
  حقوق بشر از ديدگاه اسالم
 هچكيد
 اينكه و است اسالم ديدگاه از بشر حقوق بحث به كلي نگاهي شده، اشاره آن به مقاله اين در آنچه
 و حق مبناي كه شده اشاره نكته اين به ابتدا .است توجه نموده مهم مسئله اين به اندازه چه تا اسالم
 اي مقدمه به است كه الهي بيكران بحر به وصول و قرب به رسيدن اسالم، ديدگاه از ديگر احكام همه
 بشر حقوق مصاديق آن، از پس .نمايد صعود انساني كمال قله به ابتدا انسان اينكه آن و دارد نياز

 و نمود اشاره طلبي عدالت حق و آزادي حق حيات، حق به توان آنها مي جمله از كه شود مي بررسي
 .است عقل و اجماع سنت، قرآن، كه شود مي اشاره اسالمي حقوق منابع به بعد

 در را اسالم كلي ديدگاه شده، بيان اسالم در بشر حقوق براي كه منابعي و مباني به توجه با سپس
 قائل تفاوتي بودن مرد و زن حتي و مليت نژاد، رنگ، پوست، براي كه شود مي نبيا بشر حقوق مورد

 مزاياي نيزبه مقاله پايان در و ميداند يكسان فضيلت و انسانيت گوهر در را ها انسان همه و نميشود
 و تناسب و هماهنگي و سازگاري اجرا، ضمانت از برخورداري پذيري، برهان :شامل كه بشر حقوق
 .شده است پرداخته )سنجش ابزار(دوام
 .اسالم بشر، حقوق، :كليدي هاي واژه

 مقدمه
 مختلف جنبه دو ميرد، مي و كند مي زندگي شود، مي متولد اجتماع در است، اجتماعي موجودي انسان كه آنجا از

 .اجتماعي جنبه  .2فردي؛ جنبه .1 :دارد
 دهنده تشكيل مجموعاً كه است تمايالتي و غرايز قوا، جوارح، و اعضاء سلسله يك داراي فرد طبيعي، لحاظ از

 نوع بنابراين، يكسانند؛ بشر تمام در تكويني و فطري تمايالت و غرايز جوارح، و اعضاء اين چون اوست؛ شخصيت
 انساني جوامع رو، اين از برسند، معين رشد به بتواند تا نمايد عمل دائمي و مشترك قوانين سلسله يك به بايد بشر

 شخصيت و خلقت از و باشد انسان طبيعي و ذاتي منابع ازقانون ناشي كه است سودمند قانوني نيازمند همواره
 كه آنجا از .ميباشد واجب است، فطرت با مطابق كه قانوني چنين از اطاعت كه است روشن .بگيرد سرچشمه انسان
 ديدگاه از بشر حقوق بررسي به مقاله اين در بنابراين، است؛ فطرت با مطابق ديني اسالم كه است اين بر ما اعتقاد
 از پس ها، غربي ميان در ادعا و مطلب اين بيان چه اگر .دارد اسالم قدمت به اي پيشينه كه پردازيم مي اسالم
 سازمان تشكيل به 1945 سال در و شد آغاز 1941 سال اوايل در انساني عظيم كشتارهاي و دوم جهاني جنگ
 در پس داشتند، بشري حقوق فراوان مسائل بشر حقوق كنندة حمطر كشورهاي كه آنجا از اما شد؛ تمام متحد ملل

 براي همواره و بود حقيقت و حق دنبال به ابتدا از اسالم ناب دين اما بودند؛ همه از پذيرتر بآسي بشر حقوق زمينه
 عظيم درياي از كوچك بخشي كه است اين نوشتار اين در نيز ما كوشش .داشت نظر در بلند جايگاهي انسان
 .نماييم بيان باره اين در را مطالب
 حق معناي
 لغوي نظر از حق

 25 ،ص 1375 مدرس، ) باطل نقيض( ثابت .1)؛
 13 ص ، 1376 واحدي،.  افراد قانوني اختيار و توانايي معناي به حق .2 ) 



    حكومت هاي جامع بر معين زمان در كه است مقرراتي مجموعه ،)حق جمع(حقوق :اصطالحي نظر از حق
 ص( ، 1377 كاتوزيان،) .است بوده ها الزام گونه اين بند در همواره انسان دارد، ياد به تاريخ (كه آنجا تا .كند مي

