آمد .بنابراین در نظریة انسانشناسی گفتمان حقوق بشر ،انسان برابر است که
فرادستی و برتری انسانی بر انسان دیگر را بر نمیتابد.
 .5-7انسان در اندیشۀ اسالمی

همانگونه که از محتوای این نوشتار بهدست میآید ،از نظر اسالم خداوند مقام و منزلت انسان را
ارج نهاده و انسان ها را به احترام به هم و رعایت حقوق مادی و معنوی همدیگر ،فراخوانده است.
خدای متعال انسان را سزاوار آن میداند که عدالت راستین ،درباره او رعایت شود و هیچگونه ظلم و
ستمی ،زندگی دنیوی او را تباه نسازد .اما در عین اینکه انسان ،موجودی ارجمند است به
صورتهای مختلفی ،مورد نکوهش نیز قرار گرفته و موجودی ستمگری نادان 5،ناتوان 6،بخیل،

 -1هابز158 :1384 ،

7

Natural equality2-
3- different people of theory
The4 - Uniformity of man theory

 -5احزاب.52 ،
 -6نسا.28 ،
 -7اسرا.177 ،
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طغیانگر 1،شتابگر 2،حیلهگر 3،پستتر از حیوان 4،ضعیف 5،و ...شمرده شده است .اگرچه این اوصاف،
بیانکننده ماهیّت انسان نیستند؛ ولی محرّک آدمی در رسیدن به خسران عظیم ،میباشند .بنابراین
قرآن از یک سو حقیقت آدمی را مورد تکریم قرار می دهد و از سوی دیگر او را به سبب پیروی از
هوای نفس ،مورد نکوهش دانسته و با نگاهی حد وسطی به انسان ،رویکرد افراطی اومانیستها
6

نسبت به جایگاه او را نمیپذیرد .شهید صدر ،عنوان «خالفت» را منشأ مشروعیت حکومت و
فرمانروایی انسان در زمین میداند .به عقیدة او ،انسانِ خلیفه میتواند حق حکمرانی بر دیگران را
داشته باشد .اینکه خداوند در زمین خلیفهای برگزید معنایش این نیست که اینکار صرفاً گزینش
خلیفهای بوده است و بس؛ بلکه این گزینش ،شامل اعطای تمام شئونی است که به مستخلِف
(خداوند) برمیگردد .خداوند ،پروردگارِ انسان و حیوان و هر جنبندهای است که در سراسر گستره
هستی ،پراکنده است .پس آن کسیکه خلیفة خداوند در زمین شده ،جانشین او در تمام این موارد
است .ازاینرو است که «در قرآن کریم ،خالفت ،مبنای حکومت و حکومت کردن بر مردم ،فرع
7

خلیفهشدن انسان است» .این نکتة دقیق از آیه  29سوره (ص) استفاده میشود« :یا داود انا
جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق» مفاد آیه شریفه ،این است که داوود پس از
آنکه مقام خالفت را دریافت می کند؛ حق حکمرانی را پیدا میکند به شرطی که حکمرانیاش ،به
حق باشد .به بیان دیگر ،انسانِ خلیفه که آئینهای تمامنمای خداوندی است و از شئون مختلف او،
جانشینی میکند؛ حق حکومت و آمریت بر دیگران را دارد؛ هر انسانی واجد این حق ،نمیباشد.
پس تنها آمریت و فرمان انسانِ خلیفه ،مشروعیت دارد .خالصة دیدگاه شهید صدر ،این میشود که
چون انسان بماهو انسان ،شأنیت خالفت الهی را دارد؛ پس نوع انسان ذاتاً از کرامت برخوردار است؛

 -1علق.5-9 ،
 -2اسرا.11 ،
 -3یونس.21 ،
 -4اعراف.156 ،
 -5نسا.28 ،
 - 6خسروپناه193-192 :1362 ،
 -7صدر128 :1421 ،
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ثانیاً چون همة انسانها بالفعل از مقام خالفت برخوردار نیستند ،پس همه حق سلطه و آمریت بر
دیگران را ندارند؛ تنها انسانِ خلیفه است که حق حکمرانی دارد.
.2آزادی
 .5-2تحلیل مفهوم خودمختاری و آزادی
1

اصل استقالل و خودمختاری و آزادی انسان ،فیالجمله از شاخصهای مشترک اندیشة اسالمی و
غربی (لیبرالی) است .اصل خودمختاری (اتونومی) و آزادیخواهی در اندیشة غربی و گفتمان حقوق
بشر ،ریشه در آراء و افکار فیلسوفان برجستة قرن  15و  18اروپایی نظیر دکارت ،الک ،هابز ،و در
رأس آن ها کانت دارد .شاخص مهم انسان مدرن ،در جهان امروز ،خودمختاری است .او امروزه در
صدد افزایش میزان خودمختاری در قیاس با جامعه سنةتی و حتّی دوره اوّلیة تجدد است .در اینکه
2

اصل خودمختاری ،به عنوان دال مرکزی سبک زندگیِ انسان مدرن ،ایفای نقش میکند ،تردیدی
نیست؛ آنچه مهم است ،ماهیّت خودمختاری ،خودمختاری واقعی و چگونگی بهدست آمدن آن است.
پاسخ گفتمان مدرن به این پرسش ،بر فلسفه اصالت لذّت ،مبتنی است .در چارچوب تفکّر مدرن،
خودمختاری به معنای نبود مانع در مسیر لذّتجویی انسان است .بههمین دلیل انسان مدرن،
مکانیسم تحقّق خودمختاری را در عمل مصرف که با لذّتطلبی و ارضای امیال ،پیوند دارد؛ جستجو
3

میکند .بههرحال ،آزادی در اندیشه غرب (لیبرالیسم) از اهمیّت خاص ،برخوردار است .زیرا
لیبرالیسم بهدلیل اهمیت بیش از حدّی که برای آزادی قائل میشود ،خود را از سایر آموزههای
سیاسی ،متمایز میکند .تأکید لیبرالیسم بر اصل آزادی به حدّی است که مفسّران هوادار این مکتب
به خود اجازه میدهند فقط براساس این اصل« ،تعریف محدودی» از لیبرالیسم ،ارائه دهند .به این
بیان که لیبرالیسم ،یعنی آزادیخواهی .آزادی چیست؟ آیا مفهومی است که بینیاز از تعریف است؟

- 1اصل استقالل یا خودآئینی ( ،)autonomyدر برابر دیگرآئینی یا (وابستگی اراده به غیر) = (- )Heteronomyیعنی
پیروی از قانون دیگری و انقیاد در برابر اراده و خواست اشخاص دیگر به کار میرود .پس اتونومی ،یعنی پیروی از اراده،
قانون و خواست خود.
2-lifestyle

 - 3جمعی از نویسندگان ،همان237 :
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خیر ،آزادی مفهومی بینیاز از توصیف نیست .هنگامی که از آزادی صحبت میکینم ،بالفاصله
دستکم با سه پرسش مواجه میشویم؛ آزادی از چه؟ آزادی برای چه؟ و آزادی برای که؟ در
لیبرالیسم این واژه معموالً به صورت «آزادی از» 1چیزی ،تعریف میشود و نه «آزادی برای»

2

منظور و چیزی .بدینسان ،لیبرالیسم غالباً آزادی را به گونهای منفی و به مثابه شرایطی که در آن
شخص مجبور نیست ،مقید نیست ،در امورش مداخله نمیشود و تحت فشار قرار نمیگیرد ،تعریف
میکند .هابز تعریفی از این نوع عرضه کرده است:آزادی در مفهوم درست کلمه به معنای فقدان
موانع خارجی است .آن موانعی که اغلب ممکن است بخشی از قدرت انسان در انجام آنچه
3

