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 بنام خداوند بخشنده مهربان

مودن يپ يعت و فطرت خود و براياست كه انسان به طب يعيطب ييحالتها ،حقوق انسان
 .از دارديبه آنها ن ،شيخو يطرر تكامل فيمس
 ،كـه گفتـه و مطـرح شـده     يم كه حقوق انسان از هر آنچه حقـوق ين اساس معتقديبر ا

ن يحق تعبد و تد«  :توان از آنها به يرد كه ميگ يرا دربرم يگريل ديرود و مسا يفراتر م
ـ تعب» ن استوار و امثـال آن يدن به ديحق رس يو حت ياخالق يها تيو حق رعا  .ر كـرد ي

اسـت   ين لطفـ ينكه ديامبران و اياز به پين صةدر عر يمهم ينيبر بحث د ين حق مبتنيا
گـردد و قـول بـه     يبـازم  ،لطـف و رحمـت اسـت    ةبه انسان و خداوند متعال سرچشم

نه سخن را بدرازا ين زميم در ايخواه يامبران را بدنبال دارد كه نميبعثت پ يوجوب لطف
 .مينه يخود وام يم و آنرا به جايكشان

مـودن  يپ يعت خود بـرا يكه انسان به طب يعيطب يحالتها يمناسب است كه به برخ يول
تـوان در   يازها را مين نيا. ميداشته باش ييها از دارد اشارهيش بدانها نيخو ير تكامليمس

فشـرده   ي،ـ تمـدن   يعيتشـر  يازهايو ن ياخالق يازهاين ي،عقل يازهاين ي،ماد يازهاين
 :ساخت

 :يادم يازهايالف ـ ن

مسكن و هرآنچه  ي،و درمان يمه بهداشتيب ،پوشاك ،تيامن ،هيتغذ يعيطب يازهايشامل ن
ز شـامل هرآنچـه كـه بـه     يـ دارد و ن يا در جامعه نگـاه مـ  يفعال و پو يكه انسان را فرد

و  يو مـادر  يكـودك  يهـا  مراقبت ي،زاد و ولد يها شيو گرا يجنس يازهايبرآوردن ن
 .گردد يم ،بخشد يت ميو فعال يگامثال آن كه به نسل بشر زند

 :يو معنو يعقل يازهايب ـ ن

حس  ةو توسع يو تأمل آزاد در جهان هست يشه و توسعه عقلياند ياز شامل آزادين نيا
و اسـت   يل انسـان ياص يازهايز نين ياست كه جملگيت منطق در تصور اشيو تقو يفلسف

 . توان آنها را منكر شد ينم
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 :ياخالق يازهايج ـ ن

را  ياست و بـرآورده سـاختن مناسـب    يدر وجود انسان يعيالت طبيها و تما شيگرا كه
ـ از به تربيطلبد ؛ ن يم حـس   ،رشـد  يمناسـب بـرا   يو فـراهم آوردن فضـا   يت واقعـ ي
و فراهم آوردن  يآدم يفطر يهرآنچه ناهمخوان با صفا يو نف يو اخالق يشناس ييبايز

 يش آدميد گرايبدون ترد ياخالق يها شين گرايل است ؛ از جمله اياص يفطر يفضا
 .ش استيگانه خويدگار يدر برابر آفر ينداريبه د

 :يـ تمدن يعيتشر يازهايد ـ ن

ـ ا يها يازمنديل جامعه و نياز انسان به تشكيبه مفهوم ن ن و ين جامعـه از جملـه قـوان   ي
 يهـا بـرا   ن روشيتر فياز به ظريو مستمر و از آنجا ن  يا تمدنيموقت  يمقررات عمل

ـ  يبه خوشبخت يش فطريتحقق گرا  يازهـا يخـود مسـتلزم بـرآوردن ن    ةاست كه به نوب
 .وه استين شيانسان به بهتر يعيتشر

 :يص حقوق انسانيتشخ يارهايمع

مصلحت " ،"نيقانون و د" ،"عرف و عقل" :از جمله ييارها و مالكهايمع ،نهين زميدر ا
 ،و جـز آن  "عـدالت ات يمقتضـ " ،"احساسـات و عقـل  " ،"لـذت و درد " ،"و مفسدت

ا كشف كننده يحق  يها ا به عنوان منابع و سرچشمهينها همه يشود ؛ ا يا ميمطرح شده 
در  ييارهاين معييتع يا از ملزومات آنها و جز آن مطرح هستند و بهرحال برايو حقوق 

 :ر توجه شوديد به دو نكته زيا نبودن آنها بايجهت حق بودن 
 .يل وياص يازهايها و ن شيو گرا حق و مفهوم انسان يمعنا :نخست

عـت  يم كه در انسان و صـرفنظر از تنـوع شـكل و طب   يمراجعه كن ياسينكه به مقيا :دوم
كـه   يعام و تمام شمول يژگين صورت فاقد وير ايفراهم باشد چه در غ ي،و ياجتماع
 .است يحق صرفا انسان يمقتضا

ـ انگر نيار است كه بيا معياس ين كدام مقين صورت ايدر ا و ثابـت موجـود    يعـ ياز طبي
 و فطرتا همه جانبه است؟ يانسان

 .ميابي ينم يزيچ يو وجدان اخالق يما در برابر خود جز وجدان فكر
ز بـدون  يـ م نيوجود دارد بسنده كن يكه نزد هر انسان ياگر تنها به وجدان اخالق يو حت
گـر  ن حالـت ا يـ م و در ايرا كشـف كنـ   يم توانست اصول حقـوق انسـان  يد خواهيترد

د كـه  يم ديخواه. نخواهد داشت ياشكال ،افت شوديق يهم در مصداقها و تطب ياختالف
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رهنمـون   ،ن مصـداقها يص صحت ايتشخ يبرا يز ما را به حصول ابزاريخود وجدان ن
ن يو اگر از ا. دهد يمان قرار مين حقوق را فرارويا يليانداز تفص خواهد ساخت و چشم

 ياريـ م داشت بلكه فاقد معيشناخت حقوق نخواه يبرا ياريم نه تنها معيوجدان بگذر
انسان را به همـان صـورت    ،ن حالتيم بود و در ايخواه يهرگونه شناخت انسان يبرا

انسـان  «  :افت ويم يخواه "شيخو يذات يزندان" ،درنظر گرفته يو يبرا "يباركل"كه 
قطعـه   كيـ و همچـون   يانسـان  يژگيفاقد هرگونه و) عام آن يبه معنا(وجدان  يمنها

 ».ندارد يز حقوقيچوب است و چوب ن
 يا ناروشنياد ـ و نه ابهام يار زيبس يل روشنيد نتوان به دليست؟ شاين وجدان چيا يول

م يتـوان  يم و نمـ يـ است كه با آن برخورد دار يقتيف كرد ؛ وجدان حقيـ وجدان را تعر
ان و حكـم  كـه وجـد   يم و ما هرگز قادر به قانع ساختن كسياثباتش كن ،جز به خودش

 .م بوديوجدان را منكر شود نخواه
 ،دهند يل ميما را تشك يها معرفت ةهم يها هيكه پا يما با وجدان به آندسته احكام عقل

و ... ش از جملـه حسـن و قـبح افعـال و     يخـو  يباورهـا  ةم و با وجدان به هميرس يم
 .ميكن يدا ميدست پ ي،و اجتماع ياخالق يادهايبن ةهم يشالوده ساز

و آنكه خـود بداننـد    يب ،ن كردنديحقوق بشر را تدو يه جهانيكه اعالم يسا كسانچه ب
 ياز خاسـتگاهها  ،ات آنيمـان بـه وجـدان و مقتضـ    يمسئله حقـوق از ا  يبه رغم جداساز

ن وجدان است كه حسن عدل و قبح ظلم را مقرر يا. آغاز كرده باشند يـ فطر  يوجدان
كند  يد ميرا تأك يو حق كرامت انسان يدحق آزا ي،وجدان است كه حق زندگ. دارد يم

و جـز آنـرا مـورد     يحقوق جنس ي،ز حقوق ماديو ن يبه اعتبار انسان يتيجنس يو برابر
تنها دو راه  ،حقوق يمورد يدن به مصداقهايرس ةدر مورد نحو يول. دهد يد قرار ميتأك