 لنگرودي، جعفري). است حقوق علم همان منظور كه گويند مي حقوق را قانون دانش كه اند گفته نيز برخي 32
 14 ص ، 1376
 و گرديده وضع نظم استقرار و افراد روابط تنظيم براي كه است مقرراتي و ها نظام قواعد، مجموعه حقوق بنابراين،

 36 ص ، 1374 مهرپور،)  مؤثر و كافي ( اجرايي ضمانت داراي
 بشر معناي
 .است انسان معناي به :لغوي نظر از بشر
 و شعور با موجود يك عنوان به بايد كه است ارزشمند موجودي انسان اسالم، ديدگاه از :اصطالحي نظر از بشر
 .نگريست او به احترام ديده وبه اختيار و اراده داراي

 خواهد گوناگون اقليمي، تهايخصوصي با ارتباط اثر در كه است تغيير و تبديل از مصون فطرت همان بشر، حقيقت
 .)23  ص ، 1375 آملي، جوادي( بود

 بشر حقوق مفهوم
 و اوضاع جغرافيا، مليت، زبان، نژاد، رنگ، از فارغ و است انسان كه جهت آن از انسان به خداوند كه حقوقي حداقل
 ). است كرده اعطا او فردي و ممتاز صالحيت و قابليت ميزان يا اجتماعي » ( 1383 باقرزاده، «متغير احوال
 چيزي چه اسالم در حقوق مبناي كه رسديم مسئله اين طرح به نوبت بشر، و حق اصطالحي و لغوي تعريف از پس
 .دهد مي قرار حقوق اساس و پايه عنوان به را مطلبي چه اسالم و است
 اسالم در حقوق مباني
 و است موجود بالقوة صورت به انسان فطرت در حقوقي غير و حقوقي از اعم اسالم، در تشريعي احكام همه ريشه
 بپرهيزيد، پروردگارتان از !مردم اي ؛واحدة نَفسٍ من خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اتَّقوا النّاس اَيها يادر ها انسان همه
 دين از نظر صرف بشر افراد همه كه بينيم يم ما بنابراين،(1 نساء، يكسانند اوليه سرشت و فطرت اين : « شما كه
 )آورد وجود به واحد نفس يك از را دنيا در مذهب و نژاد آيين، و

 انجام و باشد الزم و ضروري آن رعايت كه آنچه از است عبارت مبنا كه اين كه .مشتركند يكديگر با فطري مباني
 اجراي به كمك حقوق، هدف حقيقت، در .است حقوق هدف از جداي چيزي كه باشد برخوردار حرمت از آن ندادن
 .است حقوق مباني
 از بشر تغيير نوع در اختالفات ريشه چيست؟ در اختالفات ريشه كه است اين شود، مي مطرح اينجا كه سؤالي
 مبنا نيست، مبنا را آنچه يا شود خلط هدف و مبنا انتخاب ميان وقتي .است آن مصاديق يا و حقوق اهداف و مباني

 ، 1374 الريجاني، منصوري) شد خواهيم رو به رو متفاوتي هاي برداشت و  شها نگر با پس شود؛ گرفته نظر در
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 وصول و قرب به رسيدن احكام، تمام نهايي هدف اجتماعي، نظام در چه و فردي نظام در چه اسالم، ديدگاه از اما
 و عدالت تأمين و نزديك مبناي يا اوليه مبناي عنوان به افراد طبيعت نظام، اين در و است رحمت بيكران درياي به

 مكتب در كه نمود بيان چنين توان مي بنابراين، است؛ مطرح ثانويه مبناي يا دور مبناي عنوان به اجتماعي رفاه
 اهداف، بقيه و است انساني كمال قله به رسيدن آن و است ذاتي ارزش داراي كه دارد وجود عالي هدف يك اسالم،
 .هستند عالي هدف آن به رسيدن براي مبنا يا مقدمه عنوان به و دارند وسيله ارزش

 بشر حقوق مصاديق



 حيات .الف
 و مادي حيات :است گونه دو خود حيات كه است حيات حق برشمرده، انسان براي مجيد قرآن كه حقي نخستين

