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

 1محمدحنیف طاهری و حامد جاللی

 چکیده

تعبیر  در نظریه حقوق طبیعی و به  ناشدنی انسان، ریشه به عنوان حقوق ذاتی و سلب« حقوق بشر»

و  هراکلیت، سقراط، افالطون، ارسطو(به دوران باستان ) ،آن ةتر، قانون طبیعی دارد که پیشین دقیق

یک و میانه، از در دوران کالس« حقوق طبیعی»رسد.  می ،ویژه فیلسوفان رواقی مانند سیسرون به

م توسط فیلسوفان حقوق 18و  15اما در قرون   منشأ متافیزیکی و الهی برخوردار بود. این نظریه

پذیرفت و  ،صورت عرفی و لیبرال ،گروسیوس چون هابز، الک روسو، منتسکیو و نیز هم طبیعی،

است که « داد اجتماعیقرار»این  ،داد. از این دوره به بعد« قرارداد اجتماعی» ةرا به نظری خود جای

شود. حقوق بشر، مبتنی بر  شمرده می ،ویژه در پارادایم پوزیتیوسم حقوقی، مبنای حقوق بشر به

بینی لیبرال و پارادایم مدرنیته است. این پارادایم، برخاسته از آراء فیلسوفان  مبانی فکری جهان

که در ماده « جهانی حقوق بشر ةاعالمی»است. مفاهیم مرکزی  یالدیم18تا 19های  بزرگ سده

، «عقل»نند، عبارتند از:  می این گفتمان را ایفا تبلور یافته و نقش مبانیِ تئوریکِ ،نخست آن

مفاهیم بنیادین حقوق بشر، در این  ةمثاب این مفاهیم، به«. برادری»و « برابری»، «آزادی»، «کرامت»

ی اسالمی،  حقوق بشر معاصر از منظر اندیشه ةاند. مطالع مقاله مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته

ویژه در تلقی و تفسیر مفاهیم  ها، به کند. این چالش های نظری آن را پدیدار می برخی از چالش

بیشتر نمایان است. زیرا  اند؛ ، بررسی شدهو کرامت که در این نوشتارعقل، آزادی، برابری  کانونیِ

برابری، تحلیل خاص خود را دارد و رویکرد سکوالریستی و  اسالم، از مفاهیم آزادی، عقل، کرامت و

رغم نقایص و ه، ب«حقوق بشر»گفتمان اما گیرد.  پرسش می لیبرالیستی حقوق بشر معاصر را به

قرن  دوّمی  تنها گفتمان غالبِ جهان مدرن و پسامدرن است که از نیمه های که دارد؛ نارسایی

برخوردار گشته است. متد تحقیق،  ،المللی نظیر بین ت کماز اجماع و مقبولی تا به حال،بیستم 

 گردآوری شده است. ،ای به روش کتابخانه ،توصیفی است و مقاله-تحلیلی

 اسالمی ةحقوق بشر، حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی، لیبرالیسم، آزادی، کرامت، عقل، برابری، اندیش :ها کلیدواژه
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 مقدمه

اسالمی، بحث حقوق بشر است.  ةهای مبتنی بر اندیش و ارزش دمتجدّهای مهم جهان  یکی از چالش

فلسفه، علم، متدلوژی،  ةگفتمان حقوق بشر، از دستاوردهای مهم جهان مدرن است که عمدتاً بر پای

کند. حقوق  اِشرابْ می ،پارادایم مدرنیته بنا گشته و از مبانی نظریِ ،و انتولوژی جدید 1اپیستمولوژی

 سال؛ 2777ة آن به بیش از قانون طبیعی/حقوق طبیعی دارد که سابق ةبشر، اما ریشه در نظری

رسد. در  یعنی دوره باستان )سقراط، افالطون و ارسطو( و حکمای پیش از سقراط مثل هراکلیت، می

 ،ست که از حقوق طبیعیترین اندیشمندی ا مهم ،دوران باستان، رواقیون و در رأس آنها سیسرون

-ای شاخص فلسفی سخن گفته است. در دوره میانه، توماس آکوئیناس و سنت آگوستین دو چهره

اند. ویژگی حقوق طبیعی دوره کالسیک و  ابراز نظر کرده ،کالمی مسیحی، راجع به حقوق طبیعی

رد نقد و پرسش ی بودن آن است. حقوق طبیعی در عصر مدرن، موة متافیزیکی و ماورایمیانه، جنب

اجتماعی است. هابز،  سپرد که مبنای آن، قرارداد« پوزیتیویسم حقوقی»قرار گرفت و جایش را به 

که برای عرفی کردن حقوق  هستندالک، روسو، منتسکیو و گروسیوس از فیلسوفان حقوق طبیعی 

اجتماعی  ردادحقوق طبیعی بر مبنای قرا تا به حال، 15نمودند. از قرن  یهای زیاد طبیعی، تالش

. امروزه در باب منشأ حقوق ه استظاهر شد ،ای عرفی و لیبرال )خواست و اراده جمعی( و با چهره

پوزیتیویسم حقوقی. ة حقوق طبیعی، دو( نظری  ةیک( نظری ، دو نظریه در غرب مدرن رایج است؛بشر

انی و اصول بنیادین حقوقی اسالم، رویکرد کامالً عقالنی و دینی است که افزون بر مب ةنظریاما 

محوری،  مشترک )عقل، کرامت، آزادی، برابری و برادری(، بر مفاهیم بنیادینِ خدامحوری، حق

شناسی دینی، خالفتِ انسان، بندگی )عبد( و عیال )خانواده( بودن انسان نسبت به مقام شامخ  انسان

، ترمینولوژی و مباحث اوّلبخش  ، سامان یافته است؛ورزد. این مقاله در سه بخش می تأکید ،ربوبی

را مورد مطالعه  اسالمی ةبا اندیش های مبانی نظری حقوق بشر ، چالشدوّممقدماتی است، بخش 

پرداخته است. الزم  ،ها و امتیازات حقوق بشرِ اسالمی ، به ویژگیسوّمو بخش  دهد قرار می

ر این مقاله، به طور ی غربی و حقوق بشر آن د یادآوری است که منظور نگارنده از اندیشه به

 مشخص، لیبرالیسم و حقوق بشری مبتنی بر آن است.

                                                
 معرفت شناسی - 1
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 شناسی ؛ مفهوماوّلبخش 

 شناسی حق و حقوق ( مفهوم5

برای مفهوم حق در لغت معانی زیادی ذکر شده است. معانیِ همچون راست، درست، صدق، مقابل 

موجودی ثابت، ذات خدا، کاری که وقوع آن حتمی است،  بت، ثابتِ که انکار آن روا نباشد؛باطل، ثا

حقیقت، کاری که حتماً واقع شود، سزاوار، شایسته، عدل، داد، انصاف، بهره معین کسی و نصیب، 

، که از آن جمله در اصطالح نیز، چند معنا برای واژه حقوق گفته شده است 1برای آن ذکر شده است.

 رود: کار می به ،در موارد متفاوتی ،اصطالح و مفهوم حقوق 2.دباشمی «ها حق»حقوق جمع حق، یعنی 

( در زبان انگلیسی Lawدر عربی و )« تشریع»الف: حقوق به معنای مقررات اجتماعی که مترادف با واژه 

 همان قانون حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی انسان است.« حقوق»است. در این اصطالح، منظور از 

( در زبان انگلیسی است. این استعمال Salaryدستمزد و پاداش مالی؛ مترادف )ب: حقوق به معنای 

 همیشه به صورت جمع است.

نظر ، موردمعموالً این معنا ،های حقوق بشر (. در بحثRightیعنی ) ج: حقوق به عنوان جمع حق؛

در موضوع بنابراین، ما  3سخن گفته است. ،المللی از آن های بشری که اسناد بین است. یعنی حق

داریم. نه ها، سروکار  ( = حقRightsبا واژه حقوق به معنای )« گفتمان حقوق بشر»یعنی  رو؛ پیش

 نه حقوق به معنای مقررات اجتماعی.همچنین و حقوق به معنای دستمزد 

 ( تالزم حق و تکلیف2

 یآید. از آنجای سخن گفت و اساساً مسأله حق و تکلیف از کجا به وجود می ،چرا باید از حق و تکلیف

اش این است که در  موجود و به تعبیر ارسطو، مخلوق سیاسی است و اقتضای طبیعت ،که انسان

آید. حق و  به وجود می ،موضوع حق و تکلیف انسان در جامعه 4؛زندگی کند ،جامعه با دیگران

                                                
 1734: 1387دهخدا،   1-

 895: 1387ر.ک: انوری،  - 2

 125: 1388میرموسوی و حقیقت،  - 3

 379: 1358ارسطو،  - 4
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روند.  به شمار می ،شرقی )اسالمی( و غربی از مفاهیم متضایف ةدو مفهوم است که در اندیش ،تکلیف

 اند؛ پیشگامان حقوق بشر معاصر است نیز دو مفهوم متضایفدر فلسفه کانت که از  ،حقوق و تکالیف

، باید یعنی ما در روابط اجتماعی خود با دیگران های دیگر حقوقی بر ما دارند؛ نسانبه این معنا که ا

. چنانچه ما نیز حقوقی داریم باشدمی تکلیف ما ،مراعات حقوق دیگران ها را مراعات کنیم؛ حقوق آن

تحقق می  ،پس حق و تکلیف دائماً در برابر هم است؛ ها ملزم و مکلف به رعایت آن ،که دیگران

تکالیف ما نسبت به ذات خود و  توان سخن گفت؛ از دو نوع تکلیف میدر بحث تکلیف نیز،  1یابند.

، از تکالیف ما در برابر ذات مان سمانیتکالیف ما در قبال دیگران. حفظ و مراقبت از سالمت ج

داشت حقوق دیگران و مراعات محافظت کنیم. پاس ،لذا مکلّفیم از سالمت جسمانی خودمان ماست؛

، تکلیف در برابر دوّمنوع  نوعان خود داریم. این تکلیفِ ها، تکلیف دیگری است که نسبت به هم آن

و طبیعت )محیط  سان در برابر خدای آفرینندهیف انزند. افزون بر این، تکل دیگران را رقم می

سازد. البته در موضوع تکلیف در برابر خدا و  انسان می توّجهای دیگری از تکالیف را م زیست(، گونه

 ،طور مستقیم مطرح است و ارتباطی به حقوق انسان حداقل به ،طبیعت، بحث حقوق خدا و طبیعت

 ا افراد دیگر( تنها صاحب حق نیست؛ر برابر خداوند، )یترتیب انسان در تفکر اسالمی د ندارد. بدین

بسیاری از مکاتب بشریِ امروز، مخصوصاً لیبرالیسم،  کهف و مسؤل نیز هست. در حالیبلکه مکلّ

، کمتر سخن ونداو در برابر خدا مسئولیّتصرفاً انسان را دارای حقوق، قلمداد کرده و از تکلیف و 

تکلیف فوق » رسد گیرند. به نظر می ، در نظر میانسان را فوق تکلیفاند. به عبارت دیگر،  گفته

یعنی  ؛حق و تکلیف هستند ةمشمول جریان دوطرف ،ها همه و انسانفقط وصف خداوند است « بودن

وست، واجد حقی نیز ا توّجهیا اگر تکلیفی م قی دارد، تکلیفی نیز برعهده داردکس که ح هر آن

حق از »فرمایند: می ،دوسویه است. امیرالمؤمنین علی )ع( در این خصوص ةاین رابطه، رابط باشد؛ می

علیه او نیز جریان خواهد یافت. فقط مقام خداوندی  ست که اگر به سود کسی جریان یابد؛اموری ا

حق دارد اما این حق،  ،خداوند بر تمام مخلوقات شود؛ مشمول این جریان دوسویه نمی است که

  2«.کند نمیتکلیفی را بر او اثبات 
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و تردیدی نیست که حق و تکلیف  است« تالزم حق و تکلیف»، عقیده به اسالمی ةدر اندیش بنابراین

کی علت ه یتصور این ک حتّیاند و  زیرا هر دو از یک خاستگاه ، تفکیک ناپذیرند؛در مورد فرد انسانی

دارد. حق بدون تکلیف و دشوار است؛ هرکدام از آن دو، ریشه در دیگری  ،و دیگری معلول آن باشد

دان جهت حق دارد که بتواند به باشد و اصوالً فرد ب تکلیف بدون حق، معقول و مقبول نمی

  1باشد. عمل نماید و از جهتی تکلیف دارد که از حقوقی برخوردار می ،های خود مسئولیّت

 و تعریف حقوق بشر ماهیّت( 7

در زبان « Human Rights»زبان عربی و در « حقوق االنسان»در زبان فارسی، « حقوق بشر»

باشد. به  برخوردار می ،انگلیسی، عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن

از آنها برخوردار است؛ همه  ،تعبیر دیگر، آنها حقوقی هستند که هرکسی از آن حیث که انسان است

ک فرد ممکن است به عنوان شهروند، ه یلیفی کاند، صرف نظر از حقوق و تکا ها در آن سهیم انسان

یا نداشته باشد. به  انجمن خصوصی و عمومی داشته باشدو عضو خانواده، کارگر، یا عضو سازمان یا

