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آموزه های مترقی اسالم
حدود 1400 ســال قبل از ایــن، حکومت ها 
برای بقایای خود و زیرســلطه قــراردادن دیگر 
حکومت ها و ملت ها به نزاع می پرداختند، در یکی 
از دورترین نقاط فاقد تمــدن و مدنیت، آیینی با 
نام اسالم ســخن از ارزش هایی به میان آورد که 
در قرن 21 هنوز دنیای مترقی غربی نتوانســته 
به پــای آن آموزه ها برســد. بررســی آیه به آیه 
قرآن مجید نشــان می دهد که انســان، کرامت 
انســانی و اخالق او، حقوق بین امــام و مامون، 
حقوق بین همسایگان، حقوق اقلیت ها در جامعه 
و... از دموکراتیک ترین نظام ها هم مترقی است. 
از آن جایی که موضوع حقوق بشر براساس قرآن 
به صورت مفصل در نوشته دیگری اشاره رفته در 
این نوشــتار خودداری می کنیم. بررســی سیره 
حضرت رســول)ص( در دوران تبلیغ دین اسالم 
در مکه و به خصوص دوران 10ساله رهبری خود 
در مدینه بیانگر رویکرد وی در موضوعات مختلف 
حقوق انسانی اســت که مبتنی بر حفظ اصالت و 
شرافت انسانی، حفظ حقوق فردی، اجتماعی و... 
است. با آغاز تدوین فقه و اخالق )دو رشته بسیار 
مهم از علوم اسالمی( که شــکل جامع تر آن در 
قرون ســوم و چهارم تجلی کرد، مباحث حقوق 
بشــر در اســالم در کتاب های فقهی و اخالقی 
این عصر همچون مبســوط شیخ طوسی به طور 
استداللی مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. 
تحوالت بعدی فقه را به ویــژه در قرن های هفتم 
و هشــتم هجری می توان در کتــب فقهی چون 
مؤلفات محقق و عالمه حلی جســت وجو کرد و 
نیز در دوران شکوفایی فقه اسالمی در قرن های 
سیزدهم و چهارده هجری مسائل حقوق بشر در 
اســالم به صورت عمیق تر و روشن تر در البه الی 
طبقه بندی و موضوع بندی سنتی فقه در مباحث 
سیاسی فقه عنوان شد که در این میان می توان از 
آثار ارزشمند حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر 
جمهوری اســالمی ایران، آیت اهلل شهیدمرتضی 
مطهــری و عالمــه محمدتقی جعفری شــارح 

مثنوی و معنوی نام برد.
حقوق بشر اسالمی

اعالمیه حقوق بشــری که از سوی دولت های 
غربــی مطرح شــد، در برخی از مــوارد با اصول 
مســلم اســالم در تعارض بود. از ایــن رو نه تنها 
از سوی دولت ها، بلکه از ســوی گروه کثیری از 
متفکران و اندیشمندان اســالمی مورد اعتراض 
قرار گرفــت. در اعالمیــه حقوق بشــر غربی بر 
حــق آزاد مذهب و حــق آزاد بــرای تغییر دین 
تأکید شــده بود؛ این مباحث موضوعاتی بود که 
از نگاه مســلمانان قابل پذیــرش نبودند، چرا که 
اندیشــمندان مسلمان، دین اســالم را به عنوان 
آخرین دین و تکمیل کننده همه ادیان آســمانی 
می شــمردند و از ســوی دیگر موضوع ارتداد در 
مذهب که در اعالمیه حقوق بشــر غــرب، آزاد 
اعالم شده بود، در اسالم با مجازات سختی مواجه 
می شــد. اعتراضاتی که اندیشــمندان مسلمان 
در موضوعات مشــابه اعالمیه حقوق بشر غربی 
از خود نشــان دادند موجب بــه راه انداختن جو 
تبلیغاتی بسیار سختی از سوی رسانه های غربی 
علیه اســالم و مسلمانان شــد. در چنین فضایی 
بود که مســلمانان به این نتیجه رسیدند که باید 
اصول و قوانین حقوق بشــر اســالمی را از متون 
اصلی ازجمله قرآن، سیره پیامبر)ص( و متفکران 