میخواهد را سلب کند .پس لیبرالیسم از «آزادی برای» چه؟ یا «آزادی در»چه؟ یعنی آزادی
مثبت ،سخن نمیگوید .در حالیکه بخش مهمی از آزادی ،آزادی مثبت است؛ یعنی بشر در انجام
چه چیزهای آزاد است و باید آزاد باشد .اما این پرسش که آزادی برای چه کسی؟ پاسخ لیبرالها
این است که آزادی برای فرد است .آزادی فردی؛ یعنی آزادی شخصی .به این بیان که «شخص انسان
واحد» ،آزاد است و حق دارد اعتقادات خود را برگزیند و در ابراز عقاید خود برای عموم ،آزاد است.
بنابراین آزادی ،محدود به «آزادی از» نیست و «آزادی در»؛ یعنی آزادی برای چه؟ و آزادی برای که؟ را
نیز باید مورد توّجه ،قرار داد .اندیشة اسالمی بر این دو نوع اخیرِ آزادی ،بیشتر تأکید دارد.
بدینسان هرچند تفسیر غالب از آزادی و خودمختاری انسان ،آزادی منفی (آزادی از) است که با
هرنوع تقیّد انسان ،ناسازگار است؛ اما حتّی در غرب نیز ،تفسیرهای معقول و معتدلی از آن ،وجود
دارد .منتسکیو از فیلسوفان معروف روشنگری فرانسه در روحالقوانین ،آورده است«:انسان چون
موجود حساسی است ،دچار هزار هوس میگردد و چنین مخلوقی که گرفتار هوس خود میباشد هر
لحظه ممکن است خالق خود را فراموش کند .آری! چنین مخلوقی هر لحظه ،خودش را هم
فراموش میکند و هر آن ،ممکن است دیگران را هم فراموش کند؛ به همین جهت است که خداوند
عالم به وسیله قوانین مذهبی ،او را به طرف خود میخواند تا از یاد خدا و خالق خود ،غافل نگردد.
فیلسوفان و معلمین اخالق او را به وسیله قوانین اخالقی نسبت به خودش ،متوّجه میکنند تا خود

-Freedom from1
-Freedom for2

 -3آربالستر83-82 :1355 ،
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را فراموش نکند و از خطاها مصون بماند .قانونگذاران نیز بشر را به وسیله قوانین سیاسی و مدنی
به وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا میسازند؛ زیرا انسان برای زندگی در جامعه ،خلق شده
1

است و به تنهایی ،ادامه حیات برای او ،امکانپذیر نمیباشد ».ژان ژاک روسو نیز مانند منتسکیو،
آزادی اخالقی را مورد توّجه قرار داده و گفته است :یکی از امتیازات وضع مدنی ،آزادی اخالقی
است که به گفتة وی ،تنها (چیزی است) که میتواند انسان را برخود مسلط سازد؛ زیرا پیروی از
هوی و هوس ،خود نوعی بردگی است و اطاعت از قانونی که انسان برای خودش وضع کرده ،آزادی
2

محسوب میشود .در هرصورت ،آزادیخواهی و برابری ،امروزه از جمله مهمترین مبانی حقوق بشر،
محسوب میشود با این تفاوت که تفسیر آنها در اندیشة اسالمی و غربی ،فرق دارند.
جابری-فیلسوف و روشنفکر نئواعتزال عرب -معتقد است فالسفه اروپا در قرن « 18حقوق انسان»
را بر دو حق اساسی آزادی و برابری(-حق الحرّیه و حق المساواه)-بنا کردند که تمام حقوق دیگر،
برگرفتة از آنها و از متفرعات این دو حق هستند .اما پرسش جابری ،مرجعیّت و منبعیّت این دو
حق است که فیلسوفان اروپایی به فرهنگ حاکم بر اروپا ،ارجاع میدهند .نقد جابری بر آنها این
است که اگر این حقوق به قول آنها جهانی هستندو نباید مرجعیّتشان برخاسته از فرهنگ حاکم
بر اروپا باشد؛ بلکه فراتاریخی و متعالی باشد و زمان و مکان را در نوردد.

3

 .2-2لیبرالیسم بهمثابۀ پارادایم و سنت فکریِ حاکم بر حقوق بشر معاصر

امروزه لیبرالیسم ،ایدئولوژی مسلط غرب است و براین حوزه فرهنگی ،تسلّطی عام و فراگیر دارد .در
4

عین حال به تعبیر اندرو وینسنت« ،پیچیدهترین و ظریفترین ایدئولوژیهاست» .آنتونی آربالستر
معتقد است امروزه شایعترین فصل مشترک جهانبینی مردم در غرب ،بیش از آن که محافظهکاری
5

یا سوسیالیسم انقالبی باشد ،لیبرالیسم است .جان الک که پدر معنوی لیبرالیسم کالسیک،
بهشمار میآید؛ از لزوم تمایز نهاد دین-کلیسا -از دولت ،سخن گفته است .او میگوید« :به نظر من
 -1منتسکیو85 :1392 ،
 -2روسو ،قرارداد اجتماعی27 :
 -3جابری ،پیشین149-147 :
 -4وینسنت41 :1389 ،
 -5آربالستر9 :1355 ،
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بیش از هر چیز ،ضروری است که امور مربوط به جامعه مدنی و امور مربوط به دین از یکدیگر
1

تفکیک شود و قلمرو فعالیت هریک ،دقیقاً معین و مشخص گردد ».بدینترتیب ،عدم دخالت دین
در سیاست و سیاست در ساحة دین ،از اموری است که الک لیبرال بر آن تأکید ورزیده است .افزون
براین ،اساس کل دیدگاه فلسفیِ الک ،این نظر است که انسان موجودی عقالنی و خودمختار است و
2

میتواند از روی مسئولیّت ،دست به انتخاب و عمل بزند .وینسنت نوشته است به نظر الک،
3

انسانهای قدیم نه انسانهای خردمند؛ بلکه موجوداتی ابتدایی و ساده بودند .ازاینرو ،عقالنیّت و
خردورزی ،از ویژگیهای عصر مدرن و انسان متجدّد است نه انسان سنّتی و ماقبل مدرن .نکتة
جالب توّجه در اندیشة الک ،این است که وی ،همانگونه که دخالت دین در حکومت و سیاست را
نمیپسندد؛ دخالت قدرت سیاسی و دولت را در امور دینی و روحانی نیز نمیپذیرد .از نظر او،
4

قدرت سیاسی و دولت ،صالحیّت مداخله در امور دینی را ندارد .الک با تئوری تفکیک نهاد دین از
نهاد سیاست و قدرت ،در عرفی کردن ارزشهای اخالقی و حقوق بشری ،سهمی بزرگ دارد.
 .7مفهوم برابری و برادری
 .5-7برابری و برادری در بحث حقوق بشر

یکی از موضوعاتی که در بحث حقوق بشر ،قابل طرح است؛ موضوع برابری و برادری میباشد .مسأله
برابری و برادری انسانها ،از این جهت است که همة انسانها از یک پدر و مادر به وجود آمدهاند و طبعاً
برابر و برادر و خواهر یکدیگر خواهند بود .قرآن کریم به عنوان بزرگترین کتاب الهی ،میفرماید:
«ای مردم بترسید از پروردگارتان ،آن خداییکه شما را از یک تن ،آفریدو هم از آن ،جفت او را
5