ترتیب، حقوق بشر، حقوق  بدین 2اند. حقوق بشر، حقوق مزبور، حقوق جهانی 1648تعبیر اعالمیه 

، رویعنی حقوقِ یونیورسال و گلوبال است. ازین ست؛ای ا ی فراقومی و فراقاره فراملی، فرامنطقه 

حقوقِ اخالقی »ترین مفهوم عبارتند از: و این حقوق، در اساسی حقوق بشر، نوعِ خاصی از حق است

 3.الملل، حقوق بشر را به رسمیت شناخته است به این جهت است که حقوق بین«. مهم و برجسته

 ( تحلیل مبانی و منابع حقوق بشر9

گیرد، عبارتند از: ادیان، مکتب حقوق  مورد بحث قرار می ،ه عنوان منابع حقوق بشرآنچه ب

طبیعی/قانون طبیعی و مکتب پوزیتیویسم حقوقی. طرح منابع و مبانی فلسفی حقوق بشر در این 

زند. حقوق طبیعی یا فطری چیست؟ حقوق طبیعی و  نوشتار، بیشتر حول همین محورها دور می

گیرد و باید  تعلّق می ،گونه تبعیض حقوقی که به همه شهروندان بدون هیچ فطری عبارت است از

                                                
 39-37: 1388عمید زنجانی،  1-

 53: 1387جک دانلی،  -2

 57جک دانلی، همان:  -3
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 ،گونه حقوق در طبیعت )فرد( خاستگاه این ، به شمار آورد. در واقعآن را مستقل از حقوق موضوعه

تجلّی یافته و باید آن را یکی از  ،نهفته است. امروزه آموزه حقوق طبیعی در شعارهای حقوق بشر

حقوق طبیعی، در همه تفسیرهای  1به شمار آورد. ،و مبانی لیبرالیسم حقوقی مهمترین اصول

جهانی بودن، ضرورت و ؛ باشد دارای سه مشخصه و ویژگی می گوناگونی که از آن ارائه شده است،

یکسان  ،ها ها و مکان بدان معنی است که اصول آن در همه زمان ،ثبات. جهانی بودنِ این حقوق

 ،زاد است و ثبات آن مقتضای طبیعت عقالنی آدمی ،روست که مراعات آناز این ،است و ضرورتِ آن

معتقد  ،مایکل فریدن از فالسفه حقوق طبیعی 2وابسته نبودن به هیچ مرجعِ بشری است. ةنتیج

دیهی بودن، غیرقابل بعموالً سه تعبیر به کار رفته است؛ م ،ذاتی است برای تشریح حقوق طبیعیِ

در برابر نظریه حقوق  4گرایی حقوقی اثبات 3.ابل الغاء، یا بطالن ناپذیر بودنغیرقو  واگذاری بودن

منجر به پیدایش  ،قد بر افراشت. به عبارتی دیگر، نقد و بررسی حقوق طبیعی در غرب ،طبیعی

رو، با رواج بازار پوزیتیویسم، بحث حقوق طبیعی تقریباً در سراسر پوزیتیویسم حقوقی شد. از این

ها برآن بودند که حقوق طبیعی قابل اثبات نیست و  رو به زوال گرفت. پوزیتیویست ،زدهمقرن نو

تواند وجود عینی آن را نشان دهد. در واقع تنها حقوقی قابل اثبات است که قابلیت  کسی نمی

قانونی که نتواند گریبان  وتخلف ورزید ،اجرایی داشته باشد. قانونی که با خیال راحت بتوان از آن

بدینسان، ادعای اصلی پوزیتیویسم حقوقی این است که منشأ  5.قانون نیست ،ف را بگیردتخلّم

شود این است که  حقوق، توافق جمعی )قرارداد اجتماعی( است. آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق می

د. در واقع، توافق اجتماعی بر سر یک حق، منشأ ثبوت آن خودشان آن را بپذیرن ،مردم یک جامعه

مبنای فلسفی  6رود. آن حق نیز، از بین می شودو اگر توافق اجتماعی از بین رفت؛ می حق

 .باشدمی کنتگرایی حقوقی، فلسفه اثباتی آگوست اثبات
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 248: 1381موحد،  - 2

 38: 1382فریدن،  - 3
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 248موحد، پیشین:  - 5
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بیشتر مخالفت  ،کمتر و با پوزیتیویسم حقوقی ،حقوق طبیعی ةحقوقی اسالم با نظری ةمکتب و نظری

استوار است  ،حق الهی ةدینی است، براساس نظری-کرده است. این دیدگاه که رویکرد کامالً عقالنی

وهو اصل الحقوق و منه »فرماید: داند. بیان امام سجاد)ع( که می و حق خداوند را منشأ حقوق می

خداست و سایر حق  ،اصل و اساس همه حقوق-(، 54:17، ج1474)مجلسی، « تتفرع سائر الحقوق

و فلسفه حقوق اسالمی را از  کننده است گشا و تعیین، راه، در این زمینه-اند  حقوق، متفرع براین حق

 منشأ حقوق است؟ ،کند. اکنون پرسش این است که چرا خداوندمتمایز می ،فلسفه حقوق غربی

 یعنی چون در ؛باشد می، دارا -است سلطه و مالکیّت که-حق را  اعتبار که تنها او مالکبرای این

 پس گیرد؛ می سرچشمه ،او قدرت از ها قدرت ةهم و است خداوند آن از اصلی سلطه هستی نظام

ترتیب، در اسالم این حق خداوند و اراده تشریعی  بدین 1است. حقوق ةهم منشأ و خاستگاه او، حق

بخش، تحلیل دو  . پرسش مهم دیگر در اینآیدبه شمار می ،اوست که منشأ و خواستگاه حقوق

، ها برای این بحث این دو مفهوم چه تفاوتی با هم دارند. توضیح آن مبنا و منبع است؛ مفهوم اساسیِ

ره دارد. در بحث حقوق به اشا ،به خاستگاه بحث شود؛ آن، مبانی می بسیار مهم است. مبنا که جمع

امری عینی  ،ه آیا حقباید روشن شود ک مسألهو حقوق بشر به طور خاص، نخست این  طور عام

آورد که به وجود  حق، این پرسش را در ذهن پدید می ماهیّتنگری در  است یا امری اعتباری. ژرف

اعتباراتی است که براساس قرارداد )توافق و  صرفِ ،آورنده حق کیست و چیست؟ آیا حقوق انسان

ست(، یا حق، منشأ و مطرح ا ،گونه که در غرب و لیبرالیسم آیند؟ )آن اراده جمعی( پدید می

 ،خاستگاه عینی دارد؟ منظور از خاستگاه حق، امری است که منشأ پدید آمدن آن است. از این بیان

ها و قضایایی  ای از گزاره شود. مراد از منبع، مجموعه معلوم می ،تفاوت بین منبع حق و خاستگاه حق

ها  ری است که پدید آمدن گزارهکنند. اما واژه خاستگاه، بیانگر امو است که حقوق را بیان می

ناظر به « خاستگاه»و  ناظر به مقام اثبات« منبع»صورت گرفته است. به سخن دیگر،  ،براساس آن

آن است، همان « گاهخاست»حقوق که عبارت از « مبنای»به بیان دیگر،  2مقام ثبوت است.

« چشمه»حقوق، همان  «منبع»گیرد. اما  ، نشأت مییعنی جایی که حقوق از آناست؛   «سرچشمه»

شود. پس فرق و تمایز مبنا و منبع، مانند فرق و  استخراج و استنباط می ،است که حقوق از آن
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و   است. این، بهترین تمثیل از وجه تمایز منبع و مبناست. در نظریه« چشمه»با « سرچشمه»تمایز 

است. اما منبع حقوق، قرآن ی تشریعی الهی  خواست و اراده ،نظام حقوقی اسالم، مبنای حقوق

تجلّی و ظهور یافته است. به تبع قرآن کریم، سنت  ،خداوند در آن تشریعیِ ةکریم است که اراد

پیامبر اکرم )ص( نیز به عنوان منبع حقوق اسالمی مورد پذیرش واقع شده است. چون سنت 

های قرآن و سنت بیانگر  سان، گزارهبدین 1پیامبر)ص( در راستای تفسیر و تشریح قرآن کریم است.

، مبنای متجدّدگر حقوق اسالمی است. در گفتمان حقوق بشر معاصر مبتنی بر فرهنگ  و روایت

، -شود یاد می« حقوق طبیعی ةنظری»که از آن به عنوان -ذاتی انسان حیثیّتحقوق، طبیعت و 

المللی  یی، اسناد بینقضا ةو منبع آن، دکترین حقوقی، روی است« اراده مردم»و « داد اجتماعیقرار»

 باشد. و قوانین اساسیِ کشورهای متبوعه می

رسیم که در مورد منشأ و خاستگاه حقوق بشر، سه رویکرد  بنابراین از آنچه گفتیم به این نتیجه می

رویکرد حقوق طبیعی، رویکرد حقوق پوزیتیویستی و رویکرد حقوق  ، مطرح شده است؛عمده

گانه )طبیعی، های سه قوق بشر با این تفسیرها و رهیافتالمی. بدیهی است که مبانی حاس

ای موارد،  های آن در پاره چه فروعات و دادهپوزیتیویستی و اسالمی(، متفاوت خواهند شد. چنان

شناسی  نی خدامحوری، انسانمتفاوت خواهد شد. رهیافت حقوق بشر از دیدگاه اسالمی، بر مبا

رهیافت حقوق طبیعی و باشد. اما  استوار می ؛اوند استخد ،که منشأ تمام حقوقو این اسالمی

 ورزند. می تأکید ،محورانه و سکوالریستی بر مبانی انسان پوزیتیویستی

 ی حقوق بشر ( پیشینه8

آراء و ، برخوردار است. از مطالعة طوالنی ةاست که از پیشین« حقوق طبیعی»، همان «حقوق بشر»

یا  ی حقوق طبیعی یهاوّلهای  که ریشه آید دست میهبطور اینافکار سقراط، افالطون و ارسطو، 

های این سه فیلسوف بزرگ یونان باستان و برخی از دانشمندان  قانون طبیعی در آثار و اندیشه

مند بنیادگذاران حقوق  . اما اگر بخواهیم به شکل نظامخوردبه چشم میپیشاسقراطی مثل هراکلیت 

روند.  گذاران رسمی حقوق طبیعی به شمار می اند که بنیان ونطبیعی را معرفی کنیم، این رواقی

جهانی و همسان و برابر یکدیگر شناختند.  ةگانهها را اعضای جامع حکمای رواقی به آسانی، انسان
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و هرچه با طبیعت سازگار سازگار با طبیعت است،استدالل آنها این بود که سعادت انسان در زیستن 

. بر خالف افالطون و ارسطو که خرد و دانش را در انحصار برگزیدگان و خردمندانه نیز هست ،باشد

 ةخردمند بودند. این خصیص ،زادگان آدمی ةاز نظر آنان، هم دانستند؛ دستان طبیعی( می خواص )فرا

شد و  شروع  ،خردمندی )تعقل( انسان و تمرکز بر عقل او، در دوره مدرن که با دکارت و جان الک

گرایی دوران کالسیک و مدرن در سنت  ویژگی مشترک عقل رسد؛ خودش می ، به اوجدر کانت

ها به طور  رسیدند که همه انسان شود. رواقیون از این مبنای فکری به این نتیجه  محسوب می ،غربی

براین  . )نفی فرادستی طبیعی(گونه امتیاز فطری وجود ندارد شان هیچ پذیرند و میان کمال ،یکسان

ست که درست ا طبیعی را بنیاد نهادند. بنابراینها مکتب حقوق طبیعی و قانون پایه بود که آن

که حقوق  ها در این استاند؛ اما تمایز مهم آن رواقیان مبتکر حقوق طبیعی یا قانون طبیعی نبوده

 بشری را به اروپائیان آموختند.  ةگانهمنطقی در آورده و مفهوم جامع ترتیبِ طبیعی را به

 371رود. مکتب رواقی در سال  به شمار می ،رهنمود خوبی برای حقوق بشری معاصر این آموزه،

که فنیقی و مقیم آتن بود، تأسیس شد. از مطالعه آثار مربوط به حکمای رواقی  1ق.م، به دست زنون

آید که از دید آنها حقوق طبیعی منشأ ماورائی و الهیاتی دارد. آنان معتقد بودند که  به دست می

اعتبارش نه امروز و دیروز بلکه از »حقوق طبیعی انسان امری است پیوند خورده با مشیت الهی و 

ویژه در دوره پس از  تر و به طور دقیق داند. اما به زادگاه آن را نمی ،کس رزده است و هیچس ،ابدیت

 18و 15ان و فیلسوفان حقوق طبیعی در دو قرن متفکّرحقوق بشر معاصر به  ةقرون میانه، پیشین

مخصوصاً ، متحول شد؛ فلسفه و علم مدرن ةبا سیطر 18و  15های  رسد. حقوق طبیعی در سده می

تُهی  ،ای الهی و مابعدالطبیعی خود ظاهر شد و از جنبه ،ای عرفی و لیبرال با خصیصه 18قرن در 

