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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ي جهاني حقوق بشر حقوق بشر در اسالم و اعالميه
 

ائل نشده است در ي واقعيت اجتماع ق اصالً ارتباطي بين دو مسئله –با تأسف  –ي جهاني  عالميه
لـذا هـم در مـورد    . طور تمام و كمال بر اين ارتبـاط تأكيـد كـرده اسـت     ي اسالمي به حالي كه اعالميه

 .ي حقوق مقرره و تعيين شدهن منطقي بوده است خودش و هم در زمينه
 :سازد ي خود مطرح مي ي جهاني اصول زير را در مقدمه اعالميه

 ي دستيابي به آزادي و عدالت و صلح؛ضرورت شناخت موجبات ذاتي انسان برا -1
 ي به رسميت شناختن حقوق بشر؛ به وقوع پيوستن اعمال وحشيانه در نتيجه -2

عنوان برترين آرزو  پيدايش جهاني نو كه در آن آزادي و عقيده و عدم ترس از فقر به -3
 بشريت است؛

 ضرورت حفظ حقوق تا انسان مجبور نشود عليه ظلم قيام كند؛ -4

 ابط دوستانه؛ضرورت تشويق رو -5

 هاي اجتماعي؛ ها مبني بر پشتيباني و حمايت از پيشرفت تصميم ملت -6

 .ضرورت دستيابي به تفاهم مشترك -7
ذاتي انسان كدام است؟ آيا همان فطري هستند؟ اگر اين طور است پـس چطـور مـا    اما موجبات 

ي فطرت است، مطرح  ظريهتوانيم اين اعالميه را در برابر جهاني كه مملو از افكار مادي مخالف با ن مي
كـه   توان بدون اين هاي يك عمل وحشيانه جهت تميز آن از رفتار انساني چيست؟ آيا مي كنيم؟ ويژگي

بينانه دست يافت؟ آيـا بررسـيي    ي تكامل انساني ايمان داشت به يك معيار واقعي عام و واقع به نظريه
ين آرزوها تنها در آزادي بيان و عقيـده  بر روي آمال و آرزوهاي انسان صورت گرفته تا روشن سازد ا

شود؟ آيا صـحيح اسـت كـه آرزوي انسـان در آزادي بـراي آنچـه        و رهايي از ترس و فقر محدود مي
اي هم براي اين كـار   ضابطهگونه  خواهد، اعتقاد به آنچه كه در نظر اوست، خالصه شده باشد؟ هيچ مي

استهزا بگيرد؟ آيا در اينجا زيربنا و روبنا با هم خلـط   كه مثالً مقدسات ديگران را هم به نباشد، ولو اين
عنوان نيازهايي ضروري بايد حاصل شوند؟  كه گفته شود آرزوهاي عمومي انسان به اند؟ مگر اين نشده

آيا آرزوي انسان در دسـتيابي بـه شـناخت ذات مطلـق     : گوييم اگر اين امر به اين صورت باشد، ما مي
طلق و بندگي در برابر خداوند و مالك حقيقي يك آرزوي انساني عمـومي  آفريدگار و اتكا به قدرت م
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يابد؟ از آن گذشته، آيا اين آرزوي كلي بشر در  نيست كه از طريق بررسي كل تاريخ بشريت تجلي مي
گرو تحقق يك نظام اخالقي همه جانبه نيست؟ پس كجا از آن صحبت شده است؟ آيـا فرصـت دادن   

بندي به  ، بدون پاي)اقتصادي و سياسي –عقيدتي  –مثل رفتاري (ها  ام زمينههاي فردي در تم به آزادي
 شود؟ هاي اخالقي، باعث از بين رفتن بخش عظيمي از نظام اخالقي نمي ارزش

ي جهاني حقوق بشـر، بـه هـر     ي اعالميه ي ديگر اصول يادشده در مقدمه به همين ترتيب، درباره
قي بين زيربنا و روبنـا را درك كنـد، بلكـه از البـالي عبـارات      ي منط تواند رابطه حال، يك محقق نمي

يا » حل مجبور به نهضت و قيام و انقالب نشود كه انسان به عنوان آخرين راه براي آن«ديگري همچون 
ي  هـاي اعالميـه   تواند هدفي را كه بدگمانان در انگيزه و امثال آن مي» ضرورت تشويق روابط دوستانه«

 .نمايند، درك كند عيت زمان طرح آن مطرح ميجهاني در پرتو موق
هاي بزرگ بر جهان طـرح شـده    اين اعالميه بعد از پايان يافتن جنگ جهاني دوم و تسلط قدرت

كه امريكا با كمترين خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي ممكن از آن پيروزمندانـه خـارج    –است 
كمونيسـم نيـز بـا    . ين جنگ خارج گرديدنـد شد، در حالي كه كشورهاي اروپايي ضعيف و خسته از ا

ي انقالبي خود را بنا نهاده بود، شـروع بـه    ي آن نظريه ي تاريخي خود كه بر پايه مطرح ساختن فلسفه
هاي محروم را به شوق آورده و آنها را بـه   ي نفوذ خويش كرده و اين افكار توده گسترده ساختن دايره

