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بررسی تطبیقی بنیادهای اخالقی
حاکم بر حقوق بشر اسالمی و غربی

چکیده
رفتارهای انســان تابع بنیادهای اخالقی موجود در اوســت .بر همین اساس هر پدیده مادی و
معنوی در این مقیاس باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .امروزه با رشد روزافزون عرصههای
حقوق در جوامع گوناگون ،شــاهد تفاوتهای جزئی و کالن در حقوق بشــر اسالمی و غربی
هســتیم که بررســیهای نشــان میدهد به ســبب تفاوت در بنیادهای اخالقی حاکم بر آنها،
محصوالت حقوقی این دو مکتب نیز متفاوت شــده اســت .غرب با ابزار رسانه همواره حقوق
اســامی را مورد هدف قرار داده و آن را منافی اخالق انســانی برشــمرده در حالی که بررسی
بنیادهای اخالقی حاکم بر حقوق بشر اسالمی و غربی خالف این را نشان میدهد ،نگارنده در
این اثر در چارچوب ارائه این هدف و با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی این بنیادهای
اخالقی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حقوق بشر غربی در ساحتهای مختلف
اخالقی تفســیرهای مادی از انسان و هســتی ارائه مینماید و برای انسان جایگاه انحصاری در
خلقت قائل است و سائر حقوق موجود در هستی از جمله دیگر موجودات و شئونات معناگرایانه
خلقت از جمله دین ،آخرت و ...را تحت تدبیر و خواســت انسان برمیشمرد برخالف حقوق
بشر اسالمی که حقوق انسان را تابع توجه به دو سرا و نگاه حقیقی به انسان و هستی تبیین نموده
است.
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حقوق جمع حق اســت و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام یا
آن را تــرک نماید .برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق موضوعه ،برای هر فرد
امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن
حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود .بنابراین حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان
به دلیل انســان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صالحیت فردی
او ،از آن برخوردار اســت .در این تعریف فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها ،اصول
و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شــمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل
اعمال است؛ چراکه همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی
نمیتواند آنها را انکار کند .به همین دلیل در تعریف حقوق بشــر گفتهاند« :حقوق بشر به معنای
ً
امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است(».جعفری لنگرودی)67 :1386 ،
از منظری دیگر ،حقوق بشر در اسالم نمود باشکوهی داشته و اولین نمود آن در رفع بردهداری
ت فراوا ن فقهی
ی با وض ع مقررا 
ت اســام 
ی حاکم بود ،حکوم 
بود؛ قبل از اســام نظام بردهدار 
ً
مثال در سراسر فقه ب ه کفارات
ی بردگان ،تشــوی ق کرد .
و تشــوی ق بردهداران و ســایر مردم به آزاد 
ت مقرر شد ه اســت و در این میا ن یکی از مصادیق
برخورد میکنیم ک ه برای بســیاری از تخلفا 
ی این حکم اسالم تالش فراوان کرد .در روایتی آمده
آنها آزادی بردگا ن اســت .علی(ع) در اجرا 
ط به بردگا ن مسلما ن نبود بلکه شامل،
ن آزادی تنها مربو 
ت علی(ع) هزار بنده را آزاد کرد .ای 
اســ 