خلق کرد و مردان و زنان فراوان را از آن دو ،پدید آورد و بر روی زمین ،پراکنده نمود ».از این
کریمه قرآنی ،اینطور به دست میآید که افراد انسانی همه ازحیث حقیقت ،یکی هستند و ریشة

 -1باربیه211 :1384 ،
 -2وینسنت156 :1383 ،
 -3همان
 -4باربیه ،پیشین212 :
 -5نساء1 :
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نهایی آنها ،یکی است .برابری انسانها در خلقت و هویّت انسانی ،در بیان آیه دیگری از قرآن کریم،
تجلّی و ظهوری بیشتری یافته است .این زبانِ رسایی قرآن کریم است که با زیبایی تمام،
میفرماید «:ای مردم! ما شمارا از یک مرد و زن آفریدیم ،و شما را تیرهها و قبیلهها قرار دادیم تا
یکدیگر را بشناسید (و اینها مالک امتیاز نیست) ،قطعاً ارجمندترین شما نزد خدا ،پرهیزگارترین
1

شماست .بی تردید خداوند ،دانای آگاه است .براین پایه ،ایدئولوژی اسالمی با توّجه به منبع اصلی
آن؛ یعنی قرآن کریم ،با صراحت ،همه انسانها را برادر میخواند .به سخن دیگر ،دیدگاه قرآن این
است که انسانها باهم برادرند و باید بایکدیگر با روح اخوّت ،زندگی کنند .اقتضاء زندگی برادرانه،
رعایت حقوق است و رعایت حقوق افراد ،مبتنی بر این است که زندگی افراد بر صلح ،مدارا و اخوّت
باشد .از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که«:الخلق کلّهم عیال اهلل و احبُّهُم الیه انفعُهم لهم»

2

مردم ،همگی مانند خانواده خداوند هستند و محبوبترین آنان نزد خداوند ،سودمندترین آنها به
عیال (خانواده) خداوندی است .این روایت در اصول کافی نیز با اندک تغییر ،اینگونه آمده
3

است«:الخلق عیال اهلل فأحب الخلق إلی اهلل من نفع عیال اهلل و أدخل علی أهلبیت سروراً» .پیامبر
اسالم (ص) فرمود :مخلوق ،خانواده خداوند هستند و محبوبترین آنها نزد خدا کسی است که به
عیال خدا سود دهد و به خانوادهای ،شادی رساند .اگر مردم خانواده خدا هستند؛ پس همهی
انسانها باهم ،نسبت برادری و خواهری دارند .همة انسانها برادران و خواهران هم هستند .اقتضای
برادری ،محبت و احترام برادری را ایجاب میکند .یا در روایتی دیگری از پیامبر(ص) سؤال شد
4

که«:من أحبّ النّاس إلی اهلل؟ قال :أنفع النّاس للنّاس ».از رسول خدا(ص) سؤال شد محبوبترین
مردم نزد خدا کیست؟ فرمود :کسیکه سودش به مردم بیشتر باشد .روایتی دیگری که به زیبای به
حسن گفتار با انسانها سفارش میکند ،روایتی است که امام باقر(ع) در ذیل سخن خدای سبحان
که فرموده است«:وقولوا للناس حسناً» میفرماید«:قولوا للنّاس أحسن ما تحبّون أن یقال فیکم».

 -1حجرات13 :
-2حرعاملی ،وسایل الشیعه :ج717 ،9
-3کلینی ،بیتا :ج236 ،4-3
-4کلینی ،همان236 :
-5همان247 :
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«و با مردم سخن نیکو گویید» فرمود« :بهترین سخنیکه دوست دارید مردم دربارة شما گویند،
درباره مردم بگویید».
بدینترتیب ،از منظر دین اسالم ،همه انسانها عالوه بر برابر و برادر بودن در برابر قانون ،مخلوق و
بندة خداوند هستند و محبوبترینِ انسانها نزد خداوند ،کسانی هستند که سودرسانیاشان به
خانوادة خداوندی ،بیشتر است .این توصیه به گفتار نیک و حسن معاشرت ،حاکی از این است که
امور فوق ،از جملة اخالق انسانی است .بدیهی است که نفعرسانی به انسانها که در منطق اسالم،
«خانواده خداوندی» خوانده شدهاند ،مقدّ م بر رعایت حقوق افراد و مصداق بارز مراعات حقوق بشر
است .از اینرو اصل برابری انسانها در اندیشة اسالمی ،از مکانت باالیی برخوردار است .تعالیم و
آموزههای دینی اسالم ،آشکارا اختالفات رنگ ،نژاد ،قوم ،قبیله ،زبان و امثال اینها را رد نموده ،همة
انسانها را با همه اختالفات ظاهری ،برابر و یکسان ،تلقی نموده است .به تعبیر دیگر ،هیچ یک از
اختالفات یادشده ،منشأ امتیاز فرد یا گروهی ،بر فرد یا گروهی دیگر نیست و همهی افراد بشر از
حقوق انسانی یکسان ،بهرمند هستند.
 .2-7برابری مرد و زن در شأن و کرامت انسانی

قرآن کریم در بسیاری از آیات ش ،مردان و زنان را در کنار هم و باهم مورد خطاب قرار داده است.

1

در موارد زیادی از جمله ،تصرّف در اموال و حق مالکیّت ،حق زنان با مردان ،مساوی ذکر شده است:
برای مردان ،بهرهی است از آنچه بهدست میآورندو همچنین برای زنان ،بهرهی است از آنچه کسب
2

کردهاند .همانگونه که مالحظه میشود ،در امور مالی و اقتصادی ،تعلیم و کسب کماالت و
ارزشهای معنوی ،زنان با مردان ،حقوق برابر دارند .از منظر مبانیِ فلسفی اسالم ،آنچه در انسان،
اصالت دارد؛ جان و روان اوست .از اینرو ،مایة سنجش میان دو انسان ،امکان رشد روحی است .این
روح و کماالت معنوی انسان است که او را از دیگران ،ممتاز میسازد .طبیعی است روح مجرّد
انسانی ،مرد و زن ندارد .پس اینگونه نیست که ،جنس مرد نسبت به جنس زن ،برتری داشته باشد.

 -1یک مورد مهم و اساسی ،آیات 37و  39سوره احزاب است .در این آیات ،خداوند در ده مورد مختلف ،زن را در کنار
مرد قرار داده و هردو را باهم و در کنار هم ،مورد خطاب قرار داده است.
 -2نساء32 :
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اگر دیده میشود که در مسائل چون «دیه» و «قصاص» ،زن ،بهرة کمتر دارد؛ دلیلش این است که
این گونه امور ،در حیطه جسم و پیکر انسان و نه روح و جان او هستند .در ارزشگذاری ،باید
بهرههای روح را در نظر گرفت .پس در فرهنگ اسالمی ،اینگونه تفاوتها که به جسم مربوط
هستند ،هرگز سبب برتری یا فروتری انسان ،به شمار نمیآیند .لذا «دیه» مرد با تقوی و بیتقوی
1

یکسان است؛ در حالی که قرآن صریحاً مرد با تقوی را ،گرامی داشته است .بدینترتیب ،در بینش
اسالمی ،مرد و زن از نظر تکوین و تشریع ،اشتراکهای دارند که در ذیل ،اشاره میشود.
 .1اشتراک در ماهیّت انسانی
 .2تساوی در تکامل
 .3تساوی در ایمان و کفر
 .4اشتراک در تکالیف
 .7حق مشارکت سیاسی
 .9حق مالکیّت
 .5حقوق خانوادگی پدر و مادر.