ها و  شور و شوق جهاني براي نظم نو كه در آن درگيريهمچنين در حالي كه . سوي خود جذب نمود
تمـام ايـن   . ها كم شده و رؤياي بشريت جهت برپايي نظامي برتـر محقـق گـردد، وجـود داشـت       نزاع

كه امريكا بتوانـد خـود را بـه عنـوان      موقعيت نيازمند فلسفه و شعاري بشردوستانه و جهاني بود تا اين
ي  بشريت مطرح ساخته، از عزلت و انزوا خارج شده و به اريكهي نيكوي  سرآمد تمدن بشري و آينده

هاي فردي استوار است، از طريق  داري خود را كه بر آزادي ي سرمايه رهبري جهاني تكيه زند و فلسفه
هاي محروم بايد حـق و حقـوقي خيـالي و وهمـي      كه آن نيز ملت –ي انساني ديگر  رقابت يك نظريه

مجمع عمومي سازمان ملل متحد نمايانگر مـثالً تسـاوي بـين امريكـا و     . ودبراي بيان نظراتشان داده ش
هاي فاتحي اسـت   شود، در حالي كه قدرت و نيروي سيطره مخصوص ابرقدرت برمه در دادن رأي مي

لذا بدين صـورت اسـت كـه بـدگمانان در ايـن      . گردد كه از طريق شوراي امنيت و حق وتو اعمال مي
در هر حال، بدون شك ايـن جهشـي بـزرگ بـه سـوي      . كنند را برداشت مي هاي واقعي اعالميه انگيزه

توان آن را به رغم وجـود   وجه نمي المللي به حقوق بشر است، موردي كه به هيچ اعتراف رسمي و بين
 .منكر شد) ان شاءاهللا(هاي زير روشن خواهد شد  نقاط ضعف كه در بحث

 ي اسالمي حقوق بشر اعالميه
شـويم   كنيم، متوجه مي كه بيانگر اصول زيربنايي نظام حقوق است، بررسي ميزماني كه مقدمه را 
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ي مورد اشاره بسيار منطقي و مترقي اسـت تـا جـايي كـه مـا را قـادر        ارتباط بين دو مسئلهي  كه زمينه
 :تر از حقوق يادشده در اعالميه استفاده بريم و اصول زير را نتيجه گيريم سازد به آساني هرچه تمام مي

 
 صل اولا

آفرينش همه چيز، بخشش تمـام  . (اصل اول همانا ايمان به خداوند متعال و صفات متعالي اوست
ها، آفرينش انسان در بهترين صورت، بزرگواري و بخشندگي، سپردن جانشـيني و خالفـت بـه     نعمت

و هسـتي  به انسان، امانت تكليف را بر دوش انسان گذاشتن ) زمين(انسان، واگذاري عمران و آباداني 
هايي است كه نه تنها اسـاس ايمـان بـه حـق انسـان در       تمام اينها، پنداشت). را در اختيار او قرار دادن

دهد، بلكـه مـا را    زندگي، آباد ساختن زمين، بر دوش گرفتن وظايف و استفاده از هستي را تشكيل مي
 .ي حقوق خود از اين مقطع بهره بريم سازد تا از كليه قادر مي

 
 اصل دوم

عنوان دين حـق و حقيقـت، ديـن رحمـت بـراي       گر، اسالم به اصل دوم همانا تأييد اسالم هدايت
ها، دين مساوات، مگر برتري از لحاظ تقوا، ديـن   ي طاغوت جهانيان، دين آزادي افراد دربند و شكننده

ك نفس واحـده  ها و تنفر و انزجار ميان مردم كه خداوند متعال تمام آنها را از ي ي تبعيض از بين برنده
ترين حقوق فردي و اجتماعي را استنباط كنـد   آفريده است و پژوهشگر بايد از اين اصل همچنين مهم

 ).حق درخواست همكاري و رحمت، حق آزادي، حق كوبندگي عليه طاغوت و حق مساوات(
 

 اصل سوم
زادي تنها پرسـتش خداونـد و رهـايي از غيـر او تـا جـايي كـه موجـب آ        (اعتقاد به توحيد ناب 

 ).مسئوالنه و شرافت شود
 

 اصل چهارم
هـاي   تشريع قوانين اسالم براي حفاظت از دين، جان، عقل، ناموس، مال، نسل و رعايت ويژگـي 

ي خود پايـه و   بينانه كه اين امر به نوبه نگري و اعتدال و برخورد واقع جانبه همه: كه عبارت است از آن
 .ي حقوق است اساس كليه

 اصل پنجم
عنوان بهترين امتي كه يك تمدن متـوازن را بـراي بشـريت بـه      ن آفرين امت اسالمي بهنقش تمد
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 .ارمغان آورده است، تمدني كه دنيا را با آخرت پيوند داده و علم و ايمان را با هم جمع كرده است
 

 اصل ششم
 .ايمان به مشاركت انساني در حمايت از حقوق بشر

 
 اصل هفتم

 .ي ايماني به پشتوانهايمان به نياز مستمر بشريت 
 

 اصل هشتم
شمار رفته و سستي  كه حقوق اساسي جزئي از دين بوده و حمايت از آن به عبادت به ايمان به اين

