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  مقدمه
هاي  از دیرباز در کانون توجه ف�سفه و اندیشمندان قرار داشته و نظریه ،و چیستی وي شناخت انسان

و دانسته برخی انسان را داراي سرشت اهریمنی  .ارائه شده است اش همختلف و گاه متضادي دربار
اي دیگر نیز خوبی و بدي انسان را  دسته .دانند گرا می و لذت طلب منفعتبرخی وي را موجودي 

 ۀدربارنگاه اس�م  ).157- 158 :1374 ،حلبی( گیرند اجتماعی در نظر می واحوال اوضاعاز  تابعی
عدي است ب انسان موجودي دو .است یا معنوي صرف متفاوت از نگاه ماديکام�ً انسان و چیستی او 

 ،لتمامی افعا منشأاست که » نفس مجرد«یا » روح«داراي حقیقتی به نام  ،که وراي عنصر ماديِ جسم
توان به  و مقصدي است که بدون توجه به آن نمی مبدأداراي انسان آفرینش  .اوست هاي آثار و ادراك

 نیازمند ،نخست تعریف هرگونه حقوقی براي انسان در وهله ،تردید بی .پی برد اش هستی ۀفلسف
ماهیت و تعریف » یشناس انسان«به همین سبب  .ابعاد وجودي اوستبه تمامی شناخت دقیق و توجه 

  .)Norbert, 1994: 5-47; Eberhard, 2002: 455( بر درك حقوق بشر استاي  انسان مقدمه
امروزه به مصادیق  ،هاي مختلف مکاتب و دیدگاه براساست�ش غرب در تعریف حقوق بشر 

میثاق  ،1948جهانی حقوق بشر  که در قالب اسنادي چون اع�میهاست اي منتهی شده  پراکنده
 1966اجتماعی و فرهنگی  ،المللی حقوق اقتصادي میثاق بین ،1966قوق مدنی و سیاسی المللی ح بین

مفهوم حقوق بشر در بستر تحو�ت  ،بر این اساس .یافته است بازتابها  آن هاي اختیاري و پروتکل
  .)Panikkar, 1982: 87; Panikkar & Havet, 1999: 211( غرب مطرح و توسعه یافته است

تمام لزوماً ولی  ،)140 :1373 ،رنجبریان( آن است شمولی جهان ،رز حقوق بشربا ویژگیاگرچه 
به دلیل تفاوت در مبانی و نیستند و اي  شده در این اسناد واجد چنین مشخصه شمرده مصادیق بر

فیلسوفان و  .کامل از منظر اس�م پذیرفت  طور را بهها  آن توان نمی ،انقطاعِ پیوند با هست انسان
برخی آن را به طبیعت پیوند زده و برخی  .اند حقوق بشر سخن رانده فلسفه بارۀسیاري درمتفکران ب

 منشأبه دلیل پیچیدگی شناسایی  ).84 :1391 ،جاوید( کنند میآن را ناشی از عقل بشر توصیف 
حقوق بشر را حقوقی  ،دور و تسلسلبر  مبتنیتعریفی  یا با ارائه بسیاري از متفکران ،حقوق انسان

 و یا همچون ضد )،7 :1390 ،پژوه دانش( داراست ،اند که هر فرد از آن جهت که انسان است ستهدان
دانسته و قادر به برقراري پیوند میان  بخشیمبناگرایان اساساً ورود به بحث مبانی را فاقد نتیجه و اثر
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  .)6 :1389 ،تریفیو( اند حقوق بشر و مبانی فلسفی آن نبوده
 ۀبرنام ،عد مادي و معنويهر دو ب گرفتنِ نظر درفطرت و دین و همچنین با  همؤلفاس�م با تکیه بر دو 

به زعم بسیاري از منتقدان،  .ها را در دین خ�صه و پیامبرانی براي بشریت ارسال کرده است تکامل انسان
که  گونه نتوانسته آن ،است تجلی یافتهقاهره  1990اع�میه منشور حقوق بشر اس�می که در اسنادي چون 

تحقیق حاضر در  ).Mayer, 2005: 211(سازد را منعکس حقوق بشر  اس�می فلسفهباید و شاید 
تواند در  ي پاسخ به این پرسش است که مبانی اس�می مربوط به حقوق انسان چگونه میوجو جست

در عمل چیزي  ،نسانحقوق ادر زمینه  به مبانی اس�م بازگشت ۀالمللی تبلور یابد؟ آیا نتیج قالب اسناد بین
در این را پذیري  الگوي عینیت ،اس�می توان پس از طرح فلسفه قاهره نخواهد بود؟ آیا می فراتر از اع�میه

  ناچار باید به الگوهاي غربی موجود تن داد؟ زمینه ترسیم کرد یا به

 1قاهره اعالمیه .1

نفرانس ک ياعضا ،حقوق بشرگفتمان حقوق بشري و تصویب اسناد مختلف  شدنِ فراگیربه دنبال 
 یاس�م هیاع�م«به نام  يا هین اع�میبه تدونیز  یشور اس�مک يها  ندگان دولتیل از نماکمتش یاس�م

 ن متن دریا .نفرانس تهران ارائه شدکبه  1989 سال در يا ماده 32 یدر متن که پرداختند »حقوق بشر
و بررسی نفرانس قاهره مورد بحث کدر  1990اوت  5 امور خارجه در ين اج�س وزرایمنوزده

نفرانس ک يب اعضایمقدمه به تصو یکماده و  )25( در یراتییتغاعمال سرانجام با و قرار گرفت 
حقوق و « هاي به نامرا دو سند  پیش از اینسازمان کنفرانس اس�می  گفتنی است .دیرس یاس�م

 1981در سال  2»انیِ اس�می حقوق بشرجه اع�میه«و  ،1979 در سال» در اس�م بنیادینتکالیف 
نوعی  قاهره سومین سند مصوب سازمان در این راستا و به در واقع اع�میه .بود کردهمنتشر 

 ۀنگاهی دقیق به مفاد اع�می .رود به شمار میاع�میه حقوق بشر اس�می ترین  جدیدترین و رسمی
  .استآن نگارش  ۀوشی الگوي اسناد حقوق بشر غربی بر تأثیرگویاي  ،قاهره