 :ميش رو داريپ
و مطـرح سـاختن    ينسـان ا يرفتارها) جزء به جزء يبررس(كامل  ياستقرا :راه نخست

 ي،و مكـان  يط زمانينشده و كشف مشتركات به رغم اختالف شرا ينيب شيموارد پ ةهم
د همچنانكه يتحقق بخش ،ك رونديبسا نتوان آنرا به عنوان  ياست و ا يار ناقصيكه مع

 .افتيدست  يج بزرگينتوان به نتا ،قيدر صورت تطب يحت
است كه انسان را به  يتصور يادهايبه بن ينموننكه وجدان رهين به اعتبار ايد :راه دوم

ن يـ دگار ايـ كـه آفر  يو وجود مطلق و كامل ين نظام پرشكوه هستيپرده گرفتن از راز ا
لطـف   يكه به اقتضا ياز و آگاه و زنده و مهربانين يوجود ب. دهد يسوق م ،جهان است
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 يو اجتمـاع  يردات حقوق فييل داشته تا جزيمردم گس ين برايامبرانش را با ديپ ،خود
 .ر تكامل را كشف كننديح دهند و راه برتر حركت در مسيتوض يو يت را برايبشر

خـود   ةز به نوبيكه آن ن يو ناقص يا به همان صورت اجمالين باور داشت يد به ديا باي
م ين هم گفتيش از ايهمچنانكه پ. بسنده كرد ،است يفطرت انسان ةيمان به نظريا ةدييزا

 ي،از حـق و حقـوق و اخـالق انسـان     يست كه با وين يمنطق ،نكار كندآنرا ا ياگر كس
 .مييسخن گو

 :خيتار يط يـ حقوق يانسان يبزنگاهها

 ةبا آن ابعـاد گسـترد   ينيز عامل ديو ن يادآور شد كه وجدان انسانيت يتوان با قاطع يم
ـ ن هـا  در سطح افسانه يو حت يانسان يخود را بر روند حقوق يامدهايپ ي،خيمؤثر تار ز ي

 .اند گذارده يبر جا
 :ديگو ينه مين زميدر كتاب ارزشمند خود در ا "يجعفر يعالمه محمدتق"
ـ بـه اعالم  يانگر احترام عمليب ي،است كه هدف اصالح روابط انسان يهيبد«   يه جهـان ي

 ين اساس ما شاهد برخـ ياست ؛ بر ا يشرفته به لحاظ فكريحقوق بشر در ذهن افراد پ
ان ملل و اقـوام  يم يا عناصر فرهنگيحقوق  ،اگون به عنوان اخالقها و مواد گون عبارت

 0F1».ميمختلف هست
ـ   يـ وناني  يبه طور كل « :ديگو يز مين "نيجورج سابا" الد يش از مـ يان در قـرن پـنجم پ

ر استحال آنكه اوضـاع و احـوال انسـان    يجاودان و نامتغ يعيمعتقد بودند كه حقوق طب
ان آنـرا بـا   يم و مير را كشف كنيقانون ثابت و نامتغ نيم اير است ؛ حال اگر توانستيمتغ

گردد  يم يو عقالن يمنطق يبشر تا حدود يم زندگييجاد نمايا يهماهنگ يانسان يزندگ
رو يـ عبارت از آن اسـت كـه پ   يكمال انسان ةابد ؛ مرتبي يز كاهش ميو شرها و مفاسد ن

ـ له زن فلسفه را درجميتوان هدف ا يم. باشد يو ثابت يعيقانون طب  :فشـرده سـاخت   ،ري
 1F2»ها ان متنوعيرها و وحدت در ميان متغيثابت در م يجستجو

 يبـا عبارتهـا   ،خيتار يخ نگاران و شعرا طيتار ،فالسفه يههادگايد يريگيدر صورت پ
 . ميشو يروبرو م ي،ر  وجدانير فراگين تاثيدر خصوص ا يفراوان يايگو

                                                 
 ,16، صفحه  "حقوق جهاني بشريت"ـ 1

 ,77، صفحة  1، جلد  "تاريخ فلسفة سياسي"،  "جرج ساباين"ـ 1



 ٦ 

ـ كنـد حقـوق بـر پا    يد ميكه تأكاست ) يالديم 106تا  43(لسوف يف "سرونيس"ن يا  ةي
ـ يثابت و الزم ن يعينشده و عدالت طب يزير يا گمانها پيتصورات  بـر وجـدان    يز مبتن

 2F1.است يانسان
ـ آن در  يها ينگاران حقوق و دگرگون خيم كه تاريساز ينجا خاطرنشان ميدر ا ك گـام  ي
صـدور  زمـان   يعنـ ي يالديگذرند و به قرن هجدهم مـ  يم ياز دوران اسالم ،ار بلنديبس

از  يبخشـ  .م1791كـه در سـوم سـپتامبر   . م1789اوت  28حقوق بشـر در   يه جهانياعالم
جهان  يرسند و نقش روشنگرانه و نوربخش اسالم برا يم ،ديفرانسه گرد يقانون اساس

م وسـنت  يقـرآن كـر   يهـا  حقوق بشر از راه آموزه يلين تومار تفصيپرشكوهتر ةيو ارا
 يمسلمانان ط يانسان يها تيانواع فعال ةهم يحقوق ةالودرا ـ كه تاكنون ش يف نبويشر
ـ اعالم"رنـد ؛  يگ يده ميا ناآگاهانه ناديل داده است ـ آگاهانه  يخ را تشكيتار  يه اسـالم ي

ن حقـوق اعـالم   يـ ن ايتدو يسته برايشا يرا صادر شده كوششيز كه اخين "حقوق بشر
 .است يشده به شكل متعارف كنون

حقـوق ثابـت بشـر     يخيـ تار  يعنوان مثال خود اعالن قانون ر بهيز يات قرآنيوگرنه آ
ما فرزندان آدم را ارجمنـد   يبه راست) (70اسراء ـ  ةسور(» آدم  يو لقد كرمنا بن«  :است
َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنَّا َخَلْقَنـاُكم مِّـن َذَكـٍر «.) ميا داشته

ُُعوًبا َوَقَبائَِل ِلَتعَاَرفُ  وا ِإنَّ َوُأنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ش

مـا شـما را از   ! مردم يا) (13حجرات ـ ةسور( »َأْكَرَمُْْم ِدنَه اَِّ َأْتَقاُكمْ 
ـ يگر را بازشناسـ يكديم تا يها كرد لهيها و قب م و شما را گروهيديآفر يو زن يمرد  يد ؛ ب

 .)ن شماستيزگارترين شما نزد خداوند پرهيتر يگمان گرام
سٍ أَو فَساد في األَرضِ فَكَأَنَّما قَتَـلَ النَّـاس جميعـا ومـنْ أَحياهـا      من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْ «

ا به يرا ـ جز به قصاص   يتن يهركس... ) (32ه ـ دئما ةسور(» فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا 
ن ـ بكشد چنان است كه تمام مردم را كشته اسـت وهركـه    يزم يدر رو يفر تبهكاريك

 ).مردم را زنده داشته است ةچنان است كه هم ،زنده بدارد آنرا
ن يت طاهريو اهل ب) ه و آله و سلمياهللا عل يصل(امبر اكرم يكه از پ يفيگر متون شريو د

گـذارده   يبرجـا  ير پرشكوهيتصاو ي،اسالم ةشياند صةآن حضرت وارد شده و در عر
 3F1.است

                                                 
 . 67، صفحه "در تاريخ فلسفة حقوق":  "جرج دل وكيو"ـ 2
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م يا مورد بحث و مطالعـه قـرار دهـ   متأخر ر يحقوق ةشير انديم سياگر خواسته باش يول
ه حقـوق  يـ به رغم استفاده از اعالم) حقوق بشر( يه فرانسويم كه اعالميشو يادآور مي

زده يه اسـتقالل سـ  يـ ز اسـتفاده از اعالم يـ كه درهمان سال صادر شده بـود و ن  يسيانگل
ار يه بسـ يـ ش از آن صادر شده بـود ـ توانسـت اعالم   يزده سال پيكا كه سيآمر ةمستعمر