اجتماعی داد که خود، مبنای  قرارداد ةگشت. حقوق طبیعی از این دوره به بعد، جایش را به نظری

هرحال درک کامل آموزه حقوق طبیعی در دوران  است. به تا به اکنونحقوق بشر از دوران مدرن 

چه درک کامل مبتکر آن بود. چنان ،نیازمند درک کامل انقالب فکریی است که سقراط ،کالسیک

حقوق طبیعی در دوره مدرن، نیازمند درک کامل انقالب فلسفی، روشی و سیاسی است که دکارت، 

                                                
1- Zenon ( 347-297زنون رواقی )پیش از میالد 
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 1تر، این هوگو گروسیوس طور مشخص بهاما . هستندهابز، روسو، منتسکیو و کانت، از بنیانگذاران آن 

سخن  ،شدن حقوق طبیعی پرده از عرفی فیلسوف و حقوقدان هلندی است که به صورت صریح و بی

معروف است، از جمله افرادی شاخص است « الملل حقوق بین». گروسیوس که به پدر به میان آورد

گروسیوس از حقوق طبیعی، پس از  2کردن حقوق طبیعی پرداخت. قرائت عرفیِ که به عرفی

فکری در اروپا و غرب است. تحولی که عصری متمایز در حیات معرفتی اروپا و  رنسانس و تحول

قانون طبیعی، فرمان عقل سلیم است. این قانون، به ما »گوید:  ایجاد کرد. گروسویوس می ،جهان

گر کاری ناصحیح است. ا ،صحیح و کدامین عمل ،کدامین عمل ،دهد، به لحاظ اخالقی نشان می

د. در نتیجه، اگر باش گرنه عملی نادرست می، صحیح است وآن عمل باشد؛مطابق طبیعت عقالنی 

آن  شود و اگر ناصحیح باشد؛ تجویز می از سوی خدا، یعنی خالق طبیعت نیز عملی صحیح باشد؛

شری در فهم کار خوب استقالل عقل ب شود؛ ن استفاده میچه از این متآن 3«.گردد ممنوع می ،عمل

قانون و حقوق طبیعی را نادیده گرفته و عقل بشر را در  مسألهدخالت عقل ربّانی در  و بد است. وی

آنچه ما )درباره »گوید:  می ،داند. گروسیوس در جای دیگر به صراحت کافی می ،درک این موضوع

اگر به چیزی معتقد باشیم که جز آدم  حتّی ی از اعتبار است؛ا قانون طبیعی( گفتیم، دارای درجه

ها  نقشی در امور انسان ،که خدابه آن اعتقاد ندارد و آن این است که خدا وجود ندارد و یا اینشرور 

عطف قانون و حقوق طبیعی سکوالر در غرب  ةدهد که گروسیوس، نقط نشان می ،این بیان 4«ندارد.

 تیسنّشود که حقوق طبیعی را از حالت  مدرن است. به همین دلیل، از وی به عنوان کسی یاد می

 به شکل عرفی درآورد.

  

                                                
 م11783-1947- 

 secular-2

 213: 1367طالبی،  3-
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 حقوق بشر گفتمانِ های مبانی نظریِ ؛ بررسی چالشدوّمبخش 

 1«اعالمیه جهانی حقوق بشر»نخست  ةتحلیل انتقادی ماد

ها، مقاصد  ها، هدف ماده است. مبانی، انگیزه 37اعالمیه جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و 

اشاره  ،اعالمیه اوّلتنها به ماده  ،در این بخش 2ه است.بیان شد ،و آثار حقوق جهانی بشر در مقدمه

یعنی مبانی، اصول نظری و حقوق اساسی و بنیادین  ترین موضوعات حقوق بشر؛ نم که مهمک می

به دنیا  آزاد ،تمام افراد بشر»گوید:  می اوّلقرار داده است. ماده  ،تأکیدانسان را مورد بحث و 

باشند و باید  می ،وجدانو عقل . همه دارای برابرند باهم ،حقوقو  کرامتآیند و از لحاظ  می

نگارنده در این نوشتار مفاهیم محوری و کلیدی « رفتار کنند. ،برادریدیگر با روح ه یکنسبت ب

اند را مورد واکاوی قرار  به صورت برجسته مطرح شده ،اعالمیه حقوق بشر که در ماده نخست آن

بررسی  .7«برادری» و 6«عقل» ،5«برابری»4«کرامت» 3«آزادی» :عبارتند از دهد. این مفاهیم می

 دهند. مفاهیم و اصول بنیادین فوق، محورهای اصلی این مقاله را تشکیل می

 ترین مبنای حقوق بشر مهم ۀمثاب .عقل به5

 مفهوم و چیستی عقل .5-5

است. اما تعریف  ظاهراً در این باره اختالفی نیست که عقل، فصل ممیّز انسان از سایر حیوانات

از این منظر، انسان «. بالفعل»است، نه تعریف انسانِ « بالقوه»تعریف انسانِ « حیوان عاقل»انسان به 

پیروی کند. بنابراین،  ،به مقداری انسان است که از عقل خود استفاده نموده و از دستورات آن

                                                
1 - Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

 53ر.ک: میرموسوی و حقیقت، پیشین: 2-
3- freedom 

4- dignity 

5- equality 

6- Reason 

7- brotherhood 
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 سانبدین 1شرط است. ،این قوه همفعّال بودن  ة عاقله در انسان نیست؛مقصود از عقل، صرفِ وجود قو

کند و آن را چراغ راه سلوک رفتار  استفاده می ،به خوبی خود کسی است که از عقل ،عاقل انسان

انسان را به موجود عاقلِ بالقوه تعریف کنیم،  کهاین دهد. پس صرفِ اش قرار می  فردی و اجتماعی

قرار داد. با صرف نظر از مفاهیم و  ،توّجهباید فراتر رفت و عقل بالفعل او را مورد  کند؛ یکفایت نم

کنند،  می فادها ،از عقل ،حقوق در مباحث حقوق بشر اصطالحات گوناگون عقل، آنچه فیلسوفانِ

 ةبه عبارت دیگر، همان قوه ممیز ده خوبی از بدی یا خیر از شر است؛عقل به معنای قوه درک کنن

 ،فاقد آن است. در مباحث حقوق بشری ،یعنی آنچه انسان دارد و حیوان ؛باشد، میاز حیوان انسان

م انسان ترتیب، عقل جوهر ذاتی و فصل مقوّ اعتبار دارد. بدین ،کف عقل و حداقل برخورداری از آن

 گیرد. براین اساس، منظور از عقل و مورد پرسش قرار می ،انسان انسانیّتاست که با عدم او، 

بسندگی به معنایی که  بسندگی است. عقل در بحث حقوق بشر معاصر، استراتژی عقل« گرایی عقل»

بردند و به اصالت عقل  به کار می ،عنی نویسندگان دایره المعارفی ؛هنسل بعد از دکارت در فرانس

امل گرایی روشنگری( بدین مضمون که عقل به تنهایی و بدون نیاز به ع معروف است. )عقل ،ولتری

حال انسان مورد نظر  2فریند.آزادی، برابری، رفاه و سعادت بیآ ی،تواند برای انسان ترقّ می ،دیگری

بشر »پردازان حقوق بشر،  چیست؟ از نظر فیلسوفان حقوق طبیعی و تئوری ،در گفتمان حقوق بشر

زی چه فصل ممیّ ،انسان« گویند. انسان می ،شناسان به آن شود که زیست به موجودی اطالق می

نسبت به دیگر حیوانات و بلکه سایر موجودات دارد؟ و چه امتیازی که باعث شده است از این 

زی به عنوان فصل ممیّ« قدرت تعقّل»مند گردد. فیلسوفان حقوق بشری در نهایت بر  بهره ،حقوق

قدرت تعقل ناشی بدیهی است که  3ورزند. می تأکیدکند،  که انسان را از سایر موجودات متمایز می

عد روحانی و نفسانی انسان است و بدن مادی توانایی اندیشیدن و خردورزی را ندارد. این مطلب از بُ

اسالمی، انسان موجودی است دارای دو  ةاز منظر اندیش 4اسالمی و غربی است. ةاز مشترکات اندیش

                                                
 33: 1384فنایی،  1-

 6-8: 1367بیدی،  دره ر.ک: صانعی 2-

 37-26: دفتر یکم، 1367قاری سیدفاطمی،  3-

تأکید دارد. او خصوصیت نفس را « گرایی ثنویت»دکارت به عنوان پدر فلسفه و عصر جدید، بر تمایز نفس از بدن و  -4

های دکارت، الک و  داند و جالب اینکه دیدگاه بودن می خصوصیت بدن را امتداد و نااندیشندهبودن و  تعقل و اندیشنده

 (.65- 68: 1367دهند. )کاتینگم، کانت، مبنای فلسفی حقوق بشر معاصر را تشکیل می
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عواطف. اکثر قریب به  ی و روحانی که هم از خرد برخوردار است و هم از احساسات وساحت مادّ

دانند.  شناختی، انسان را ترکیبی از جسم و روان می های فلسفی، اجتماعی و روان اتفاق مکتب

باطل و نادرست است.  ،از بنیان ؛حتّیسا بنابراین، فرض مادی بودن انسان به عنوان موجودی تک

های بشری نیز غالباً  بلکه مکتب ؛باور دارند ،بودن انسان حتّیدوسا رو، فقط ادیان نیست که برازاین

  1پذیرند. نمی ،فرض مادی بودنِ صرفِ انسان را

 .تئوری انسان برابر و همسان2-5

پردازان  شناسی انسان برابر و همسان است. تمام تئوری انسان ةمحور مباحث حقوق بشر، نظری

فیلسوف بزرگ عصر روشنگری، انسان را ذات  ،اجماع دارند. کانت ،حقوق بشر بر این نکته

 انگارانه غایت نگاه انسان، به کانت جایز نیست. نگاه ،داند که استفاده ابزاری از آن خردمندی می

 مندان قدرت مطامع برای ای وسیله ،انسان ،کانت دیدگاه از. ابزارگرایانه و ای وسیله نگاه نه ؛است

 ،انسان قاعده روازین. کنند می استفاده ،وسیله عنوان به ردمم از که نیست دیکتاتور امحکّ و جاهل

 :گوید می باره این در کانت. است وسیله هست هرچه آن جز و غایت ،انسان ذات که است این

 غایتی منزلتی به ،(معقول ذوات یا خردمند آفریدگان) خردمند ذات هر طورکلی به و انسان»

 به خودسرانه اراده، آن یا این که ای وسیله عنوان به صرفاً نه ودارد وجود خود، خودی به و( مستقل)

 دیگر، خردمند هایذات بهچه  و شود مربوط خودش به چه کارهایش، همه در بلکه برد؛ کارش

 ةگرا، از عقل برابر و نظری دکارت عقل 2.«شود دانسته ،غایت مقام در واحد آن در باید همیشه

 ةاز نظرینیز گرایی است  رت و در سنت تجربهکه رقیب دکا الک 3سخن گفته است. ،تساوی عقول

این  ،هابز به صراحت و به عنوان نهمین قانون طبیعی 4دفاع کرده است. ،برابری و تساوی عقول

 کند که: اصل را پیشنهاد می

                                                
 76: 1363محمودی، 1-

 53-52: 1396کانت،  2-

 163: 1355 آربالستر، و ،182-181: 1381 دکارت، 3-

 871-877: 1383، و جونز، 433-431: 1381الک،  4-
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نخوت دهندة نشان ،نقض این قاعده ، با خودش برابر بداند؛هرکس باید دیگری را به حکم طبیعت»

یافت. هابز  دست  ،توان به گفتمان حقوق بشر می ، از این اصل هابزی به شکل واضح 1«.است و غرور

شود. به  نزدیک می ،، به حقوق بشر مدد رسانده و به این مقوله 2«برابری طبیعی» ةاز طریق اندیش

سیاست مدرن  یعی انسان، گام بزرگ در جهت فلسفةتعبیر دیگر، وی با طرح اصل برابری طب

متفاوت، نابرابر و  ِ سانکه به تئوری انکالسیک مفهوم محوری فلسفه سیاسی ت. زیرا این اصل،برداش

به چالش  ، مسلط و رایج زمانه بود راشناسی است و تا دوره مدرن تئوری انسان سوّممو 3نایکسان

لیبرال ان متفکّرفلسفه سیاست مدرن هابز، الک، دکارت، کانت و دیگر  ةسان، نظریگرفت. بدین

به  18ظهور کرد و در قرن  15است که در قرن  4دوره مدرن، تئوری انسان برابر، همانند و همسان

خواهی مدرن از دل این  اوج خودش رسید. گفتمان حقوق بشر، دموکراسی، خودمختاری و آزادی

که شناسی گفتمان حقوق بشر، انسان برابر است  انسان ةنظری ، بیرون آمد. بنابراین درتئوری

 تابد. فرادستی و برتری انسانی بر انسان دیگر را بر نمی

 اسالمی در اندیشۀ انسان .7-5

آید، از نظر اسالم خداوند مقام و منزلت انسان را  دست میهگونه که از محتوای این نوشتار ب همان