 قتل به يعني مادي؛ حيات حق سلب .نمايد سلب ديگران از را حق اين كه نيست مجاز كس هيچ .معنوي حيات
 به خدا سوي از تنها حيات حق قرآن، ديدگاه از .ديگران كردن گمراه معنوي؛يعني حيات حق سلب و فرد رساندن
 احكام در اجمالي سيري با مثال، براي .كند مصرف درآن تواند مي خدا تنها رو، اين از و است شده بخشيده انسان
 و بزرگ نشانگر خود اين و نكرده پافشاري خودكشي ممنوعيت بر اسالم اندازه به مكتبي هيچ كه بينيم مي اسالم
 .است انسان براي حيات حق بودن عظيم
 آزادي .ب

 تمام بعثت اساساً .است آزادي حق شمرد، بر اسالم در حقوق مباني از يكي عنوان به توان مي كه را حقي دومين
 ديدگاه از بنابراين، .است بوده ظالمان و ستمكاران سلطه زير از رهايي و حق اين به انسان رسيدن جهت در انبياء
 ارزنده آثار و نقش خواسته، اين به رسيدن براي كه خدا غير واطاعت بردگي از شدن رها يعني آزادي، اسالم،
 غرب در كه آزادي با اسالم در آزادي بنابراين،تعريف نيست؛ پوشيده كس هيچ بر معصومين ائمه و )ص(پيامبر
 .است متفاوت كامالً طلبد، مي را نفس اسارت و بردگي دقيقاً و است شده تعريف

 عدل .ج
 معاني از عدل اين چه اگر .است عدل نمايد، مي مطرح نها انسا حقوق در مبنا عنوان به اسالم كه را حقي سومين
 ظلم از را عدل نتوان كه نيست معنا بدان اين اما باشد؛ ملموس و محسوس هاي نشانه داراي كه نيست حسي

 فلسفه اصوالً و ميكند دعوت عدل به را انبياء و پيامبر همه، رأس در حتي  را همگان نيز كريم قرآن .داد تشخيص
 الميِزان و الكتاب معهم واَنزَلنا بِالبينات رسلَنا اَرسلنا لَقَد: ( كند مي معرفي عدل و قسط اجراي را آنان بعثت
 فرستاديم، ميزان و كتاب  ، با همراه و روشن هاي نشانه با را خويش پيامبران راستي، به )؛بِالقسط النّاس ليقوم

 ).25حديد . نمايند برقرار را عدالت مردم ميان در تا
 پرداخت كه كرد گمان نبايد هرگز .است سازگار كامالً عدالت با كه است آن حقوقي چهره مساوات، برتر چهره اما

 جامعه هاي نيازمندي كردن برطرف در مؤمن انسان وظيفه تنها ها، كفاره و زكات خمس، شرعي،همانند وجوه
 بهره خود توان تناسب به كس هر كه است داده فرمان و گذاشته احترام واستعدادها ها نبوغ به هم خداوند .است
 جوادي( گويد پاسخ دارند، كمتري بهره نبوغ از كه را كساني نياز تا ساخته موظف را المال بيت مسئول هم و گيرد
 175- 214 )ص ، 1375 آملي،
 اسالمي حقوق منابع
 اسالمي، قوانين سرچشمه يگيرد،نم سرچشمه انسان وجدان و عقل از تنها موضوعه، قوانين خالف بر اسالمي حقوق
 و دارد درستي آگاهي امور هاي پيوستگي و روابط و كارها مفاسد و مصالح از كه اوست است، آفرين جهان خداي
 آن؛ و اين از بيجا جانبداري و گروهي يا شخصي منافع نه ميگيرد، نظر در را جامعه سعادت گذاري، قانون زمان
 وجود دار صالحيت مرجع چهار شيعه نظر از الهي قوانين و دريافت براي .اوست به منحصر نگذاري قانو مقام پس
   :هستند زير شرح به مرجع چهار اين و دارد
 مجيد قرآن .1

 به ،)ميباشد االحكام آيات به معروف كه( آن از آيه پانصد حدود در كهاسالم  در نگذاري قانو اساسي منبع نخستين
  .است مربوط به قرآن است عملي احكام و قوانين



 براي ومسلمانان است شده شناخته قانوني منبع ترين بزرگ عنوان به تاكنون )ص(اكرم رسول زمان از كتاب اين
 اين مسلمانان، تمامي اعتقاد .يكنندم مراجعه آن به همواره زندگي، قوانين آوردن دست به و حقه معارف شناختن

 آن اساس بر كس هر است، سعادتمند كند، عمل آن اساس بر كس هر خداست، محكم ريسمان قرآن كه است
 تا، بي مفتح، و نوري(است خوانده راست راه به بخواند، آن سوي به را مردم كس هر و كرده دادگري كند، قضاوت