یو
ی نیز میشــد .در خبری آمد ه اســت امیرالمؤمنین(ع) بنده نصرانی را خریدار 
اقلیتهای دین 
آزاد کرد(.حرعاملی ،1412 ،ج )27 :16
ی منتهی
ی و نیست 
ت ک ه انســا ن هرگز ب ه نابود 
ن اســ 
ق بشــر در اســا م ای 
از دیگر مناب ع مه م حقو 
َ َ َ َّ َ
ل اشاره فرمود ،میگوید« :واعل م ان 
ک
ن اص 
ت ب ه اما م حسن(ع) ب ه همی 
نمیشود .علی(ع) در وصی 
ُ َ َّ
َ
ُ
ُ َ
َّ
َ
ی منز ل قلع ة و دار بلغة
کف 
ت ال للحیا ة و ان 
قت ِلال ِخ َرِة ال للدنیا ،و ِللفنا ،ال ِللبقا و للمو 
ِانمــا خ ِل 
َّ
ی این
ی ن ه برا 
ی آ ن جها ن آفرید ه شــدها 
ی اال ِخ َر ِة»(نهج البالغه ،خطبه)91؛ بدا ن تو برا 
طریق ال 
و ٍ
ی هستی
ی مرد ن ن ه زند ه بودن و بدان! تو در منزل 
ی جاودان و برا 
ی زندگ 
ی ن ه برا 
ی نیست 
جهان ،و برا 
ت و در راهی
ی نشســ 
ی چند در آ ن نتوان 
ش از روز 
ی ک ه بی 
ی بســت و خانها 
ت خواه 
ک ه از آ ن رخ 
ی اشاره میکند
ت نامه ،اما م علی(ع) ب ه داستا ن کسان 
ن وصی 
ت است .در همی 
ش آخر 
ی ک ه پایان 
هست 

 .1بنیادهای اخالقی حقوق بشر در اسالم

1ـ .1کرامت انسان در ساختار خلقت
انســان یک موجودی اســت که خدای تبارک و تعالی تا حاال او را خلق کرده است برای اینکه
همه جهاتی که در عالم اســت ،در انسان هست منتها به طور قوه هست .به طور استعداد است و

غربیایران ،آمریکا و هند
حقوق
اسالمی و
معلوالن در
استخدامبشر
حاکم بر حقوق
اخالقیزمینه
بنیادهایمثبت در
بررسی تطبیقی تبعیض
محمد شعیب عارفی
محمودیکیا
محمد پروین،
خیراله

ی ناسازوار از آ 
ب
ف میکند ک ه در منزل 
ی توصی 
ت بردند و آنا ن را چو ن مســافران 
ن حقیق 
ی ب ه ای 
ک ه پ 
ب و گیاه
ی پر آ 
ت و دلخوا ه و گوشها 
ی کنند ک ه پر نعم 
گ جای 
ن گزید ه و آهن 
ی ب ه کنار مســک 
و آبادان 
ی خوراک
ی سفر و ناگوار 
ت و سخت 
ی از دوس 
ج را ه را بر خود هموار کنند و بر جدای 
س رن 
اســت .پ 
ش بیارمند(.نهج البالغه ،نامه.)31
ش خوی 
خ خود رسند و در منز ل آسای 
د ل نهند ک ه ب ه خان ه فرا 
امروزه غرب با تکیه بر مفاهیم مادی و حقوق بشر خود ،ساحتهای حقوق انسانی در حقوق بشر
اسالمی را مورد هجمه قرار داده و آن را مصداقی از بیاخالقی حقوقی معرفی میکند در حالی که
بررسی بنیادهای اخالقی اســامی و غربی خالف این امر را نشان میدهد ،در راستای دستیابی
بدین هدف ،نگارنده به نگارش این اثر روی آورده است .از جمله آثاری که در زمینه حقوق بشر
نگاشته شــده عبارتند از؛ 1ـ جایگاه حقوق بشر در اســام اثر جمعی از نویسندگان که در سال
 1391به چاپ رسیده است2 ،ـ فرادینی یا دینی بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که در سال
 1396به چاپ رســیده است3 ،ـ حق حیات انسان در اســام اثر سیدباقر محمدی که در سال
 1394منتشر شده است4 ،ـ اوصاف حقوق بشر در نظام حقوقی اسالم اثر سیدعلی میرموسوی
که در ســال  1392منتشر شده است5 ،ـ فلسفه حقوق بشــر از دیدگاه آیتالله جوادیآملی که
توسط ایشــان نگاشته شده و در سال  1390به چاپ رسیده اســت6 ،ـ چالشهای حقوق بشر
غربی با حقوق بشــر اسالمی اثر وحید محمدزاده که در سال  1393منتشر شده است7 ،ـ اجزاء
حق آزادی بیان در نظام بینالمللی حقوق بشــر اثر عبدالمجید ســودمندی که در سال  1395به