ده است. فراخوان ،ها را به احترام به هم و رعایت حقوق مادی و معنوی همدیگر ارج نهاده و انسان

گونه ظلم و  باره او رعایت شود و هیچداند که عدالت راستین، در ر آن میخدای متعال انسان را سزاوا

به  ، موجودی ارجمند استکه انسانزندگی دنیوی او را تباه نسازد. اما در عین این ،ستمی

 7بخیل، 6ناتوان، 5مورد نکوهش نیز قرار گرفته و موجودی ستمگری نادان، ،های مختلفی صورت

                                                
 158: 1384هابز،  1-

 Natural equality-2

3- different people of theory 

4 - Uniformity of man theoryThe 

 .52احزاب،  -5

 .28نسا،  -6

 .177اسرا،  7-



 ی اسالمیبا اندیشه« گفتمان حقوق بشر معاصر»نقد و بررسی چالش های نظری 

 
93 

 ،و... شمرده شده است. اگرچه این اوصاف 5ضعیف، 4تر از حیوان، پست 3گر، حیله 2شتابگر، 1طغیانگر،

 باشند. بنابراین ، میک آدمی در رسیدن به خسران عظیمانسان نیستند؛ ولی محرّ ماهیّتکننده  بیان

دهد و از سوی دیگر او را به سبب پیروی از  قرآن از یک سو حقیقت آدمی را مورد تکریم قرار می

ها  و با نگاهی حد وسطی به انسان، رویکرد افراطی اومانیست ، مورد نکوهش دانستههوای نفس

را منشأ مشروعیت حکومت و « خالفت»شهید صدر، عنوان  6پذیرد. نسبت به جایگاه او را نمی

تواند حق حکمرانی بر دیگران را  خلیفه می انسانِ ،او ةداند. به عقید نروایی انسان در زمین میفرما

اً گزینش کار صرف ای برگزید معنایش این نیست که این که خداوند در زمین خلیفهداشته باشد. این

ف شامل اعطای تمام شئونی است که به مستخلِ ،بلکه این گزینش ای بوده است و بس؛ خلیفه

ای است که در سراسر گستره  انسان و حیوان و هر جنبنده پروردگارِ ،گردد. خداوند )خداوند( برمی

خداوند در زمین شده، جانشین او در تمام این موارد  ةکه خلیف پراکنده است. پس آن کسی ،هستی

ع در قرآن کریم، خالفت، مبنای حکومت و حکومت کردن بر مردم، فر»است که  رواست. ازاین

یا داود انا »شود:  سوره )ص( استفاده می 29دقیق از آیه  ةاین نکت 7«.شدن انسان است خلیفه

د پس از واین است که داو ،مفاد آیه شریفه« جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم بین الناس بالحق

 به ،اش به شرطی که حکمرانی کند کند؛ حق حکمرانی را پیدا می نکه مقام خالفت را دریافت میآ

، نمای خداوندی است و از شئون مختلف اوای تمام ئینهخلیفه که آ حق باشد. به بیان دیگر، انسانِ

. باشدحکومت و آمریت بر دیگران را دارد؛ هر انسانی واجد این حق، نمیحق  کند؛ جانشینی می

شود که  این می ،دیدگاه شهید صدر ، مشروعیت دارد. خالصةخلیفه پس تنها آمریت و فرمان انسانِ

ذاتاً از کرامت برخوردار است؛  پس نوع انسان انسان، شأنیت خالفت الهی را دارد؛چون انسان بماهو 

                                                
 .5-9علق،  1-

 .11اسرا،  -2

 .21یونس،  -3

 .156اعراف،  -4

 .28نسا،  5-

 193-192: 1362خسروپناه،  6 -

 128: 1421صدر،  -7
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لطه و آمریت بر ها بالفعل از مقام خالفت برخوردار نیستند، پس همه حق س انسان ةچون هم ثانیاً

 تنها انسانِ خلیفه است که حق حکمرانی دارد. دیگران را ندارند؛

 .آزادی2

 مفهوم خودمختاری و آزادی تحلیل .2-5

اسالمی و  ةهای مشترک اندیش الجمله از شاخص و آزادی انسان، فی1اصل استقالل و خودمختاری

غربی و گفتمان حقوق  ةخواهی در اندیش غربی )لیبرالی( است. اصل خودمختاری )اتونومی( و آزادی

اروپایی نظیر دکارت، الک، هابز، و در  18و  15قرن  ةبشر، ریشه در آراء و افکار فیلسوفان برجست

ها کانت دارد. شاخص مهم انسان مدرن، در جهان امروز، خودمختاری است. او امروزه در  رأس آن

که تجدد است. در این ةیاوّلدوره  حتّیتی و ةصدد افزایش میزان خودمختاری در قیاس با جامعه سن

کند، تردیدی  انسان مدرن، ایفای نقش می 2دال مرکزی سبک زندگیِاصل خودمختاری، به عنوان 

دست آمدن آن است.  خودمختاری، خودمختاری واقعی و چگونگی به ماهیّتنیست؛ آنچه مهم است، 

ر مدرن، مبتنی است. در چارچوب تفکّ ،تپاسخ گفتمان مدرن به این پرسش، بر فلسفه اصالت لذّ

همین دلیل انسان مدرن،  سان است. بهجویی ان تخودمختاری به معنای نبود مانع در مسیر لذّ

جستجو  دارد؛پیوند  ،طلبی و ارضای امیال تق خودمختاری را در عمل مصرف که با لذّمکانیسم تحقّ

برخوردار است. زیرا  ،ت خاصهرحال، آزادی در اندیشه غرب )لیبرالیسم( از اهمیّ به 3کند. می

های  شود، خود را از سایر آموزه قائل می ی که برای آزادیدلیل اهمیت بیش از حدّهلیبرالیسم ب

ران هوادار این مکتب ی است که مفسّلیبرالیسم بر اصل آزادی به حدّ تأکیدکند.  متمایز می ،سیاسی

ارائه دهند. به این  ،از لیبرالیسم« تعریف محدودی»دهند فقط براساس این اصل،  به خود اجازه می

نیاز از تعریف است؟  زادی چیست؟ آیا مفهومی است که بیخواهی. آ یعنی آزادی ،بیان که لیبرالیسم

                                                
 یعنی- (Heteronomy( = )غیر به اراده وابستگی) یا دیگرآئینی برابر در ،(autonomy) خودآئینی یا استقالل اصل1 -

 اراده، از پیروی یعنی اتونومی، پس. رود می کار به دیگر اشخاص خواست و اراده برابر در انقیاد و دیگری قانون از پیروی

 .خود خواست و قانون
2-lifestyle 

 237جمعی از نویسندگان، همان:  3 -
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بالفاصله  ،کینم نیاز از توصیف نیست. هنگامی که از آزادی صحبت می خیر، آزادی مفهومی بی

آزادی از چه؟ آزادی برای چه؟ و آزادی برای که؟ در  شویم؛ کم با سه پرسش مواجه می دست

 2«آزادی برای»شود و نه  چیزی، تعریف می 1«از آزادی»لیبرالیسم این واژه معموالً به صورت 

ای منفی و به مثابه شرایطی که در آن  منظور و چیزی. بدینسان، لیبرالیسم غالباً آزادی را به گونه

گیرد، تعریف  شود و تحت فشار قرار نمی شخص مجبور نیست، مقید نیست، در امورش مداخله نمی

رده است:آزادی در مفهوم درست کلمه به معنای فقدان کند. هابز تعریفی از این نوع عرضه ک می

موانع خارجی است. آن موانعی که اغلب ممکن است بخشی از قدرت انسان در انجام آنچه 

چه؟ یعنی آزادی «آزادی در»چه؟ یا « آزادی برای»پس لیبرالیسم از  3خواهد را سلب کند. می

یعنی بشر در انجام  ؛، آزادی مثبت استبخش مهمی از آزادیه کگوید. در حالی مثبت، سخن نمی

ها  چه چیزهای آزاد است و باید آزاد باشد. اما این پرسش که آزادی برای چه کسی؟ پاسخ لیبرال

شخص انسان »یعنی آزادی شخصی. به این بیان که  ؛این است که آزادی برای فرد است. آزادی فردی

، آزاد است. و در ابراز عقاید خود برای عموم ندحق دارد اعتقادات خود را برگزی، آزاد است و «واحد

یعنی آزادی برای چه؟ و آزادی برای که؟ را  ؛«آزادی در» نیست و« آزادی از»آزادی، محدود به  بنابراین

 دارد. تأکیدبیشتر  ،آزادی اسالمی بر این دو نوع اخیرِ ةقرار داد. اندیش ،توّجهنیز باید مورد 

هرچند تفسیر غالب از آزادی و خودمختاری انسان، آزادی منفی )آزادی از( است که با  سانبدین

وجود  ،در غرب نیز، تفسیرهای معقول و معتدلی از آن حتّیاما  هرنوع تقیّد انسان، ناسازگار است؛

انسان چون »آورده است: ،القوانین گری فرانسه در روحدارد. منتسکیو از فیلسوفان معروف روشن

باشد هر  گردد و چنین مخلوقی که گرفتار هوس خود می دچار هزار هوس می ،جود حساسی استمو

خودش را هم  ،چنین مخلوقی هر لحظه !لحظه ممکن است خالق خود را فراموش کند. آری

به همین جهت است که خداوند  مکن است دیگران را هم فراموش کند؛م ،کند و هر آن فراموش می

 .غافل نگردد ،خواند تا از یاد خدا و خالق خود او را به طرف خود می ،ین مذهبیعالم به وسیله قوان

کنند تا خود  می توّجهم ،فیلسوفان و معلمین اخالق او را به وسیله قوانین اخالقی نسبت به خودش

                                                
 Freedom from-1

 Freedom for-2

 83-82: 1355آربالستر،  3-
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گذاران نیز بشر را به وسیله قوانین سیاسی و مدنی  را فراموش نکند و از خطاها مصون بماند. قانون

خلق شده  ،زیرا انسان برای زندگی در جامعه ؛سازند وظایف خود در رابطه با دیگران آشنا می به

ژان ژاک روسو نیز مانند منتسکیو،  1«باشد. پذیر نمی امکان ،ادامه حیات برای او ،است و به تنهایی

قرار داده و گفته است: یکی از امتیازات وضع مدنی، آزادی اخالقی  توّجهآزادی اخالقی را مورد 

زیرا پیروی از  تواند انسان را برخود مسلط سازد؛ وی، تنها )چیزی است( که می ةاست که به گفت

آزادی  ،خود نوعی بردگی است و اطاعت از قانونی که انسان برای خودش وضع کرده ،هوی و هوس

، ترین مبانی حقوق بشر مهم هخواهی و برابری، امروزه از جمل ، آزادیدر هرصورت 2شود. محسوب می

 فرق دارند. ،اسالمی و غربی ةها در اندیشبا این تفاوت که تفسیر آن شود محسوب می

« حقوق انسان» 18فالسفه اروپا در قرن  معتقد است -فکر نئواعتزال عربفیلسوف و روشن-جابری

 ،بنا کردند که تمام حقوق دیگر-)حق الحرّیه و حق المساواه(-ریرا بر دو حق اساسی آزادی و براب

ت این دو و منبعیّ مرجعیّت ،پرسش جابریاما . هستند و از متفرعات این دو حق  ها از آن ةبرگرفت

ها این  دهند. نقد جابری بر آن ارجاع می ،حق است که فیلسوفان اروپایی به فرهنگ حاکم بر اروپا

ته از فرهنگ حاکم شان برخاسمرجعیّتها جهانی هستندو نباید ل آنبه قو است که اگر این حقوق

 3بلکه فراتاریخی و متعالی باشد و زمان و مکان را در نوردد. بر اروپا باشد؛

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

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

آنتونی آربالستر  4«.هاست ترین ایدئولوژی ترین و ظریف پیچیده»عین حال به تعبیر اندرو وینسنت، 

کاری  بیش از آن که محافظه ،بینی مردم در غرب ترین فصل مشترک جهان امروزه شایع معتقد است

، جان الک که پدر معنوی لیبرالیسم کالسیک 5الیسم انقالبی باشد، لیبرالیسم است.یا سوسی

به نظر من »گوید:  سخن گفته است. او می ،از دولت -کلیسا-از لزوم تمایز نهاد دین آید؛ شمار می به

                                                
 85: 1392منتسکیو،  1-

 27روسو، قرارداد اجتماعی:  2-

 149-147جابری، پیشین:  3-
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مدنی و امور مربوط به دین از یکدیگر  بیش از هر چیز، ضروری است که امور مربوط به جامعه 

دین  ترتیب، عدم دخالت  بدین 1«دقیقاً معین و مشخص گردد. ،شود و قلمرو فعالیت هریک تفکیک

ورزیده است. افزون  تأکیدلیبرال بر آن  از اموری است که الک  ،دین  ةدر سیاست و سیاست در ساح

این نظر است که انسان موجودی عقالنی و خودمختار است و  ،براین، اساس کل دیدگاه فلسفیِ الک 

وینسنت نوشته است به نظر الک،  2.دست به انتخاب و عمل بزند ،مسئولیّتتواند از روی  می