اسالمی اســتخراج و به جامعه 
عرضه کرد و نشان داد که اصول 
اسالم در موضوعات مطرح شده 
نه تنها حقی از انســان را ضایع 
نمی کند، بلکــه از اصول محکم 
و مترقی هم برخوردار است. در 
همین راستا، سازمان کنفرانس 
مهم ترین  به عنــوان  اســالمی 
نهاد اسالمی در بین کشورهای 
اسالمی در طی چندین مرحله 
تالش کرد تا سندی را به عنوان 
منشــور حقوق بشــر اسالمی 
تدویــن کند. نخســتین تالش 

در این راســتا، طرح اعالمیه حقــوق و تکالیف 
اساسی انسان در اســالم، در  سال 1979 بود که 
در شهر مکه در عربستان به تصویب رسید. حدود 
9 سال بعد از نخستین سند، در  سال 1988، طرح 
ســندی در رابطه با حقوق بشر در اسالم در شهر 
طائف در عربســتان به تصویب رســید. سومین 
و مهم تریــن اعالمیه حقوق بشــر اســالمی در 

سال1990 )1411ق/1369ش( در شهر قاهره 
در اجالس وزرای خارجه کشــورهای اســالمی 

سازمان کنفرانس اسالمی تصویب شد.
در این نوشــتار اگر بنــا را بر اعالمیــه قاهره 
بگذاریم که آخرین سند است، این اعالمیه از یک 
مقدمه و 25ماده تشکیل شده که به بررسی نکات 
کلی آیین اعالمیه خواهیم پرداخت. نکته ای که 
بسیار مهم است و باید بدان توجه کرد این است 
 که برخالف کشورهای غربی که همه تالش های 
سیاسی و رســانه ای خود را در مســیر ترویج و 
اشاعه حقوق بشر غربی به کار برده اند، دولت های 
اسالمی و به خصوص کشــورهای عضو کنفرانس 
اســالمی، اعالمیه قاهره را در حد یک سند رها 
کرده اند و هنــوز به صورت یک کنوانســیون یا 
معاهــده ای الــزام آور نه برای همه کشــورهای 
اســالمی یا حتی برای ترویج دنیــا، بلکه در بین 

اعضای کنفرانس اسالمی هم درنیاورده اند.
منشور حقوق بشر اسالمی

ماده یک: الف( بشــر به طور کلی، یک خانواده 
می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی 
نســبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در 
اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند 
بدون هرگونــه تبعیضی از لحاظ نــژاد یا رنگ یا 
زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی 

یا وضع اجتماعی و غیره.
ضمنا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشــد 

این شرافت از راه تکامل انسان می باشد.
ب( همه مخلوقات به منزلــه عائله خداوندی 
هســتند و محبوب تریــن آنــان نــزد خــدا 
ســودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ 
احدی بر دیگری برتری نــدارد مگر در تقوا و کار 

نیکو.
ماده دوم: الــف( زندگی موهبتی اســت الهی 
و حقی اســت که برای هر انســانی تضمین شده 
است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب 
است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر 
تجاوزی علیه آن ایســتادگی کنند و جایز نیست 

کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی.
ب( اســتفاده از وســیله ای که منجر به از بین 
بردن سرچشــمه بشــریت به طورکلی یا جزیی 

گردد، ممنوع است.
ج( پاســداری از ادامه زندگی بشــریت تا هر 
جایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه ای شرعی 

می باشد.
د( حرمــت جنازه انســان باید حفظ شــود و 
بی احترامی به آن جایز نیســت کما این که جایز 
نیســت لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر 

دولت است حمایت از این امر.
ماده ســوم: الف( درصورت بکارگیــری زور یا 
کشمکش های مسلحانه، نباید آنانی را که در آن 
مشارکتی نداشــته اند همچون پیرمردان و زنان 
و کودکان را کشــت و هر مجروح و بیماری حق 
مداوا و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند 
و مثله کردن مقتولین ممنوع اســت و باید اسرا را 
مبادله و فیمابیــن خانواده هایی که اوضاع جنگ 
باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی به عمل 

آید.
ب( قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دام ها 
یا تخریب ساختمان ها و موسسات کشور دشمن 
به وســیله بمباران یا موشــک باران و غیره جایز 