 30 )ص
 سنّت .2

 از كدام هر جزئيات بيان براي بنابراين، برسد؛ اتمام به آيه پانصد با فقط كه است آن از بيشتر بشر، زندگي قوانين
 از ولي پردازد؛ مي اساسي و كلي مسائل به بيشتر كه است اساسي قانون منزلة به قرآن .است سنّت نيازمند قوانين،

 معصوم جانشينان و پيامبر همان كه هستيم ديگري دهندة ياريما بدنبال  كند مي خودداري احكام جزئيات بيان
 قوانين لحاظ از را جامعه و كنند بيان مكان و زمان شرايط و تها ضرور اساس بر را جزئيات بايد كه هستند او

 :از است عبارت شيعه عقيده اساس بر سنت .كنند غني و نياز بي زندگي
 .است شده صادر زندگي قوانين و مذهبي مسائل درباره امام و پيغمبر از كه سخناني :معصوم گفتار .الف
 كه آنها گفتار مانند شود، مي صادر خدا احكام تعليم عنوان به امام، و پيغمبر از كه اعمالي :معصوم رفتار .ب

 .است اسالم حقوق منابع جزء
 نكرده انتقاد اعمال آن از توانايي و علم با آنها و شود داده انجام اعمالي امام، و پيامبر نزد يعني :معصوم تقرير .ج
 .شود مي استنتاج و استنباط كارها آن مشروعيت آنها، سكوت از .باشند نياورده عمل به جلوگيري و

 مجمالت هم ميزند، تخصيص را آن عمومات هم كند، مي تقييد را قرآن مطلقات هم معنا، اين به سنت بنابراين،
 .كند مي بيان ما براي نيامده، قرآن در كه را مسائلي هم و دهد مي توضيح را آن

 اجماع .3
 حكمي درباره اسالمي دانشمندان تمام اينكه يعني اجماع، از منظور ).استاسالم  در گذاري منبع قانون سومين(

 را اجماع شيعه، كه است ضروري نكته اين به اشاره البته .باشند داشته عقيده وحدت و نظر  اجماع ، اتفاق شرعي،
 شيعه بلكه .نمي شناسد دارند اعتقاد سنت اهل كه آنچه مانند و و سنت كتاب برابر در مستقل اصل يك عنوان به

 گذاري قانون منبع سومين عنوان به جهت اين از ، را حكايت ميكند ) معصوم رأي (نظر اتفاق اين كه است معتقد
 .است شده شناخته

 عقل .4

 ، ميزان و است اسالم قوانين براي منبعي چگونه عقل اينكه مورد در ) .است شده شناختهمنبع  عقل چهارمين (
 اختالف سني و شيعه دانشمندان ميان است، اندازه چه تا قوانين وضع در آن دخالت اسالم در گذاري قانون

 به كلي طور به توان مي كه را اي نكته فقط .نيست آن به پرداختن فرصت كوتاه، مقاله اين در كه است شديدي
 راهنماي زندگي قوانين بستن كار به و وظيفه انجام مقام در كه حالي در سليم، عقل كه است اين نمود، اشاره آن

 1377) .قرباني،( است عاليقدري پيامبر نيز زندگي مسائل احكام دادن نشان و گذاري قانون مقام در است، خوبي
  بشر حقوق به نسبت اسالم كلي ديدگاه

 اسالم ديدگاه از ترديد بي كه گفت توان مي شد، بيان اسالم در بشر حقوق براي كه منابعي و مباني به توجه با
 او به احترام ديد به اختيار و اراده داراي و باشعور موجود يك عنوان به بايد كه است ارزشمند موجودي انسان

 خلقت نقشه بيان هنگام و است نهاده نام برترين مخلوقات آفريدن لحاظ به را انسان خداوند كريم، قرآن .نگريست
 خود جانشين و خليفههمچنين  14مومنون .نام برده است) نالخالقي احسن ( عنوان به او از فرشتگان به انسان



 (و كرامت به و ) 34 بقره،( نمايد مي امر او برابر در خشوع و سجده به را فرشتگان و  30) بقره،( كند مي ياد
 70 اسراء،). نمايد مي تصريح انسان بزرگداشت