 ،و هم در اسناد پیشین سازمان کنفرانس اس�می 1990 هم در اع�میهاگرچه ت�ش شده است تا 
به زعم نگارنده تمایز محسوسی میان ادبیات این  ، ولیي اس�می به محتواي اسناد داده شودبو و رنگ

ی حقوق مدنی و سیاسی الملل میثاق بین ،1948جهانی حقوق بشر  اسناد با اسنادي چون اع�میه

                                                      
1. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990), Organization of Islamic Conference 
2. Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR), 1981 
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و یا سایر اسناد  1966اجتماعی و فرهنگی مصوب  ،المللی حقوقی اقتصادي میثاق بین ،1966
حق « ،»حق کار« ،»حق حیات«چون حقوقی در واقع  .خورد المللی حقوق بشر به چشم نمی بین

که وغیره  3»وپرورش آموزشحق « ،2»حقوق کودکان« ،1»حق ازدواج« ،»منع بردگی« ،»وآمد رفتآزادي 
نیز در سایر اسناد  تر که پیش ی استهای حقوق و آزاديهمان تقریباً است، درج شده  قاهره در اع�میه

این مفاهیم  تأخرآنکه نگاهی تاریخی به موضوع تقدم و  بی ؛اند حقوق بشري به رسمیت شناخته شده
در  گردد. بازمیهیم به مذهب این مفابیشترِ اصلی  ۀریش شک یبدر اس�م یا غرب مدنظر باشد که 

اندازۀ تا  ،حقوق بشر است که در قالب این اسناد اینجا بحث بر سر نگاه ماهوي و شکلی به مقوله
  .از اسناد موجود حقوق بشر بوده است تأثرزیادي م

 خداوند عائلههمه ابناي بشر را «ي چون فرد منحصربهو حقوق  نوآورانه هاي ابتکار گفتنی است
نوع  آزادانۀحق انتخاب « 5؛»به آن تاحترامی نسب بی و ممنوعیت انسان ۀحرمت جناز« 4؛»دانستن

در برابر و حاکم و محکوم تساوي مردم « 7؛»حق برخورداري از شخصیت شرعی« 6؛»تربیت فرزندان
حق بر کسب روزي «و  10؛»حق بر امنیت دین و ناموس« 9؛»منکر از نهیو  معروف به امر برحق « 8؛»شرع

در  12»حق زن بر حفظ نام و نسب خویش«و » حق بر استق�ل مالی زن« 11؛»ممنوعیت ربا«و  »مشروع

                                                      
1 21، 7، 3 مواد. 2  16، 11، 12، 13، 2. به ترتیب مواد    
    1) ماده ب( بند. 4  30، 26، 17، 9 مواد. 3
آن جایز کردن  کما اینکه لمس ؛احترامی به آن جایز نیست بی انسان باید حفظ شود و ۀحرمت جناز«: 2) ماده د( بند. 5

  .»است از این امرمتعهد به حمایت دولت . نیست مگر با مجوز شرعی
حق انتخاب نوع تربیتی را که براي ، اند پدراناز نظر قانون شرع به منزله  پدران و کسانی که: 7) ماده ب( بند. 6

 . دارند ،هاي اخ�قی و احکام شرعی آنان در پرتو ارزش ۀخواهند با مراعات منافع و آیند می فرزندان خود

یا مخدوش شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت  یاز شخصیت، التزام الزام و نظرهر انسانی از . 7
  . گیرد می ار م جاي اوقی، شد

  . »در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند. مردم در برابر شرع مساوي هستند«: 19) ماده الف( بند. 8
  . »بر طبق ضوابط شریعت اس�می دعوت کند ازمنکر ینههر انسانی حق دارد براي خیر و «: 22) ماده ب( بند. 9

  .»هر انسانی حق دارد نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند: «18بند (الف) ماده . 10
  شدت ممنوع است. بهرساندن به خود یا دیگران و ربا  انسان حق دارد کسب مشروع بکند، بدون احتکار و فریب یا زیان: 14ماده . 11
از حقوق نیز ، برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد زن با مرد، در حیثیت انسانی: 6) ماده الف( بند. 12

  . و حق حفظ نام و نسبت خویش را داردبوده برخوردار است و داراي شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل 
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در سایر اسناد غربی وجود ها  آن خورد که خاص تفکر اس�می بوده و متناظر این سند به چشم می
ان حقوق انس اس�می در زمینه عیاري از اندیشه تمام ۀاست نمایندنتوانسته  قاهره اع�میهولی ، ندارد
که سران کشورهاي رو  آن از هاي پایانی قرن بیستم برخی معتقدند تدوین اع�میه در سال .باشد

ساي ؤاس�م ناشی از عملکرد خودسرانه و افراطی برخی ر ۀوارون ۀچهرصرفاً اس�می قصد داشتند 
 ).164 :1386 ،زنجانی( محتوایی موجد حق خاصی نیست از نظر ،کشورهاي اس�می را تغییر دهند

مصادیق بیان منفع�نه همان مدل  ،اسناد غربی حقوق بشر قاهره با الگو قراردادنِ اع�میه ،روي هر به
  شود. دیده میالمللی حقوق بشر نیز  که در اسناد بیناست اي از حقوق بشر را برگزیده  پراکنده

  ؟انسانی» هست«پراکنده یا حقوق مرتبط با  یی»نبایدها«و » بایدها« :حقوق بشر اسالمی .2
ها و  فرهنگ ).95 :1375 ،فلسفی( اند که هر فرد انسانی طبعاً داراست دانسته هاییحقوق بشر را امتیاز

 حقوقی که هر فرد به واسطه«هاي غربی نظیر �روس و روبرت نیز حقوق بشر را  المعارف ةدایر
این تعریف  ).Larousse, 2019( اند تعریف کرده ،1»شود می مند بهرهطبیعت انسانی خویش از آن 

مشخص نیست چه دقیقاً به عبارت دیگر  .دور و تسلسل بوده و تعریف مستقلی نیستدربردارندۀ 
براي آن  گوناگونیاي عربی است که معانی لغوي  واژه» حق« .خیزد برمیحقوقی از طبیعت انسانی 

ف باطل و �یق خ� ،صدق ،موجود ثابت ،موافقت ،برخی معادل آن را مطابقت .برشمرده شده است
اینکه  یعنی ؛دانند می» هستی پایدار«معادل فارسی حق را  ،برخی متفکران اس�می معاصر .اند دانسته