و  عقالنیّترو، ازاین 3بلکه موجوداتی ابتدایی و ساده بودند. های خردمند؛ های قدیم نه انسان انانس

 ةو ماقبل مدرن. نکت سنّتیاست نه انسان  متجدّدهای عصر مدرن و انسان  خردورزی، از ویژگی

ن در حکومت و سیاست را دی  گونه که دخالت این است که وی، همان ،الک ةدر اندیش توّجه جالب 

پذیرد. از نظر او،  سیاسی و دولت را در امور دینی و روحانی نیز نمی دخالت قدرت  پسندد؛ نمی

با تئوری تفکیک نهاد دین از الک  4ت مداخله در امور دینی را ندارد.سیاسی و دولت، صالحیّ  قدرت

 دارد. ی بزرگسهم ،های اخالقی و حقوق بشری نهاد سیاست و قدرت، در عرفی کردن ارزش

 برابری و برادری مفهوم .7

 و برادری در بحث حقوق بشر برابری .7-5

 مسأله. باشدمیموضوع برابری و برادری  ، قابل طرح است؛یکی از موضوعاتی که در بحث حقوق بشر

و طبعاً  اند یک پدر و مادر به وجود آمده ها از انسان ةها، از این جهت است که هم بری و برادری انسانبرا

 فرماید: می ،ترین کتاب الهیبرابر و برادر و خواهر یکدیگر خواهند بود. قرآن کریم به عنوان بزرگ

و هم از آن، جفت او را آفرید یک تن،که شما را از خدایی ید از پروردگارتان، آنای مردم بترس»

از این  5«پراکنده نمود. ،پدید آورد و بر روی زمین ،و مردان و زنان فراوان را از آن دوخلق کرد 

 ةیکی هستند و ریش ،آید که افراد انسانی همه ازحیث حقیقت به دست میطور این ،کریمه قرآنی

                                                
 211: 1384باربیه،  1-

 156: 1383وینسنت،  -2

 همان -3

 212باربیه، پیشین:  4-

 1نساء:  5-
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 ،ی، در بیان آیه دیگری از قرآن کریمانسان هویّتها در خلقت و  یکی است. برابری انسان ،نهایی آنها

 ،تجلّی و ظهوری بیشتری یافته است. این زبانِ رسایی قرآن کریم است که با زیبایی تمام

ها قرار دادیم تا  ها و قبیله ای مردم! ما شمارا از یک مرد و زن آفریدیم، و شما را تیره»فرماید: می

، قطعاً ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین ها مالک امتیاز نیست( یکدیگر را بشناسید )و این

به منبع اصلی  توّجهبراین پایه، ایدئولوژی اسالمی با  1شماست. بی تردید خداوند، دانای آگاه است.

خواند. به سخن دیگر، دیدگاه قرآن این  ها را برادر می یعنی قرآن کریم، با صراحت، همه انسان ؛آن

دگی برادرانه، زندگی کنند. اقتضاء زن ،و باید بایکدیگر با روح اخوّت ها باهم برادرند است که انسان

ت و رعایت حقوق افراد، مبتنی بر این است که زندگی افراد بر صلح، مدارا و اخوّرعایت حقوق است 

 2«الخلق کلّهم عیال اهلل و احبُّهُم الیه انفعُهم لهم»باشد. از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است که:

ترین آنان نزد خداوند، سودمندترین آنها به  گی مانند خانواده خداوند هستند و محبوبهم ،مردم

گونه آمده  این ،عیال )خانواده( خداوندی است. این روایت در اصول کافی نیز با اندک تغییر

 پیامبر 3«.بیت سروراً اهلل و أدخل علی أهلالخلق عیال اهلل فأحب الخلق إلی اهلل من نفع عیال »است:

ترین آنها نزد خدا کسی است که به  )ص( فرمود: مخلوق، خانواده خداوند هستند و محبوباسالم 

ی  پس همه اند. اگر مردم خانواده خدا هستند؛شادی رس ای، عیال خدا سود دهد و به خانواده

اقتضای ند. هست  ها برادران و خواهران هم ة انساننسبت برادری و خواهری دارند. هم ،ها باهم انسان

کند. یا در روایتی دیگری از پیامبر)ص( سؤال شد  برادری، محبت و احترام برادری را ایجاب می

ترین  از رسول خدا)ص( سؤال شد محبوب 4«من أحبّ النّاس إلی اهلل؟ قال: أنفع النّاس للنّاس.»که:

به زیبای به  که سودش به مردم بیشتر باشد. روایتی دیگری که مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: کسی

کند، روایتی است که امام باقر)ع( در ذیل سخن خدای سبحان  ها سفارش می حسن گفتار با انسان

 5«.قولوا للنّاس أحسن ما تحبّون أن یقال فیکم»فرماید: می« وقولوا للناس حسناً»که فرموده است:

                                                
 13حجرات:  -1

 717، 9حرعاملی، وسایل الشیعه: ج2-

 236، 4-3تا: ج کلینی، بی-3
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بارة شما گویند، دارید مردم درکه دوست  بهترین سخنی»فرمود: « یدو با مردم سخن نیکو گوی»

 .«یدباره مردم بگویدر

ن در برابر قانون، مخلوق و ها عالوه بر برابر و برادر بود ترتیب، از منظر دین اسالم، همه انسان بدین

به  اناش ها نزد خداوند، کسانی هستند که سودرسانی ترینِ انسان خداوند هستند و محبوب بندة

از این است که  به گفتار نیک و حسن معاشرت، حاکیبیشتر است. این توصیه  ،خداوندی ةخانواد

ها که در منطق اسالم،  رسانی به انسان اخالق انسانی است. بدیهی است که نفع امور فوق، از جملة

م بر رعایت حقوق افراد و مصداق بارز مراعات حقوق بشر اند، مقدّ خوانده شده« خانواده خداوندی»

از مکانت باالیی برخوردار است. تعالیم و  ،اسالمی ةها در اندیش اصل برابری انسان رواست. از این

 ةها را رد نموده، هم های دینی اسالم، آشکارا اختالفات رنگ، نژاد، قوم، قبیله، زبان و امثال این آموزه

تلقی نموده است. به تعبیر دیگر، هیچ یک از  ،ها را با همه اختالفات ظاهری، برابر و یکسان انسان

ی افراد بشر از  و همهوهی، بر فرد یا گروهی دیگر نیست ت یادشده، منشأ امتیاز فرد یا گراختالفا

 بهرمند هستند. ،حقوق انسانی یکسان

 مرد و زن در شأن و کرامت انسانی برابری .7-2

 1ش، مردان و زنان را در کنار هم و باهم مورد خطاب قرار داده است.قرآن کریم در بسیاری از آیات

مساوی ذکر شده است:  ،، حق زنان با مردانمالکیّتدر اموال و حق  تصرّفدر موارد زیادی از جمله، 

ی است از آنچه کسب  بهره ،همچنین برای زنان آورندو دست میهی است از آنچه ب بهره ،برای مردان

ماالت و شود، در امور مالی و اقتصادی، تعلیم و کسب ک گونه که مالحظه می همان 2اند. کرده

، چه در انسانحقوق برابر دارند. از منظر مبانیِ فلسفی اسالم، آن ،زنان با مردان ،های معنوی ارزش

سنجش میان دو انسان، امکان رشد روحی است. این  رو، مایةجان و روان اوست. از این اصالت دارد؛

 مجرّدیعی است روح سازد. طب ممتاز می ،روح و کماالت معنوی انسان است که او را از دیگران

داشته باشد.  گونه نیست که، جنس مرد نسبت به جنس زن، برتری انسانی، مرد و زن ندارد. پس این

                                                
مورد مختلف، زن را در کنار سوره احزاب است. در این آیات، خداوند در ده  39و 37یک مورد مهم و اساسی، آیات  -1

 مرد قرار داده و هردو را باهم و در کنار هم، مورد خطاب قرار داده است.

 32نساء: 2- 
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 ، زن، بهرة کمتر دارد؛ دلیلش این است که«قصاص»و « دیه»در مسائل چون  شود که اگر دیده می

اری، باید گذر ارزشهستند. د گونه امور، در حیطه جسم و پیکر انسان و نه روح و جان او این

 ها که به جسم مربوط گونه تفاوت های روح را در نظر گرفت. پس در فرهنگ اسالمی، این بهره

تقوی مرد با تقوی و بی« دیه»یند. لذا آ به شمار نمی ،ند، هرگز سبب برتری یا فروتری انسانهست

ترتیب، در بینش  بدین 1.گرامی داشته است ،مرد با تقوی را صریحاًدر حالی که قرآن  یکسان است؛

 شود. های دارند که در ذیل، اشاره می اسالمی، مرد و زن از نظر تکوین و تشریع، اشتراک

 انسانی ماهیّتاشتراک در  .1

 تساوی در تکامل .2

 تساوی در ایمان و کفر .3

 اشتراک در تکالیف .4

 حق مشارکت سیاسی .7

 مالکیّتحق  .9

  2حقوق خانوادگی پدر و مادر. .5

هرگز به معنای برابری و  ،مندی از حقوق بشر داشت که برابری زن و مرد در بهره توّجهالبته باید 

ة ویژ ماهیّتها در همه حقوق و تکالیف اجتماعی نیست. در حقیقت زنان به دلیل تشابه آن

 دارند، باید مشمول امتیازات ویژة هایی همچون بارداری را بدنبال شان که وضعیتبیولوژیک

 ،جه بر ضد مردانبه معنای تبعیض ناموّ ،اعطای چنین امتیازاتی به زنان حتّیجتماعی نیز باشند. ا

مرد در همه معاصر نیز به هیچ وجه مدافع برابری و تشابه کامل زن و  حقوق بشرِ حتّینخواهد بود. 

 ،خود ستم مضاعفی در حق زنان ،که چنین برابری و تشابهی در نهایتقوانین و مقررات نیست 

هایی است  مندی از حقوق و آزادی خواهد بود. حقوق بشر معاصر، مدافع برابری زن و مرد در بهره

  3به مثابه نقض کرامت انسانی است. ،و نادیده گرفتن آنهاباشدمیانسان  انسانیّتکه در پیوند با 
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 .مفهوم کرامت9

 تکوینیبررسی کرامت ذاتی: کرامت اعطایی/ .9-5

ی طوالنی دارد و ادیان و مذاهب گوناگون از  اسابقه1و کرامت انسانی حیثیّتاعتراف به بنیادی بودن 

چون  شکن انسانی هم های حرمت حکایت از ناهنجاری ،بشریّتاند. هرچند که تاریخ  سخن گفته ،آن

ر این روند است که و د دارد ،کشتارجمعی، تخریب، جنگ، استثمار، اشرافیت، بردگی و ظلم و تجاوز

بار  این خاطره مصیبت همواره مخدوش و پایمال شده است؛ با وجود ،و منزلت انسانی حیثیّت

دوستانه، از یک سو و نفرت عمومی  مبارزات و انقالبات انسان ،افکار بشری تدریجیِ بزرگ، توسعة

سانی و ضرورت احترام به از سوی دیگر، اصل حمایت از کرامت ان برانداز های خانمان  از جنگ  سانان

کرامت انسانی 2.قرار گرفته است تأکیدمورد  ،المللی و قوانین اساسی کشورها در اسناد بین ،آن

انسانی، آن شأن و منزلتی است که انسان فراتر از غرایز و به صفت  حیثیّتچیست؟ کرامت یا 

لذا کرامت انسانی انسان، فراتر از بُعد صرفاً فیزیکی و  3.نماید شهود و احساس می ،در خود انسانیّت

انسانی انسان، به آن حقیقت روحی روانی  حیثیّتقوای مربوط به آن است. به تعبیر دیگر، کرامت و 

و  هویّتی که مجرّدکند، اشاره دارد. آن حقیقت  تعبیر می« من»که هر انسانی از او به  مجرّد

اکید قرار  توّجهکه کرامت انسان در اسالم مورد دهد. در این می واقعی انسان را تشکیل شخصیّت

آدم...و  ولقد کرّمنا بنی»گرفته است، جای تردید نیست. قرآن مجید به صراحت بیان فرموده است: 

های  ها را در خشکی و دریا سیر دادیم و از نعمتراستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنهب

در این  4«برتری کامل. ، برتری دادیم؛ها را بر بسیاری از مخلوقات خودیم و آنپاکیزه روزی بخشید

یعنی نوع بشر، سخن گفته است. )ولقد کرّمنا « آدم بنی»شریفه، خداوند از تکریم و احترام  آیة

سخن گفته  ،آدم گفته، ولقد کرمنا مسلمین، یا مؤمنین، یا اعراب نگفته، از تکریم فرزندان آدم بنی

داشت است و کرامت به معنای عزت و شود.( تکریم به معنای بزرگ امل تمام فرزندان آدم میکه ش

                                                
- 1 Human Dignity 

 273: 1384هاشمی،  - 2

 49: 1386هکّی،  - 3

 57سوره اسراء:  - 4



 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
52 

از متون انگلیسیِ منشور ملل متحد و اعالمیه  متعدّداست که در موارد  1شرف، معادل همان واژه