 مليت رنگ، زبان، نژاد، قبيل از عارضي عوامل ندادن دخالت و انسان ذاتي حيثيت و حقوق به احترام و بشر آزادي
 خصوص به و پيامبران بعثت فلسفه اساساً و است اسالم توجه مورد دقيقاً نها، انسا براي امتياز اعتبارو در غيره و

 شرافت و كرامت و ذاتي حيثيت به او دادن توجه و بندها و قيد گونه ازاين انسان كردن آزاد ،)ص(اسالم پيامبر
 ها پاكيزه دارد، مي باز بد كار از و دعوت نيك كار به را مردم كه كند مي معرفي گونه بدين .است خويش انساني

 از خواند، مي مردم خداي را خود كه فرعون و  157 )اعراف،( كند مي حرام آنها بر را كها ناپا و حالل آنها بر را
 اي ه عد و باالتر طبقاتي لحاظ از اي ه عد و كرده تقسيم ممتاز غير و ممتاز دسته دو به را مردم كه جهت اين

 اراده و برده نام او از طغيانگر عنوان به و كرده سرزنش است، نموده ضعيف و محروم و داده قرار تر پايين را ديگر
 4 5). قصص،(است داشته بيان مستضعفان آمدن كار روي و حكومت و شيوة اين بردن بين از به را خداوند

 نژاد، رنگ، و داند مي يكي انساني، ذات حيثيت و ارزش فضيلت، انسانيت، گوهر در را نها انسا همه اصل در قرآن
 13) .حجرات،( برتري و امتياز نه كند، مي حساب تشخيص وسيله عنوان به را  مليت و قوميت
 نيست؛ قائل آنها بين تفاوتي بشري كرامت و شرافت در و داند مي انساني گوهر دو نيز را مرد و زن جنس دو اسالم

 مرد و زن شامل انسان، ذاتي ارزش به مربوط خطابات و آمدند وجود به بشري منشأ يك از دو قرآن،هر تعبير به
 صحيح اعتقاد و ايمان و نيك كار سايه در انساني كمال و ارتقاء براي كه شده تصريح آيات از بعضي در .دشو  مي
 44 غافر، ؛ 194 عمران، آل ؛ 124 نساء، ؛ 97 نمل،.... و اُنثي اَو ذَكَرٍ من صالحاً عملَ من يكسانند زن و مرد

 هم اَجرَ لنجزينَهم و طَيبةً حياةً فَلنُحييه هومؤمنٍ
 برتر و تفاخرها و طبقاتي امتيازهاي شكستن هم در جهت در تاريخ، طول در ديني بزرگان و پيامبران مبارزه اساساً

 .است بوده او آزادي و انسان ذاتي شخصيت به دادن ارزش و غيره و ثروت نژاد، قوميت، از ناشي هاي جويي ي
 ديگري بنده"؛ و اسارت نفي و خود ذاتي ارزش به انسان دادن توجه بر تأكيد) ع(ابيطالب بن علي معروف عبارت
 كه كرد ادعا توان مي جرئت به.است شكلي هر به او، بردگي كه " است آفريده آزاد را تو خدا كه حالي در مباش،
 نظام در كامل گونه به است، آمده بشر حقوق جهاني اعالميه در انساني اساسي حقوق عنوان به آنچه تمام تقريباً

 نكته دو ولي است؛ شده گذاشته اجرا به صورت بهترين به موارد از بسياري در و گرفته قرار توجه مورد اسالمي
 :گرفت نظر در زمينه اين در بايد را مهم
 او توجه و انسان تكامل را خلقت از هدف بلكه دارد، انسان اخالقي صحيح رشد و هدايت به زيادي توجه اسالم .1
 پرهيزكاري و كرداري درست و يكتاپرستي در را انسان اهميت و ارزش تمام ). 56 ذاريات،( داند مي عالم مبدأ به
 حجرات،(است پرهيزكاري و تقوي است، قائل ها انسان برتري و عظمت و شرافت  براي كه معياري تنها و داند مي
13.( 

 تمام بايد حق دين و توحيد حاكميت برقراري زمينه در كه است معتقد و پذيرد نمي را كفر و شرك اسالم، مكتب
 ندارد؛ را بودن انسان واقعي ارزش فكري، و روحي تعالي و اخالق داشتن بدون انسان زيرا شود، كارگرفته به شها تال

 معنا اين به توجه .كردند مي دنبال را روش همين الهي پيامبران .نمود را كوشش كمال بايد جهت اين در بنابراين،
 به مربوط عارض امتيازات به گرايش از جلوگيري و انساني وشرافت حيثيت به گذاشتن ارزش جهت در دقيقاً