: حق است ،در حریم او نیست و آنچه از اوستشدن  خداوند موجودي است همواره ثابت که زایل
»ا  کذَلأَنَّ مقُّ والْح وه یبِأَنَّ اللَّهلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب هونن دونَ مع62 :حج( »رُیبِکالْ ید.(  

در موقع خود واقع شی ق آن است که ح«به نظر برخی  .معنی شده استنیز باطل  به نقیضِحق 
حق  .اند دریافت داشتهرا » هست ثابت«بسیاري از متفکران همان معنی ثبوت و  ،اساس اینبر .»شود

و قدرتی شی حق سلطنت بر  ، واز جمله تعبیر به ملکیت ؛اي دارد گسترده ۀدر معناي فقهی نیز دامن
سلطه  ،امتیاز ،قدرت«قوق موضوعه نیز حق را ح .شخص یا هر دو ،اعتباري براي انسان نسبت به مال

ولی ، استکرده تعریف  ،»شناسد اي پیوسته و جدانشدنی که قانون براي شخص می یا خواسته
و » امور تکوینی«ایجاد پیوند میان است، تري که از حق در فقه به عمل آمده  تر و دقیق تعریف کلی

                                                      
1. “...ceux dont tout individu doit jouir du fait même de sa nature humaine” 
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یعنی ؛ اند در نظر گرفته» آنچه باید باشد«عناي حقوق را به م ،در این تعریف .است» امور تشریعی«
 ،جوادي آملی( ي تکوینی دارد»ها نیست«و » ها هست«ي تشریعی که ریشه در »نبایدها«و » بایدها«

گیرد که منکر ارتباط میان بایدها و  قرار می فینیسدر تقابل با افکار کام�ً این نظریه  ).37 :1385
وجودي  هاي ضرورتتوان از  حقوق انسان را نمی ).Finnis, 1981: 266-277( هست انسانی است

به عبارت دیگر حقوق انسان مقتضاي وجودي انسان بوده و با طبیعت وي  ؛وي جدا در نظر گرفت
  ).94 :1391 ،جاوید و دیگران( درآمیخته است
در واقع انسانی چیست؟ » ماهیت«یا » طبیعت«آن است که این شود  می مهمی که مطرح پرسش

تمام فلسفه به « کانتبه زعم  .شود میبرانگیز و حساس موضوع به تعریف انسان ختم  قسمت چالش
 از منظر لغوي انسان را از ریشه )Ruffing, 2009: 37( ؟»که انسان چیستشود  می منتهی پرسشاین 
یا ماهیت  طبیعت به جاي واژهمعمو�ً آنچه  در تفکر اس�می، اما اند دانسته» ناس«یا » نسی« ،»انس«

أَقم وجه« :است» فطرت« ،رود انسانی به کار می ها � یفَطَرَ النَّاس علَ یفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتینِ حنیللد کفَ
دیتَبذَل خَلْقِ اللَّهکلَ ل لَینُ الْقَیالدو ونَیثَرَ النَّاسِ � کنَّ أَکملَمابتدا و«فطرت را به  ).30 :روم( »ع 

  ).20 :1369 ،مطهري( اند نیز معنی کرده» خلقت غیرتقلیدي«یا » اختراع
در  دیدگاه اس�می در تبیین حقوق انسان چیست؟ براساسشناخت فطرت  تأثیرحال باید دانست 

نَّما اَلْفطْرَةِ و إِ یولَد علَیلُّ مولُود ک« :دارد که بیان میشود  می نقل (ص)این راستا حدیثی از پیامبر اکرم
 اهویأَب و هاندویه و هرَانینَصهانسجیعنی هر مولودي بر فطرت ؛)332: 1ج ،یو نجاح الساع یعدة الداع( م 

در این حدیث دو  .»سازند نصرانی یا مجوسی می ،وي را یهودي ششود و پدران متولد می )اس�می(
نوعی از  به عبارت دیگر انسان به .تفکیک است لقاب توجه و قابل »عوامل خارجی«و » فطرت« مقوله

که براي پذیرش دین آمادگی دارد و در حالت طبیعی همان راه را است سرشت و طبیعت آفریده شده 
؛ )21 :1369 ،مطهري( مگر آنکه عوامل بیرونی وي را از این مسیر منحرف سازند ؛کند انتخاب می

فطرت انسان و  باشد که بر پایه اي گونهیات انسان باید به اس�می عوامل بیرونی ح بنابراین در اندیشه
حال نکته در این است که این عوامل بیرونی  .انسان را در مسیر تکامل الهی حرکت دهد ،همسو با آن

چیست؟ از همین نقطه  ،و آبشخور عوامل بیرونی که باید منطبق با فطرت انسان باشد منشأ؟ کدامند
حقوق بشر که » طبیعیِ نظریه«پیروانِ  .یابند میحقوق بشري در دنیا بروز مختلف  هاي هاست که نظری

به صورتی مبهم آن را به طبیعت ارجاع داده  ،گردد یونان و رم قدیم باز می آن به عقاید ف�سفه منشأسر
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  .)39 :1392 ،کشتکار( گویند و از قوانین طبیعی موجود در عالم و طبیعت سخن می
بنابراین کافی است  ؛گوید وجدان ما از زبان طبیعت سخن می« :دارد ان میکانت در این زمینه بی

منظور از حقوق بشر در این نظریه حقوق  .»براي یافتن مسیري که به آن نیاز داریم به آن توجه کنیم
قوانین طبیعی است که هر فرد انسانی با آنان متولد شده و این قوانین براي بر  مبتنیانسانی است که 

به قدرت این نظریه  ).62 :1395 زاده، جاوید و شفیع( ندوي نیست ۀمنتظر اراد انسانو تعالی  تکامل
دانند که قرن بیستم به حقوق طبیعی سنتی  است که حتی برخی اساساً حقوق بشر را نامی میاي  اندازه

همچنین مکتب حقوق طبیعی مدرن با طرح مفاهیمی چون  ).220 :1384 ،بادرین( داده است
 Vieillard( حقوق انسان افزوده است منشأهاي نظري  بر پیچیدگی 3و قانون 2هنجار ،�1نیتعق

Barron & Arka, 2006: 15.(  
طبیعی حقوق بشر در تعریف  نظریه هاي ابهامیابیم که  با مراجعه به طبیعت یا عقل درمی