 2آمده است. ،جهانی حقوق بشر

شود. عالوه براین، خداوند در  میاستفاده  ،انسان 3«کرامت ذاتی»ترتیب، از مفاد آیه کریمه،  بدین

 ،که ایناش نیز سخن به میان آورده است  اتها بر دیگر مخلوق از برتری انسان ،این کریمه قرآنی

انسان نسبت به بسیاری از موجودات دیگر است. بدیهی است  حیثیّتدیگر بر کرامت و  ةقرین

ه است که یّاوّلمستلزم یک سری حقوقی اساسی و  ؛آدم داده است کرامتی که خداوند به نوع بنی

ی از حقوق بشر و انسان، ریشه  ااسالمی، بخش عمده ةباشد. از منظر اندیش آدم می مشترک بین بنی

یعنی گرامی داشتن، و « کرّمنا»در همین آیه و نگرش دینی دارد. زیرا در این نگرش، سخن از 

یگاه واال و از منظر انسان شناسی اسالمی، انسان از جا یعنی برتری دادن است. بنابراین،« فضّلنا»

وی، حکایت دارد.  4و طبعاً این تلقی از انسان، از حقوقی اساسی و بنیادین ممتازی برخوردار است

 و ناستاندنی است؛ لذا کرامت ذاتی، حقوق ذاتی و اصیل را بدنبال دارد که این حقوق غیرقابل سلب

یعنی در واقع، سلب این نوع  انجامد؛ انسانی انسان می حیثیّتو  یّتشخصزیرا زوال آنها به زوال 

کرامت ذاتی و اعطایی  ،از منظر اسالم کهتر این مهم ةشود. نکت انسان می انسانیّتحقوق، باعث سلب 

اسالمی و حقوق بشر  ةترین تفاوت اندیش استناد به خدا دارد نه خود انسان. این مهم ،انسان

کرامت ذاتی  ،غربی و حقوق بشر مبتنی بر آن است. در حقوق بشر معاصر ةاندیش با ،برخاسته از آن

طور مستقل  یعنی طبیعت و عقل انسان، به باشد؛می ناشی از طبیعت و عقل خودبنیاد او ،انسان

اومانیزم و کرامت مبتنی بر آن است. در  ،اش منبای حقوق بشر در نظر گرفته شده است که نتیجه

ک موجودی متعالی و قدسی )خدا( ه یمنسوب ب ،انسان« کرامت ذاتی»اسالمی،  ةیشکه در اندحالی

بخش و خالق، به انسان کرامت  یعنی خدای هستی« ولقد کرمنا»فرماید: است. قرآن کریم می

اعطای پروردگار متعال است. انسان اگر خود  ،لذا کرامت انسان ؛بخشیده و او را گرامی داشته است

                                                
 dignity-1

 423ر.ک: موحد، پیشین:  -2

-3 - Inherent dignity .از کرامت ذاتی به کرامت تکوینی و اعطائی هم تعبیر شده است 

4- Basic rightsیاfundament Rights .حقوق بنیادین= 
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یقیناً او را دچار خودشیفتگی و شود؛   ه عالم الوهیّت، مدعی کرامتاتصال بمستقالً و بدون 

اوست،  ةکند. این کرامت اما اگر از سوی پروردگارش باشد که آفرینند خودمحوری )اگوئیزم( می

مشکل خودمحوری انسان را ؛ دارد پرده بر می ،مقام و جایگاه او که از فضیلت و شرافتِعالوه بر این

انسان است، او را به کرامت و  ماهیّتبخش که عالم به  راه ندارد. زیرا این خدای هستیهم نیز به

آنچه گفته  ةگوید. برپای سخن می ،ستاید و از برتری او بر بسیاری از مخلوقات دیگرش می ،فضیلت

شمول( برای  یک مبنا و بنیاد عام )جهان ،رسیم که اصل کرامت ذاتی انسان شد، به این نتیجه می

رو، طرح بحث قرار گرفته است. ازین توّجهمورد  ،قوق بشر است که در ادیان و مکاتب مختلفح

تفاوت دو رویکرد اما مهم و اساسی است.  ،کرامت انسان هم در رویکرد دینی و هم در رویکرد عرفی

است. رهیافت دینی بر عدم استقالل، و « کرامت»دینی و سکوالر در استقالل و عدم استقالل 

دارد. در نگرش حقوق بشر معاصر که کرامت ذاتی انسان را  تأکید ،افت سکوالر بر استقالل آنرهی

شمار  یکی از مبانی حقوق بشر به ،کرامت ذاتی ؛کند تفسیر می ،عقل خودبنیاد ةمستقل و بر پای

چون حقوق ذاتی و طبیعی است و  چرا حقوق بشر جهانی و فراگیر است؟رود. در این نگرش،  می

عقل خودبنیاد  ،طبیعت مستقل انسان که جوهرش خیزد؛ ، برمیطبیعی، از طبیعت انسان حقوق

 ،اسالمی و حقوق بشر ناشی از آن ةترین تفاوتی است که حقوق بشر معاصر با اندیش است. این، مهم

شناختیِ حقوق بشر، اصل و  ترین مبنای دین اسالمی، مهم ةکه، از منظر اندیشدیگر این ةدارد. نکت

شود. قرآن کریم به عنوان  تعبیر می ،انسانی است که از آن به کرامت ذاتی و اعطایی« کرامت»عده قا

بیش از هر  مصون از تحریف و دستبرد بشر است؛ ترین سند و کتاب آسمانی که بزرگترین و محکم

 کتب آسمانی دیگر و به صراحت تمام، کرامت ذاتی )تکوینی( بشر را مورد بحث قرار داده است.

ریزی  قاعده کلی را پایه شود؛ استفاده می...« نا بنی آدم ولقد کرمّ»که از آیه شریفه « قاعده کرامت»

 است.« آبیٌّ عن التخصیص» ،کرامت انسان ردار نیست. به بیان دیگر، قاعدةنموده که تخصیص ب

 بررسی کرامت اکتسابی )ایمانی( .9-2

های  شود. ارزش بحث می ،های اکتسابی و غیرذاتی او انسان، از ارزش در بحث کرامت اکتسابیِ

دوستی، تقوی، علم و دانش و...، که عامل برتری و امتیاز یک فرد بر فرد  اخالقی چون عدالت، انسان

های انسانی  رود. در متون دینی، بر ارزش به شمار می ،انسان شود و از نوع کرامت اکتسابیِ دیگر می

، ارزش و سفارشات زیادی شده است. به عنوان مثال، علم و دانش برای یک انسان ،نسانو اخالقی ا
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و انسان عالم با انسان جاهل، برابر نیست. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین  امتیاز است

 های اند! آیا انسان عالمِ به ارزش بگو آیا کسانی که دانایند با کسانی که نادانند، مساوی 1الیعلمون.

یکی است؟ طبعاً یکی  ،داند های دیگر را نمی انسانی، با انسان جاهل که قدر و منزلت خود و انسان

 وفرماید: خردتان را داور قرار دهید هد. می د ارجاع می ،شان ها را به عقول انسان ،نیست. آیه شریفه

، از یک انسان غیراندیشمند انسان اندیشمند، باآیا برابر است؟  ،ببینید آیا انسان دانا با انسان نادان

برابر است؟ در تفکر  ،تر، آیا انسان عاقل با انسان جاهل و به تعبیر دقیق منزلت برخوردار هستند؟

اصلی همه  های واالی او، مایة انسان و ارزش جهالت نسبت به موضع و جایگاه اصیل ،اسالمی

های صورت گرفته  یها و تعدّ اری از ظلمرو، بسیها در جامعه انسانی است. از این ها و ستم عدالتی بی

تا انسان  از خویشتن خویش و دیگران دارد. ها، ریشه در عدم شناخت صحیح انسان به حقوق انسان

 جاهل خواهد بود؛ ،هایش مسئولیّتخود و دیگران نرسد، نسبت به  شخصیّتبه شناخت صحیح از 

کفی بالمرء جهالً أن ال : »دریافت کرداز بیان حکیمانه امیرمؤمنین امام علی )ع( توان را میاین

از منظر اندیشه  س که قدر و منزلت خودش را نشناسد.همین ب ،ت یک فرددر جهال 2«.یعرف قدره

داند نه قدر و ارزش دیگران را. بدیهی است انسان  دینی، انسان جاهل، نه ارزش و منزلت خود را می

در شناخت و عمل به مباحث حقوق انسان نیز، جاهل  ، جاهل است؛ت به قدر و ارزش خودکه نسب

، زندگی ی که افرادی این چنین در آنا خواهد بود. توقع رعایت حقوق بشر، از فرد و جامعه

حقوق بشر در جهان، باید نظریه  رو، برای بهبودی و بهترشدن موضوعِجاست. از این بی کنند؛ می

حقوق  ، از اصول مفروضةمسأله، این و خودشناسی را ترویج و آموزش داد. به زعم ما شناسی انسان

 بشر است.

که، در گفتمان حقوق بشری اسالمی، هر دو نوع کرامت انسان )ذاتی و اکتسابی(، کوتاه سخن این

 باشد. هم کرامت ذاتی، یعنی کرامتِ طبیعیِ انسانی که از این نوع و قابل بحث می توّجهمورد 

الهی که -ها بدون استثناء برخوردارند؛ هم کرامت اکتسابی، یعنی کرامت انسانی تمام انسان ،کرامت

از کرامت است که با اختیار  دوّمنوع  ،و این ها در یک سطح نیستند رامت، انسانگونه ک در این

انسانی که از  ةها و کسب کماالت عالی آید. به سخن دیگر، تحصیل ارزش دست میهب ،انسان ةآزادان

                                                
 6زمر، آیه  -1

 19البالغه: خطبه  نهج -2
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بیان شده  ،به وضوح ،سوره مبارکه حجرات 13نامیده شده و در آیه  ،نگاه قرآن، کرامتِ عظمی

این نوع کرامت است که ارزش  ،اسالمی ةاشاره دارد. در اندیش ،اکتسابی به همین کرامتِ؛ 1است

 بنا ،بر بستر لیبرالیسم واقعی دارد و نظام حقوق بشرِ اسالمی را از نظام حقوق بشرِ معاصر که معموالً

سخنی از این نوع  ،در حقوق بشر مبتنی بر لیبرالیسم، کمتر سازد. زیرا متمایز می گشته است؛

 ،اصالً کرامت اکتسابی ،کنیم که در حقوق بشر غربیعا نمیکرامت، به میان آمده است. البته ادّ

بسنده شده  ،ر، به کرامت ذاتی در حقوق بشر معاصاوّالًاین است که  ،سخن نگارنده ود ندارد؛وج

مورد نظر عقل عرفی و  های است؛ ثانیاً اگر کرامت اکتسابی مورد پذیرش باشد، معطوف به ارزش

های اخالق عرفی، مبتنی بر عقل  های مورد نظر ادیان ابراهیمی. ارزش نه ارزش سکوالر است؛

ان نواندیش جهان اسالم از جمله رمتفکّویت عقل بر نقل است که در تعابیر برخی از اوّلخودبنیاد و 

  2آمده است. ،عادل ضاهر

 اسالمی ۀها و امتیازات حقوق بشر در اندیش ؛ ویژگیسوّمبخش 

 اسالمی بر اصل خدامحوری و توحیدباوری ۀاندیش تأکید.5

محوری اصل خدا یربنای تمام اصول و فروع آن است؛بینی اسالمی که ز ترین مفهوم در جهان اساسی

هستی  ،هستیِ محض است که تمام موجودات ،این اندیشه، خدای متعال توحیدباوری است. برپایةو 

یگانه موجودی است که در تمام کماالت، شریک و همتایی ندارد.  ،خود را از او گرفته و او

این نظام فکری، همه  ةدارای نظام خاصی است. برپای ،بینی توحیدی در بخش فلسفه حقوق جهان

سان، از جمله بدین 3استوار باشد. ،اصل توحید ةها باید بر پای گذاری ها و قانون ا، شناخته دیدگاه

اصل  ، نقش اساسی دارد؛شناختیِ حقوق بشر که در فلسفه حقوق بشر اسالمی مبانی هستی

در فلسفه حقوق بشرِ محوری )اومانیسم(  خدامحوری است. بررسی دو اصل خدامحوری و انسان

کند.  ایفا می ،مهم یها و مسائل حقوق بشر، نقش و در تبیین بسیاری از شاخصه اسالمی و غربی

                                                
 233جعفری، پیشین:  1-

 163-162: 1667نمونه، ر.ک: ضاهر،برای  -2

 111-117: 1389جوادی آملی،  -3
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ت اساسی ایدئولوژی محوربودن خدا یا انسان در تحلیل مسائل حقوقی و سیاسی، یکی از تمایزا

امروزی است. ادیان،  های اصلی ادیان آسمانی و مکاتب بشریِ و اصوالً از تفاوت اسالمی و غربی

ویژه اسالم، بر اصل خدامحوری در تمام شئون زندگی انسان، از جمله مسائل حقوق بشر، پای  به

 حق مصدر و منبع بلکه ؛گیرد می سرچشمه خداوند ازحق،  تنها نه کریم، قرآن منظر فشارد. از می