 و گيرد مي صورت مداوم تذكر و استدالل ارشاد،بحث، موعظه، با امر اين انجام .است غيره و نژاد رنگ، قوميت،
 و تعالي جهت در كه سدي شكستن براي برآيند، آن با مبارزه مقام در كساني و ايستادگي آن مقابل در جا هر طبعاً
 در مفسدان و مشركان كفار، با مبارزه مورد در كه تعبيراتي تمام .شد خواهد مقابله آمده، وجود به انسان ترقي
 بندگان كنند، مي فساد ستمگرند، كه كساني با پيكار و مبارزه يعني مبناست؛ اين بر رفته، كار به كريم قرآن



          پا به فساد و فتنه انديشه، گسترش از جلوگيري براي و نمايند مي اسير خود چنگال در را خدا مستضعف
 گري الابالي و ديني بي ترويج .پذيرد نمي را توحيدي صحيح عقيده و مذهب به توجهي بي اسالم .كنند مي

 حفظ جهت در درست بلكه كند؛ نمي تشويق را آن پس داند، مي منافي انسان ذاتي كرامت با را اخالقي و مذهبي
 29ماده  2از بند  شايد اين معنا به طور تدريجي .شود مي آن مانع منطقي، ههاي را وسيله به انسان اساسي حقوق

حقوق بشر نيز استنباط شود آنجا كه مي گويد هركس با همه آزاديهايي كه به برآوردن نيازها و خواسته هاي درست 
اخالق، نظم عمومي و رفاه عامه در جامعه دموكراتيك وضع كرده است فقط تابع محدوديتهايي است كه قانون 

آن  26شت حقوق و آزاديهاي ديگران براي انسان قايل است، ماده منحصراً به منظور تامين و شناسايي و بزرگدا
آموزش ابتدايي را اجباري مي داند، يعني با وجود خواست و اراده شخصي، چون آموزش حداقل در سطح ابتدايي 

 .براي انسان الزم تشخيص داده شد، الزاماً بايد به آن تن در دهد، بي سوادي را از خود دور كند
 نفي و يكتاپرستي چرا باشد، اجباري تواند مي دارد، انسان كمال و رشد در كه اهميتي لحاظ به امر اين وقتي
 !داد؟ قرار آن دررديف نتوان را الحاد و شرك
 عقيده حتي .نيست دين در اجباري كه دهد مي جواب استدالل و منطق با را مخالفان عقيده تحميل اسالم البته

 يا فردي عملي اقدام با دهد، مي نشان صدر سعه و كند مي تحمل باشد، همراه استدالل و منطق با كه را مخالفان
 صبر داند، مي اخروي عذاب مستوجب را آن صاحب چند هر مخالف عقيده داشتن با ولي نمايد؛ مي مقابله گروهي
 .است داده خرج به تحمل و نموده

 اسالمي هاي نظام در هرگز داشت، فراوان رواج وسطي قرون در كه مذهبي كوركورانه تعصبات از ناشي كشتارهاي
 العوجاء و ابي ابن چون معروفي، ملحدان مدينه، و مكه اسالمي مراكز در اسالمي اول سده در .است نداشته وجود
 مرد و زن تساوي و زن حقوق زمينه در .نمودند مي ابراز را خود نظرات و داشتند انتقاد و بحث جلسه او فكران هم
 ميداند يكسان ذاتي ارزش در را مرد و زن اسالم كه نمود يادآوري بايد است، شده عنوان بشر حقوق اعالميه در كه
 آورد مي حساب به نوع يك از مختلف صنف دو را آنها حال، هر به اما نيست؛ قائل آنان بين تمايزي نظر، اين از و

 اختيارات و تكاليف وظايف، درجامعه دارد، وجود آنها در كه روحي و جسمي مختلف هاي خصوصيت به توجه با كه
 نيز حقوقي شده، داده آنها از يك هر به كه تكاليفي و وظايف با متناسب و است شده گذاشته آنها عهده بر متفاوتي

 مرد عهده به خانواده معيشت وضع تأمين و نفقه دادن تكليف وقتي مثال، براي .است شده واگذار آنها براي
 تبعيض و زن تحقير معناي به وجه هيچ به اين و است شده داده قرار زن برابر دو نيز او ميراث شده، گذاشته
 جان ارزش كه نيست جهت بدان اين است، شده تعيين مرد نصف زن، قتل ديه وقتي حتي يا و نيست او به نسبت