 براساساینکه  است یا» اتذات موجود« ،دارد که سقراط بیان می گونه در واقع آیا طبیعت آن .هاست آن
معیار  ).64 :1388 ،طالبی( طبیعی است؟» هر چیز عادي و سالم« ،»جمهوري« در کتاب اف�طوننظر 

 گرفتن نظر دربا  ،چیست؟ در تفکر اس�می» ذات موجودات«یا شناخت » عادي و سالم«تشخیص 
همان حقوق  ،ملِ فطرتمک یبدیهی است عوامل بیرون ،آمدن پیامبران الهی و کتب آسمانی ۀفلسف

بدون دین  .نیست» دین«که چیزي جز است تکامل انسان  تر برنامه تر و جامع انسان یا در مفهوم عام
ره به جایی نخواهد  تنهایی بهفطرت نیز  ،حقوق انسان گرفتن نظر دریا برنامه یا به تعبیر امروزي بدون 

  :دارد بیان می »زگلشن را«در کتاب  شیخ محمود شبستريکه  طور همان ؛برد
  گرش از پوست بیرون آوري خام    تبه شود سراسر مغز بادام

  اگر مغزش بر آري بر کنی پوست    پوست نیکوست ولی چون پخته شد بی
  میان این و آن باشد طریقت    شریعت پوست، مغز آمد حقیقت

همان شریعتی است که  ،هاین تعبیر عارفان براساسسازي آن  ت�ش براي تدوین حقوق انسان و پیاده
 .کرد وجو جستحقوق بشر اس�می را باید در دین  ؛ بنابراینرساند انسان را به حقیقت می

انسان  در هدایت عامه .انسان نیز بیان دیگري از این موضوع است هدایت عامه و خاصهبندي  تقسیم

                                                      
1. Rationalité 
2. Normativité 
3. Juridicité 
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 که است کسی همان ما پروردگار گفت: يخَلْقَه ثُمّ هدشی لَّ ک یأَعطَ يقَالَ ربّنَا الَّذ« ۀآی براساس
تمام موجودات  .)51: طه( »ش کرده استا سپس هدایت ،داشته ارزانی او به را چیزي هر آفرینش

ها  آن یعنی پیامبر و راهنماي ،ونه زندگی کنند و در این دانستن نیازي به تعلیم ندارنددانند چگ می
ه علَ« ۀبا توجه به آی سوییاز  .هاست درون خود آن زَلَ اللَّ قَّ قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنْ ح وا اللَّهرا قَدمشَرٍ  یوب

زَلَ الْشی منْ  س تُبدونَها وتُخْفُونَ یللنَّاسِ تَجعلُونَه قَرَاط ينُورا وهد یاء بِه موسج يتَاب الَّذکقُلْ منْ أَنْ
م تَعلَموا أَنْتُم ولَا آباؤُیثک علِّمتُم ما لَ کرًا وف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه یم  هِمضونَیخَوبان] یهودیه [کو آنگاه : لْع

انسان به  )،91 :انعام( »...د نشناختندیبا که چنانخدا را  یرده بزرگکنازل ن يبر بشر يزیگفتند خدا چ
: 1392، فارغی(برسد تواند بدون پیامبر بیرونی به تکامل واقعی  شناخت خویش نمیناتوانی در دلیل 

  .و در منج�ب سردرگمی غرق خواهد شد )50
سازي  جز سادهنیست می چیزي عنوان سند حقوق بشر اس�با تدوین هرگونه سندي ترتیب،  بدین

گر بریزي بحر را  .بزرگ نیانجامداین معارف فروکاهیِ مفاهیم عمیق دینی که باید مراقبت کرد تا به 
توان  بیان شد میه چبراساس آن .)اتساع ظرف فلسفی( اي روزه چند گنجد قسمت یک / اي در کوزه

 .دانست» انطباق با دین« و »ابتنا بر فطرت« همؤلفدو بودن  ویژگی حقوق انسان از منظر اس�م را دارا
ترین سطح نمایش مفاهیم غنی  نازل ،قاهره و مواردي از این دست شاهد آن هستیم آنچه در اع�میه

  .کند میترازو به سمت الگوهاي غربی سنگینی  ۀکف ،حقوق اس�می نسبت به انسان است که در آن

 نیگذار از مبانی نظري اسالمی به الگویی عی .3

  ؟احکام یا حقوق دینِ ؛اسالم .3- 1
آن را  ،ی که مسلمانان از آن غفلت کرده یا به تصور ایجاد حق اعراض براي اشخاصتأمل قابل ۀنکت

گفته شده است از  .حقوق انسان است موضوع توصیف احکام اس�می به منزله ،اند نادیده انگاشته
 حق در تمامی یا بیشتر مصادیق آن که رتیدرصو ؛عدم جواز اسقاط آن است ،هاي اصلی حکم ویژگی
عمومیت احکام براي تمام «هاي حکم  از دیگر ویژگی ).55 :1376 ،طباطبایی یزدي( اسقاط است قابل

در مقام تبیین باید توجه داشت اما  ،)6 :1385 ،نقیبی( است» آن از مصالح و مفاسد پیروي«و » مکلفان
جراي احکام شرعی را فراهم آورده و حقِ آن را براي ا ۀها زمین حکومت�زم است  ،حقوق انسان

  .مردم به رسمیت بشناسند
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تغییر در ماهیت به معناي  وجه هیچ بهها  احکام شرعی از سوي حکومت کردنِ در واقع حق قلمداد
ایجاد تکلیف براي جامعه و حاکمیت در  ،بلکه مراد ،اسقاط نیست قابل حکم و تبدیل آن به حقوق

به عبارت دیگر آنگاه که حکومت  .حق افراد در عمل به تکالیف الهی است تنِشناخ رسمیت به
بدیهی است این  .مسلمانان حق دارند در جامعه احکام شرعی را رعایت کنند ،اس�می برقرار باشد

نافی تکلیف افراد در برابر  ،کند میبراي حاکمیت و سایرین ایجاد را که تکلیفی  اي حق در جامعه
نوینی  ۀمهم دریچ ۀتوجه به این نکت .و اسقاط نیست گردانی رويل به و از این جهت قاخداوند نبود

توان  نمیکه هرگز گذارد  میاز حقوق خاص و ظریف انسان را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش 
  .مانندي براي آن یافتدر اسناد حقوق بشر، 