 که است همان ،حق 1«ینالممتر من تکونن فال ربک من الحق. »است شده دانسته ،خداوند فقط نیز

 تمام ،اسالمی اندیشه در ترتیب، بدین !مده راه ،دل به ی اشبهه هیچ ؛آمد تو سویهب خدا طرف از

 و انسان آفریدگار که خداوند یعنی هستی؛ عالم موجود ترین مقدّس در ،بشر حقوق ازجمله حقوق

ترین تحلیل در موضوعات حقوق بشری، در نظر داشتن  با این نگاه، معقول .دارد ریشه ،است جهان

انِ نه انس ؛حقوق بشر است منشأ و مبنایِ ،و خداوند ، از آن خداوند استاین واقعیت است که حق

امام سجاد علیه السالم نیز به صراحت سرآغاز و منشأ و مبنای  شده. در رسالة مخلوق و آفریده

الحقوق و منه تتفرع  هو اصل»خداوند دانسته شده است:  ،حق تر و به تعبیر دقیق حقوق

وق، دانسته شده است، نه در این نگرش، این خداوند است که اصل و اساس تمام حق 2«سائرالحقوق

دارد، حق ناشی از طبیعت انسان  می تأکیداما در نگاه اومانیزم که بر محوریت انسان  طبیعت بشر؛

چیست؟ چرا انسان  ،شود. دلیل رویکرد اومانیستی انسان بع و منشأ حق، انسان تلقی میاست و من

 عقالنیّتبسندگیِ ناشی از  پیدا کرده است. اومانیزم، معلول صریح عقل ،نگرش اومانیستی ،مدرن

 ،قرن بیستمی بسندگی است. البته معنای اومانیزمِ عقل یعنی اومانیزم، محصول طبیعیِ مدرن است؛

واژه اومانیسم را به  ،ای رنسانس است. امروزه هنگامی که نویسنده دورة اوت از معنای اومانیزمِمتف

ای ضددینی است که به صراحت بر  فلسفه شود؛ متبادر می ،چیزی که از آن به ذهن برد، کار می

دینی ، اومانیزم، معنای ضددر دوره رنسانس 3.ورزد می تأکید ،ون تکیه بر خداوندکرامت انسان بد

مدار بودند، اما اومانیزم قرن بیستمی، عالوه بر تکریم مقام  دین ،ها زیرا بسیاری از اومانیست نداشت؛

نماید. با این توضیح، حقوق بشر مبتنی بر اومانیزم،  و شأن انسان، معنای نفی دین را نیز افاده می

های  گوید. از دیگر شاخص یسخن م ،او کرامت الهی انسان را نادیده گرفته و از کرامت خودبنیادِ
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هستی است. در  های ای به جهان و پدیده محور در بحث حقوق، نگاه آیه نگرش توحیدی و حق

جمال خداوند است. در هر  آئینة ،ای دارد؛ جهان ای و نشانه ینههستی، ویژگی آ نگرش اسالمی، همة

 ،ت الهیتوان یافت که از قدسیّ نمی را ای در جهان موجود، پرتوی از خداوند وجود دارد و هیچ عرصه

 زِا و متمایمجزّ این نظام فکری، جهان به دو عرصةای نبرده باشد. براساس همین نگرش، در  بهره

اند و  مقدّس، های عالم خلقت پدیده ای، همة لذا در نگاه آیه 1تقسیم نشده است. ،مقدّسو نا مقدّس

 ترین تمایز انسانِ ن به هستی و از جمله انسان، مهمای داشت وجود ندارد. نگاه آیه ،یمقدّسغیر چیز

ان سکوالر و ای دارد و انس نگاه آیه ،به جهان و انسان ،است. انسان دینی سکوالر دینی و انسانِ

 کند.، تقسیم میمقدّسو نا مقدّسروست که جهان را به امر ازاین مدرن، نگاه استقاللی؛

 از نظر مبانی و منابع ،اسالمی ۀمبتنی بر اندیششمولی و جامعیّت حقوق بشر جهان .2

حقوق بشر مبتنی بر اندیشه غربی،  نسبت به ،یکی از امتیازات حقوق بشر مبتنی بر اندیشه اسالمی

که این وجه  ها است بودن منابع و مبانی و آموزه 2شمول جامعیت نظام حقوقی اسالم، از جهت جهان

سنت  بشر مورد نظر اسالم، عالوه برعقل و قرآن؛. منابع حقوق خیزد ، بر میاش دینی تمایز از دیدگاه

های عالم  ترین انسان پیامبر اسالم )ص( )و امامان معصوم )ع( با رویکردی شیعی( به عنوان کامل

دینِ فطریِ آور  به عنوان منبع اصیلِ دینیِ حقوق بشر اسالمی که پیام ،باشد. قرآن می ،هستی

ر گرفته شود. این، در حالی در نظ ،تواند منبع مهم حقوق جهانی بشر می ابراهیم خلیل )ع( است؛

به یک فرهنگ و جغرافیای تمدن ی است که متعلق ا لیبرالیسم، یک مکتب بشرساخته است که

، ارائه دهد. جهانی و مطابق فطرت و فرهنگ همه مردم جهان را تواند حقوق بشرِ و نمی خاص است

زمین است که بیشتر بر مبانی عقلی و فکری غرب  فکریِ مردم مغربفلسفه و مکتب  ،لیبرالیسم زیرا

به مبانی دینی و تعالیم ادیان آسمانی که مطابق فطرت و سرشت تمرکز دارد.  ،مدرن و لیبرال

روشن است که اگر »گوید: چندانی ندارد. عالمه جعفری )ره( در این زمینه می توّجه ،است  انسان

محدودیتِ فرهنگیِ آن اقلیم، از تعمیم آن  ، منحصر کنیم؛ک اقلیمی همنابع حقوق جهانی بشر را ب

جلوگیری خواهد کرد؛ درصورتی که اگر منبع اصلیِ حقوق و  ،حقوق به همه جوامع بشر روی زمین
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که همه ادیانِ آسمانیِ روی -)ع( قرار داده شودری، دین فطریِ حضرت ابراهیم خلیلتکالیف بش

توان  و بهتر می جهانی بودن تکالیف و حقوق بشر را بیشتر-دانند یخود را بدان وابسته م ،زمین

آیات، بر دو عنصر عقل و  ایپارهعابد الجابری با استفاده از  1«درآورد. ،عمل اثبات و به مرحلة

دعوت به عقل و فطرت دارد: فاقم وجهک لدین  ،اسالم ، انگشت گذاشته و معتقد است کهفطرت

منظور از دین حنیف یا دین  2.، ... والکن اکثر الناس الیعلمونحنیفا فطره اهلل التی فطر الناس علیها

ت( است که در زمان ت و مسیحیّفطرت، همان دین ابراهیم )ع( است که سابق بر ادیان )مثل یهودیّ

ک تمسّ باید به آن دین که دین فطرت است؛ حاکم بودند. ،بر جزیره العرب ،دعوت پیامبر اسالم

ماکان ابراهیم یهودیا و النصرانیا والکن کان حنیفا مسلما، و ما کان »فرماید:  می صریحاً ،کرد. قرآن

مورد رضایت خداوند است.  دین اسالم است که تنها دینِ ،و همین دین ابراهیم 3«.من المشرکین

آل عمران که  87-84آل عمران و آیه  16پس مقصود از اسالم در آیه  4.«مان الدین عنداهلل االسال»

 ،، دین ابراهیم )ع( است، زیرا دین ابراهیم«فرماید....و من یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه می

 5ت است.ت و مسیحیّمثل یهودیّ یِاصل و روح هر دین و سابق بر ادیان

 ی در بحث کرامتاسالم ت حقوق بشر در اندیشۀ.جامعی7ّ

مورد  ،انسان« کرامت ذاتی»رسد در نگرش غربی و گفتمان حقوق بشر مبتنی بر آن، تنها  نظر می به

روحانی او اشاره دارد؛ غفلت  انسان که به بُعد ملکوتی و« کرامت اکتسابی»قرار گرفته و از  توّجه

کرامت ذاتی در انسان، به عنوان موجودی  است. طرح بحثِشده  توّجه به آن،یا کمتر  شده و

 ،رونده(، تقلیل انسان، به انسان زیستی و طبیعی است و این نگاه در نگرش اسالمی متعالی )فرا

مبنای تعامل انسان با خویش و مصدر « خالفت»باشد. در نگرش اسالمی، مفهوم  مورد تأیید نمی

بر  تأکیداسالمی با  ان برجستةمتفکّرصدر از  ست. شهیداو و نیز مبنای تعامالت اجتماعی او هویّت

                                                
 136: 1389جعفری،  -1

 37روم، آیه  -2

 .95آل عمران، آیه -3

 16آیهآل عمران،  -4

 178-175ر.ک: جابری،پیشین:  -5



 ی اسالمیبا اندیشه« گفتمان حقوق بشر معاصر»نقد و بررسی چالش های نظری 

 
56 

ت است؛ پیوندی که د خالفت در بُعد روابط اجتماعی، همان روح اخوّاین نکته، معتقد است که تجسّ

ارتباط یکسانی که با  ها برپایة انسان ةشود و هم میمحو  ،آن، انواع بندگی و سلطهة بر پای

درست است که انسان در آغاز  1شوند. برابر می ،نیدر حقوق و کرامت انسا ارند؛د« مستخلف عنه»

عقل  ةخلیفه برپای اما این کرامت وقتی پا برجاست که انسانِ ، از کرامت ذاتی برخوردار است؛خلقت

، تی که میان او و مستخلف عنهت خالفت خودش را حفظ کند و به سنخیّخدادادی خویش، شأنیّ

حفظ و استمرار پیدا  ،ت و بندگی خدای متعالا عبودیّت بخللی وارد نکند. این سنخیّ ایجاد شده؛

اساساً با اطاعت و بندگی خداوند و حرکت در مسیر تکامل و عبادت  ،کند. کرامت اکتسابی انسان می

ت گوید: عینیّ می ،آید. شهید صدر )ره( در تبیین مقام اعطایی خالفت الهی به انسان دست میهب ،او

کشی و  پس از نابودی هرگونه بهره ،اجتماعی همگانی در تمامی مناسباتِ بخشیدن به روح برادریِ

تی برای کسی یکی است و حاکمیّ ،جویی از انسان است. به اعتقاد او، از آنجا که خداوند متعال سلطه

ند، طبیعی است که مردم در اهمگی بندگان او بوده و نسبت به او مساوی ،جز او نیست و مردم

همسان باشند و مطابق فرمایش رسول اعظم )ص( همچون  برادرانِ قوق،حکرامت انسانی و 

نداشته باشند. مطابق  ،گونه ترجیح و برتری در حقوق انسانی های شانه، مساوی باشند و هیچ دندانه

ت به دیگری تنها براساس عمل صالح یا معیارهای کرامت در پیشگاه خداوند، برتری یک فرد نسب

 ةالبته این برتری، در حوزه کرامت اکتسابی و مستنبط از این کریم 2ت.علم و جهاد اس تقوی و

  3«و ان لیس لالنسان اال ماسعی: »فرمایدمی قرآنی است که

 اسالمی در بحث حقوق بشر ۀ.پتانسیل اندیش9

یکی از اصول اساسی ایدئولوژی اسالمی در مقابل ایدئولوژی غرب )لیبرالیسم(، تکیه بر عنصر دین 

کند.  اساسی ایفا می یبه عنوان یک مکتب فکری منسجم، در باورهای مردم متدین، نقش4است. دین

دینی در برابر سکوالریسم و لیبرالیسم به  ةهای اصلی اندیش کی از چالشه یمذهب )دین(، امروز
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رود. در واقع وجه افتراق مهم حقوق بشر اسالمی با حقوق بشر غربی )لیبرالیستی(، مذهب  شمار می

امتیاز دینی نظام حقوقیِ اسالم که  1ان مسلمان،متفکّریشه دینی است. از منظر بسیاری از و اند

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 

 ،اک و فطرتِ انسانیِ خودسلیم و وجدان پ خداوندی، خود را عامل به احکام عقل ارادة حقوق به

تلقی  ،حقوق بشر توان به عنوان یکی از منابع اصلی و مهمّ افزون بر این، مذهب را می 2داند. می

این است  ،ارد. ویژگی خاص مذهبی دیکرد؛ زیرا مذهب )دین( در موضوع حقوق بشر، پتانسیل باال

از  ،دال بر این است که این نظریه کند؛ ، ارائه میی نظریة حقوق بشرمبنایی را که برا یاتاله»که 

مطالعه و سیر  3«وجود برتر )خداوند( است. ،گیرد و منشأ آن نشأت می ،قوانین برتر از قوانین دولتی

برخوردار است.  یانسان از احترام و قداست باالی دهد که ، نشان میاجمالی در منابع دینی و مذهبی

 انسانیّتبه  ،4شود. پذیرش یک پدر مشترک جهانی تلقی می مقدّسهر انسانی،  ،در بستر مذهبی

آید. به  پدید می ،شمولی در برخی از حقوق و از این امر، یک نوع جهان گردد ، منتهی میمشترک