در  ي،و برابر يآن از حق آزاد ةن ماديارائه دهد چه در نخستن عرصه يدر ا يا شرفتهيپ
ت و دفـاع در برابـر سـتم و در مـاده سـوم از      يـ ت و امنيو مالك يماده دوم از حق آزاد

كـه بـه    يفرد يها يد بر آزاديو در ماده چهارم از تأكت يحقوق ملت در حاكم ياعطا
ـ ان ديا زيان رساندن يو در ماده پنجم از حق منع زگران تجاوز نكند يد يها يآزاد دن ي

ن و در ماده هفتم از يم قوانين و تنظيافراد در تدو ةو در ماده ششم از حق مشاركت هم
از شغل مناسب و در ماده هشتم از عدم مجـازات   يدر برابر قانون و برخوردار يبرابر

ـ اثبـات محكوم  جز بر اساس قانون و در ماده نهم از اصل برائت متهم تـا  و در  يت وي
 ةديـ ان و در مـاده دوازدهـم از ا  يب يازدهم از آزاديده و در ماده يعق يماده دهم از آزاد

 يات بـرا يـ زدهم از جـواز اخـذ مال  يمسلح و در ماده سـ  يل قواين حقوق با تشكيتظم
مذبور در در ماده چهاردهم از حق نظـارت مـردم    ةالت مسلحانيتشك يها نهين هزيتأم

اتها و در ماده پانزدهم از حق جامعه در نظارت بر كاركنان  و در مـاده شـانزدهم   يبر مال
انـد ؛   رفتـه يگر را نپذيكـد يحاكمه از  يك قوايكه حقوق انسان و تفك ينكه جوامعياز ا

رانجام در مـاده هفـدهم  از عـدم جـواز     سشوند و  يم يتلق يجوامع بدون قانون اساس
 .ان آورده است يسخن بم ي،عموم ت افراد جز بنا بر مصلحتيسلب مالك

از ان كشـورها   جيشـد كـه بتـدر    يل به قـانون يتبد ،مه مهين اعالمين گونه بود كه ايبد
و . م1948افت تا سـرانجام در دهـم دسـامبر   ين تحوالت همچنان ادامه يا.اقتباس كردند

 يجهـان  ةيـ دوم سازمان ملل متحد موافقت خـود را بـا اعالم   يان جنگ جهانيپس از پا
ـ ا يعضـو پـا   48وق بشر اعالم كـرد و  حق  ين موافقـت را امضـا كردنـد و كشـورها    ي

 يجنوب يقايافر ،)و لهستان يوگسالوي ي،چكسلواك ،نياوكرا ،ديه سفيروس( يستيكمون
ـ اعالم يعـدم امضـا   يهـا  زهيـ ن امضا ندادند كه البته انگيتن به ا يو عربستان سعود ه ي

 .متفاوت بود ،حقوق بشر از نظر هركدام يجهان

 :ين انسانيقوان ةحق كرامت حاضر در هم
                                                                                                                                            

العابدين عليه السالم كه شامل همـة   ن زينامام علي بن الحسي "رسالة الحقوق": ـ در اين زمينه نگاه كنيد به 1

 .اين حقوق متقابل است
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حـق كرامـت از   . ن حـق باشـد  يرا تصور كرد كه منكر ا يانسان ينيتوان قوان يهرگز نم
 :رش قرار گرفته استيمورد پذ ين انسانيقوان يتمام يسو

  :ديگو يخود م ةن ماديدر نخست "حقوق بشر يه جهانياعالم"
 يگر برابرند و همگـ يكديظر كرامت و حقوق با ند و از نيآ يا ميهمه افراد بشر آزاد بدن

 .گر تعامل كننديبا همد يد كه با روح برادريعقل و وجدانند و با يدارا
  :ديگو ياول خود م ةز در مادين "حقوق بشر يه اسالمياعالم"

حضـرت آدم   يامبريـ خـدا و پ  ياست كه بندگ يخانواده واحد يت جملگيالف ـ بشر 
ت يف و مسؤوليو اصل تكل يمردم در اصل كرامت انسان يمآنها را گردهم آورده و تما

 يها يا وابستگي ينيا اعتقادات ديبه لحاظ نژاد و رنگ و زبان و جنس  يضيچ تبعيه يب
ـ از ا ييارهايگر معيو د يت اجتماعيو وضع ياسيس گر برابرنـد و  يكـد يبـا   ،ن دسـت ي

 .ستا يتكامل انسان ين كرامت در راستاين رشد ايتضم ،اعتقاد درست
ن يال خـود محبـوبتر  يـ شان به عين ايدگارند و سودمندتريال آفريع يجملگ ،ب ـ خلق 

 .ندارد يبرتر يگريبر د ،كيچ كس جز به تقوا و كار نيشان نزد خداست و هيا
 يا كرامتي(ان اصل كرامت يم ،به حق "حقوق بشر يه اسالمياعالم"شود كه  يمالحظه م
و كرامـت  ) آورد يش بدسـت مـ  يخـو  يانسـان  يهـا  يتنها به اعتبار وابسـتگ ) كه انسان

بدسـت   ،خود در خـدمت بـه خلـق    يكويو كار ن يروند تكامل معنو يكه ط ياكتساب
 "حقـوق بشـر   يه جهانياعالم"است كه  ين نكته مهميشود و ا يت قابل موآورد تفا يم

شمند ان مثال دانيتفاوت م ي،چه هر وجدان. ميدان يده لذا ما آنرا واقعا ناقص ميبدان نرس
در  يكنـد و اثـر   يمـ  يخود زندگ يرا كه برا يك فرد عاديو  "نايابن س"چون  يبزرگ
 .كند يدرك م ،گذارد ينم يبجا يزندگ

 :حقوق بشر يو جهان يه اسالميموارد مشترك در دو اعالم

 ياز خدمات اجتمـاع  يمناسب و برخوردار يبهداشت ين فضايه برحق تأميهر دو اعالم
 ،هـا  يت آزاديو منـع محـدود   يو منع بازداشت بدون علت قانونشرافتمندانه  يو زندگ

ن كرامـت  يز تضـم يـ ش از حد مقرر و نيا بيد و اخراج و منع مجازات بدون علت يتبع
ـ بـه دل  يزان كرامت انسـان يبر م يريافراد و ممانعت از هرگونه تأث ت يـ ل مقـام و موقع ي

 .شتراك دارندد و وجه ايتأك ،مناسب ين سطح زندگيز حق تأميو ن ياجتماع
ن يو ضـرورت تـأم   يمـرد و زن بـه لحـاظ كرامـت فـرد      يهمچنانكه در مسئله برابـر 

زن و  يبـرا  يو اعتبـار  يت مالين شخصيز تأميزن همچون مرد و ن يت اجتماعيشخص
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جامعه است و  يرد و خانواده ركن اساسين صورت گيت طرفيبا رضاد ينكه ازدواج بايا
جامعه برخوردار است و ضرورت فراهم آوردن  ت دولت وياز حما ياز حق برخوردار

و حـق   يالمللـ  نيدر سطح كشور و ب يو خانوادگ يشخص ي،ناموس ي،مال ي،نيت ديامن
گر يكـد يبـا  ) مكاتبات و ارتباطـات  ،پول ،خانواده ،مسكن( ياستقالل در امور خصوص

 .وجه اشتراك دارند
تكامـل   يعنـ يهدف آنها  دانش و يريه بر اصل آموزش و فراگين دو اعالميهمچنانكه ا

گـران در  يدگاه پدر و مادر بـر د يح ديو ترج) تكامل يبه رغم اختالف در معنا( يانسان
 .اتفاق نظر دارند ،ن موضوعيا

د و افراد به يد او را به بند كشيد و نبايآ يا ميه معتقدند كه انسان آزاد به دنيهر دو اعالم
 يحقـوق  يكـه امـر  (وجـدان هسـتند   عقـل و   يگر برابرند و دارايكديلحاظ حقوق با 

 .گر استيبرادرانه با همد يو مستلزم همكار) ستين
د دارند و برآنند كـه  يتأك) در حد معقول(ان يده و بيعق ،شهياند يه بر آزاديهر دو اعالم
گـردد و حـق دارد    يش برخوردار ميخو يو هنر يادب ي،دات علميتول يايانسان از مزا