2

البته باید توّجه داشت که برابری زن و مرد در بهرهمندی از حقوق بشر ،هرگز به معنای برابری و
تشابه آن ها در همه حقوق و تکالیف اجتماعی نیست .در حقیقت زنان به دلیل ماهیّت ویژة
بیولوژیکشان که وضعیتهایی همچون بارداری را بدنبال دارند ،باید مشمول امتیازات ویژة
اجتماعی نیز باشند .حتّی اعطای چنین امتیازاتی به زنان ،به معنای تبعیض ناموّجه بر ضد مردان،
نخواهد بود .حتّی حقوق بشرِ معاصر نیز به هیچ وجه مدافع برابری و تشابه کامل زن و مرد در همه
قوانین و مقررات نیست که چنین برابری و تشابهی در نهایت ،خود ستم مضاعفی در حق زنان،
خواهد بود .حقوق بشر معاصر ،مدافع برابری زن و مرد در بهرهمندی از حقوق و آزادیهایی است
که در پیوند با انسانیّت انسان میباشدو نادیده گرفتن آنها ،به مثابه نقض کرامت انسانی است.

 -1جوادی آملی239 :1389 ،
 -2مصباح یزدی ،پیشین185-181 :
 -3قاری سیدفاطمی ،پیشین ،دفتر دوّم333 :
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.9مفهوم کرامت
 .5-9بررسی کرامت ذاتی :کرامت اعطایی/تکوینی
1

اعتراف به بنیادی بودن حیثیّت و کرامت انسانی سابقهای طوالنی دارد و ادیان و مذاهب گوناگون از
آن ،سخن گفتهاند .هرچند که تاریخ بشریّت ،حکایت از ناهنجاریهای حرمتشکن انسانی همچون
کشتارجمعی ،تخریب ،جنگ ،استثمار ،اشرافیت ،بردگی و ظلم و تجاوز ،دارد و در این روند است که
حیثیّت و منزلت انسانی ،همواره مخدوش و پایمال شده است؛ با وجود این خاطره مصیبتبار
بزرگ ،توسعة تدریجیِ افکار بشری ،مبارزات و انقالبات انساندوستانه ،از یک سو و نفرت عمومی
انسان از جنگهای خانمان برانداز از سوی دیگر ،اصل حمایت از کرامت انسانی و ضرورت احترام به
2

آن ،در اسناد بینالمللی و قوانین اساسی کشورها ،مورد تأکید قرار گرفته است .کرامت انسانی
چیست؟ کرامت یا حیثیّت انسانی ،آن شأن و منزلتی است که انسان فراتر از غرایز و به صفت
3

انسانیّت در خود ،شهود و احساس مینماید .لذا کرامت انسانی انسان ،فراتر از بُعد صرفاً فیزیکی و
قوای مربوط به آن است .به تعبیر دیگر ،کرامت و حیثیّت انسانی انسان ،به آن حقیقت روحی روانی
مجرّد که هر انسانی از او به «من» تعبیر میکند ،اشاره دارد .آن حقیقت مجرّدی که هویّت و
شخصیّت واقعی انسان را تشکیل میدهد .در اینکه کرامت انسان در اسالم مورد توّجه اکید قرار
گرفته است ،جای تردید نیست .قرآن مجید به صراحت بیان فرموده است« :ولقد کرّمنا بنیآدم...و
بهراستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سیر دادیم و از نعمتهای
4

پاکیزه روزی بخشیدیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود ،برتری دادیم؛ برتری کامل ».در این
آیة شریفه ،خداوند از تکریم و احترام «بنیآدم» یعنی نوع بشر ،سخن گفته است( .ولقد کرّمنا
بنی آدم گفته ،ولقد کرمنا مسلمین ،یا مؤمنین ،یا اعراب نگفته ،از تکریم فرزندان آدم ،سخن گفته
که شامل تمام فرزندان آدم میشود ).تکریم به معنای بزرگداشت است و کرامت به معنای عزت و

-Human Dignity 1

 -2هاشمی273 :1384 ،
 -3هکّی49 :1386 ،
 -4سوره اسراء57 :
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1

شرف ،معادل همان واژه است که در موارد متعدّد از متون انگلیسیِ منشور ملل متحد و اعالمیه
جهانی حقوق بشر ،آمده است.

2
3

بدینترتیب ،از مفاد آیه کریمه« ،کرامت ذاتی» انسان ،استفاده میشود .عالوه براین ،خداوند در
این کریمه قرآنی ،از برتری انسانها بر دیگر مخلوقاتاش نیز سخن به میان آورده است که این،
قرینة دیگر بر کرامت و حیثیّت انسان نسبت به بسیاری از موجودات دیگر است .بدیهی است
کرامتی که خداوند به نوع بنیآدم داده است؛ مستلزم یک سری حقوقی اساسی و اوّلیّه است که
مشترک بین بنیآدم میباشد .از منظر اندیشة اسالمی ،بخش عمدهای از حقوق بشر و انسان ،ریشه
در همین آیه و نگرش دینی دارد .زیرا در این نگرش ،سخن از «کرّمنا» یعنی گرامی داشتن ،و
«فضّلنا» یعنی برتری دادن است .بنابراین ،از منظر انسان شناسی اسالمی ،انسان از جایگاه واال و
ممتازی برخوردار است و طبعاً این تلقی از انسان ،از حقوقی اساسی و بنیادین 4وی ،حکایت دارد.
لذا کرامت ذاتی ،حقوق ذاتی و اصیل را بدنبال دارد که این حقوق غیرقابل سلب و ناستاندنی است؛
زیرا زوال آنها به زوال شخصیّت و حیثیّت انسانی انسان میانجامد؛ یعنی در واقع ،سلب این نوع
حقوق ،باعث سلب انسانیّت انسان میشود .نکتة مهمتر اینکه از منظر اسالم ،کرامت ذاتی و اعطایی
انسان ،استناد به خدا دارد نه خود انسان .این مهمترین تفاوت اندیشة اسالمی و حقوق بشر
برخاسته از آن ،با اندیشة غربی و حقوق بشر مبتنی بر آن است .در حقوق بشر معاصر ،کرامت ذاتی
انسان ،ناشی از طبیعت و عقل خودبنیاد او میباشد؛ یعنی طبیعت و عقل انسان ،بهطور مستقل
منبای حقوق بشر در نظر گرفته شده است که نتیجهاش ،اومانیزم و کرامت مبتنی بر آن است .در
حالیکه در اندیشة اسالمی« ،کرامت ذاتی» انسان ،منسوب به یک موجودی متعالی و قدسی (خدا)
است .قرآن کریم میفرماید«:ولقد کرمنا» یعنی خدای هستیبخش و خالق ،به انسان کرامت
بخشیده و او را گرامی داشته است؛ لذا کرامت انسان ،اعطای پروردگار متعال است .انسان اگر خود