و به سبب اقتدار و قدرت فناناپذیر پروردگار، غیر گیرد  ین دلیل که حقوق از منبع الهی، نشأت میا

نای مسیحی، بلکه در اسالم و دیگر مذاهب با مب -وم نه تنها در سنت یهودقابل سلب است. این مفه

انسان، نگرش  ب دینی دربارةترتیب، اساساً نگرش مذاه بدین 5.شود یافت می ،عقالنی خداشناسیِ

گرایانه است. به خصوص اسالم با قرار گرفتن در موضع یک دین الهی که پس از ادیان دیگر  تکامل

های از کتاب  بخش حتّیبلکه  شناسد؛ شان را به رسمیت میادیان و پیامبرانمده، نه فقط آن آ

خود را به ستایش آنها )مسیح، مریم، ابراهیم، موسی و...( اختصاص داده، و رویکرد  مقدّس

داده است.  گرا دولت حتّیت پس زده و جای آن را به رویکردی کامالً سیاسی و گرایانه را به شدّ قوم
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گرایانه  سالم از مالحظات قومخواهی و دوری ا ه کرّات در باب برابریجرات که بسوره ح 13آیه 

 1بسیار گویاست. ،در این مورد است؛

 گیری بندی و نتیجه جمع

 توان بررسی کرد: می ،با دو رویکردرا  مدرن است ترین گفتمان جهان مدرن و پسا که مهم« حقوق بشر»گفتمان 

المیه گونه که تدوین کنندگان اع همان ؛بشر نی بر عقلِ خودبنیادِرویکرد کامالً سکوالر و مبت یک(

تقریباً از این روش،  18و  15ان دو قرن متفکّرها، فیلسوفان و جهانی حقوق بشر و پیش از آن

های ادیان  طور غیرمستقیم از برخی مبانی، اصول و آموزه اند. در این رویکرد هرچند به استفاده کرده

اما رویکرد اصلی در  شده است؛ تأکید، شده و بر آزادی بیان، عقیده و مذهب الهی نیز استفاده

مالک  ،تبیین و تدوین حقوق بشر، نگرش عرفی است. در این نگرش، عقل خودبنیاد و مستقل بشر

یند این نوع نگرش در بحث آفرین شده است. برآ ال مرکزی، نقشقرار گرفته و به عنوان د ،حق

ترین چالش، یا اشکال  است. مهم« بسندگی عقل»زیرا مبنا  سکوالریسم است؛ ق بشر، اومانیزم وحقو

ی آن به مبانی و منابع مورد نظر ادیان ابراهیمی توّجه بسندگی و بی رویکرد سکوالر و عرفی، عقل

 اعتنایی به عقل شهودی و فطرت الهی انسانی(. است. )یعنی بی

شود. در رویکرد  گرفته می ،رویکرد دینی که در این رویکرد، حقوق بشر از منظر دینی به خوانش دو(

ممکن  ،که هر دینی حکایت از این دارد ،شود. این چالش ها دیده می برخی از چالش ،صرف نیز دینیِ

ی و اصول مشترک توان با تکیه بر مبان قرار بدهد. اما می ،است قرائت مورد نظر خود را مالک اعتبار حق

ک معیار ه یب ها است؛ عامل مشترک بین تمام انسانویژه عقلِ سلیم و فطرت انسانی که  ادیان آسمانی، به

تواند به  انسانی مشترک، می -واحد رسید. پذیرش خدای واحد، پدر و مادر واحد، عقل و فطرت الهی

گونه  قرار گیرد. همان ،طالعه و عملهای مورد وفاق گفتمان حقوق بشر، مورد م فرض عنوان اصول و پیش

که مالحظه گردید، این نوشتار عالوه بر مبانی نظری مورد نظر حقوق بشر معاصر، مفاهیم محوری 

ست. بنابراین حقوق قرار داده ا تأکیدرا نیز مورد « توحید»و « عبداهلل»، «خلیفه»اسالمی مثل  ةاندیش

از  را کهچ ی پتانسیل بیشتری است؛دارا بر خدا محوری، اسالمی، عالوه  بر مبتنی بودن ةبشر در اندیش

 برخوردار است. ،تر شمول و از مبانی و منابع جامع مفاهیم عام و جهان

                                                
 37: 1388فکوهی،  - 1



 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
82 

 منابع فهرست

 قرآن کریم.-1

 ی مدرسین. ( الخصال، قم: انتشارات جامعه1392ابن بابویه قمی، محمدبن علی )شیخ صدوق(، )-2

تا( اصول کافی،ترجمه و شرح، سید  اسحاق الکلینی الرازی، )بیجعفر محمدبن یعقوب بن  ابی-3

 ، انتشارات کتاب فروشی علمیه اسالمی.4-3جواد مصطفوی، ج 

 .اوّل( اخالق نیکوماخوس، ترجمه، محمدحسن لطفی تبریزی، تهران:طرح نو، چاپ 1358ارسطو، )-4

 .اوّلتهران:آگه، چاپ  ( حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه، باقرپرهام،1353اشتراوس، لئو، )-7

 .سوّم، تهران: سخن، چاپ اوّل( فرهنگ فشرده سخن، جلد 1387انوری، حسن، )-9

ی مدرن، ترجمه، امیر رضایی، تهران: قصیده  ( دین و سیاست در اندیشه1384باربیه، موریس، )-5

 .اوّلسرا، چاپ 

ریفی طرازکوهی، ( حقوق بشر، ترجمه و نگارش:دکتر حسین ش1389تاموشات، کریستیان، )-8

 .اوّلتهران:نشر میزان، چاپ 

لبنان: مرکز دراسات الوحده -( الدیموقراطیه و حقوق االنسان، بیروت1664الجابری، محمدعابد، )-6

 ی.وّلالعربیه، الطبعه اال

( حقوق جهانی بشر مقایسه و تطبیق دو نظام اسالم و غرب، تهران: 1389جعفری، محمدتقی، )-17

 .دوّممؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری، چاپ 

های سبک زندگی اسالمی، قم: مؤسسه آموزشی  ( شاخص1364جمعی از نویسندگان، )-11

 .اوّلپژوهشی امام خمینی، چاپ 

 پنجم. چاپ اسرا، نشر مرکز: قم بشر، حقوق ( فلسفه1389عبداهلل، ) آملی، جوادی-12

، ترجمه، علی رامین، تهران: شرکت انتشارات 2جونز، ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ج-13

 .1383علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، 

 .اوّل( فلسفه علوم انسانی، قم:تعلیم و تربیت اسالمی، چاپ 1362خسروپناه، عبدالحسین، )-14

ها(، تألیف و  ها و رویه های حقوق بشر، در:کتاب حقوق بشر )نظریه ( نظریه1387دانلی، جک، )-17

 .اوّلترجمه، حسین شریفی طرازکوهی، تهران:دانشگاه تهران:دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ 

( گفتار در روش راه بردن عقل، ترجمه، محمدعلی فروغی، در: سیر حکمت 1381دکارت، رنه، )-19

 .اوّلر اروپا، تهران: انتشارات زوار، چاپ د



 ی اسالمیبا اندیشه« گفتمان حقوق بشر معاصر»نقد و بررسی چالش های نظری 

 
83 

 انتشارات: تهران بیدی، دره صانعی منوچهر ترجمه، دکارت، فلسفه( 1367) رنه، دکارت،-15

 .دوّم چاپ الهدی، المللی بین

 دکتر نظر زیر ،اوّل جلد ،(دهخدا متوسط فرهنگ) نامه، ( لغت1387) اکبر، دهخدا، علی-18

 .اوّل چاپ تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه:تهران دانشگاه: تهران شهیدی، سیدجعفر

( قرارداداجتماعی یا اصول حقوق سیاسی، ترجمه، منوچهرکیا، 1396روسو، ژان ژاک، )-16

 تهران:انتشارات گنجینه، چهارم.

ها و  های فلسفی حقوق بشر، در کتاب حقوق بشر، )نظریه ( بنیان1387شستاک، جروم.ج، )-27

(، تألیف و ترجمه، حسین شریفی طرازکوهی، تهران:دانشگاه تهران:دانشکده حقوق و علوم ها رویه

 .اوّلسیاسی، چاپ 

 .اوّل( جایگاه انسان در اندیشه کانت، تهران:ققنوس، چاپ 1384بیدی، منوچهر، ) دره صانعی-21

لجنه التحقیق ( االسالم یقود الحیاه، المدرسه االسالمیه، رسالتنا، 1421صدر، محمدباقر، )-22

التابعه للمؤتمر العالمی لالمام شهید صدر، قم: مرکز االبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 

 ی.وّلالطبعه اال

 االردن، دار الشروق.-ی، عمانوّل( نقدالفلسفه الغربیة: االخالق و العقل، الطبعه اال1667ضاهر، عادل، )-23

فلسفی، -( لیبرالیسم حقوقی، در: فصلنامه مدرسه، فصلنامه فرهنگی1384ضیمران، محمد، )-24

 ، بهار.اوّلشماره 

 .اوّل( قانون طبیعی، قم: مجلس خبرگان رهبری، دبیرخانه، چاپ 1367طالبی، محمدحسین، )-27

مجمع ( مبانی حقوق بشر در اسالم و دنیای معاصر، تهران:1388عمیدزنجانی، عباسعلی، )-29

 .اوّلعلمی و فرهنگی مجد، چاپ 

 ( بنیاد فلسفه سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1394عنایت، حمید، )-25

( مبانی فلسفی حقوق بشر، ترجمه، فریدون مجلسی، تهران:وزارت امور 1382فریدن، مایکل، )-28

 .اوّلخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، چاپ 

 .1388های انسان شناسی، تهران:نشرنی، چاپ ششم، ( تاریخ اندیشه و نظریه1388فکوهی، ناصر، )-26

 .اوّلمدرسه، شماره  فلسفی -فرهنگی فصلنامه مدرن، عقالنیّت و سنّتی عقالنیّت( 1384فنایی، ابوالقاسم، )-37

( حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران:مؤسسه 1367قاری سیدفاطمی، محمد، )-31

 .اوّلهای حقوقی شهردانش، چاپ  مطالعات و پژوهش

 .دوّمقاری سیدفاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر -32



 دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

 
84 

( فرهنگ فلسفه دکارت، ترجمه، علی افضلی، تهران: مؤسسه پژوهشی 1367کاتینگم، جان، )-33

 .اوّلت و فلسفه ایران، چاپ حکم

( بنیاد مابعدالطبیعه اخالق، ترجمه، حمید عنایت و علی قیصری، 1396کانت، ایمانوئل، )-34

 .اوّلتهران:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ 

( جستار در فهم بشر، تلخیص: پرینگل پتیسون، ترجمه، رضازاده شفق، 1381الک، جان، )-37

 .دوّم، چاپ تهران: انتشارات شفیعی

 ، بیروت: مؤسسه الوفاء.54( بحاراالنوار، ج1474مجلسی، محمدباقر، )-39

 و دین سیاسی، اخالق در تأمالتی: دموکراسی های ( درخشش1363) محمودی، سیدعلی،-35

 .اوّل معاصر، نگاه: تهران لیبرال، دموکراسی

( تدوین و نگارش عبدالحکیم سلیمی، قم: مؤسسه آموزشی 1388مصباح یزدی، محمدتقی، )-38

 .اوّلپژوهشی امام خمینی، چاپ 

( مقدمه بر تفکر نهضت اصالح دینی، ترجمه، بهروز حدادی، قم:مرکز 1382گراث، آلیستر، ) مک-36

 .اوّلمطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ 

 اکبر مهتدی، تهران:مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم. القوانین، ترجمه، علی ( روح1392منتسکیو، )-47

 ( در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران:نشر کارنامه.1381موحد، محمدعلی، )-41

( مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسالم و دیگر 1388میرموسوی، سیدعلی، و حقیقت، سیدصادق، )-42

 تهران:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ چهارم. مکاتب،

 .اوّل( ترجمه، محمد دشتی، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چاپ 1387البالغه، ) نهج-43

 های دولت، ترجمه، حسین بشیریه، تهران:نشر نی، چاپ چهارم. ( نظریه1383وینسنت، آندرو، )-44

فر، تهران: ققنوس،  های مدرن سیاسی، ترجمه، مرتضی ثاقب ( ایدئولوژی1389وینسنت، آندرو، )-47

 .1389، دوّمچاپ 

ای مکفرسون، ترجمه، دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر  ( لویاتان، با مقدمه1381هابز، توماس، )-49

 .سوّمنی، چاپ 

 .اوّل، چاپ های اساسی، تهران: نشر میزان ( حقوق بشر و آزادی1384هاشمی، سیدمحمد، )-45

( گفتمان حقوق بشر برای همه، تهران:مؤسسه مطالعات و پژوهشهای 1386هکّی، فرشید، )-48

 .اوّلحقوقی شهر دانش، چاپ 



 مطالعات تطبیقی حقوق بشردوفصلنامه علمی ـ اختصاصی 

 
174 

A Critique of the Contemporary Human Rights Discourse 

Theoretical Challenges to Islamic Thought 

Mohammad Hanif Taheri and 

Hamed Jalali 

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 analytical-

descriptive and the article is collected by library method. 
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