آيد و هر انساني به تنهايي در برابر آن مسئول بوده و امت با همبستگي  در برابر آن منكر به حساب مي
هاي فردي و اجتماعي بـراي   مر اساس نظري مسئوليتاين ا. باشد خود در برابر آن متعهد و مسئول مي

 .رود شمار مي پياده كردن بندهاي اعالميه به
ي حقـوق بشـر اسـالمي بـا      اينها همان پايه و اساس محكم و استوار حقوق هسـتند كـه اعالميـه   

تـيم و  كند و همچنانكه پيشتر گف تر آنها را مطرح ساخته و با اينها خود را تأييد مي مهارت هر چه تمام
 .دهند به آن اعتقاد داريم، اينها اركان و اساس طبيعي اين روبنا را تشكيل مي

 

 ي حقوق بشر اسالمي نواقص اعالميه
كنيم كه بعضـي   در هر حال، ما معتقد هستيم كه اين امر هنوز نياز به بازنگري دارد و لذا اشاره مي

 :و نواقصي كه اميدواريم برطرف شونداز كمبودها 
) علـم و قـدرت و زنـدگي   (رت اشاره به صفات ذاتي الهي در اصل اول كه عبارت از ضرو اول،

بوده و آنها القائات مهمي در شناخت اين حقوق دارند، بـه ويـژه اگـر بـه درخواسـت اسـالم از يـك        
كه يك شخص الهي آراسته به صفات خداوندي مناسب خود باشـد، توجـه داشـته     مسلمان جهت اين

 .باشيم
ي طبيعـي پـس از    ر بود اگر اصل سوم به جايگاه بعد از اصل اول كه همانا مرحلـه ت شايسته دوم،

 .شد ي توحيد است، منتقل مي ي صفات كه همان مرحله مرحله
در آن هنگام طبيعي است كه اصل چهارم با اصـل سـوم يكـي شـده و نيـز ديگـر صـفات         سوم،

قـوق بشـر از خـود بـر جـاي      شريعت به آن اضافه گردد؛ بدين سبب كه اثـري مثبـت در موضـوع ح   
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گرايي، شـموليت، جـاودانگي، انعطـاف، و ارتبـاط بـين       واقعيت: اين صفات عبارت است از. گذارد مي
ي ارتباط و تكامل و رشد بين افراد بشر و فرزندان امت اسالمي  اجزاي شريعت و پندارهاي آن درباره

 .و امثال اين موارد
ي بحـث   هـاي آن در مقدمـه   نظـام اخالقـي و هـدف    اشاره به نظام حقوقي اسالم و نيـز  چهارم،

 .ضروري است
اي كـه   ي جهاني بودن اعالميه به منظور از بين بـردن شـبهه   پنجم، مناسب است در مقدمه، انديشه

خالصه آن شبهه به اين صورت است كه ايـن حقـوق   . شايد خود را عيان و آشكار سازد، مطرح شود
هاي فطرت  هاني مطرح شود، در حالي كه اسالم وقتي از نظريي ج قابليت ندارد تا در صحنه و گستره

ي پيوستگي و انسجام با نيازهاي فطري كه به آن رنـگ   كند، مسئله گرايي آن صحبت مي و صفت واقع
هـا   ي انسـان  ي فطـرت بـراي كليـه    دهد؛ چرا كه مسئله دهد، مورد توجه قرار مي اي جهاني مي و جلوه

 .يكسان است
 

 ي حقوق بشر اسالمي ي جهاني حقوق بشر و اعالميه تراك و اختالف اعالميهمقايسه موارد اش
ي حقوق تدوين شده در دو اعالميه بيفكنـيم تـا    قبل از هر چيز بايد مروري گذرا و سريع به كليه

قبل از شناخت اين مواد حقوقي ناچار بايـد عـرض كنـيم ترتيـب     . بتوانيم آن دو را با هم مقايسه كنيم
. شـود  كه احتماالً حقي در بيش از يك ماده مطرح مي عالميه با هم اختالف دارند، كما اينمواد در دو ا

ي  ي اسـالمي اسـت كـه نسـبت بـه اعالميـه       ي نظم و ترتيب در اعالميـه  ي قابل توجه مسئله اما مسئله
 كـه ايـن   ديگر ايـن . تر است و اين خود بيانگر متكامل بودن نگارش آن است تر و مرتب جهاني منطقي
توان به بعضي حقوق ديگر به اعتبار نسبت عموميت و خصوصـيت آن ارجـاع داد، ولـي     حقوق را مي

ي آن حق و نيز ضـرورت تأكيـد بـر آن صـورت      تنها آوردن حقي در يك ماده بايد بنا به اهميت ويژه
 .گيرد

 
 موارد اشتراك دو اعالميه

توانيم آنها را به صورت زير  ه كنيم، ميترين موارد اشتراك در دو اعالميه اشار به مهماگر بخواهيم 
 :خالصه كنيم

هر دو اعالميه بر حقوق زندگي مناسب، آزادي، امنيت، رد شكنجه و رد مجازات غيـر عادالنـه و   
همچنين هر دو بر حق فراهم كردن . اتفاق نظر دارند) اهانت(رد برخوردهاي مخالف شئون شخصيتي 