  )ع(حقوقی امام سجاد الگوي رساله .3- 2
المللی حقوق بشري با آن مواجه  ممکن است دنیاي اس�م در سطح تنظیم اسناد بینمهمی که  ۀدغدغ
بر  مبتنینگاه اس�می و تدوین حقوقی  براساسانسانی » باید«و » هست«چگونگی ایجاد پیوند میان  ،باشد

ر به دیگ .اسناد حقوق بشر غربی است ۀشد که مستقل از بایدها و نبایدهاي شناختهاست فطرت و شریعت 
بندي  ي که تقسیمفرد منحصربهاز الگوهاي  .نیازمند الگوست ،گذار از مباحث نظري به مصادیق ،سخن

و قابلیت تبدیل به یک سند پیشرفته و متعالی حقوق بشري را  است خاصی از حقوق انسان ارائه داده
اي از  راکندهاسناد حقوق بشر که مصادیق پدیگر برخ�ف  .است )ع(حقوقی امام سجاد ۀرسال ،داراست

در این رساله ابتدا مقصد غایی انسان که  ،اند حقوق مختلف را بدون ایجاد پیوند با هست انسانی بیان کرده
سپس از حقوق اعضاي بدن انسان آغاز و در  است.ترسیم شده  ،همانا بندگی در برابر خداوند است

  .شود میان مراحل بعدي حقوق وي در ارتباط با نزدیکان و اشخاص و اجتماع بی
عد جسمانی و روحانی انسان یا فلسفه در واقع برخ�ف مصادیق حقوق بشر غربی که جمع دو ب

توان در هر مورد  در اینجا حقوق انسان را می ،خورد به چشم نمیها  آن و غایت بایدها و نبایدها در
 .است گی خداوندکه همانا رسیدن به مقام بنددانست  همسو با فطرت و داراي هدف و غایتکام�ً 

ترین الگوي موجود در مورد حقوق انسان  را منطقی (ع)حقوقی امام سجاد رسالهتوان  از این منظر می
حق  ،حق گوش ،حق زبان ،حق نفس( که ابتدا از حق بر خود و حق بر اعضاي بدن يروط به ؛دانست
وغیره صدقه  ،حج ،هروز ،نماز مانندآغاز و سپس حقوق افعال وي  )وغیره حق پا ،حق دست ،چشم
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 ،دوست ،فرزند ،مادر ،رسد که شامل پدر بعد نوبت به اطرافیان انسان می در مرحله .شود میبیان 
در گام بعد حقوق مربوط به زندگی اجتماعی و سیاسی  .شود میوغیره همنشین  ،همسایه ،شریک

 به حقوق جامعه پس از آنو است انسان مشتمل بر حق رهبران سیاسی و حق زیردستان مطرح شده 
که همگی در راستاي غایت نهایی بشر یعنی رسیدن به است یعنی امت اس�می پرداخته شده  تر بزرگ

از قرآن و  جستن یاريبا  ،اي که در این رساله وجود دارد حقوق متعالی و پیشرفته .است» اهللا«
مقایسه با حقوق اولیه  قابل یدترد بیو را دارد قابلیت افزودن مصادیق بیشتري در هر مرحله  ها، تروای

 از فضاي ناشی از تأثرم ،و غایت انسان مبدأو بدیهیِ اسناد حقوق بشر غربی نیست که بدون توجه به 
  .اند بیان شده ،هاي جهانی اول و دوم جانی جنگ هايکشتار و تهدید ،قتل

  

  پیامبران و امامان و سیرهسان در قرآن حقوق انمفاهیم مستقل  هایی از نمونه .4
  حقوق زنان .4- 1

از پیش  حداکثر ت�ش براي توازن با مفاهیمِ قاهره 1990اع�میه  در نگارش ،که بیان شد طور همان
طرح برخی موارد و حقوق خاص اس�می رغم بهو کار رفته است اسناد غربی به  موجود  عبور مانند

نگاه اس�م و حداقلی سعی در بیان تفاوت به نوعی  ،حقوق زن از مسائل چالشی و حساسی چون
ین دستاورد فمینیسم در تر مهمکه » برابري«مفهوم  .استداشته برابري زن و مرد  ر مقولهغرب د

هرگز است، در میان اسناد حقوق بین بشري جاي گرفته  شدت بهو رود  به شمار میالملل  حقوق بین



  ۶۷  يرنو سلمان مهسا ،يمشهد یعل ،يکوثر دیوح / »اسإلم در بشر حقوق رامونیپ قاهره 1990 هیاعإلم« بر ينقد

 

 ؟یغرب يلگوا نیسنگ یۀسا ای یمبان خأل»: اسالم در بشر حقوق رامونیپ قاهره 1990 هیاعالم« بر ينقد

  ).Eslami, 2012: 237( نشده استعا�نه فتبیین از منظر نگاه اس�می 
بشر است و  ،ی معاصر درصدد اثبات این مطلبند که زن نیز مانند مردالملل بینتمامی اسناد حقوق بشر 
این برابري محرز و تنها  نه ،از دید قرآن کتاب آسمانی مسلمانان آنکه حال ؛حق یکسان با مرد دارد

یاد  ،مخلوق خداوندي که از جنس روح الهی است عنوان هباز زن بلکه  ،آشکار و امري بدیهی است
  :مراد از نفس همان روح الهی است که در کالبد آدمی دمیده شد .شده است
 پروردگارتان از مردم يا ...م منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها زوجهاکخَلَقَ يم الَّذکها النَّاس اتَّقُوا ربّیا أَی« ¢
  ؛)1(نساء: » دیآفر نفس آن از زین را او همسر و دیآفر نفس یک از را شما هک ییخدا نآ ،دیبترس
¢ »نْ خَلَقَکُما مه جوا زه  او جفت آنگاه، دیآفر نفس یک از را شما او... نَفْسٍ واحدةٍ ثُمّ جعلَ منْ

  ؛)6: زمر( »داد قرار نفس آن از را
سٍ واحدةٍ« ¢ ها خَلَقَکُم مّن نَّفْ کُنَ إِلَیسیا لهجوا زنْهلَ معج از را شما ۀهم هک ییخدا اوست... و 
  .)189: اعراف» (ردیگ آرام او به تا داشت مقرر را جفتش زین او از و دیآفر )تن یک( يواحد نفس