 خاطر تسكين براي بها خون بناست چون كه است جهت آن از بلكه است؛ مرد از كمتر انسان يك عنوان به زن
 پول خود مورث، دادن دست از لحاظ وبه باشد آنها زيان و ضرر جبران حدودي تا واقع، در و شود داده بازماندگان
 خسارت و ضرر درورود زيادتري اثر دارد، عهده بر را خانواده معاش تأمين تكليف كه مرد آن طبعاً .شود پرداخت

 گفته كه طور همان امر اين و شود پرداخت زن نبود به نسبت بيشتري ديه بايد بنابراين، دارد؛ بازماندگان بر مادي
 برخي در .نيست او به نسبت حقوق در ناروا تبعيض و زن انساني ارزش دادن جلوه كم معناي به وجه هيچ به شد،

 كرد ارزيابي را آنها ديد همين با بايد شود، مي ديده مرد و زن بين هايي تفاوت كه نيز حقوقي ومسائل احكام
 40‐36ص، 1374 مهرپور،

 اسالم در بشر حقوق مزاياي
 تنها كه داريم اسالم در بشر حقوق نظام مزاياي به اجمالي نگاهي بشر، حقوق به نسبت اسالم ديدگاه بيان از پس
 .پردازيم مي ها مزيت ازاين برخي بررسي به

 پذيري برهان .الف



 برهان حقوقي نظام .داراست را پذيري برهان قابليت كه است اين اسالم، در بشر حقوق نظام هاي برتري از يكي
 .تجربي نه عقلي، برهاني البته .كرد اقامه برهان آن، بودن بار زيان يا سودمند بر بتوان كه است نظامي پذير،

 كه يافته تشكيل اعتباري مقررات و قواعد اي مجموعه از كه چرا نيست؛ پذير برهان الهي، غير بشر حقوق بنابراين،
 كه است ممكن چون كرد، ثابت را آنها استدالل با توان نمي هرگز پس ندارد، ريشه تكويني و واقعي امور در هرگز

 از هاي مجموع بشراسالمي، حقوق اما نباشد؛ شده پذيرفته ديگر، جايي در و شده پذيرفته زماني، و جايي در
 ازسوي و است برهان اقامه قابل بنابراين، نيست؛ محض انتزاع نتيجة و دارد واقعيت و است تكويني ريشه با قوانين
 و نيست برخوردار امتياز اين از هرگز ديني غير بشر حقوق بنابراين، .تجربي برهان نه است، عقلي آنها برهان ديگر،
 .شود مي محسوب اسالمي بشر حقوق براي امتياز يك اين،
 اجرا ضمانت از برخورداري .ب

 در بشر، حقوق خواهان هاي نظام ديگر خالف بر كه است اين اسالمي، بشر حقوق امتيازات بارزترين از يكي
 ضمانت كه چرا است؛ شده بيني پيش همراهش به آن اجراي ضمانت و ماند نمي باقي مقاالت و ها كتاب محدوده
 از بيم ديگري، و ديگران نزد شرمندگي از ترس يكي، :است استوار بنيان دو بر قانوني و حقوقي قاعده هر اجراي
 نمي باقي قوانين اجراي جهت بشر براي اي انگيزه نگردد، يافت دو اين از يك هيچ موارد برخي در اگر ولي .كيفر
 مي رها عمومي شرمندگي و جامعه نقدآميز نگاه از را خود شكن قانون دهد، رخ پنهان در شكني قانون اگر .ماند
 و بماند مصون مجازات و كيفر از تواند مي باشد، بانفوذ فردي و منصب صاحب شكن، قانون اگر همچنين و كند
 .رسد مي خود شخصي لذايذ و غرايز منافع، به كه چرا است؛ سودمند انسان ديدگاه از شكني قانون طبعاً
 بشر حقوق نظام امتياز و افتخار اينجا از و است قانوني اجرايي ضمانت داشتن زماني، چنين در جامعه حفظ راه تنها
 كه است مطلوب كاري قانون اجراي كه آموخته مسلمان انسان به اسالم كه چرا نمايد؛ مي گر جلوه كامالً اسالم در