خدمات اجتماعي و داشتن يـك زنـدگي شـرافتمندانه و     محيط بهداشتي مناسب و حق برخورداري از
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هـا و تبعيـد افـراد و     هاي بدون علت قانوني و ممانعـت بـه عمـل آوردن از آزادي    ممنوعيت بازداشت
مجازات بدون علت يا به شكلي كه بيش از حد جرم باشد و نيز بر تضـمين شـرافت ذاتـي و ممنـوع     

فرد از نظر حيثيتي و نيـز حـق تـأمين سـطح معيشـتي      بودن هرگونه تأثيرگذاري بر موقعيت اجتماعي 
 .مناسب هر دو اعالميه اتفاق نظر دارند

ي تسـاوي مـرد و زن از لحـاظ كرامـت ذاتـي و ضـرورت تـأمين         دو اعالميه همچنين بر مسـئله 
شخصــيت اجتمــاعي زن همچــون مــرد و نيــز موضــوع تــأمين شخصــيت اعتبــاري مــالي بــراي زن  

ي  م است ازدواج زوجين با رضايت كامل طرفين انجام پذيرد و خانواده پايههمچنين الز. اند القول متفق
فـراهم كـردن   . زن حق دارد تا از حق پشتيباني دولت و جامعـه برخـوردار شـود   . اساسي جامعه باشد

المللي و حق استقالل در  امنيت شخصي، مالي، ناموسي، شخصيتي و خانوادگي در سطح داخلي و بين
همچنـين دو  . نيـز ضـرورت دارد  ) نگـاري و ارتباطـات   خانواده، دارايي، نامـه  مسكن،(امور خصوصي 

بـه رغـم   (و هدف آنهـا كـه تكامـل انسـان اسـت      ) ياددهي و يادگيري(اعالميه بر اصل تعليم و تعلم 
 .و تقدم داشتن نظر والدين بر نظر ديگران در اين مقوله اتفاق نظر دارند) اختالف معنايي تكامل

. تـوان او را در بنـد بنـدگي قـرار داد     شود و نمي كنند كه انسان آزاد متولد مي د ميدو اعالميه تأكي
ايـن امـري   (اي مساوي قرار داشته، داراي عقل و وجدان بوده  ي اشخاص از نظر حقوقي در مرتبه كليه

 .ي برادري اقدام به همكاري كرد و بايد با روحيه) حقوقي نيست
تأكيد دارند و معتقدنـد كـه   ) در حد معقول(ه و عقيده و بيان همچنين دو اعالميه بر آزادي انديش

حـق انتخـاب يكـي از اديـان را دارا     . تواند از آثار علمي، ادبي و هنري خود برخوردار شـود  انسان مي
حـق داشـتن يـك    . از آزادي انديشه در حدي كه بخود و ديگران آزار نرساند، برخـوردار باشـد  . باشد

از حق پناهندگي به شرط . از مكاني به مكان ديگر مهاجرت كندتواند  يشخصيت حقوقي را داشته و م
 .كه مرتكب جنايتي غير سياسي نشده باشد، برخوردار باشد اين

نظـر دارنـد و     ي اعتراف به حق كار و آزادي انتخاب نوع شـغل بـا هـم اتفـاق     دو اعالميه درباره
داراي حقوق ) كارگر(او . ي را تحميل كردتوان بر شخص كارگر بيش از توان وي امر معتقدند كه نمي

مساوي در دستمزد بوده، حق دارد از تضمين سطح متوسط معيشتي بـه هنگـام بيكـاري غيرعمـدي و     
 .همسوي و پيري برخوردار شود بيماري و نقص عضو و بي

. گنـاه هسـتند   ي اشخاص تا زمان عدم اثبات محكوميت آنهـا بـي   دو اعالميه اتفاق نظر دارند كليه
ي افراد حق برخوردار شدن از يـك محاكمـه عادالنـه را دارا بـوده و      رم امري شخصي است و كليهج

 .كيفر آنها همان چيزي است كه به هنگام ارتكاب جرم براي آنها تعيين شده است
دو اعالميه بر ممنوعيت استبداد اتفاق نظر داشته، معتقدند كه هر فرد حـق مشـاركت در   همچنين 
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همچنين بايد مساوات در برابـر  . ي سياسي و برعهده گرفتن وظايف عمومي را داردگير تدوين تصميم
حـق  . ي دعوا كنند هاي مناسب اقامه قانون محقق شده و به افراد اين اجازه داده شود تا در برابر دادگاه

 .هاي خيريه و اجتماعي نيز موجود است تشكيل جمعيت
هر انسـاني موظـف بـه حمايـت و پشـتيباني از ايـن        دارند كه در نهايت، هر دو اعالميه تأكيد مي

همچنـين هـيچ   . ها و برخورداري از آنهاست و بايد كوشش كند تا به سوي تكامل گـام بـردارد   آزادي
تواند از اين قانون براي دستيابي به  هاي ديگران را نداشته و نمي فردي حق ايجاد مزاحمت براي آزادي