ند خداو ، ولیمند است بهره زن همچون مرد انسانی است که از استعداد برخورداري از کما�ت انسانی
تفاوت را بین زن و مرد قرار داده است و  ،به امور اجتماعی دهی سامانحکمت سرشار خود براي  براساس
عاد�نه و همسو با تعالی هر دو  ،ها تمام این تفاوت .داردانتظار نیز از این دو جنس را هاي متفاوتی  خواسته

به و تساوي زن و مرد را از هم بحث تشا خوبی بهین متفکران اس�می که تر بزرگیکی از  .جنس است
 کردهچنین استد�ل  »حقوق زن در اس�م«در کتاب وي  .مرحوم دکتر مطهري است ،است کردهتفکیک 

 یاز حقوق یکسان دبایآنان  ،وجه مشترك زن و مرد عنوان بهاست که بر مبناي کرامت انسانی یا بشریت 
  ).114 :1353 ،مطهري( ابه باشد؟این حقوق متشکه ند اما آیا ضرورتی دارد شوبرخوردار 

  نفقه ضمن استقالل مالیبرخورداري از حق زن بر  .4- 1- 1

ضمن استق�ل  )تکلیف شوهر در پرداخت نفقه( برخورداري نفقه از شوهر حق زن دردر اس�م، 
 ۀآی براساستبیین شده است.  )نکردن حق زن در انتخاب آزادانه میان کارکردن و کار( مالی زن

مّا ایالِ نَصللرِّج« م کبنَص ّساءلنل وا وبّا ایتَسم م نَکبببه ت�ش و ارک راه از آنچه است مردان يبرا: تَس 
مرد  ،)32: نساء» (آورند می دست به ت�ش و ارک راه ازآنچه  است زنان يبرا و ،آورند می دست

ن اینکه براي وي استق�ل ضمشده است؛ پوشاك و اسکان زن  ،خوراك ،به پرداخت نفقه» مکلف«
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هره مورد توجه قرار اع�میه قا) 22( در مادهکه باید و شاید  گونه این حق آن .شود مالی نیز قائل می
به تساوي حق زن و مرد در  ،بر کار زن تأکیدبا کوشد  میالملل  فمینیسم حقوق بین .استنگرفته 

و شرایط جسمانی گرفتن  با نادیده رحق برابري زن و مرد در کا .پوشاندبعمل  ۀجامکردن  کار
پوشاك و  ،خوراكو تهیه  حیات کند براي ادامه را مجبور میآنان  در عمل ،انزنروحیات خاص 

را در این زمینه ها  آن ،از دوش زنانکردن  اما دین اس�م ضمن برداشتن تکلیف کار ،دنکنکار مسکن 
  .گیرد مخیر و مستقل در نظر می

  هاي جنسی ماندن از نگاه محفوظ بر حق زن مبنی .4- 1- 2

 والمؤمنات والمؤمنونَ( اس�می ضمن برخورداري از حق مشارکت در اص�ح جامعه زنان در جامعه
 )22( ماده )ب( که البته در بند )71 :توبه( )...عنِ المنکَرِ وینهونَ یأمرونَ بِالمعروف بعضُهم أَولیاء بعضٍ

هاي جنسی مردان  حق دارند در برابر نگاه ،است شدهبیان ها  صورت کلی براي انسان قاهره به اع�میه
  ).30- 31: نور( »...لَهم کیأَز کحفَظُوا فُرُوجهم ذَلیغُضُّوا منْ أَبصارِهم وینَ یقُلْ للْمؤْمن«: مصون باشند

  محرومانحقوق ایتام و  .4- 2
هرگز در است، شده  تأکیدکه در نگاه اس�می بر آن  گونه ان آنتوجه به حقوق نیازمندان و محروم

 .حقوقی منظور شده استضعفا در اس�م براي فقیران و  .اسناد غربی حقوق بشر مصداق ندارد
ب« :فرماید خداوند متعال می نْه وقُولُوا لَهم والْمساکینُ فَارزقُوهم م یوالْیتَام یوإِذَا حضَرَ الْقسمإلَ أُولُو الْقُرْ

رُوفًا عم �به  ،خویشان و یتیمان و فقیران حاضر آیند )اشخاصی از ،میت ترکه( و چون در تقسیم :قَو
 در آیه ).8: نساء» (پسند گویید را روزي دهید و با آنان سخن نیکو و دلها  آن چیزي از آن مال
الَ یوآتُوا الْیتَام« :فرماید دیگري نیز می وإِلَأَم مالَه وتَأْکُلُوا أَم �لُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ ودتَتَب �و میه  کُم الوأَم

و مال بد و نامرغوب خود را  ،دهیدها  آن و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست: إِنَّه کَانَ حوبا کَبِیرًا
این گناهی بس که  ه اموال خود مخوریدتبدیل نکنید و اموال آنان را به ضمیم )ها آن( به مرغوب
ا « :فرماید می حق خویشاوندان و تنگدستان نیز چنین بیاندر زمینه  ).2: نساء( »بزرگ است فَآت ذَ

یالْقُرْب فْلالْم مه کأُولَئو اللَّه هج ونَ ورِیدینَ یلَّذرٌ لخَی کبِیلِ ذَلنَ السابینَ وکسالْمو قَّهونَحپس  :ح
ماندگان را ادا کن که این براي آنان که مشتاق لقاي خدا  راه حقوق ارحام و خویشان و مسکینان و در

فَأَما الْیتیم فَ� « :و یا این آیه ؛»رستگاران عالمند )که نیکی کنند( هستند بهترین کار است و هم اینان
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 »سائل را به زجر مران ير و گدایفق و ازاریم را هرگز میتیهم  س توپ: تَقْهرْ وأَما السائلَ فَ� تَنْهرْ
  ).513-516 :1390 ،جاویدي(

به حقوق اجتماعی  اي ویژهتوجه  (ع)حکومتی امام علی و سیره (ص)پیامبر گرامی در ک�م و سیره
  :نویسد خطاب به مالک اشتر می (ع)حضرت علی ).38 :1391 ،بین جهانصداقت و ( محرومان شده است