نمی باشد.
ماده چهارم: هر انســانی، 
حرمتــی دارد و می توانــد از 
آوازه خود در زندگی یا پس از 
مرگ پاسداری نماید و دولت 
و جامعه موظف اســت که از 
پیکــر و مدفن او پاســداری 

کند.
ماده پنجــم: الف( خانواده، 
پایه ســاختار جامعه است و 
زناشــویی اســاس ایجاد آن 
می باشــد، بنابراین مردان و 
زنان حق ازدواج دارند و هیچ 
قیدوبندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد 

نمی تواند از این حق آنان جلوگیری کند.
ب( جامعه و دولــت موظف اســت موانع را از 
فرا راه ازدواج برداشــته و راه های آن را آسان و از 

خانواده حمایت به عمل آورد.
ماده ششم: الف( در حیثیت انسانی، زن با مرد 
برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، 
از حقوق نیز برخوردار اســت و دارای شخصیت 

مدنی و ذمه مالی مستقل بوده و حق حفظ نام و 
نسبت خویش را دارد.

ب( بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن از 
وظایف مرد می باشد.

ماده هفتم: الــف( هر کودکی از زمــان تولد، 
حقی بر گردن والدین خویــش و جامعه و دولت 
در محفاظت دوران طفولیــت و تربیت نمودن و 
تأمین مادی و بهداشــتی و ادبی دارد. در ضمن 
باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت های 

ویژه نسبت به آنها مبذول شود.
ب( پدران و کســانی که از نظر قانون شــرع به 
منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای 
فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آینده 
آنان در پرتو ارزش های اخالقی و احکام شــرعی 

دارند.
ج( بر طبق احکام شــرع، فرزندان نســبت به 
والدین خود و اقوام نســبت به اقوام خود حقوقی 

بر گردن دارند.
ماده هشتم: هر انســانی از لحاظ الزام و التزام، 
از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این 
شــخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم 

جای او را می گیرد.
ماده نهم: الف( طلب علم یک فریضه اســت و 
آموزش یک امر واجب اســت بر جامعه و دولت و 
بر دولت الزم است که راه ها و وسایل آن را فراهم 
نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت 
جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت 

دهد که نســبت به دین اســالم و حقایق هستی 
معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار 

گیرد.
ب( حق هر انسانی است که موسسات تربیتی و 
توجیه ای مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه 
گرفته تا دستگاه های تبلیغاتی و غیره که کوشش 
در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، 

بــرای تربیت کامل و متــوازن او 
تــالش کننــد و شــخصیتش را 
پــرورش دهنــد به گونــه ای که 
ایمانــش به خــدا و احترامش به 
حقوق و وظایــف و حمایت از آن 

فراهم شود.
ماده دهم: اســالم دین فطرت 
است و به کار گرفتن هرگونه اکراه 
نسبت به انســان یا بهره برداری از 
فقر یا جهل انســان جهت تغییر 
این دین به دینی دیگر یا به الحاد، 

جایز نمی باشد.
ماده یازدهم: الف( انسان آزاد متولد می شود و 
هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن 
یا مقهورکــردن یا بهره کشــیدن یا بــه بندگی 

کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.
ب( اســتعمار به انواع گوناگونــش و به اعتبار 
این که بدترین نوع بردگی اســت، شدیدا تحریم 
می شود و ملت هایی که از آن رنج می کشند، حق 
دارنــد از آن رهایی یافته و سرنوشــت خویش را 

تعییــن کنند. همه دول و ملل نیــز موظف اند از 
این گروه در مبارزه علیه نابودی هر اســتعمار و 
اشــغال یاری نمایند. همه ملت ها نیز حق حفظ 
شــخصیت مســتقل و ســلطه خود بر منابع و 

ثروت های طبیعی را دارند.
ماده دوازدهم: هر انسانی بر طبق شریعت حق 
انتقال و انتخاب مکان بــرای اقامت در داخل یا 
خارج کشــورش را دارد و 
در صورت تحــت ظلم قرار 
گرفتن می تواند به کشــور 
دیگری پناهنده شــود و بر 
آن کشور پناه دهنده واجب 
اســت که با او مدارا کند، تا 
برایش  پناهگاهــی  این که 
فراهم شود. با این شرط که 
علت پناهندگــی به خاطر 
ارتکاب جرم طبق نظر شرع 