 .ده كندمصالح فردي يا دولتي خاص سوء استفا
 

 موارد اختالف دو اعالميه
 :توان به صورت زير خالصه كرد كه در دو اعالميه مورد اختالف است را مينكاتي كه 

شرافتي كه انسان فقط به اعتبار انسان بودن خـود  (بين اصل شرافت ) بحق(ي اسالمي  اعالميه -1
كه از طريق سير تكاملي معنوي و عمل صالح خود در خـدمت  (و شرافت اكتسابي ) آورد به دست مي

ي جهـاني آن را   ي مهمي است كه اعالميـه  اين خود نكته. فرق قائل است) كند بندگان خدا حاصل مي
ك نكرده است، لذا ما آن را در اين زمينه بسيار ناقص دانسته و معتقديم كه هر وجـداني بـين يـك    در

كند و هيچ اثـري از   سينا و يك فرد عادي كه تنها براي خود زندگي مي چون ابن دانشمند بلندمرتبه هم
 .گذارد، فرق قائل است خود در زندگي بر جاي نمي

. كه خلق اهللا عيال خداونـد تبـارك و تعـالي هسـتند     مي بر ايني اسال ي اعالميه اصرار و تكيه -2
ي  ي اساس مفهومي كامل اين برابري در اصل شرافت است و به تنهـا جنبـه   كننده خود روشنگر و بيان
ي اشكال آن به وجود مطلق خداوندي بندگان  عالوه بر ارتباط شرافت در همه. كند حقوقي بسنده نمي

ها رقـابتي در نزديكـي    اما در بين اين انسان. به يك نسبت نزد وي ارزش دارندنيز همه عيال اهللا بوده، 
ي عقيده و ايمان واقعي و انجام عمل صـالح مـؤثر در    معنوي به خداوند از طريق خودسازي به وسيله

طور كلي فاقد توانايي درك ايـن   ي جهاني به اما اعالميه. پذيرد تحقق مقتضاي خالفت الهي صورت مي
 .ستمفهوم ا
كنـيم كـه زنـدگي بخششـي      مشاهده مي) ي اسالمي اعالميه(ي دوم  مفهوم فوق را باز در ماده -3

و در نتيجه ارزش حقوقي آن بسيار زياد است و بايـد از آن  ) از حيث مفهومي(است از سوي خداوند 
 .داري كرده، به هر صورت ممكن آن را تضمين نمود تا هدف اين بخش حاصل شود حفاظت و نگه

مفهوم حفظ حرمت و قداست شرافت انسان نيز كه بايد در باالترين حـد ممكـن محظـوظ و     -4
 داند سرّ اين امـر در احكـام   ها را حرام مي اسالم حتي مثله كردن سگ. مصون باشد، حتي پس از مرگ
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امـا  . كشتزارها و تأسيسات شهري نيز محفوظ و مصون هستند –اخالقي همراه با رحمت نهفته است 
شود و اين خـود بزرگتـرين نقـص آن اسـت و      ي جهاني يافت نمي شاني از اين نكته در اعالميههيچ ن

 .جهان سعي كرد تا اين نقص را از طريق گنجاندن آن در معاهدات بعدي ژنو برطرف سازد
ي  ي انساني تأكيد دارد، امري كه در اعالميـه  ي اسالمي بر شهرت و آوازه ي هشتم اعالميه ماده -5

ي اسالمي اين مسئله تا بعد از مرگ انسان  يز بر آن تأكيد شده، اما با اين تفاوت كه در اعالميهجهاني ن
 .نيز به صورت حمايت از جسد و مزار انسان ميت ادامه دارد

عنـوان پايـه و اسـاس سـاختار اجتمـاعي تأكيـد        كه هر دو اعالميه بر وجود خانواده بـه  با اين -6
به صورت همه جانبه از آن حمايت به عمل آورند، و هـر مـرد و زنـي     كنند و جامعه و دولت بايد مي

توانند مانع از انجـام   حق انجام امر ازدواج را دارد و عوامل و موانع عرقي و رنگ پوست و مليت نمي
ي زيـر خالصـه    گونـه  توان به هايي وجود دارد كه مي آن شوند، اما در اين زمينه، بين دو اعالميه تفاوت

 :كرد
كـه   ي اسالمي معتقـد اسـت كـه ازدواج اسـاس سـازمان خـانواده اسـت، در حـالي         اعالميه) الف

 اي ندارد؛ ي جهاني به اين حقيقت اشاره اعالميه
ي جهاني براي مرد و زن حقوق يكساني را قائل شده كه حتي نفقه و مهر و طـالق و   اعالميه) ب

گونه امور را از هـم تفكيـك كـرده و     مي ايني اسال شود، در حالي كه اعالميه امثال آن را نيز شامل مي
زن براي . ها و وظايف وي متناسب است تأكيد نموده است كه زن داراي حقوقي است كه با مسئوليت

هاي مالي مستقل بوده، حق دارد اسم و نسب خود را بـراي   خود برخوردار از شخصيت مدني و تأمين
و ايـن تعبيـر   . (را نيـز مـرد بايـد متحمـل شـود     ها و مسئوليت سرپرستي  خويش حفظ كند، بار هزينه