ب يگران آسـ ياست كه به خود و د يشه در حدياند يآزادو رد يان را بپذيك از اديهر 
بـه   يياز جـا  ييو حـق جابجـا   يت قانونياز شخص ينرساند و حق برخوردار يانيو ز
ـ تأك ،مطـرح نباشـد   ياسـ يرسينكه جـرم غ يمشروط بر ا يگر و حق پناهندگيد يجا د ي

 .دارند
 ينكه كاريو ا انتخاب يآزاد ،ت شناختن حق كاريه در به رسميهمچنانكه هر دو اعالم

برابـر از دسـتمزد و حـق     يو حـق برخـوردار  ل نشـود  يـ ش از توان بر كـارگر تحم يب
ا يـ  يمـار يب ،رعمديغ يكاريدر حالت ب ين سطح متوسط زندگيمه تأمياز ب يبرخوردار

 .وجه اشتراك دارند ي،و سالمند يوگينقص عضو و ب
 ياسيمات سيبه تصم يهد نكه همگان حق دارند در شكليآنها در مورد منع استبداد و ا

در برابـر قـانون و    يز لزوم تحقـق بـرادر  يشركت كنند و ن يعموم يها پست يو تصد
هـا و   تيـ ل جمعيمناسب بـه افـراد و حـق تشـك     يدر دادگاهها يحق دادخواه ياعطا

 .اتفاق نظر دارند ي،ه و اجتماعيريخ يها انجمن
ت يه همه انسانها موظف به حماد دارند كيه به اتفاق تأكين دو اعالمينكه ايو سرانجام ا

تكامـل حركـت    يفه دارند بـه سـو  ياز آنها هستند و وظ يها و برخوردار ين آزادياز ا
ـ اسـتفاده از ا  گـران شـوند و سـوء   يد يهـا  يد مزاحم آزاديكنند ؛ افراد نبا ن قـانون در  ي

 .ستيز نيجا يا دولتي يتحقق منافع فرد يراستا
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آنهـا را فشـرده    ،فرصـت  يه كـه بنـابر كوتـاه   يالمدو اع ين موارد اتفاقين بود مهمتريا
 .ميساخت

 :موارد تفاوت

بـه   "حقوق بشـر  يه اسالمياعالم"و  "حقوق بشر يجهان ةياعالم"ان يم يموارد اختالف
 :ر استيقرار ز

كه انسان به اعتبار  يا كرامتيان اصل كرامت يبه حق م "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ـ 1
و  يرونـد تكامـل معنـو    يكه طـ  يآورد و كرامت اكتساب يش آنرا بدست ميخو يانسان

ن نكتـه  يـ ل است ؛ ايتفاوت قا ،كند يش در خدمت به خلق كسب ميك خوين يكارها
ل آنـرا در  يـ ن دليلحاظ نشده و به همـ  "حقوق بشر يه جهانياعالم"است كه در  يمهم

چـون   يرگـ ان مثال دانشـمند بز يتفاوت م يم ؛ هر وجدانيدان ينه واقعا ناقص مين زميا
بـر   يريكند و تـأث  يم يخود زندگ يرا كه تنها برا يگريد يك فرد عاديو  "نايابن س"

 .كند يدرك م ،گذارد ينم يبجا يزندگ
ال خداونـد  يـ نكـه خلـق ع  يانگشت گذاردن بـر ا  ،"حقوق بشر يه اسالمياعالم"ـ در 2

سـازد و   يدر اصل كرامت را روشـن مـ   ين برابريكامل ا يشالوده مفهوم ،متعال هستند
ن مجموعه كرامت را به وجود يكند و عالوه بر ا يصرف بسنده نم يتنها به جنبه حقوق

ال خداونـد متعـال هسـتند و او بـا     يـ ع يهمگ ،خلق. دهد يوند ميبخش مطلق پ كرامت
بـه او از   يمعنـو  يكـ يشـان در نزد يان اينكه رقتبت ميدارد گو ا يهمگان نسبت واحد

ـ ن يكارهاو  يمان واقعيو ا يق خودسازيطر  ينيجانشـ  يك مـؤثر در تحقـق مقتضـا   ي
 .ن مسئله استياز فهم ا ين سطحيبدور از چن يه جهانيحال آنكه اعالمخداست ؛ 

شود چه  يده ميز دين "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ن مفهوم در ماده دوم از ين هميـ ع3
آن  ياسـت و ارزش حقـوق   يالهـ  يا هيهد ي،به لحاظ مفهوم يزندگ ،ن مادهيبراساس ا

ن يبخش هدف از ا كه تحقق يزان حداكثريانت كرد و به ميد آنرا صيو باار باالست يبس
ـ اعالم"را در  يين وااليحال آنكه چن.آنرا پاس داشت ،بخشش است حقـوق   يه جهـان ي

عقل و وجـدان اسـت و    يد دارد كه انسان دارايه تأكين اعالميم هرچند ايابي ينم "بشر
شـود و   يمتوقف م يقت روشنيان حقيبا در حد بيتقر ياست ول يار خوبين اشاره بسيا

 .رسد يات آن نميبه درنظر گرفتن مقتض
ـ اعالم"ـ در 4 ـ انگشـت گـذاردن بـر حرمـت از م     "حقـوق بشـر   يه اسـالم ي ان بـردن  ي

ش گفته پروردگار و لـزوم تـداوم   يپ ةيبه هد يا اشاره خردمندانه ي،بشر يها سرچشمه
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. ن معنا نـدارد يابه  يا اشاره "حقوق بشر يه جهانياعالم"است حال آنكه  ين مدد الهيا
 يرا امـر مبهمـ  يندارد ز يشود ارزش يافت مي ياتيمواد آن عموم يم در برخيينكه بگويا

 .گذارد ينم يحقوق يها بر عرصه ياست كه اثر
ـ   يتداوم زندگ(م كه عبارت يسته است اشاره كنيشا ـ نها يتـا ب الهـام بخـش لـزوم    ) تي

ـ را با ياست ؛ زنـدگ  يصاحب خود زندگ يهمگان حت يسواز  ياز زندگ يپاسدار د ي
 يتـ يقت آنست كه توجـه و اهم يانت كرد ؛ حقيـ هرچه باشد ـ ص   يديدر برابر هر تهد

 ياعتقاد ةديا ايچ مذهب يات انسان داده شده در هيو ح يبه زندگ يكه در متون اسالم
 .مطرح نشده است ي،قابل توجه يو اجتماع

اد كـرد  يـ  )يه اسالمياعالم(هفتم  ةن در ماديت از جنيبه حما ةاشارد از يـ به عالوه با5
 .ستياز آن ن يحقوق بشر اثر يه جهانيكه در اعالم

و لزوم  يانسان ةبرحرمت جناز يديتأك "حقوق بشر يه اسالمياعالم"جه آنكه در يـ نت6
ه ـ شد  يآن ـ مگر با وجود مجوز شرع  ةهوديب يعدم تجاوز به آن و حرمت كالبدشكاف

 .ستياز آن ن ينشان ،"حقوق بشر يه جهانياعالم"كه در 
بـه موضـوع اخـالق و ادب جنـگ و      "حقـوق بشـر   يه اسالمياعالم"سوم از  ةمادـ 7

پردازد كه اسالم چنان باشكوه آنرا مطـرح سـاخته كـه در آنزمـان ماننـد       يها م يريدرگ
در مورد سـگان   يتمثله كردن ح ي،مثال از نظر اسالم و حقوق بشر اسالم. نداشته است

ـ آم و عطوفـت  ياحكـام اخالقـ   يز دارايـ ز حرام است و به اسارت گرفتن نيولگرد ن ز ي
 .رقابل تجاوزنديغ يمدن يش است و كشت و كار و نهادهايخو
بـزرگ   ين كاسـت يوجـود نـدارد و همـ    "حقوق بشر يه جهانياعالم"در  يا ن مادهيچن

 .د تا آنرا برطرف سازديكوش ،"ژنو" يبعد يها آنست ؛ جهان با موافقتنامه
ـ تأك يانسان ةز بر آوازين "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ـ ماده هشتم از   8 د دارد كـه در  ي
ك به پس از مرگ يدر آن  يقرار گرفته ولد يز مورد تأكين "حقوق بشر يه جهانياعالم"