dignity1-

 -2ر.ک :موحد ،پیشین423 :
 - Inherent dignity -3از کرامت ذاتی به کرامت تکوینی و اعطائی هم تعبیر شده است.
Basic rights -4یا= fundament Rightsحقوق بنیادین.
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مستقالً و بدون اتصال به عالم الوهیّت ،مدعی کرامت شود؛ یقیناً او را دچار خودشیفتگی و
خودمحوری (اگوئیزم) میکند .این کرامت اما اگر از سوی پروردگارش باشد که آفرینندة اوست،
عالوه بر اینکه از فضیلت و شرافتِ مقام و جایگاه او ،پرده بر میدارد؛ مشکل خودمحوری انسان را
نیز بههمراه ندارد .زیرا این خدای هستیبخش که عالم به ماهیّت انسان است ،او را به کرامت و
فضیلت ،می ستاید و از برتری او بر بسیاری از مخلوقات دیگرش ،سخن میگوید .برپایة آنچه گفته
شد ،به این نتیجه میرسیم که اصل کرامت ذاتی انسان ،یک مبنا و بنیاد عام (جهانشمول) برای
حقوق بشر است که در ادیان و مکاتب مختلف ،مورد توّجه قرار گرفته است .ازینرو ،طرح بحث
کرامت انسان هم در رویکرد دینی و هم در رویکرد عرفی ،مهم و اساسی است .اما تفاوت دو رویکرد
دینی و سکوالر در استقالل و عدم استقالل «کرامت» است .رهیافت دینی بر عدم استقالل ،و
رهیافت سکوالر بر استقالل آن ،تأکید دارد .در نگرش حقوق بشر معاصر که کرامت ذاتی انسان را
مستقل و بر پایة عقل خودبنیاد ،تفسیر میکند؛ کرامت ذاتی ،یکی از مبانی حقوق بشر بهشمار
میرود .در این نگرش ،چرا حقوق بشر جهانی و فراگیر است؟ چون حقوق ذاتی و طبیعی است و
حقوق طبیعی ،از طبیعت انسان ،برمیخیزد؛ طبیعت مستقل انسان که جوهرش ،عقل خودبنیاد
است .این ،مهمترین تفاوتی است که حقوق بشر معاصر با اندیشة اسالمی و حقوق بشر ناشی از آن،
دارد .نکتة دیگر اینکه ،از منظر اندیشة اسالمی ،مهمترین مبنای دینشناختیِ حقوق بشر ،اصل و
قاعده «کرامت» انسانی است که از آن به کرامت ذاتی و اعطایی ،تعبیر میشود .قرآن کریم به عنوان
بزرگترین و محکمترین سند و کتاب آسمانی که مصون از تحریف و دستبرد بشر است؛ بیش از هر
کتب آسمانی دیگر و به صراحت تمام ،کرامت ذاتی (تکوینی) بشر را مورد بحث قرار داده است.
«قاعده کرامت» که از آیه شریفه «ولقد کرمّنا بنی آدم  »...استفاده میشود؛ قاعده کلی را پایهریزی
نموده که تخصیص بردار نیست .به بیان دیگر ،قاعدة کرامت انسان« ،آبیٌّ عن التخصیص» است.
 .2-9بررسی کرامت اکتسابی (ایمانی)

در بحث کرامت اکتسابیِ انسان ،از ارزشهای اکتسابی و غیرذاتی او ،بحث میشود .ارزشهای
اخالقی چون عدالت ،انساندوستی ،تقوی ،علم و دانش و ،...که عامل برتری و امتیاز یک فرد بر فرد
دیگر میشود و از نوع کرامت اکتسابیِ انسان ،به شمار میرود .در متون دینی ،بر ارزشهای انسانی
و اخالقی انسان ،سفارشات زیادی شده است .به عنوان مثال ،علم و دانش برای یک انسان ،ارزش و
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امتیاز است و انسان عالم با انسان جاهل ،برابر نیست .قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین
1

الیعلمون .بگو آیا کسانی که دانایند با کسانی که نادانند ،مساویاند! آیا انسان عالمِ به ارزشهای
انسانی ،با انسان جاهل که قدر و منزلت خود و انسانهای دیگر را نمیداند ،یکی است؟ طبعاً یکی
نیست .آیه شریفه ،انسانها را به عقولشان ،ارجاع میدهد .میفرماید :خردتان را داور قرار دهیدو
ببینید آیا انسان دانا با انسان نادان ،برابر است؟ آیا انسان اندیشمند ،با انسان غیراندیشمند ،از یک
منزلت برخوردار هستند؟ و به تعبیر دقیقتر ،آیا انسان عاقل با انسان جاهل ،برابر است؟ در تفکر
اسالمی ،جهالت نسبت به موضع و جایگاه اصیل انسان و ارزشهای واالی او ،مایة اصلی همه
بیعدالتیها و ستمها در جامعه انسانی است .از اینرو ،بسیاری از ظلمها و تعدّیهای صورت گرفته
به حقوق انسانها ،ریشه در عدم شناخت صحیح انسان از خویشتن خویش و دیگران دارد .تا انسان
به شناخت صحیح از شخصیّت خود و دیگران نرسد ،نسبت به مسئولیّتهایش ،جاهل خواهد بود؛
اینرا میتوان از بیان حکیمانه امیرمؤمنین امام علی (ع) دریافت کرد« :کفی بالمرء جهالً أن ال
2

یعرف قدره» .در جهالت یک فرد ،همین بس که قدر و منزلت خودش را نشناسد .از منظر اندیشه
دینی ،انسان جاهل ،نه ارزش و منزلت خود را می داند نه قدر و ارزش دیگران را .بدیهی است انسان
که نسبت به قدر و ارزش خود ،جاهل است؛ در شناخت و عمل به مباحث حقوق انسان نیز ،جاهل
خواهد بود .توقع رعایت حقوق بشر ،از فرد و جامعهای که افرادی این چنین در آن ،زندگی
میکنند؛ بیجاست .از اینرو ،برای بهبودی و بهترشدن موضوعِ حقوق بشر در جهان ،باید نظریه
انسانشناسی و خودشناسی را ترویج و آموزش داد .به زعم ما ،این مسأله ،از اصول مفروضة حقوق
بشر است.
کوتاه سخن این که ،در گفتمان حقوق بشری اسالمی ،هر دو نوع کرامت انسان (ذاتی و اکتسابی)،
مورد توّجه و قابل بحث می باشد .هم کرامت ذاتی ،یعنی کرامتِ طبیعیِ انسانی که از این نوع
کرامت ،تمام انسان ها بدون استثناء برخوردارند؛ هم کرامت اکتسابی ،یعنی کرامت انسانی-الهی که
در اینگونه کرامت ،انسانها در یک سطح نیستند و این ،نوع دوّم از کرامت است که با اختیار
آزادانة انسان ،بهدست میآید .به سخن دیگر ،تحصیل ارزشها و کسب کماالت عالیة انسانی که از
 -1زمر ،آیه 6
 -2نهجالبالغه :خطبه 19
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نگاه قرآن ،کرامتِ عظمی ،نامیده شده و در آیه  13سوره مبارکه حجرات ،به وضوح ،بیان شده
1

است ؛ به همین کرامتِ اکتسابی ،اشاره دارد .در اندیشة اسالمی ،این نوع کرامت است که ارزش
واقعی دارد و نظام حقوق بشرِ اسالمی را از نظام حقوق بشرِ معاصر که معموالً بر بستر لیبرالیسم ،بنا
گشته است؛ متمایز میسازد .زیرا در حقوق بشر مبتنی بر لیبرالیسم ،کمتر ،سخنی از این نوع
کرامت ،به میان آمده است .البته ادّعا نمیکنیم که در حقوق بشر غربی ،اصالً کرامت اکتسابی،
وجود ندارد؛ سخن نگارنده ،این است که اوّالً در حقوق بشر معاصر ،به کرامت ذاتی ،بسنده شده
است؛ ثانیاً اگر کرامت اکتسابی مورد پذیرش باشد ،معطوف به ارزشهای مورد نظر عقل عرفی و
سکوالر است؛ نه ارزشهای مورد نظر ادیان ابراهیمی .ارزشهای اخالق عرفی ،مبتنی بر عقل
خودبنیاد و اوّل ویت عقل بر نقل است که در تعابیر برخی از متفکّران نواندیش جهان اسالم از جمله
عادل ضاهر ،آمده است.