و عبارتند] [ ندارند اي چ چارهیهکه  ن و محروم جامعهییدا را خدا را در خصوص طبقات پاخ... «
 يدار شتنیخو یگروه ،محروم ۀن طبقیهمانا در ا .دردمندان و گرفتاران ،ازمندانین ،رانیگ نیاز زم
 يند براه خداوکباش  یخدا پاسدار حقّ يپس برا ،دارند می از بریدست ن ییبه گدا یو گروه ردهک
اس�م را در  یمتیغن يها نیزم يها  از غلّه یو بخش ،المال تیاز ب یبخش :ن فرموده استین طبقه معیا

ن آنان یتر نزدیکن مسلمانان همانند یدورتر يرا برایز ،ن اختصاص دهییبه طبقات پا يهر شهر
 یدگیرا از رس ومت توکح یمبادا سرمست .یباش می ت آنیوجود دارد و تو مسئول رعا يمساو یسهم

تر  کوچک يها تیمسئول كتر يبرا يعذر ،فراوان و مهم يارهاکهرگز انجام که  به آنان باز دارد
از آنان  یسانکامور  ویژه به ؛برمگردان يو از آنان رو ،باش شان �تکر مشکهمواره در ف .نخواهد بود

متر به کشمارند و   می کوچک گران آنان رایند و دیآ نمی به چشم کیوچکه از کن ک یدگیشتر رسیبرا 
  .)53 نامه ،الب�غه نهج(...» دارند یتو دسترس

  حفظ آبروبر حق  .4- 3
 افرادآبروي حفظ  ،رددا فراوانی تأکیدکه اس�م بر آن  و حقوق خاصی بسیار مهم موضوعاتاز 
فرماید  ان مینند و هم به دیگرکرا حفظ  یشانآبرودهد  مؤمنان دستور می ه هم به خودکتا آنجا  ؛است

 :ز استین اس�م هفت چید يها هیپا ،در کتب روایی آمده است .پاس بدارندآبروي مؤمنان را 
 ،شعبه ابن(وغیره  ییو راستگو  يآبرودار ،نیاست و دوم ییباکیاد شیه بنکعقل است  ،آن ۀین پاینخست
  أکید دارند:تلزوم حفظ آبروي افراد بر  گوناگونیدر قرآن کریم نیز آیات  ).329 :1382
ه آن ک یچرا هنگام :نٌیمبِ کرًا وقَالُوا هذَا إِفْیلَولَا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنْفُسهِم خَ« ¢

  ؛)12(نور: » ار استکآش ین بهتانیبه خود نبردند و نگفتند ا یکد مردان و زنان مؤمن گمان نیدی[بهتان] را شن
فَاحشَإلُ فیحبونَ أَنْ تَشینَ ینَّ الَّذإِ« ¢ الْآخرَةِ واللَّه یالدنْ یم فینَ آمنُوا لَهم عذَاب أَلیالَّذ یع الْ یا و م علَ

مونَ  يبرارواج یابد  ،اند  مان آوردهیه اکان آنان یدر م يارکه دوست دارند زشتک یسانک: وأَنْتُم لَا تَعلَ
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  ؛)19: نور» (دانید داند و شما نمی می ست کهردرد خواهد بود و خداپ یا و آخرت عذابیآنان در دن
ملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِینً« ¢ قَد احتَ مؤْمنَات بِغَیرِ ما اکْتَسبوا فَ و آنان که  :اوالَّذینَ یؤْذُونَ الْمؤْمنینَ والْ

گناه آشکار بزرگی  دانسته بار تهمت و )بترسند که( ه را بیازارندتقصیر و گنا مردان و زنان باایمان بی
  .)58: احزاب» (اند برداشتهرا 

ها جاي  شماري را براي انسان هایی است که در دل خود حقوق بی برخی از حوزهآنچه گفته شد، 
ادي چون شده در اسن شمرده حقوق بر ۀبه دایر شان افزودنتنها  ،بیان این مواردهدف از  .داده است
 تري از حقوق انسانی است که بابِ به موضوعات گستردهدادن  توجههدف بلکه  ،قاهره نیست اع�میه

هایی تازه به روي  گشودن دریچه .استباز در قالب اسناد حقوق بشري اس�می ها  آن پرداختن به
ونه انفعال و نیازمند پرهیز از هرگ ،دن حقوق واقعی او به کمک تعالیم اس�میشناسان  بشریت و

الگوي شکلی  ،به زعم نگارنده .پرداختن شجاعانه به موضوعاتی است که تاکنون مطرح نشده است
به سندي شدن  قابلیت تبدیل ،الب�غه نهجگیري از مفاهیم عمیق قرآن و  با بهره (ع)امام سجاد رساله
  .شمول براي بشریت را داراست جهان

  گیري نتیجه
با بررسی محتواي  .شود المللی شناخته می بین حقوق بشري اس�م در عرصهسند  ،قاهره 1990اع�میه 

المللی حقوق بشر  ن تکرار همان حقوقی است که در اسناد بینآیابیم بسیاري از مفاهیم  این سند درمی
 دنیاي غرب با قطع و انکار هرگونه  .آمده است 1966و میثاقین  1948جهانی حقوق بشر  اع�میهمانند
شمول عرضه کرده  اي را تحت عنوان حقوق بشر جهان مصادیق پراکنده ،میان هست و باید انسانپیوند 
خود برگرفته از  خواسته یا ناخواسته ،اگرچه بسیاري از این مفاهیم .کند میو بر آن پافشاري است 

و است  کلی مغفول مانده عد معنوي انسان و پیوند با فطرت وي بهبولی  ،تعالیم دینی و مذهبی است
اندازۀ انه مسلمانان در نگارش سند حقوق بشر اس�می تا تأسفم .در دکترین غربی نداردجایگاهی اساساً 
که باید و شاید ارتباط میان فطرت انسان  گونه ن اند آ از الگوي غربی موجود بوده و نتوانسته تأثرزیادي م

و یا موضوعات بدیع و خاصی را د بازتاب دهنتفکر اس�می در این سند  براساسو بایدهاي وي را 
  .ازاي آن در دنیاي مدرن هنوز مطرح نشده است که مابهکنند  مطرح

به نظر  ،علت چنین انفعالی در برابر دنیاي غرب ۀدربارهاي مختلف  زنی از گمانه نظر صرف
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حقوقی امام  به الگوهاي اس�می موجود همچون رساله یتوجه بی ،رسد یکی از د�یل اصلی می
هاي معنوي و مادي از حقوق انسان بر خود  جنبه گرفتن نظر دربا که این الگو  .بوده است (ع)ادسج