 .شود يت از جسد و آرامگاه هم ميرسد و شامل حما يهم م
 يسـاختار اجتمـاع   يد دارند كه خانواده ركن اساسيه تأكيمنكه هر دو اعاليـ به رغم ا9

ت كامل از آنند و هركدام از زن و مرد از حـق  ياست و جامعه و دولت موظف به حما
د بر سر راه ينبا يتيا جنسي يرنگ پوست ي،با سرمنشأ نژاد يچ گونه مانعيكه ه يازدواج

نه وجود دارد كه آنها ين زميدر ا ييها ان آندو تفاوتيم يول ،برخوردارند ،رديآن قرار گ
 :ميساز ير خالصه ميرا در موارد ز
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ل خانواده است حـال آنكـه در   يتشك ةياشاره كرده كه ازدواج پا يه اسالميالف ـ اعالم 
 .قت نشده استين حقيبه ا يا اشاره "حقوق بشر يه جهانياعالم"

داده اسـت   يرابربه هركدام از زن و شوهر حقوق ب "حقوق بشر يه جهانياعالم"ب ـ  
ـ اعالم"گـردد حـال آنكـه در     يز مـ يه و طالق و امثال آن نيمهر ،كه شامل نفقهيبطور ه ي
د شده كـه زن  ين نكته تأكيز وجود دارد و بر ايين موارد تميان ايم "حقوق بشر ياسالم

و  يمــدن يتيشخصــ يمعــادل اســت و دارا يف وياســت كــه بــا وظــا يحقــوق يدارا
و  يش اسـت و بـار نفقـه زنـدگ    يل خـو يحفظ نام و فامو حق  يت مستقل ماليمسؤول
از خانواده ) اد شده استيكه در قرآن از آن  ياز قوامت ير مناسبيتعب(ت يت حمايمسؤول

 .بر عهده مرد قرار دارد
ان برداشتن موانع يجامعه و دولت در از م يفه اجتماعيبه وظ يه اسالميج ـ اشاره اعالم 

 .مينيب يحقوق بشر نم يجهان هيل آنرا در اعالميازدواج و تسه
ن در يـ م كه عبارت از عدم ذكـر د يد اشاره كنيبا يگرينجا به وجود مقاومت ديدر اد ـ  
كـرده اسـت حـال آنكـه      يد آنرا نفـ يكه با] در ازدواج[ يبه عنوان مانع يه اسالمياعالم

ن و يـ قت آنست كـه د يحق ،د كرده استين نكته تأكيبر ا "حقوق بشر يه جهانياعالم"
گانه ي يمان به خداين زن و شوهر در حد ايبودن د يكيدر آن از جمله مثال  ياهنگهم
ر يمطلوب است كه در غ يتحقق هماهنگ يبرا يكامال ضرور يامر ،مان به رسالتيو ا

بـه   ي،ان اجتمـاع يك بنيل خانواده به عنوان يبسته شده به تشك يدهايام ةنصورت هميا
 .شود يباد داده م

ـ ا يه جهانيبا اعالم "حقوق بشر يمه اسالياعالم"ـ 10 ه يـ ن تفـاوت را دارد كـه اعالم  ي
 .د دارديز تأكيكان نيبر حقوق پدر و مادر و نزد ياسالم

لزوم آنها بر  "حقوق بشر يه اسالمياعالم"م كه ينيب يز ميت نيم و تربيـ در عرصه تعل11
مراحـل   ةرد و همد جنبه مطلق داين تأكيدهد و ا يد قرار ميجامعه و دولت را مورد تأك

ـ با ييابتـدا  ةد دارد كه آموزش مرحلـ يتأك يه جهانيرد حال آنكه اعالميگ يرا در بر م د ي
گـر را  يد يليبرابـر در مراحـل تحصـ    يها فرصت ةديباشد و سپس ا يگان و اجباريرا

 .سازد يمطرح م
ـ اهـداف ترب ، "حقوق بشـر  يه اسالمياعالم"ـ در 12 جـاد تكامـل و تعـادل و    يا :ت دري

ت از يـ ف و حمايمان به خدا و احترام به حقوق و وظـا يم ايت و تحكيشخص پرورش
جـاد توسـعه   يبـر مسـئله ا   "حقوق بشر يه جهانياعالم"شود حال آنكه  يآنها خالصه م

ل اصل يو تسه يانسان يها يت احترام به حقوق و آزاديت و تقويكاملتر در رشد شخص
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گسترش محبت و عمل در جهت  د مخالف ويو احترام به عقا يحسن تفاهم و فداكار
 .ز كامال روشن استين دو نيان ايمقاومت م ،د داردياز صلح تأك يپاسدار

 يدتيـ عق يها هيكامل با پا يدر هماهنگ "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ـ ماده دهم در 13
ـ يز انسان ين ممين و آخريد دارد كه اسالم با نخستياست چه تأك يو انسان فطـرت   يعن

اسـت كـه مـانع از     يعـ يار طبيبسـ  ،ت اسـت و از آنجـا  ين انسانيد و ادار ييهمسو يو
را يـ گـردد ز  يم ياز خطر فطرت و يدور ساختن آدم ياستفاده برا هرگونه اجبار و سوء

 .ش استيگانه ساختنش با خوينكار بيا
 اسـتفاده  تنها به ماده دهم كه مـانع از اجبـار و سـوء    ياسالم ةيم كه اعالمينيب ين گونه ميبد
دگاه روشـن  يرا ديكند ز يار ميسكوت اخت يبسنده كرده و در مورد مسئله آزاد ودش يم

 .ن استين ديبودن ا يفطر يايان شده و گوين ماده بيدارد كه در ا يا و همه جانبه
و  يوانيـ و ورود به جهان ح يخروج از چارچوب اسالم ةز از نظر اسالم به مثابيالحاد ن

 .تر است از آن هم بدتر و دون
ن و يـ ر دييـ مطلـق در تغ  يبـر آزاد  ،"حقوق بشـر  يه جهانياعالم"م كه ينيب يبرابر مدر 
نجـا در  يان آندوست ؛ ما در ايم يگذارد كه نشاندهنده تفاوت جوهر يده انگشت ميعق
ـ يـ م كـه تأك يشتر بـرآن يم و بيستياستدالل در خصوص صخت موضع اسالم ن يپ م يد كن

 يو مسـئله فلسـف   يان مسـئله حقـوق  يم ميردهمچنانكه قبال هم اشاره ك يه جهانياعالم
 .ميكن يشود كه البته ما آنرا به شدت رد م يل ميتفاوت قا

ـ اعالم"و ماده چهـارم از   "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ازدهم از ي ةـ در برابر ماد14 ه ي
 ةاد است چه مـاد يار زيبس ،ن دويان ايتفاوت م يشود ول يمطرح م "حقوق بشر يجهان

د و يآ يا ميعت خود آزاد به دنيدارد كه انسان به طب ياعالم م يه اسالميممربوطه در اعال
را  يكنـد و ازاد  ينمـ  يرا نفـ  يبـردار  و ذلت و اجبـار و بهـره   يو بردگ يهرگونه بندگ

متعـال ـ    يخـدا  يبـرا  يكند و بندگ يم يدر برابر خداوند متعال تلق يبرخاسته از بندگ
 يست كه غنين يمنزله بزرگداشت ذات مقدس الهكنند ـ به   يآنچنانكه جاهالن تصور م

جز او و گام برداشـتن و   ياز هر تعلق ييرها يبه معنا ين بندگيا. از مطلق استين يو ب
ـ . اسـت  يت او به عنـوان تنهـا راه رسـتگار   يعمل براساس هدا مربوطـه در   ةمـاد  يول

 يهـا  شـالوده  ها و هيان پايرا بدون ب يو بردگ ينظام بندگ "حقوق بشر يه جهانياعالم"
 .كند يرد م ،ت با خداوند متعاليدر مورد رابطه بشر يحيا توضيآن 
م يانواع استعمار و تحـر  ةهم يمسئله نف "حقوق بشر يه اسالمياعالم"از يـ وجه امت15