 .)مناسبي از سرپرستي و قيم بودن است
و دولت بـراي از ميـان برداشـتن موانـع      –ي اجتماعي جامعه  ي اسالمي به وظيفه در اعالميه) پ

ي جهـاني بـه چنـين     هاي ازدواج اشاره شده است، در حالي كه در اعالميه ازدواج و هموار ساختن راه
 .خوريم رنميموردي ب
عنوان مانعي است كه  ي اسالمي به اختالف ديگري كه موجود است عدم ذكر دين در اعالميه) ت

كـه   حقيقـت آن . ي جهاني بر اين امر تأكيد شده اسـت  كه در اعالميه بايد مردود شمرده شود، در حالي
خداي يگانـه و   دين و انسجام نسبي در چهارچوب آن مانند وحدت دين زن و شوهر در حد ايمان به

در غير اين صورت، تمام اميدهاي . رسالت انبيا براي تحقق انسجام مطلوب امري بسيار ضروري است
 .گره خورده به سازمان خانواده كه بايد اساس جامعه را تشكيل دهد، بر باد رفته است

 .ي اسالمي بر حقوق پدر و مادر و خويشاوندان تأكيد كرده است اعالميه -7
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طور مطلـق و در تمـام    ي تعليم و تربيت اعالميه اسالمي تأكيد كرده كه اين دو امر به نهدر زمي -8
ي جهـاني تأكيـد شـده كـه      مراحل بر جامعه و دولت واجب و الزامي است، در صورتي كه در اعالميه

هـاي يكسـان را    ي فرصـت  ي مراحل مسـئله  آموزش ابتدايي بايد مجاني و اجباري باشد، اما براي بقيه
 .رح كرده استمط

ايجـاد تكامـل و تـوازن و پـرورش شخصـيت و      (هاي تربيتـي در   ي اسالمي هدف در اعالميه -9
در حـالي كـه   . شـود  خالصـه مـي  ) تحكيم ايمان به خدا و احترام به حقوق واجبـات و حمايـت آنهـا   

ترين حـد رشـد شخصـيتي و تقويـت احتـرام بـه حقـوق و         ايجاد كامل ي  ي جهاني بر مسئله اعالميه
سازي براي حفاظمت از تفـاهم و فـداكاري و احتـرام بـه عقايـد مخـالف و        هاي بشري و زمينه آزادي

 .گسترش محبت و تالش براي حفظ صلح تأكيد ورزيده است
كـه  ) فطـرت (طور كامل با اولين و آخـرين ويژگـي انسـان     ي اسالمي به ي دهم اعالميه ماده -10

در نتيجـه، طبيعـي اسـت كـه هرگونـه اجبـار و       . ردهمان دين بشريت است، انسـجام و همـاهنگي دا  
كشي را به منظور دور ساختن انسان از خط فطرت منع كند؛ چرا كه اين خـود بـه معنـاي بيگانـه      بهره

ي دهـم كـه اجبـار و     ي اسـالمي بـه مـاده    بينيم اعالميه لذا مي. ساختن انسان با خويشتن خويش است
ايـن بـدان خـاطر    . كنـد  كوت اختيار كرده است، بسنده ميكشي را منع نموده و در مورد آزادي س بهره

است كه اسالمي براي خود نظر و ديدگاه كامل و روشني دارد كه اين ماده آن را بيان كرده و آن همان 
هايي است كه دچار تحريف شده و اعتبار و وجهـه   دين فطرت بوده و هر چه غير از اين باشد، ديانت

الحاد نيز از ديد اسالم، نه تنها خروج از چهارچوب انسـاني و  . ه استديني كامل خود را از دست داد
بينيم  در مقابل اين معنا، مي. باشد تر مي ورود به عالم حيوانيت الست، بلكه حتي از اين سطح هم پست

گـر يـك اخـتالف     ي جهاني بر آزادي در تغيير دين و عقيده تأكيد مطلق دارد كه اين خود بيان اعالميه
ما در صدد استدالل براي درسـتي موضـع اسـالمي    . است) اعالميه(ر برداشت، ميان اين دو جوهري د

ي حقوقي  ي جهاني مسئله ايم درصدديم تأكيد كنيم كه اعالميه گونه كه قبالً هم گفته نيستيم، بلكه همان
 .ي فلسفي جدا ساخته است و ما با اين امر به شدت مخالفيم را از مسئله

ي جهـاني خـود را مطـرح     ي چهارم اعالميه ي اسالمي، ماده ي يازدهم اعالميه هدر مقابل ماد -11
كند كه انسان به  ي اسالمي اعالم مي ي اعالميه ماده. سازد، اما تفاوت بين اين دو بسيار فاحش است مي

كشـي را از وي دور   بنـابراين، هرگونـه بنـدگي، اجبـار و بهـره     . مقتضاي طبيعتش آزاد زاده شده است
گيـرد   ازد و معتقد است كه آزادي، از بندگي انسان در برابر خداوند تبارك و تعالي سرچشمه مـي س مي