چاپ رســیده است .اما وجه تمایز این اثر نســبت به موارد برشمرده شده در این بوده که این اثر
به بنیادهای اخالقی حقوق بشــر در اسالم و غرب خواهد پرداخت ،امری که در آثار پیشین بدان
روی آورده نشده بود و سبب جدید بودن این اثر خواهد شد .نگارنده در این اثر به دنبال پاسخ به
دو ســؤال خواهد بود؛ 1ـ بنیادهای اخالقی حقوق بشر در اسالم چیست؟ 2ـ بنیادهای اخالقی
حقوق بشر در غرب چیست؟
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این استعداد ها باید فعلیت پیدا بکند تحقق پیدا بکند ،پس وجود انسان عصاره تمام عالم و تمام
موجودات است و وجودش یک نقشه کوچکی میباشد که از روی نقشه بزرگ عالم کبیر از عقل
تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است و این وجود انسانی همانند یک نقشه کوچکی است که
از وجود کل عالم کبیر برداشته شده است که من عرفه نفسه فقد عرف ربه(.خمینی)71 :1387 ،
خداوند در آدمی خواص و نیروهــای همه موجودات این عالم را به طور جمعالجمع گردآورده
و او را بعد از همه آنها آفریده اســت که قرآن مجید به این حقیقت چنین اشاره میکند :همان که
خلقت همه چیز را نیکو کرد و خلقت انسان را از گل آغاز کرد(.سجده ،آیه)2
قرآن ،انســان را به عنوان موجودی که امانتدار خداست ،معرفی میکند و این امانتداری نیز
اختصاص به انســان دارد .بلکه حامل امانتی از جانب خداست و از میان تمامی موجودات ،این
تنها اوست که صالحیت آن را داشته تا امانتدار الهی باشد؛ زیرا همه موجودات جهان آفرینش جز
انسان از پذیرش آن ســرباز زدند« :انا عرضنا االمانة علی السموات و األرض و الجبال فأبین أن
ً
یحملنها و أشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال»(احزاب ،آیه)72؛ يقينا ما امانت
را [كه تكاليف شرعيه سعادت بخش است] بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم و آنها از به
عهده گرفتنش [به سبب اينكه استعدادش را نداشتند] امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند و انسان آن
را پذيرفت بىترديد او [به علت ادا نكردن امانت] بسيار ستمكار و [نسبت به سرانجام خيانت در
امانت] بسيار نادان است .آیه در مقام مقایسه باسایر موجودات است و این که در انسان ،ظرفیت
و اســتعدادی هست که در سایر موجودات نیست .بشــر از جایگاهی در عالم خلقت برخوردار
است که کوهها ،زمین و آسمانها به او نمیرسند.
هدف و مقصد نهایی اســام و تحت تأثیر آن انقالب اسالمی ،تعامل و تکامل انسان است
و چنین چیزی جز در ســایه خودفرمانی و خویشگردانی انسان همراه با اراده و اختیار او محقق
نمیشود(.نصیری)12 :1398 ،
انسان موجودى اســت با استعداد فوق العاده كه مىتواند با استفاده از آن مصداق اتم خليفة
َّ
الله شود ،مىتواند با كسب معرفت و تهذيب نفس و كماالت به اوج افتخار برسد و از فرشتگان
آسمان هم بگذرد .اين استعداد توأم است با آزادى اراده و اختيار يعنى اين راه را كه از صفر شروع
كرده و به ســوى بى نهايت مىرود با پاى خود و با اختيار خويش طى مىكند .آســمان و زمين
و كوهها داراى نوعى معرفت الهى هســتند ،ذكر و تســبيح خدا را نيز مىگويند ،در برابر عظمت

1ـ .2عدالت و مساوات در حقوق
در دین مبین اســام برای شــهروند به عنــوان عضو حقیقی جامعه اســامی حقوق و تکالیفی
برشــمرده شده است ،پس قانون اســت که مجموعه روابط شهر و شهروندی را سامان میدهد.