ن سرنوشـت  يـي و تع ييرهـا  يحق تالش و كوشش بـه خلقهـا بـرا    يمؤكد آن و اعطا
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ـ نگـر و  يدهمـه ملـل    يت از آن از سـو يش و لزوم حمايخو ز انگشـت گـذاردن بـر    ي
ـ از ا "حقـوق بشـر   يه جهانياعالم"خلقهاست ؛ حال آنكه  يت مستقل تماميشخص ن ي

ن يدر اهـداف تـدو   يكم نقطه ضعف بزرگ انگر دستيكند كه خود ب ينم ياديموضوع 
هشدار به خلقها  يدر پ ،ديآ يآن برم ةآنچنانكه از بند سوم مقدم يكنندگان آنست و حت

 .ه استعمار هم بوده استيم علاينسبت به ق
ـ ، عـدم ذكـر حـق تابع   "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ز يگر وجه تمايـ از جمله د16 ت ي

سازمان ملل را دچار تشـتت كـرده و بـه     ياست كه حت ين از موارد وضعيرا اياست ز
 .ل شده استيبر سر راه وحدت آن تبد يمانع بزرگ

ه ياعالم يرفته و به آن باور دارند وليرا پذ حقوق كار ،هينكه هر دو اعالميبه رغم اـ 17
خود با اخالص به كار بپردازد و در كـارش   ةز به نوبياز كارگر خواسته كه او ن ياسالم

ـ     يـ دقت عمل بخرج دهد همچنانكـه از دولـت ن   در  يطرفـ  يز خواسـته كـه بـا كمـال ب
حـق را   ي،ان كارگر و كارفرما دخاتلت كند و فارغ از هرگونه جانبـدار يم يها اختالف

 .برقرار سازد
ـ يبر حق كسب و كار تأك "حقوق بشر يه اسالمياعالم"چهاردهم  ةـ ماد18  يد دارد ول

كسـب و   يها وهين نكته است كه شيگر ا كند كه خود الهام يد به مشروع بودن ميآنرا مق
ـ ان بـه خـود   يـ ز ،بيفر ،توان از احتكار يهم وجود دارد كه از جمله م يرقابليكار غ ا ي

ـ اعالم"حـال آنكـه   . كـرد  ياد مي ،ربا يز منع جديو ن يگريد  "حقـوق بشـر   يه جهـان ي
 .ندارد ين موارديبه چن يا اشاره

ت داشـتن  يبـر ضـرورت مشـروع    "حقوق بشـر  يه اسالمياعالم"پانزدهم از  ةمادـ 19
ا يـ ان رسـاندن بـه خـود    يـ ت موجب زين مالكينكه ايز بر ايت و نيكسب مالك يراهها

م و آنـرا شـامل   يان را گسـترش دهـ  يـ حال اگر مفهـوم ز . كند يمد يتأك ،گران نشوديد
ـ برده و م يپ ير اسالميم به دقت تعبيهم بدان يمتنوع اجتماع يانهايز زان نفـرت آن از  ي

گر و ضـربه  يان رساندن به حقوق ملل ديز ين حق براياز ا يدار هيسرما يها يكش بهره
 .دم كريزدن به اقتصاد و غارت منابع آنها را درك خواه

ـ     "حقوق بشر يه اسالمياعالم"از يـ وجه امت20 را حـق   يدر آنسـت كـه مسـئله اخالق
ـ . دارد ين حق را در ماده هفدهم خود مقرر مـ يكند و ا يم يتلق يانسان آن  يدر ازا يول
سـت و نهـم   يب ةنكـه در مـاد  يقـرار نـدارد گـو ا    يمتن "حقوق بشر يه جهانياعالم"در 

فـرد از   يتوانـد از مـرز برخـوردار    يمـ  يقـ ات اخاليت مقتضـ يـ كه رعاه شد يادآوري
در ) كيـ در چارچوب جامعـه دموكرات (عبارت  ةبا مالحظ يشود ول يخود تلق يها يآزاد
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گران و يد يها يآزاد ،نجايسازد كه مراد از اخالق در ا يخاطرنشانمان م ،ن مادهيان ايپا
در  ينسـان چ حـق ا ين ماده بدون شك هياست و بهرحال ا ياخالق يواال يها نه ارزش

 .دارد يانسان را مقرر نم يمعنو يخودساز يپاك برا يط اخالقيك محيبه  يابيدست
انجــام  يمســئله نفــ "حقــوق بشــر يه اســالميــاعالم"گــر يازات ديــاز جملــه امتـــ 21

 .ت و عدم خطر استيافراد مگر به شرط رضا يبر رو يا علمي يپزشك يها شيآزما
را كه اجازه دهد  يا العاده ن فوقيب قوانيده تصوين ايه همچنين اعالميستم ايب ةـ ماد22

كـرامتش قـرار    يز و منـاف يخشونت آم ،آور ذلت ييا رفتارهايانسان در معرض شكنجه 
ار قابـل  يبسـ  ةديـ كه ا ،كند يم ينف ،قرار دهد... ش و يا انسان را در معرض آزمايرد يگ

 .استبر آن نشده  يديحقوق بشر تأك يه جهانيدر اعالم ياست ول يتوجه
از را دارد كـه  ين امتيا "حقوق بشر يه جهانياعالم"اند كه  گمان برده يبسا برخ يـ ا23

توان  يم چه نميدان ين امر را نقص ميما ا يان درنظرگرفته است وليب يبرا يمطلق يآزاد
دار  قـت را خدشـه  ياسـت و حق  يت مخرب اخالقااثر يكه دارا يانيد اجازه داد بيو نبا

آزاد باشـد ؛ اهانـت بـه مقدسـات      ،دارد ياهانت روا مـ گران يسات دسازد و به مقد يم
 يه اسـالم يان در اعالميب يد شدن آزاديبدتر از اهانت به افراد است لذا مق يليمسلما خ
كتـر  ينزد يبه روح انسـان ) نداشته باشد ينتيكه با اصول شرع مبا يا به گونه( :با عبارت

 .ن شده استيز چنيست و دوم آن نيب ةاست و در بند ج از ماد
حق امر به معـروف   يمسئله اعطا "حقوق بشر يه اسالمياعالم"ازات ياز جمله امتـ 24

در برابـر تجـاوز بـه     يت فرديبر مسؤول يدياز منكر به انسان است كه خود تأك يو نه
 .گر استيد يجامعه از سو ياخالق يك سو و ارتقاياز  يط اخالقيمح
قت وجود دارد كه ين حقيبه ا يار جالبيبس ةاشار "شرحقوق ب يه اسالمياعالم"ـ در 25
ه ياعالم"كه در  يزيم شده است ؛ چين تحرآاستفاده از  است كه سوء يت امر امانتيوال

 يط عمـوم يم الزم بود كه بـه شـرا  ينكه معتقديگو ا. ندارد يمشابه "حقوق بشر يجهان
 .ز اشاره شودين "امر يول"در  يعت اسالميموردنظر شر

ه ينكه اعالميهم هست ـ ا  يعيطب يه ـ كه تفاوت يان دو اعالميم يها جمله تفاوتاز ـ 26
ـ اعالم"سازد حال آنكـه   يد ميمق يمواد خود را به احكام اسالم ةهم ياسالم  يه جهـان ي

 .سازد يگران محدود ميد يرا تنها به آزاد يفرد يها يآزاد ةهم ،"حقوق بشر
تنهـا   يعت اسـالم يمقرر داشته كه شـر  "رحقوق بش يه اسالمياعالم"ـ از آن گذشته 27

حقـوق   يه جهـان يـ ح هر كدام از مواد آنست حال آنكـه در اعالم يا توضير يمرجع تفس
 .ذكر نشده است يمرجع مشابه ،بشر
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 يبـرا  يهست كـه فرصـت   يگريفراوان د يم كه تفاوتهايشو يادآور ميـ و سرانجام 28
ان يسخن بم ياز آزاد ينكه وقتيه ان مقاله وجود ندارد از جمليات آنها در اييطرح جز

 يگاه »مسؤوالنه  يها يآزاد«  :شود يشود و گفته م يت محدود ميگاه با مسؤول ،ديآ يم
 يرانگـر يل آن به عنصـر و يتبدعدم  يبرا ينيگردد تا تضم يد ميمق يز با حدود شرعين

 .گردد

 :"حقوق بشر يه جهانياعالم" يها يكاست

را  "حقـوق بشـر   يه جهانياعالم" يموارد نقص و كاست توان يدر پرتو آنچه گفته شد م
  :ر برشمرديبه شرح ز