كنند، در جهت تثبيت ذات الهي نيست كـه   گونه كه افراد جاهل و نادان تصور مي و بندگي خداوند، آن
گونه وابستگي نياز مطلق از اين همه است؛ بلكه الين عبوديت به معناي رهايي از هر بي) جل و عال(او 
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ي  امـا مـاده  . باشـد  هاي اوست كه تنها راه فـالح و رسـتگاري مـي    به غير او و عمل در راستاي هدايت
كه اساس موضـوع را بيـان داشـته ارتبـاط      كند، بدون آن داري را رد مي جهاني فقط بردگي و نظام برده

 .ميان انسان با خداوند تبارك و تعالي را روشن كند
ي نفـي انـواع مختلـف اسـتعمار و تحريـر       سازد، مسئله ي اسالمي را متمايز مي آنچه اعالميه -12

ها براي تالش در راه آزادي و تعيين سرنوشت و تأكيد بر لزوم پشـتيباني   مؤكد آن و حق دادن به ملت
ايـن در  . هاسـت  و سپس تأكيد بر شخصيت مستقل تمـام ملـت  ) هاي آزاديخواه از ملت(ها  ديگر ملت

ي  اي نداشـته، كـه ايـن حـداقل روشـنگر نقطـه       ي جهاني به اين موضوع اشاره عالميهحالي است كه ا
ي خواسـته برخـي    كنندگان اين اعالميه است، بلكه شـايد اعالميـه   هاي تدوين ضعف بزرگي در هدف

عليـه آن   –آيـد   آن چنان كه از بند سوم مقدمه اعالميه برمـي  –ها را به سمتي جذب كند كه آنان  ملت
 .به پا نخيزند )اعالميه(

اي  ي اسالمي آن است كه به حق پذيرفتن تابعيت معيني اشـاره  هاي اعالميه از ديگر ويژگي – 13
هاي واحده را از هـم پاشـيده و بـه مـانعي      ندارد، چرا كه اين امر از امور قراردادي بوده كه حتي امت

 .بزرگ در راه وحدت آنها تبديل شده است
ي اسالمي از كارگر خواسـته   يه به حقوق كار ايمان دارند، اما اعالميهبه رغم اين كه دو اعالم -14

كه از دولت خواسته است براي  ي خود با اخالص كارش را خوب انجام دهد، كما اين است تا به نوبه
 .طرفانه احقاق حق كند حل اختالف ميان كارگر و كارفرما با كمال صداقت دخالت كرده، بي

ي اسالمي بر حق كسب درآمـد تأكيـد دارد، امـا آن را بـا وصـف       الميهي چهاردهم اع ماده – 15
ي آنهـا   هايي مردود است كـه از جملـه   كند و اين وصف گوياي مفهوم وجود روش مقيد مي» مشروع«

كه بر ممنوعيت اكيد ربا نيز تأكيد كرده  كما اين. احتكار، ضرر زدن به خود يا ديگران اشاره كرده است
 .كنيم ي جهاني اشاره به چنين اموري را مشاهده نمي يهاما در اعالم. است

بر ضرورت مشروعيت راه تملك تأكيـد داشـته، اصـرار    ) ي اسالمي اعالميه(ي پانزدهم  ماده -16
ي مفهـوم ضـرر    ي گسـترده  چنانچه دايره. دارد كه مالكيت نبايد باعث ضرر زدن بخود يا ديگران شود

شود، در خواهيم يافت كه تا چه حد تعبير  اجتماعي نيز ميپي گيريم كه خود شامل ضررهاي مختلف 
هـاي   داري از اين حق براي ضرر زدن بـه حقـوق ملـت    ي سرمايه اسالمي دقيق بوده و از سوء استفاده

 .ديگر و ضربه وارد ساختن به اقتصاد و غارت ثروت آنها بيزاري و انزجار دارد
عنـوان يـك    ي اخالقي بـه  شمار آوردن مسئله بهي اسالمي  هاي بحق اعالميه از ديگر ويژگي – 17

ي جهـاني و در   در مقابل، در اعالميـه . ي هفدهم آورده است باشد كه آن را در ماده حق انسان مهم مي
هـايي را بـراي    ي بيست و نهم آمده اسـت كـه رعايـت مقتضـيات اخالقـي احتمـاالً محـدوديت        ماده
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ي  در چهـارچوب جامعـه  «امـا بـا توجـه بـه عبـارت      . آورد ها به وجـود مـي   برخورداري فرد از آزادي
هـاي   رسيم كه مراد از اخـالق، در اينجـا، همانـا آزادي    در پايان اين ماده، به اين نتيجه مي» دموكراتيك

ديگران است، نه معاني و مفاهيم واالي اخالقي؛ و به هر حال، اين ماده بدون شك يك حق انساني را 
اسلم كه انسان را در ساختن خويشتن معنويش توانا سازد، تأييد  در برخورداري از يك محيط اخالقي

 .كند نمي
هـاي   ي اسالمي آن است كه قراردادن انسـان را تحـت آزمـايش    هاي اعالميه از ديگر ويژگي -18

 .شمارد مردود مي –مگر به شرط رضايت و خطرناك نبودن امر  –پزشكي يا علمي 
العاده كه شكنجه كردن يا برخوردهـاي   تدوين قوانين فوق ي اسالمي با ي بيستم اعالميه ماده -19