این قوانین ممکن است نوشته شده (قانون مدون) و گاه نانوشته (عرف) باشد .حق ،امتیاز و نفعی
اســت که متعلق به شخص است که حقوق هر کشــوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت
میکند و به او توان تصرف در موضوع حق را میدهد(.کاتوزیان)372 :1387 ،
یکی از بهترین ادله توجه به کرامت و حقوق انسانی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر اسالمی
دیدگاه و سیره عملی امام علی(علیهالسالم) است .درباره کرامت انسانی در نهجالبالغه ،میتوان
به بخشهای گوناگونی،به ویژه به عهدنامه مالک اشــتر اشــاره کرد .امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
در بیــان روش برخورد با مردم و چگونگی حکومت بر مردم ،به مالک اشــتر توصیه میکند« :و
َ
َ ُ ً
ًَ
ُ َ
َُ َ
ــبعا ضاریا ت َغت ِن ُم
شــعر قلبک الرحمه ِل ّلرعیــه و المحبه لهم و اللطف ِبهم و ال تکون َّن علیهم س
ا ِ
َ َ
اکل ُهم»(نهجالبالغه ،نامه)53؛ مهربانی با مردم را پوشــش دل خویش قرارده و با همه دوست و
مهربان باش .مبادا هرگز ،چونان حیوان شــکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی .در ادامه
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او خاضع و ســاجدند ولى همه اينها به صورت ذاتى و تكوينى و اجبارى اســت و به همين دليل
تكاملــى در آن وجود ندارد .تنها موجودى كه قوس صعودى و نزوليش بى انتها اســت و به طور
نامحدود قادر به پرواز به سوى قله تكامل است و تمام اين كارها را با اراده و اختيار انجام مىدهد
انســان است و اين اســت همان امانت الهى كه همه موجودات از حمل آن سر باز زدند و انسان
به ميدان آمد و يك تنه آن را بر دوش كشــيد! لذا در آيه بعد مىبينيم انســانها را به سه گروه تقسيم
مىكند ،مؤمنان ،كفار و منافقــان .بنابراين در يك جمله كوتاه و مختصر بايد گفت :امانت الهى
همان قابليت تكامل به صورت نامحدود ،آميخته با اراده و اختيار و رســيدن به مقام انسان كامل
و بنده خاص خــدا و پذيرش واليت الهيه است(.مکارمشــیرازی ،1378 ،ج )457 :17بر این
اســاس ،انسان به عنوان محور و خلیفه خداوند در هستی است اما هستی در او خالصه نخواهد
شــد و امیال و لذات او اصالتی ندارد بلکه او در چارچوب خالفت الهیه و والیت معنویای گام
برمیدارد که خداوند برای او قرار داده است .بنیاد حقوق بشر اسالمی بر این تفسیر از انسان قرار
داده شده لذا حقوق او نیز ناظر به هر دو سرا تفسیر خواهد شد.
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فرمایش امام علی (علیهالسالم) درمییابیم که دایره محبت و توجه حاکم و احقاق حقوق عامه،
فقط ناظر به مســلمانان نیست و طیف گستردهای از انســانها با هر رنگ ،نژاد و مذهب را در بر
ّ
ٌ َ َ
ّ
الدینَ ،او ٌ
نظیر
می گیرد؛ چراکه درباره شهروندان امام میفرمایند« :فانهم صنفانِ :ا ّما اخ لک ِفی
َ
َ
لک ِفی الخلق»(همان) زیرا مردم دو دســتهاند؛ دستهای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در
آفرینش هستند.