 .يل فلسفياز مسا ياجتماع يمسائل حقوق ييجدا :كمي
 .در آن يان مقدمه و مواد حقوقيم يب منطقينبود ترت :دوم
 يو كارهـا  ياز راه تقـو  يو كرامت اكتساب يان اصل كرامت انسانيم ييعدم جدا :سوم

 .كين
حرمت جنازه و  ي،حقوق از جمله حق زندگ ياتيح يها جنبه ةداختن به همنپر :چهارم

 .يبشر ةان بردن سرچشميمسئله از م
 .ها ها و جنگ يرينپرداختن به مسئله اخالق و ادب درگ :پنجم
د ساختن بوده از جمله موضوع حقوق برابر يآن مق ةكه الزم يا گاه اطالق مسئله :ششم

 .نير دييدواج و مسئله تغات ازيمقتض ةزن و شوهر در هم
 .شاوندانيعدم ذكر حقوق پدر و مادر و خو :هفتم
 .استعمار يعدم تعرّض به مسئله نف :هشتم

 .يط مناسب اخالقيعدم ذكر حق افراد در فراهم آوردن مح :نهم
 .است يرانگريان كه امر ويمطلق ب يآزاد ةاجاز :دهم

 .گريد يها يكاست يو برخ
 يدر قـانون اساسـ   يقتـر يبـه صـورت روشـنتر و عم    "رحقـوق بشـ   يه اسـالم ياعالم"

افتـه  يانعكـاس   ،ژه در اصـل سـوم  ياصول گوناگون آن بوران و در يا ياسالم يجمهور
 .است

 :نش انسانيحق كرامت در آغاز آفر

نش نوع بشر مطرح شده و بر كرامت انسان نزد خداوند متعال يدر مورد آغاز آفر يبحث
ز آمده است خداوند به فرشتگان يم نينكه در قرآن كرآن آنچنا يد گشته است كه طيتأك
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ما  يول. زـ سجده كننديمتما ةدين آفريبزرگداشت انسان ـ ا  يدهد تا در راستا يفرمان م
 .م گذارديانگشت خواه يت از وياسالم و حما ينجا بر بزرگداشت انسان از سويدر ا

آغـاز   يو ةشدن نطف ش از بستهياز پ يدگاه اسالميانسان در د يو اصل يحقوق شخص
ابد حال آنكـه  ي يادامه م ،پس از مرگ يشود و تا تولد و سپس تا هنگام مرگ و حت يم

ـ ن يو انجام كارهان ارج نهادن تازه بعد از بلوغ يا ي،در حقوق اكتساب آغـاز   ي،ك ارادي
 يهـا  ز به انسان سـفارش يش از ازدواج نيپ يل است كه اسالم حتين دليبه هم. شود يم
 يهـا  نطفه يبرا«  :ديفرما يم) ه و آله و سلمياهللا عل يصل(امبراكرم يكند چه پ يم يا ژهيو

و بـه فرزنـد داشـتن پـس از ازدواج      4F1»مؤثر اسـت  ،د چرا كه نژادينيبرگز] ياننز[خود 
د كـه نورچشـم و   يد و بـه دنبـال فرزنـد باشـ    يفرزند بخواه«  :ديفرما يخواند و م يفرام

د كـه خواهـان   يـ گو يسخن م يامبرانيمان از پيز برايم ني؛ قرآن كر 5F2».است يآدم ةدردان
رب لَا تَذَرني « :ديگو ياز به درگاه خدا برداشته ميدست ن "امبريپ يايزكر". فرزند بودند

ن يمرا تنها مگذار كه تـو بهتـر  ! پروردگارا) (89اء ـ  يانب ةسور( »فَرْدا وأَنت خَيرُ الْوارِثينَ
نكـار  يگردد و ا ين حرام ميا جنين نطفه يسقط ا ،شود يفه بسته منط يوقت!) يبازماندگان
ن راستا دارد از جمله مراقبـت از  يدر ا يفراوان يها اسالم سفارش. كند يدا ميمجازات پ

اش  يا باردارياگر مطلقه باشد  يبر زن حامله حت] مرد[از آن و انفاق  ين و پاسداريجن
 ياريز توجه به نوزاد كه متون و احكـام بسـ  يناز راه زنا و نامشروع حاصل آمده باشدو 

 يها افته كه جنبهيبدان اختصاص  يفراوان يها باب يدر آن مطرح شده و در فقه اسالم
او را دربـر   يكو بـرا ين ياز جمله كرامت و ارج نهادن به او و مثال انتخاب نام يمختلف

 .رديگ يم
رسـول خـدا    يا :و گفـت  ديرس) ه و آله وسلمياهللا عل يصل(خدمت رسول خدا  يمرد

و  يكو ادبش كنـ يش انتخاب كن و نيكو براين ينام :ن فرزندم كدام است؟ فرموديحق ا
 6F3.يقرار ده ييكوين ياو را در جا

خـدا و   يبنـدگ  يها نام ،ها ن ناميتر راست«  :ديفرما يز مين) ه السالميعل(امام محمدباقر 
 7F4».امبران استيپ يها نام ،ن آنهايبهتر

                                                 
 . "سنن ابن ماجه"ـ 1

 ,84، صفحه  104، جلد  "بحاراالنوار"ـ 1

 ,198، صفحة  15، جلد "وسايل الشيعه"ـ 2

 .124، صفحة  15، جلد "وسايل الشيعه"ـ 3



 ۱۸ 

ت عدالت در برخورد يط مناسب و رعايمح ،ت مناسبيد بر تربيتأك ،ترتيبو به همين 
اتفـاق افتـاد را مطـرح     ")ع(وسـف يحضـرت  " يبا فرزندان و از جمله آنچـه كـه بـرا   

 8F1.سازد يم
 ين آنهـا مـوارد  ياد است كه جـالبتر يار زيدر حقوق فرزندان بس وارد شده ييمتون روا
و در «  :ان فرمـوده اسـت  يب ،ن فرازيا يط) مه الساليعل( "ن ين العابديامام ز"است كه 

ا بـدش بـه خـودت    ي ا خوب ين دنيو در اتست از او  ينكه بدانيا :مورد حق فرزندت
ـ به خداونـد عـز وجـل و     يگردد و تو مسؤول او در حسن ادب و رهنمون يبازم  ياري

 9F2».يرساندن به او در اطاعت از خدا هست
ـ  يم. ژه فرزندان دختر آمده استيو بو ن به فرزندانياز توه يز در نهين يمتون كـه  م يدان

كند و حرمت مؤمن را همچون حركـت كعبـه و    يم ياسالم مطلق توهين و تحقر را نه
نـه  ين زميـ در ا ،ز نداردين به خود را نيحق توه يچ مسلمانيكند ؛ ه يم يخانه خدا تلق

 :نقل شده است يات فراوانيروا
 10F3».ا خوار شمرده باشداست كه مردم ر ين مردم كسيخوارتر« ـ 
با من اعالم جنـگ داده   ،مؤمن من اهانت روا دارد ةهركس به بند«  :"يث قدسيحد"ـ 

 11F4».است
 12F5».شتن را خوار ساخته باشدياست كه خو يخوار كس« ـ 
 13F6».اند كشانده يرا كه بندگانت را به خوار يلعنت كن آنان! خداوندا« ـ 

 "رانيا ياسالم يجمهور" يحق كرامت در قانون اساس

شـود كـه    يمالحظه مـ  ،"رانيا ياسالم يجمهور" ياصول مختلف قانون اساس يريگيدر پ
 يهـا  جنبـه  يحقوق بشر مقرر شده منها يو جهان يه اسالميكه در اعالم يحقوق يتمام

                                                 
 ,78، صفحه  74، جلد  "بحاراالنوار"ـ 4
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 ,248، صفحة  51ـ همان منبع ، جلد 4
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 ۱۹ 

ر يـ حقـوق ز  ،رانيا ياسالم يجمهور يرد ؛ در قانون اساسيگ يآنها را دربر م يعيرطبيغ
 :مطرح شده است