2

بخش سوّم؛ ویژگیها و امتیازات حقوق بشر در اندیشۀ اسالمی
.5تأکید اندیشۀ اسالمی بر اصل خدامحوری و توحیدباوری
اساسیترین مفهوم در جهانبینی اسالمی که زیربنای تمام اصول و فروع آن است؛ اصل خدامحوری
و توحیدباوری است .برپایة این اندیشه ،خدای متعال ،هستیِ محض است که تمام موجودات ،هستی
خود را از او گرفته و او ،یگانه موجودی است که در تمام کماالت ،شریک و همتایی ندارد.
جهانبینی توحیدی در بخش فلسفه حقوق ،دارای نظام خاصی است .برپایة این نظام فکری ،همه
3

دیدگاهها ،شناختها و قانونگذاریها باید بر پایة اصل توحید ،استوار باشد .بدینسان ،از جمله
مبانی هستی شناختیِ حقوق بشر که در فلسفه حقوق بشر اسالمی ،نقش اساسی دارد؛ اصل
خدامحوری است .بررسی دو اصل خدامحوری و انسانمحوری (اومانیسم) در فلسفه حقوق بشرِ
اسالمی و غربی و در تبیین بسیاری از شاخصهها و مسائل حقوق بشر ،نقشی مهم ،ایفا میکند.

 -1جعفری ،پیشین233 :
 -2برای نمونه ،ر.ک :ضاهر163-162 :1667،
 -3جوادی آملی111-117 :1389 ،
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محوربودن خدا یا انسان در تحلیل مسائل حقوقی و سیاسی ،یکی از تمایزات اساسی ایدئولوژی
اسالمی و غربی و اصوالً از تفاوتهای اصلی ادیان آسمانی و مکاتب بشریِ امروزی است .ادیان،
به ویژه اسالم ،بر اصل خدامحوری در تمام شئون زندگی انسان ،از جمله مسائل حقوق بشر ،پای
میفشارد .از منظر قرآن کریم ،نه تنها حق ،از خداوند سرچشمه میگیرد؛ بلکه منبع و مصدر حق
1

نیز فقط خداوند ،دانسته شده است« .الحق من ربک فال تکونن من الممترین» حق ،همان است که
از طرف خدا بهسوی تو آمد؛ هیچ شبههای بهدل ،راه مده! بدینترتیب ،در اندیشه اسالمی ،تمام
حقوق ازجمله حقوق بشر ،در مقدّسترین موجود عالم هستی؛ یعنی خداوند که آفریدگار انسان و
جهان است ،ریشه دارد .با این نگاه ،معقولترین تحلیل در موضوعات حقوق بشری ،در نظر داشتن
این واقعیت است که حق ،از آن خداوند است و خداوند ،منشأ و مبنایِ حقوق بشر است؛ نه انسانِ
مخلوق و آفریدهشده .در رسالة امام سجاد علیه السالم نیز به صراحت سرآغاز و منشأ و مبنای
حقوق و به تعبیر دقیقتر حق ،خداوند دانسته شده است« :هو اصل الحقوق و منه تتفرع
2

سائرالحقوق» در این نگرش ،این خداوند است که اصل و اساس تمام حقوق ،دانسته شده است ،نه
طبیعت بشر؛ اما در نگاه اومانیزم که بر محوریت انسان تأکید میدارد ،حق ناشی از طبیعت انسان
است و منبع و منشأ حق ،انسان تلقی میشود .دلیل رویکرد اومانیستی انسان ،چیست؟ چرا انسان
مدرن ،نگرش اومانیستی ،پیدا کرده است .اومانیزم ،معلول صریح عقلبسندگیِ ناشی از عقالنیّت
مدرن است؛ یعنی اومانیزم ،محصول طبیعیِ عقلبسندگی است .البته معنای اومانیزمِ قرن بیستمی،
متفاوت از معنای اومانیزمِ دورة رنسانس است .امروزه هنگامی که نویسندهای ،واژه اومانیسم را به
کار میبرد ،چیزی که از آن به ذهن ،متبادر میشود؛ فلسفهای ضددینی است که به صراحت بر
3

کرامت انسان بدون تکیه بر خداوند ،تأکید میورزد .در دوره رنسانس ،اومانیزم ،معنای ضددینی
نداشت؛ زیرا بسیاری از اومانیستها ،دین مدار بودند ،اما اومانیزم قرن بیستمی ،عالوه بر تکریم مقام
و شأن انسان ،معنای نفی دین را نیز افاده مینماید .با این توضیح ،حقوق بشر مبتنی بر اومانیزم،
کرامت الهی انسان را نادیده گرفته و از کرامت خودبنیادِ او ،سخن میگوید .از دیگر شاخصهای
 -1بقره145 :
 -2مجلسی ،پیشین ،و شیخ صدوق :1392 ،ج797 ،2
 -3مکگراث113 :1382 ،
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نگرش توحیدی و حقمحور در بحث حقوق ،نگاه آیهای به جهان و پدیدههای هستی است .در
نگرش اسالمی ،همة هستی ،ویژگی آینهای و نشانهای دارد؛ جهان ،آئینة جمال خداوند است .در هر
موجود ،پرتوی از خداوند وجود دارد و هیچ عرصهای در جهان را نمیتوان یافت که از قدسیّت الهی،
بهرهای نبرده باشد .براساس همین نگرش ،در این نظام فکری ،جهان به دو عرصة مجزّا و متمایزِ
1

مقدّس و نامقدّس ،تقسیم نشده است .لذا در نگاه آیهای ،همة پدیدههای عالم خلقت ،مقدّساند و
چیز غیرمقدّسی ،وجود ندارد .نگاه آیهای داشتن به هستی و از جمله انسان ،مهمترین تمایز انسانِ
دینی و انسانِ سکوالر است .انسان دینی ،به جهان و انسان ،نگاه آیهای دارد و انسان سکوالر و
مدرن ،نگاه استقاللی؛ ازاینروست که جهان را به امر مقدّس و نامقدّس ،تقسیم میکند.
 .2جهانشمولی و جامعیّت حقوق بشر مبتنی بر اندیشۀ اسالمی ،از نظر مبانی و منابع
یکی از امتیازات حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اسالمی ،نسبت به حقوق بشر مبتنی بر اندیشه غربی،
جامعیت نظام حقوقی اسالم ،از جهت جهانشمول 2بودن منابع و مبانی و آموزهها است که این وجه
تمایز از دیدگاه دینیاش ،بر میخیزد .منابع حقوق بشر مورد نظر اسالم ،عالوه برعقل و قرآن؛ سنت
پیامبر اسالم (ص) (و امامان معصوم (ع) با رویکردی شیعی) به عنوان کاملترین انسانهای عالم
هستی ،میباشد .قرآن ،به عنوان منبع اصیلِ دینیِ حقوق بشر اسالمی که پیامآور دینِ فطریِ
ابراهیم خلیل (ع) است؛ میتواند منبع مهم حقوق جهانی بشر ،در نظر گرفته شود .این ،در حالی
است که لیبرالیسم ،یک مکتب بشرساختهای است که متعلق به یک فرهنگ و جغرافیای تمدن
خاص است و نمیتواند حقوق بشرِ جهانی و مطابق فطرت و فرهنگ همه مردم جهان را ،ارائه دهد.
زیرا لیبرالیسم ،فلسفه و مکتب فکریِ مردم مغربزمین است که بیشتر بر مبانی عقلی و فکری غرب
مدرن و لیبرال ،تمرکز دارد .به مبانی دینی و تعالیم ادیان آسمانی که مطابق فطرت و سرشت
انسان است ،توّجه چندانی ندارد .عالمه جعفری (ره) در این زمینه میگوید«:روشن است که اگر
منابع حقوق جهانی بشر را به یک اقلیم ،منحصر کنیم؛ محدودیتِ فرهنگیِ آن اقلیم ،از تعمیم آن
حقوق به همه جوامع بشر روی زمین ،جلوگیری خواهد کرد؛ درصورتی که اگر منبع اصلیِ حقوق و