دین اســام ،دینی است که همواره انسانها را به همزیستی مسالمتآمیز و زیست اجتماعی
توصیه نموده و آن را قاعده اساسی خود قرار داده است و بر اساس آن عدالت اجتماعی برای تمام
شــهروندان برقرار کرده اســت و اختالف دین و مذهب و نژاد ،تأثیری در برخورداری از حقوق
شــهروندی ندارد ،حتی شهر اسالمی در گذشته نوعی سازماندهی میشد که با وجود تنوع دینی
و فرهنگی پاســخگوی نیازهای ادیان مختلف و شــهروندان جامعه اسالمی باشد .از دید اسالم
گروههای غیرمسلمان بر اســاس پیمانهای موجود در فقه (مستأمن ،ذمی ،معاهد) و تحت لوای
آیین و شرایط اســامی وارد سرزمین اسالمی میشــوند و تا زمانی که در کشور اسالمی به سر
میبرند (چه گردشگر ،بازرگان ،میهمان و جز آن) دارای حقوق شهروندیاند ،البته دیدگاه اسالم
در مورد اتباع بیگانه مســلمان دچار تغییراتی شده اســت؛ چراکه بر اساس اندیشه اسالمی تمام
مسلمانان امت واحده اسالمی را تشــکیل میدهند و در ورود به کشورهای اسالمی محدودیتی
ً
ندارند در حالی که عمال این تفکر اجرا نمیشود .در تفکر اسالمی ،انسان آزاد است و این آزادی
در حدود مســئولیت او تعیین میشــود(.عمیدزنجانی )239 :1387 ،هر انســانی حق دارد که
آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شــود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسالمی
یــا خارج از آنها در مواقع ضرورت انتخاب نماید .هرکســی که در یــک جامعه منکوب و بینوا
شود میتواند به جامعه دیگری پناهنده گردد .بر هر جامعهای که یک انسان بدانجا پناهنده شده،
واجب است که او را پناه بدهد تا او را به جایگاه امن برساند(.جعفریتبریزی)462 :1390 ،
قانون اساســی به عنوان منشور ملی که تالش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان
را ترسیم کند ،طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است .در اصل  21قانون اساسی
آمده است که «حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،مگر
در مواردی که قانون تجویز میکند ».در این اصل در کنار اینکه به حقوق اساســی حیاتی افراد و
شهروندان تأکید شده اســت در عین حال ،اعمال محدودیت در صورت عدم احترام و تعدی را

1ـ .3ثابت بودن حق و باطل
حقيقت در نگاه دين ،امري عيني و وجودي اســت ،نه قراردادي که همواره در حال تغيير باشد.
خواست و ارادة مردم ارزشمند است ،اما اينگونه نيست که جاي تعقل و تدبير را بگيرد .انسانها
بايد تالش کنند تا حقايق را کشف کنند نه آنکه به افكار عمومي مردم بسنده و حقايق اجتماعي و
فردي را تنها در نتيجة آراء نظرات عمومي خالصه کند .چنانکه فرهنگ جامعه نيز بايد اينچنين
باشد ،که قبل از رأي دادن به چيزي صواب ،خطا ،حسن ،قبح ،عدل و ظلم آن را به خوبي درک
کند(.جوادیآملی )184 :1398 ،حقمحوري به انســان ميآمــوزد ،همانگونه که مطلوبها و
معرفتهاي قطعي و يقيني ارزشمند است ،به تبع آن راههايي که از پشتوانه قطعي برخوردارند،
گرچه داللت آنها ظني باشــد ،مفيد و معتبر است .بنابراين ،کسي که در مسير تفکر همه تالش
خــود را بکار بگيرد ،ضوابط برهاني را رعايــت کند و يافتههاي خود را با محکمات عقل و نقل
محک بزند ،هرچند که به قطع نرســد ميتواند به گمان خويش بســتده کند؛ يعني گمان همانند
قطع و يقين معتبر است(.همان)192 :
تکالیف انســان در هستی در منظومه اخالقی حقوق بشر اسالمی ،بر اساس محورهای حق
و باطل در خلقت شــکل میگیرد؛ بيترديد حق و تکليــف تفکيکناپذيرند؛ زيرا هر دو از يک
خاستگاه ناشي ميشوند حتي تصور اينکه يکي علت و ديگري معلول باشد ،دشوار است .هريک
از آن دو ،ريشــه در ديگري دارد .به گونهاي که حق بدون تکليــف و تکليف بدون حق معقول و
ً
مقبول نميباشــد .اصوال فرد بدان جهت حق دارد که بتواند مســئوليتهاي خود را انجام دهد و
تکليف دارد؛ زيرا از حقوقي برخوردار است(.مصباحیزدی)31 :1392 ،
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مجاز میشمارد .در اصل  26قانون اساسی نیز آزادی احزاب و انجمنها تصریح شده است.