 .يقـ حق اخال1
 .يا ـ حق رسانه2
 .ـ حق آموزش و پرورش و ورزش3
 .قيتحق يـ آزاد4
 .يضد استعمار يها تيـ حق فعال 5
 .يضد استبداد يها تيـ حق فعال6
 .يو اجتماع ياسيس يها يـ آزاد7
 .ن سرنوشتييـ حق تع8
 .يـ حق برابر9

 .يـ حق نظام ادار10
 .ـ حق دفاع11
 .تيش و منع محروميـ حق رفاه و آسا12
 .ييـ حق خودكفا13
 .زنان و مردان يبرا يين حقوق قضايـ تضم14
 .ياسالم يم برادرين تحكيـ تضم15
 .ت از مسلمانان و مستضعفان جهانيـ تعهد به حما16

 .حق ملت در انتخاب :اصل ششم
 .ل مجالس شورايتشك :اصل هفتم
 .يت گروهياز منكر به عنوان مسؤول يحق امر به معروف و نه :اصل هشتم

 .يت ارضيتمام يريك ناپذيو وحدت و تفك ياستقالل و آزاد :صل نهما
د در يـ ن بايقـوان  ةاست و همـ  يجامعه اسالم ياديخانواده به عنوان واحد بن :اصل دهم

 .ن شونديم و تدويل آن تنظيتشك يجهت آسان ساز
 .است يوحدت اسالم ،هستند و هدف يمسلمانان امت واحد :ازدهمياصل 

 .يمذهب يها يدآزا :اصل دوازدهم
 .ينيد يها يآزاد :زدهمياصل س

 .رمسلمانانيبا غ يخوش رفتار :اصل چهاردهم
 .ضيو عدم تبع يبرابر :اصل نوزدهم



 ۲۰ 

 .همه يكسان برايت يحما :ستمياصل ب
 ،در همـه مراحـل   يحقـوق مـادر   :حقوق همه جانبه زنـان شـامل   :كميست و ياصل ب

 .ت فرزندانيموميق ،ستسرپر يزنان سالخورده و ب ،خانواده يدادگاهها
 .از اشخاص يمعنو يها تيحما :ست و دومياصل ب
 .يفكر يها تيحما :ست و سومياصل ب
 .يمطبوعات يها تيحما :ست و چهارمياصل ب
 .ت از ارتباطاتيحما :ست و پنجمياصل ب
 .ها و احزاب تيها و جمع ل انجمنيحق تشك :ست و ششمياصل ب
 .ها ييمايت و راه پل اجتماعايحق تشك :ست و هفتمياصل ب
 .حق انتخاب شغل :ست و هشتمياصل ب
 .ين اجتماعيحق تأم :ست و نهمياصل ب

 .گانيحق آموزش و پرورش را :ام ياصل س
 .حق مسكن :كميو  ياصل س
 .و بازداشت يريت افراد در برابر دستگيحما :و دوم ياصل س
 .ديت در برابر تبعيحما :و سوم ياصل س
 .يخواهحق داد :و چهارم ياصل س
 .لياز وك يحق برخوردار :و پنجم ياصل س
 .دادگاه صالحه باشد يد طبق قانون و از سويمجازات تنها با :و ششم ياصل س
 .اصل برائت :و هفتم ياصل س
 .ت در برابر شكنجهيحما :و هشتم ياصل س
 .يت از كرامت انسانيحما :و نهم ياصل س

 .يت از منافع عموميحما :اصل چهلم
 .ت شهروندانيحق تابع :كمياصل چهل و 

 .گانگانيت بيحق تابع :اصل چهل و دوم
ط و امكانات يـ شرا2.     ياساس يازهايـ ن1 :شامل يحقوق اقتصاد :اصل چهل و سوم

ـ ـ منع ز  5.               انتخاب شغل يـ آزاد4.     يم برنامه اقتصاديـ تنظ3.    كار ان ي
.   و فنـون مختلـف  ـ استفاده از علوم 7.     ريبذـ منع اسراف و ت6.    گرانيرساندن به د

 .ديش توليد بر افزايـ تأك9.   گانهيب ياز سلطه اقتصاد يريـ جلوگ8
 .يو تعاون) يدولت( ياجتماع ي،ت فرديت از مالكيحما :اصل چهل و چهارم



 ۲۱ 

 .يت از اموال عموميحما :اصل چهل و پنجم
 .روعت حاصل از كسب و كار مشيحق مالك :اصل چهل و ششم
 .يت خصوصيحق احترام به مالك :اصل چهل و هفتم
 .از منابع ثروت يريگ ض در بهرهيو عدم تبع يبرابر :اصل چهل و هشتم

 .رشوه و غصب ،ربا ينف :اصل چهل و نهم
 .ستيط زيت از محيحق حما :اصل پنجاهم

 .ات مگر به موجب قانونيهرگونه مال ينف :كمياصل پنجاه و 
 .ياسالم يملت از مذاكرات مجلس شورا ياهحق آگ :اصل شصت و نهم
امـور   يدر تمـام  ياسـالم  يق و تفحـص مجلـس شـورا   يحق تحق :اصل هفتاد و ششم

 .كشور
 .يط اضطراريمگر در شرا يحكومت نظام يت برقراريممنوع :اصل هفتاد و نهم

 .ندگان در اظهارنظريحق نما :اصل هشتاد و چهارم
 .و اظهارنظر يندگيف نمايوظا يفايدر ا ندگانيمجددا حق نما :اصل هشتاد و ششم
ئـت  يعـدم اعتمـاد بـه وزرا و ه    يدرخواسـت رأ (ضـاح  يحـق است  :اصل هشتاد و نهـم 

 .)رانيوز
 .ياسالم يمجلس شورا يت شهروندان از سويافت شكايحق در :اصل نودم

 .يو استان يشهر يي،روستا يل شوراهايتشك :كصدمياصل 
 .ر افراد در برابر قانونيارهبر با س يبرابر :كصد و هفتمياصل 
ت از يـ و حما ياسـتقالل و آزاد  ،د بر سعادت انسانيتأك :كصد و پنجاه و چهارمياصل 
 .مستضعفان ةطلبان حق ةمبارز
 .يحق پناهندگ :كصد و پنجاه و پنجمياصل 
ئـت  يبـا حضـور ه   يم مطبوعـات يبه جرا يعلن يدگيرس :كصد و شصت و هشتمياصل 
 .منصفه
 .يا اشتباه قاضير ياز تقص يجبران خسارات ناش :كميو كصد و هفتاد ياصل 
 .ان و نشر افكاريب يآزاد :كصد و هفتاد و پنجمياصل 

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يدر بند ششم ازاصل دوم قانون اساسـ  ،نهايعالوه برا «  :ران بـر ي
ـ تأك» ت او در برابر خـدا يتوام با مسؤول يانسان و آزاد يكرامت و ارزش واال د شـده  ي

 .است



 ۲۲ 

 ،از منكـر  يامر به معروف و نه ،ريد شده كه دعوت به خيچنانكه در اصل هشتم تأكهم
و دولت نسـبت بـه مـردم     ،گريكديو متقابل بر عهده مردم نسبت به  يهمگان يا فهيوظ

 .مردم نسبت به دولت است
ـ ا ياسـالم  يجمهـور  ياست خـارج يس«  :ديگو يز ميكصد و پنجاه و دوم نياصل  ران ي

ـ استقالل همه جانبه و تمام حفظ ي،ريو سلطه پذ ييجو ه سلطههرگون يبراساس نف ت ي
گـر و   سـلطه  يمسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتها ةدفاع از حقوق هم ،كشور يارض

 ».رمحارب استوار استيز متقابل با دول غيروابط صلح آم
ـ ا ياسـالم  يجمهـور «  :ح دارد كهيكصد و پنجاه و چهارم تصريو اصل  ران سـعادت  ي

و حكومت حق و  يداند و استقالل و آزاد يرا آرمان خود م يان در كل جامعه بشرانس
كامـل از هرگونـه    ين خـوددار ين در عيبنابرا .شناسد يعدل را حق همه مردم جهان م

ـ    ،گـر يد يملتهـا  يدخالت در امور داخلـ  ن در برابـر  يمستضـعف  ةاز مبـارزه حـق طلبان
 ».كند يت مين در هر نقطه از جهان حمايمستكبر
 .ن موضوع وجود دارديوند با ايز در پين يگرياصول د