 -1جمعی از نویسندگان ،پیشین803 :
 Universal2-
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تکالیف بشری ،دین فطریِ حضرت ابراهیم خلیل(ع) قرار داده شود-که همه ادیانِ آسمانیِ روی
زمین ،خود را بدان وابسته میدانند-جهانی بودن تکالیف و حقوق بشر را بیشتر و بهتر میتوان
1

اثبات و به مرحلة عمل ،درآورد ».عابد الجابری با استفاده از پارهای آیات ،بر دو عنصر عقل و
فطرت ،انگشت گذاشته و معتقد است که اسالم ،دعوت به عقل و فطرت دارد :فاقم وجهک لدین
2

حنیفا فطره اهلل التی فطر الناس علیها ... ،والکن اکثر الناس الیعلمون .منظور از دین حنیف یا دین
فطرت ،همان دین ابراهیم (ع) است که سابق بر ادیان (مثل یهودیّت و مسیحیّت) است که در زمان
دعوت پیامبر اسالم ،بر جزیره العرب ،حاکم بودند .باید به آن دین که دین فطرت است؛ تمسّک
کرد .قرآن ،صریحاً میفرماید « :ماکان ابراهیم یهودیا و النصرانیا والکن کان حنیفا مسلما ،و ما کان
3

من المشرکین» .و همین دین ابراهیم ،دین اسالم است که تنها دینِ مورد رضایت خداوند است.
4

«ان الدین عنداهلل االسالم» .پس مقصود از اسالم در آیه  16آل عمران و آیه  87-84آل عمران که
میفرماید....و من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه» ،دین ابراهیم (ع) است ،زیرا دین ابراهیم،
اصل و روح هر دین و سابق بر ادیانیِ مثل یهودیّت و مسیحیّت است.

5

.7جامعیّت حقوق بشر در اندیشۀ اسالمی در بحث کرامت
بهنظر می رسد در نگرش غربی و گفتمان حقوق بشر مبتنی بر آن ،تنها «کرامت ذاتی» انسان ،مورد
توّجه قرار گرفته و از «کرامت اکتسابی» انسان که به بُعد ملکوتی و روحانی او اشاره دارد؛ غفلت
شده و یا کمتر به آن ،توّجه شده است .طرح بحثِ کرامت ذاتی در انسان ،به عنوان موجودی
متعالی (فرا رونده) ،تقلیل انسان ،به انسان زیستی و طبیعی است و این نگاه در نگرش اسالمی،
مورد تأیید نمیباشد .در نگرش اسالمی ،مفهوم «خالفت» مبنای تعامل انسان با خویش و مصدر
هویّت او و نیز مبنای تعامالت اجتماعی اوست .شهید صدر از متفکّران برجستة اسالمی با تأکید بر

 -1جعفری136 :1389 ،
 -2روم ،آیه 37
 -3آل عمران ،آیه.95
 -4آل عمران ،آیه16
 -5ر.ک :جابری،پیشین178-175 :
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این نکته ،معتقد است که تجسّد خالفت در بُعد روابط اجتماعی ،همان روح اخوّت است؛ پیوندی که
بر پایة آن ،انواع بندگی و سلطه ،محو میشود و همة انسانها برپایة ارتباط یکسانی که با
1

«مستخلف عنه» دارند؛ در حقوق و کرامت انسانی ،برابر میشوند .درست است که انسان در آغاز
خلقت ،از کرامت ذاتی برخوردار است؛ اما این کرامت وقتی پا برجاست که انسانِ خلیفه برپایة عقل
خدادادی خویش ،شأنیّ ت خالفت خودش را حفظ کند و به سنخیّتی که میان او و مستخلف عنه،
ایجاد شده؛ خللی وارد نکند .این سنخیّت با عبودیّت و بندگی خدای متعال ،حفظ و استمرار پیدا
میکند .کرامت اکتسابی انسان ،اساساً با اطاعت و بندگی خداوند و حرکت در مسیر تکامل و عبادت
او ،بهدست می آید .شهید صدر (ره) در تبیین مقام اعطایی خالفت الهی به انسان ،میگوید :عینیّت
بخشیدن به روح برادریِ همگانی در تمامی مناسباتِ اجتماعی ،پس از نابودی هرگونه بهرهکشی و
سلطه جویی از انسان است .به اعتقاد او ،از آنجا که خداوند متعال ،یکی است و حاکمیّتی برای کسی
جز او نیست و مردم ،همگی بندگان او بوده و نسبت به او مساویاند ،طبیعی است که مردم در
کرامت انسانی و حقوق ،برادرانِ همسان باشند و مطابق فرمایش رسول اعظم (ص) همچون
دندانههای شانه ،مساوی باشند و هیچگونه ترجیح و برتری در حقوق انسانی ،نداشته باشند .مطابق
معیارهای کرامت در پیشگاه خداوند ،برتری یک فرد نسبت به دیگری تنها براساس عمل صالح یا
2

تقوی و علم و جهاد است .البته این برتری ،در حوزه کرامت اکتسابی و مستنبط از این کریمة
قرآنی است که میفرماید« :و ان لیس لالنسان اال ماسعی»

3

.9پتانسیل اندیشۀ اسالمی در بحث حقوق بشر
یکی از اصول اساسی ایدئولوژی اسالمی در مقابل ایدئولوژی غرب (لیبرالیسم) ،تکیه بر عنصر دین
4

است .دین به عنوان یک مکتب فکری منسجم ،در باورهای مردم متدین ،نقشی اساسی ایفا میکند.
مذهب (دین) ،امروزه یکی از چالشهای اصلی اندیشة دینی در برابر سکوالریسم و لیبرالیسم به

 -1صدر127 :1421 ،
 -2ر.ک :صدر ،همان126 :
 -3سوره نجم36 ،
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شمار می رود .در واقع وجه افتراق مهم حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر غربی (لیبرالیستی) ،مذهب
1

و اندیشه دینی است .از منظر بسیاری از متفکّران مسلمان ،امتیاز دینی نظام حقوقیِ اسالم که
مبنای فلسفی نیز دارد ،به اراده خداوند است؛ یعنی در حقیقت خدای سبحان است که همه این
حقوق و تکالیف را برای بندگانش اراده فرموده است .از این نگاه ،بشر با پذیرشِ استنادِ تکالیف و
حقوق به ارادة خداوندی ،خود را عامل به احکام عقل سلیم و وجدان پاک و فطرتِ انسانیِ خود،
2

میداند .افزون بر این ،مذهب را میتوان به عنوان یکی از منابع اصلی و مهمّ حقوق بشر ،تلقی
کرد؛ زیرا مذهب (دین) در موضوع حقوق بشر ،پتانسیل باالیی دارد .ویژگی خاص مذهب ،این است
که «الهیات مبنایی را که برای نظریة حقوق بشر ،ارائه میکند؛ دال بر این است که این نظریه ،از
3