در راستای حقوق شهروندان در حکومت اسالمی حق همگان برخورداری از رفاه و آسایش
مادی اســت .ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرهمند گردند
و به طریق دلخواه خود به کســب و کار پردازند .قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی
ّ
در بهرهبرداری از منابع طبیعی تأکید دارد و میفرماید «لقد مکناکم فی االرض و جعلنا لکم فیها
معایش»(اعراف ،آیه)9؛ ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی
را برای شما فراهم ساختیم.
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ً
در این راستا ،هيچ حقي براي کسي ثبت نميشود ،مگر آنکه متقابال تکليفي بر عهده او نهاده
ميشــود .هيچ تکليفي بر عهده کسي قرار نميگيرد ،مگر آنکه حقي براي او اعتبار ميشود .تنها
کســي که داراي حق است و تکليف ندارد ،خداي سبحان است .به خاطر قدرت الهي بر بندگان
و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري اســت(.نهجالبالغه ،خطبه )216لذا از
دیدگاه اســام حق و باطل اموری حقیقی در خلقت هســتند که تکالیف و حقوق انسانی نیز بر
اســاس آنها شکل خواهد گرفت و در این مسیر انسان زمانی که گرفتار تعلقات و قوای غیر الهی
در وجود خود باشد ،قادر نخواهد بود از نور حقیقتبینی بهرهمند گردد ،از این روی از نگاه دینی،
بدون امداد خداوند ،انسان نخواهد توانست از توان حقیقتبینی عقل بهرهمند گردد.
1ـ .4آزادگی و آزادی معنوی انسان
از منظر دینی هميشه اضطراب و نگرانى يكى از بزرگترين بالهاى زندگى انسانها بوده و هست و
ً
عوارض ناشى از آن در زندگى فردى و اجتماعى كامال محسوس است .گرایش انسان به تعلقات
مادی ســبب سلب شدن آزادی معنوی از وجود او خواهد شد؛ چراکه قیود مادیت زمینه تعالی و
آزادگی او را مســدود خواهد نمود .در همین راستا هميشه آرامش يكى از گمشدههاى مهم بشر
بوده و به هر درى مىزند تا آن را پيدا كند و اگر تالش و كوشــش انسانها را در طول تاريخ براى
پيدا كردن آرامش از طرق صحيح و كاذب جمعآورى كنيم خود كتاب بســيار قطورى را تشكيل
مىدهد .بعضى از دانشــمندان مىگويند :به هنگام بروز بعضى از بيماريهاى واگيردار همچون
ً
وبا از هر ده نفر كه ظاهرا به علت يا ميميرند اكثر آنها به علت نگرانى و ترس است و تنها اقليتى
ً
از آنها حقيقتا به خاطر ابتالى به بيمارى يا از بين مىروند!(مکارمشیرازی ،همان ،ج)365 :5
چرا انســان گرفتار اين تنگناها مىشود ،قرآن کریم در این خصوص مىگويد :عامل اصليش
اعراض از ياد حق اســت .ياد خدا مايه آرامش جان ،و تقوا و شــهامت است و فراموش كردن او
مايه اضطراب و ترس و نگرانى است .هنگامى كه انسان مسئوليتهايش را به دنبال فراموش كردن
ياد خدا به فراموشــى بسپارد ،غرق در شهوات و حرص و طمع مىگردد ،پيدا است كه نصيب او