نباشد.
ماده سیزدهم: کار، حقی 
اســت که باید دولت و جامعه برای هر کسی که 
قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی 
آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه ای که 
هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه بر آورده 
شــود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سالمت و 
دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید 
او را بــه کاری که توانش را ندارد، واداشــت یا او 
را بــه کاری اکراه نمود یا از او بهره کشــی کرد یا 

به او زیان رســاند و هر کارگری بدون فرق میان 
مرد و زن، حــق دارد که مزد عادالنــه در مقابل 
کاری که ارایه می کند، سریعا دریافت نماید و نیز 
حق استفاده از مرخصی ها و پاداش ها و ترفیعات 
استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که 
در کار خود اخالص و درســتکاری داشته باشد و 
اگر کارگران با کارفرمایــان اختالف پیدا کردند، 
دولت موظف است برای حل این اختالف و از بین 
بردن ظلم و اعاده حــق و پایبندی به عدل بدون 

این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
ماده چهاردهم: انسان، حق دارد کسب مشروع 
بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان رســاندن به 

خود یا دیگران و ربا شدیدا ممنوع می باشد.
ماده پانزدهم: الف( هر انسانی حق مالک شدن 
از راه های شــرعی را دارد و می توانــد از حقوق 
مالکیــت به گونه ای که به خود و یــا دیگران و یا 
جامعه ضرر نرســاند، برخوردار باشد و نمی توان 
مالکیت را از کسی ســلب کرد مگر بنابر ضرورت 
حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت 

فوری و عادالنه.
 ب( مصــادره اموال و ضبط آنها ممنوع اســت 

مگر بر طبق شرع.
ماده شــانزدهم: هــر انســانی حــق دارد از 
ثمره دســتاوردهای علمی یا ادبی یــا هنری یا 
تکنولوژیکی خود ســود ببرد و حق دارد از منافع 
ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط 
بر این که آن دســتاورد )اثــر( مغایر بــا احکام 

شریعت نباشد.
ماده هفدهم: الف( هرانســانی حق دارد که در 
یک محیط پاک از مفاسد و بیماری های اخالقی 
به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی 
بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند این 

حق را برای او فراهم کنند.
ب( دولــت و جامعــه موظف اند کــه برای هر 
انسانی تأمین بهداشــتی و اجتماعی را از طریق 
ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات 

موجود، فراهم نمایند.
ج( دولت مکلف اســت حق هر انســانی را در 
زندگی شــرافتمندانه ای که بتوانــد از طریق آن 
مایحتــاج خود و خانواده اش را بر آورده ســازد و 
شــامل خوراک و پوشاک و مســکن و آموزش و 
درمان و سایر نیازهای اساسی می شود، تضمین 

نماید.
ماده هجدهــم: الف( هر انســانی حق دارد که 
نســبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال 

خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب( هر انســانی حق دارد کــه در امور زندگی 
خصوصی خود )در مســکن و خانــواده و مال و 
ارتباطات( استقالل داشــته باشد و جاسوسی یا 
نظارت بــر او و مخدوش کــردن حیثیت او جایز 
نیســت و بایــد از او در مقابل هــر گونه دخالت 

زورگویانه در این شئون حمایت شود.
ج( مســکن در هر حالی حرمــت دارد و نباید 
بدون اجازه ســاکنان آن یا به صورت غیرمشروع 
وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا 

ساکنانش را آواره نمود.
ماده نوزدهم: الف( مردم در برابر شرع مساوی 
هســتند. در این امر حاکم و محکــوم نیز با هم 

برابرند.
ب( مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی اســت 

که برای همه تضمین شده است.
ج( مسئولیت در اصل شخصی است.

د( هیــچ جرمی یــا مجازاتی نیســت مگر به 
موجب احکام شریعت. 