قوانین برتر از قوانین دولتی ،نشأت میگیرد و منشأ آن ،وجود برتر (خداوند) است ».مطالعه و سیر
اجمالی در منابع دینی و مذهبی ،نشان میدهد که انسان از احترام و قداست باالیی برخوردار است.
4

در بستر مذهبی ،هر انسانی ،مقدّس تلقی میشود .پذیرش یک پدر مشترک جهانی  ،به انسانیّت
مشترک ،منتهی میگردد و از این امر ،یک نوع جهانشمولی در برخی از حقوق ،پدید میآید .به
این دلیل که حقوق از منبع الهی ،نشأت میگیرد و به سبب اقتدار و قدرت فناناپذیر پروردگار ،غیر
قابل سلب است .این مفهوم نه تنها در سنت یهود -مسیحی ،بلکه در اسالم و دیگر مذاهب با مبنای
5

خداشناسیِ عقالنی ،یافت میشود .بدینترتیب ،اساساً نگرش مذاهب دینی دربارة انسان ،نگرش
تکامل گرایانه است .به خصوص اسالم با قرار گرفتن در موضع یک دین الهی که پس از ادیان دیگر
آمده ،نه فقط آن ادیان و پیامبرانشان را به رسمیت میشناسد؛ بلکه حتّی بخشهای از کتاب
مقدّس خود را به ستایش آنها (مسیح ،مریم ،ابراهیم ،موسی و )...اختصاص داده ،و رویکرد
قومگرایانه را به شدّت پس زده و جای آن را به رویکردی کامالً سیاسی و حتّی دولتگرا داده است.
 -1ازجمله ،عالمه جعفری ،آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی ،در آثارشان به امتیاز دینی بودن حقوق بشر
نسبت به رویکرد غیردینی حقوق بشر ،تأکید کردهاند.
 -2جعفری138 :1389 ،
 -3شستاک34 :1387،
 -4افزون بر پاره آیات در این موضوع که در این نوشتار مورد بحث قرار گرفتهاند ،این حدیث از پیامبر اسالم (ص)
معروف است که فرمود :ایهاالناس ان ربّکم واحد و ان اباکم واحد ،کلکم من آدم و آدم من تراب ،لیس لعربی علی
عجمی وال لعجمی علی العربی ،فضل اال بالتقوی( .مجلسی ،بحاراالنوار ،ج.)377 ،53
 -5شستاک ،همان34 :
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آیه  13سوره حجرات که به کرّات در باب برابریخواهی و دوری اسالم از مالحظات قومگرایانه
است؛ در این مورد ،بسیار گویاست.

1

جمعبندی و نتیجهگیری
گفتمان «حقوق بشر» که مهمترین گفتمان جهان مدرن و پسا مدرن است را با دو رویکرد ،میتوان بررسی کرد:
یک) رویکرد کامالً سکوالر و مبتنی بر عقلِ خودبنیادِ بشر؛ همانگونه که تدوین کنندگان اعالمیه
جهانی حقوق بشر و پیش از آنها ،فیلسوفان و متفکّران دو قرن  15و  18تقریباً از این روش،
استفاده کردهاند .در این رویکرد هرچند بهطور غیرمستقیم از برخی مبانی ،اصول و آموزههای ادیان
الهی نیز استفاده شده و بر آزادی بیان ،عقیده و مذهب ،تأکید شده است؛ اما رویکرد اصلی در
تبیین و تدوین حقوق بشر ،نگرش عرفی است .در این نگرش ،عقل خودبنیاد و مستقل بشر ،مالک
حق ،قرار گرفته و به عنوان دال مرکزی ،نقشآفرین شده است .برآیند این نوع نگرش در بحث
حقوق بشر ،اومانیزم و سکوالریسم است؛ زیرا مبنا «عقلبسندگی» است .مهمترین چالش ،یا اشکال
رویکرد سکوالر و عرفی ،عقلبسندگی و بیتوّجهی آن به مبانی و منابع مورد نظر ادیان ابراهیمی
است( .یعنی بیاعتنایی به عقل شهودی و فطرت الهی انسانی).
دو) رویکرد دینی که در این رویکرد ،حقوق بشر از منظر دینی به خوانش ،گرفته میشود .در رویکرد
دینیِ صرف نیز ،برخی از چالشها دیده میشود .این چالش ،حکایت از این دارد که هر دینی ،ممکن
است قرائت مورد نظر خود را مالک اعتبار حق ،قرار بدهد .اما میتوان با تکیه بر مبانی و اصول مشترک
ادیان آسمانی ،بهویژه عقلِ سلیم و فطرت انسانی که عامل مشترک بین تمام انسانها است؛ به یک معیار
واحد رسید .پذیرش خدای واحد ،پدر و مادر واحد ،عقل و فطرت الهی -انسانی مشترک ،میتواند به
عنوان اصول و پیشفرضهای مورد وفاق گفتمان حقوق بشر ،مورد مطالعه و عمل ،قرار گیرد .همانگونه
که مالحظه گردید ،این نوشتار عالوه بر مبانی نظری مورد نظر حقوق بشر معاصر ،مفاهیم محوری
اندیشة اسالمی مثل «خلیفه»« ،عبداهلل» و «توحید» را نیز مورد تأکید قرار داده است .بنابراین حقوق
بشر در اندیشة اسالمی ،عالوه بر مبتنی بودن بر خدا محوری ،دارای پتانسیل بیشتری است؛ چرا که از
مفاهیم عام و جهانشمول و از مبانی و منابع جامعتر ،برخوردار است.

 -1فکوهی37 :1388 ،
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Abstract
Human rights, as inherent and inalienable human rights, have their roots in the
theory of natural law and, more precisely, natural law, which goes back to
ancient times (Heraclitus, Socrates, Plato, Aristotle), and in particular Stoic
philosophers such as Cicero. The "natural rights" of classical and medieval
times had metaphysical and divine origin. But in the 17th and 18th centuries,
this theory was adopted by philosophers of natural law, such as Hobbes, Locke
Rosso, Montesquieu, as well as by Grossius, and adopted the "social contract"
theory. From this period onwards it is the "social contract" which is considered
the basis of human rights, especially in the legal positivist paradigm. Human
rights are based on the intellectual foundations of liberal worldview and the
paradigm of modernity. This paradigm derives from the ideas of the great
philosophers of the 16th and 18th centuries. The central concepts of the
Universal Declaration of Human Rights, which are crystallized in the first
article and serve as the theoretical foundations of this discourse, are: "reason",
"dignity", "freedom", "equality" and "brotherhood". These concepts, as
fundamental human rights concepts, have been analyzed in this article. The
study of contemporary human rights from the perspective of Islamic thought
poses some of its theoretical challenges. These challenges are particularly
evident in the interpretation of the focal concepts of reason, freedom, equality,
and dignity examined in this paper. Because Islam has its own analysis of the
concepts of freedom, reason, dignity and equality, it calls for a secularist and
liberalist approach to contemporary human rights. The human rights discourse,
but despite its shortcomings, is the only dominant discourse in the modern and
postmodern world that has enjoyed unparalleled international consensus since
the second half of the twentieth century. The research method is analyticaldescriptive and the article is collected by library method.
Keywords: Human Rights, Natural Rights, Social Contract, Liberalism,
Freedom, Dignity, Reason, Equality, Islamic Thought