را مشی غایی بشر یعنی رسیدن به خداوند  تا حقوق بر امت اس�می پیش رفته و خط شود، میآغاز 
عد بهر دو  گرفتن نظر در (ع)حقوقی امام سجاد الگوي رسالهبرتري  .استکرده  پیش روي او ترسیم

به قرآن و مراجعه همچنین  .مادي و معنوي انسان است که در الگوي غرب نادیده انگاشته شده است
الگو بوده و حقوق خاص اس�می را به این  ۀکنند تواند تکمیل متعدد می هاي تاحادیث و روای
این  ،دقرار گیرمورد توجه در بازنویسی اسناد حقوق بشر اس�می باید آنچه  کند. جهانیان عرضه

تغییرنکردنی است، ولی فرد با خداوند احکامی  ۀاحکام شرعی اس�م در تعریف رابطاست که اگرچه 
آنکه منافاتی با  بی ؛عنوان حق مطرح کردبا ها همین احکام را  در رابطه با جامعه و حکومتتوان  می

  .شودبرداشت  از سوي افراد از آن کنارگذاريیا گردانی  رويو اختیار باشند یکدیگر داشته 
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  .مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید :قم ،مقا�ت مبانی نظري حقوق بشر

حسین  ترجمه ،»شمول دموکراسی مشورتی و حقوق بشر جهان ،ضدمبناگرایی« ،) 1389( سیوفابریت ،تریفیرو
  .1شماره  ،5ج  ،حقوق بشر ،مسعودي

 ،»هاي حقوق طبیعی و حقوق اس�می جوهر حقوق بشر در نظریه« ،)1391( جواد و دیگران محمد ،جاوید
  .3شماره  ،سال اول ،هاي حقوقی نامه اندیشه پژوهش

» نسبیت« مناطی براي سد ؛فطرت یا طبیعت بشر« ،)1395( مصطفی ،زاده خولنجانی شفیع ؛جوادمحمد ،جاوید
  .52شماره  ،سال هجدهم ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،»در حقوق بشر

  .هایی از قرآن نشر مرکز فرهنگی درس :تهران ،سیماي حقوق در قرآن)، 1390مجتبی ( ،جاویدي
  .اسراء نشر مرکزتهران:  ،لسفه حقوق بشرف ،)1383( عبداهللا ،جوادي آملی

  .إلدارالمعرف :بیروت ،الصحاح معجم ،)ق 1428( ،حماد بن اسماعیل ،يجوهر
  .شماره دوم ،سال اول ،معرفت حقوقی ،»امتناع یا ضرورت ،حقوق بشر اس�می« ،)1390( مصطفی ،پژوه دانش

  .4اره شم ،راهبرد ،»ی بر حقوق بشرتأمل«)، 1373( امیرحسین ،رنجبریان
فصلنامه  ،»حقوق بشر اس�می و کرامت ذاتی انسان در اس�م« ،)1386( محمدمهدي ،توکلی ؛عمید ،زنجانی

  .4شماره  ،37دوره  ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،حقوق
  .معاصر جهانتهران:  ،حقوق دانش بر يا دیباچه ،)1370( محمدحسین ،ساکت
 ،»(ع)تعهدات ایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگاه امام علی« ،)1391( عباداهللا ،بین جهان ؛قاسم ،صداقت

  .شماره سوم ،سال اول ،معرفت حقوقی
پژوهشی دانشگاه ـ  فصلنامه علمی ،»جدیدترین نظریه قانون طبیعی در بوته نقد« ،)1388( محمدحسین ،طالبی

  .شماره سوم ،سال دهم ،قم
  .العربی التراث داراحیاء ،چهارم جلد ،الوثقی العروة تمسکمس ،)تا بی( محسن سید ،حکیم طباطبایی

  .دارالعلم :قم ،حاشیه المکاسب ،)1376( محمدکاظم سید ،طباطبایی یزدي
  .يالمصطفو کتابخانهتهران:  ،النیرین مطلع البحرین مجمع ،)ق 1295( محمد بن فخرالدین ،طریحی



  ۷۳  يرنو سلمان مهسا ،يمشهد یعل ،يکوثر دیوح / »اسإلم در بشر حقوق رامونیپ قاهره 1990 هیاعإلم« بر ينقد

 

 ؟یغرب يلگوا نیسنگ یۀسا ای یمبان خأل»: اسالم در بشر حقوق رامونیپ قاهره 1990 هیاعالم« بر ينقد

 نامه پایان ،»الب�غه نهج در (ع)نامیرالمؤمنی دیدگاه از آن مبانی و انسان اساسی حقوق« ،)1392( مریم ،فارغی
  .علوم انسانی دانشگاه کاشان دانشکده ،دکتر محمد اخوان :استاد راهنما ،الب�غه نهج رشته ،ارشد کارشناسی

 ،مجله تحقیقات حقوقی ،»المللی تدوین و اعت�ي حقوق بشر در جامعه بین« ،)1375( اله هدایت ،فلسفی
  .17و  16شماره  ،د بهشتیدانشگاه شهی

 ،»الملل و نظام حقوق بشر اس�م بررسی تطبیقی حق حیات در نظام حقوق بشر بین« ،)1392( محسن ،کشتکار
  .دانشکده حقوق دانشگاه قم ،ارشد کارشناسی نامه پایان

  .انتشارات صدراتهران:  ،نظام حقوق زن در اس�م ،)1353( مرتضی ،مطهري
  .شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهري ،فطرت )،چاپ بعد از وفات( )1369( مرتضی ،مطهري

 دانشکده ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،»الب�غه نهجحقوق بشر از دیدگاه « ،)1392( حمیرا ،منزوي تبریزي
  .گروه علوم قرآن و حدیث ،الدین اصول

  .انتشارات اط�عاتران: ته ،اپ دومچ ،ی حقوق بشرالملل بیننظام  ،)1383( حسین ،پور مهر
  .جا بی ،جلد یکم ،البیع و المکاسب ،)تا بی( محمدحسین میرزا ،يغرو ییینان

  .44شماره  ،نداي صادق ،»حجاببودن  تحلیلی بر حکم یا حق« ،)1385( سید ابوالقاسم ،نقیبی
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