ه( متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از 
راه محاکمه عادالنه ای کــه همه تضمین ها برای 

دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.
ماده بیســتم: دســتگیری یا محدودساختن 
آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست 
مگر به مقتضای شــرع و نباید او را شکنجه بدنی 
یا روحی کــرد یا بــا او به گونــه ای حقارت آمیز 
یا ســخت یا منافی حیثیت انســانی رفتار کرد. 
همچنین اجبــار هر فــردی برای آزمایشــات 
پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و 
مشروط بر این که سالمتی و زندگی او به مخاطره 
نیفتد. همچنین تدوین قوانین اســتثنایی که به 
قوه اجراییــه چنین اجازه ای را بدهــد، نیز جایز 

نمی باشد.
ماده بیســت ویکم: گروگانگیری به هر شکل و 

به خاطر هر هدفی، ممنوع است.
ماده بیست ودوم: الف( هر انسانی حق دارد نظر 
خود را به هر شــکلی که مغایر با اصول شــرعی 

نباشد، آزادانه بیان دارد.
ب( هر انســانی حق دارد برای خیــر و نهی از 
منکر بر طبق ضوابط شــریعت اســالمی دعوت 

کند.
ج( تبلیغات یک ضــرورت حیاتی برای جامعه 
است و سوءاســتفاده و سوءاستعمال آن و حمله 
به مقدســات و کرامــت انبیا یــا بکارگیری هر 
چیزی که منجر به ایجــاد اختالل در ارزش ها یا 
متشتت شــدن جامعه یا زیان یا متالشی شــدن 

اعتقاد شود، ممنوع است.
 د( برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا 
هر چیزی که منجر بــه برانگیختن هر نوع حس 

تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.
ماده بیست وســوم: الف( والیت، امانتی است 
که استبداد یا سوءاســتفاده از آن شدیدا ممنوع 
اســت، زیرا حقوق اساســی از ایــن راه تضمین 

می شود.
 ب( هر انســانی حق دارد در اداره امور عمومی 
کشور خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت 
نماید. همچنین او می تواند پست های عمومی را 

بر طبق احکام شریعت متصدی شود.
ماده بیســت وچهارم: کلیه حقوق و آزادی های 
مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام 

شریعت اسالمی است.
ماده بیست وپنجم: شریعت اسالمی تنها مرجع 
برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعالمیه 

است.

 بازخوانی 
حقوق بشر اسالمی
رضا صفری - دکتری تاریخ اسالم| دین مبین اسالم تأکید ویژه ای بر حقوق انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. 
این موضوعی است که در سیره پیامبر)ص( و امامان معصوم هم دیده می شود. براساس چنین بستری در اسالم 
است که نویسندگان، فالسفه و شارحان در این موضوع به تالیفات گسترده ای پرداختند. این مباحث در منشور 

حقوق بشر اسالمی با دقت گنجانده شده است.
امروزه وقتی سخن از حقوق بشر به میان آورده می شود، چنان به ذهن متبادر می شود که حقوق بشر صرفا برای 
غربی هاست و مردمان جوامع دیگر فارغ از مقوله های حقوق بشر هستند. البته باید توجه داشت هنگامی که 
کشورهای غربی از قرون وسطی خود بیرون آمدند و قدم در مسیر نوزایی و رنسانس گذاشتند، تمام دنیای 
اطراف خود را در تمام شاخص ها با خود تطبیق می کردند. برای مثال غرب، تاریخ جهان را نه براساس ملل و سیر 
تطور، بلکه براساس و محوریت غرب بررسی می کرد و گویا فراموش کرده عصر نوزایی و رنسانس خود را تا دوره 

کشفیات و اختراعات مدیون میراث تمدنی اسالم بوده است.

 اعالمیه حقوق بشری
 که از سوی دولت های غربی 
مطرح شد، در برخی از موارد 

با اصول مسلم اسالم در 
تعارض بود. از این رو نه تنها از 
سوی دولت ها، بلکه از سوی 
گروه کثیری از متفکران و 
اندیشمندان اسالمی مورد 

اعتراض قرار گرفت

هر انسانی بر طبق شریعت 
حق انتقال و انتخاب مکان 

برای اقامت در داخل یا 
خارج کشورش را دارد و در 

صورت تحت ظلم قرار گرفتن 
می تواند به کشور دیگری 

پناهنده شود و بر آن کشور 
پناه دهنده واجب است که با 

او مدارا کند