ها و ماننـد آن را بـراي روي انسـان مجـاز      تحقيرآميز و خشن و منافي كرامت انساني يا انجام آزمايش
ي جهاني بر آن  ي توجه و اهتمام بود، كه در اعالميه اي شايسته اين انديشه. كند، مخالفت ورزيده است

 .تأكيد نشده است
ي جهاني از اين جهت كه براي اعالم نظر و بيـان، آزادي   كه اعالميهشايد بعضي گمان كنند  -20

تـوان اجـازه داد    دانـيم؛ زيـرا نمـي    اما ما اين امر را يك نقص مـي . مطلق قائل شده، داراي امتياز است
ا مورد مسائلي كه داراي اثرات ويرانگر اخالقي بوده و حقايق را مخدوش ساخته و مقدسات ديگران ر

. دهد، بيان شودز اهانت به مقدسات بدون شك بسيار بدتر از اهانت به اشخاص اسـت  اهانت قرار مي
اي كه با اصول شرعي تعـارض نداشـته    به گونه(ي اسالمي با عبارت  لذا محدود ساختن آن در اعالميه

 .تصريح شده است ي بيست و دوم ماده) ج(تر بوده و اين امر در بند  به روح انسانيت نزديك) باشد
ي اسالمي اين است كه به انسان حق داده تا دعـوت بـه خيـر و     هاي اعالميه از ديگر ويژگي -21

هـايي در   نهي از منكر كند و اين خود تأكيد بر مسئوليتي است كه فرد از طرفي در قبال وقـوع خـالف  
اي سطح مثبت جامعه بر در ي اقدامات مؤثر در ارتق محيط اخالقي و از طرف ديگر در قبال انجام كليه

در هنگام بحث در مـورد ايـن و   ) ي كشورهاي اسالمي در قاهره در كنفرانس وزيران خارجه(ما . دارد
داديم، اما بعضي بنا به داليلي كه در نهايت هم  عبارت اسالمي، ذكر عنصر امر به معروف را ترجيح مي

 .بر ما روشن نشد، اصرار بر حذف آن داشتند
ي جالبي به اين حقيقت وجود دارد كه واليت امـر امـانتي اسـت     ي اسالمي اشاره ميهدر اعال -22

هر بـار  . خوريم ي جهاني به موردي معادل آن برنمي ما در اعالميه. باشد كه سوءاستفاده از آن حرام مي
كرد تا به وضعيت عموميي كه شريعت اسالمي در مورد ولـي فقيـه    يابيم كهخ ضرورت اقتضا مي درمي

 .ان معتقد است، اشاره شودبد
ي اسـالمي تسـت    كه اعالميه هاي بين دو اعالميه كه تفاوتي طبيعي است اين از ديگر تفاوت -23
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هاي فـردي   ي جهان تمام آزادي نمايد، در حالي كه اعالميه مواد را با احكام اسالمي محدود و مقيد مي
 .كند را تنها در مقابل آزادي ديگران محدود مي

ي اسالمي مقرر كرده كه تنها مرجع بـراي تفسـير يـا توضـيح هـر مـاده        كه اعالميه اينديگر  -24
 .ي جهاني هيچ مرجع مشابهي را ذكر نكرده است شريعت اسالمي بوده، در حالي كه اعالميه

ي براي پرداخت تفصيلي به آنها در اين مقررات  هاي ديگري نيز وجود دارد كه زمينه البته، تفاوت
شود، بعضاً يا مسئوليت محـدود شـده، گفتـه     نام برده مي) آزادي(كه وقتي از  از قبيل اينوجود ندارد، 

يا در حدود شرع، و اين خـود ضـمانتي اسـت كـه آزادي بـه يـك عـادت        ) آزادي مسئوالنه(شود  مي
 .تخريبي تبديل نگردد

 

 ي جهاني حقوق بشر نواقص اعالميه
 :ي جهاني را به شرح زير خالصه كرد اعالميهتوان نواقص  با توجه به مطالب مورد اشاره مي

 ي فلسفي؛ ي حقوقي و اجتماعي از مسئله تفكيك مسئله -1

 عدم وجود يك نظم و ترتيب منطقي ميان مقدمه و مواد حقوقي؛ -2

 عدم تفكيك ميان اصل كرامت انساني و كرامت اكتسابي از راه تقوا و عمل نيك؛ -3

زندگي جنين و حرمت بـدن ميـت و   نپرداختن به تمام جوانب حقوقي زندگي مانند  -4
 ي بشري؛ ي ناپديد ساختن سرچشمه مسئله

 ها؛ ي اخالق در درگيري نپرداختن به مسئله -5

مانند حقوق مسـاوي  (طور مطلق مطرح گرديده كه الزم است محدود شود  اموري به -6
 ؛)ي تغيير دين زن و شوهر، براي هميشه، يا مسئله

 وندان؛عدم اشاره به حقوق پدر و مادر و خويشا -7

 ي نفي استعمار؛ عدم اشاره به مسئله -8

 عدم اشاره به حق فرد در تأمين يك محيط اخالقي؛ -9

 .جواز مطلق بر آزادي بيان كه امري مخرب است -10
 
 