 قانون صورت در انسان كه چرا بود، وفادار آن به همواره بايد بنابراين، گيرد؛ مي صورت خدا به تقرب نيت با تنها
 انگيزه افراد همه قانون اجراي براي پس دارد نظاره انسان كارهاي بر همواره او است، خداوند درگاه شرمندة شكني،
  :دارند 
  ). بصيرٌ تَعملونَ بِما واهللاِ كُنتُم ما اَينَ معكُم هو ( 4 حديد،
 جلوه قدرت بتواند كه نيست كس هيچ اسالم، ديدگاه از .است استوار اسالم در بشر حقوق نظام در نيز دوم بنيان
 قانو و سركشي زمينه ترتيب، اين به و برهاند شكني قانون كيفر از را خود يا باشد داشته الهي برابرقانون در نمايي

: كه دارد ياد به همواره و آورد نمي روي شكني قانون به كيفر از رهايي گمان به كسي و رود مي ميان از نشكني
   14 فجر، ).  است كمينگاه  كناره بر پروردگارت راستي به ؛لَبِالمرصاد ربك انَّ(
 دارد خود همراه به را اجرا ضمانت برترين اخالق به يبندي پا علت به اسالم در بشر حقوق ديگر، سوي از
 288 ص ، 1374 ). الريجاني، منصوري)
 هماهنگي و سازگاري .ج

 قرآن در روشني به هماهنگي اين بارز جلوه .است تناسب و انسجام از برخورداري اسالم در بشر حقوق ديگر امتياز
 خدا كتاب قرآن اگر ؛كَثيراً اختالفاً فيه لَوجدوا اهللا غَيرِ من عند كانَ لَو 82 نساء، : (  است  شده بيان كريم
  ).يافتند مي فراوان يهاي ناهماهنگ آن در بي ترديد نبود،

 از اش برنامه آنچه هر و است شده طراحي خدا طرف از كه چرا است؛ چنين نيز اسالم در بشر حقوق نظام بنابراين،
 هاي خواست و ها انديشه از برگرفته نظام كه حالي در دارد؛ انسجام و هماهنگي باشد، شده خدا ريخته طرف



 آشكار دارد نمونه دروني ناسازگاري و اختالف همواره اخير دهه چند طول ها در ملت و ها دولت يا بشري متفكران
 .است نبوده دستي يك و هماهنگي داراي هرگز كه است ملل سازمان سوي از بشر حقوق هاي اعالميه آن
 سنجش ابزار :دوام و تناسب .د
 انسان هرگز حقوقي كليات از انبوهي وجود با كه است اين اسالم، در بشر حقوق نظام برجسته هاي ويژگي ديگر از
 بهترين اسالم، ديدگاه از كه است باطل از حق تشخيص ابزار آن، و نميكند رها تشخيص و ابزارسنجش بدون را

 نيز ديگران براي پسندد، مي خود براي آنچه ديگران، با مقايسه در كه استاين در باطل و حق سنجش براي ابزار
 مذموم نيز ديگران براي است، ناپسند خودش حقوقي كه براي نظام ،  انسان خود  ديدگاه از آنچه و بدارد روا

  . 256-240 )ص -1375 آملي، جوادي( است حقوقي باطل و حق سنجش بهترين معيار، اين .بشمارد
 آخر كالم

 است متعال خداوند دارد، را انسان براي مقررات ايجاد و قانون صالحيت كه مرجعي تنها شد، بيان آنچه به توجه با
 و غرض هيچ بدون طرفي، از و دارد كامل اشراف او هاي ضرورت به است، ها انسان فطرت خالق خدا كه آنجا از و

 عظيم منبع اين از كه هستند احكامي طبعاً نيز جامعه ميان در احكام بهترين شده، وضع قوانين از ورزي جانب
 شده، گرفته الهي دستورات از منابعش و مبنا همگي كه اسالم قوانين اساس، همين بر .باشند گرفته سرچشمه

 تمامي كمال، و تمام صورت به كه است بشر زندگي قانون ترين كامل
 خبر بي چشمان از را غفلت خواب عالم، منجي وجودي نسيم كه روزي اميد به .است شده لحاظ آن در بشر حقوق

 . ...روز آن اميد به .گردد قسط و عدل از پر دنيا و بربايد بشر حقوق دروغين مدعيان
 منابع فهرست

 .كريم قرآن .1
 .البالغه نهج .2

 باقرزاده، .3 )، « اسالم در بشر حقوق شمولي جهان »، .خميني امام مؤسسه :قم ،7 ش فلسفي، معرفت
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