معيشــت ضنــك خواهد بود ،نه قناعتى كه جان او را پر كند ،نه توجــه به معنويت كه به او غناى
ً
روحى دهد و نه اخالقى كه او را در برابر طغيان شــهوات باز دارد .اصوال تنگى زندگى بيشــتر به
خاطــر كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى اســت ،به خاطر عدم اطمينان به آينده و ترس از

 .2بنیادهای اخالقی حقوق بشر در غرب
2ـ .1تفسیرگری اومانیسمی از منزلت انسان

از ارمغانهــای تفکر اصالحی پس از دوران کلیســا ،متمرکز نمودن خواســتههای این
نهضت بر انســان اســت .اومانیسم تالش نمود همه هســتی را به سمت اهداف مادی و
غریزی انســان سوق دهد تا تمنیات انسان در باالترین سطح اولویتی قرار گیرد .بر همین
اساس ،هرچه انســان اراده و اختیار کند ،باید محقق شود بدون اینکه اولویتی فراتر از آن
همانند خدا ،دین ،اخالق و ...وجود داشــته باشــد .تفكر اومانيستى با تالش پدر فلسفه
جديد رنه دكارت وارد مرحلهاى نوين شد( .رضایی )23 :1400 ،بنابر ديدگاه او ،انسان
و محتواى انديشــه و آگاهى او ،محور همه حقايق و معرفتهاى يقينى به وجود اشــياء و
صفات آنهاست .دكارت با بيان اصل «من مىانديشم پس هستم»(دکارت)38 :1381 ،
آگاهى و درك شــخصى محدود انسان و وجود شــخص او را مالك وجود اشياى ديگر و
همه حقايق قــرار داد .در حقيقت دكارت با پايه قرار دادن وجود انســان به منزله محور
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نابود شدن امكانات موجود و وابستگى بيش از حد به جهان ماده است و آن كس كه ايمان به خدا
دارد و دل به ذات پاك او بسته ،از همه اين نگرانيها در امان است(.همان ،ج)329 :5
در حقیقت اگر آدمى به ياد خدا باشــد و به آزادگی معنوی برســد ،البته دنيا و آنچه را كه در
آن اســت آنطور كه هســت مىبيند ولى اگر از ياد پروردگارش اعراض كند ،گرفتار تشــویش و
اضطراب خواهد شــد و به خودش و به زينت دنيوى كه در دست دارد و به اسباب ظاهرى كه در
پيرامون او اســت دل بسته و به وضع حاضرى كه مشــاهده مىكند دل مىبندد و جاذبهاى كه در
اين امور مادى هســت كار او را بدينجا منتهى مىكند كه نسبت به آنها جمود به خرج داده ديگر
توجهى به فنا و زوال آنها نمىنمايد و تنها بقاى آنها را مىبيند(.طباطبایی ،1388 ،ج)432 :13
حقوق بشر اسالمی ،حقوق انسان را در راستای افسارگسیختگی و اهتمام به لذات و توجهات
مادی ترسیم نمینماید؛ چراکه غایت چنین حقوق بشری ،اصالت دادن به لذات انسان و تخریب
هویت معنوی و فطری انســان است .انسان در حقوق بشر اســامی ،خلیفه خداوند در هستی
است اما بنده و مخلوقی از خداوند محسوب میشود که در مسیر کمال خود ،موانعی پیش روی
دارد که اعطای آزادی مطلق و ولنگاری در خواستهها از جمله مهمترین این موانع است.
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اومانیســم ،با حذف هرگونه موجود مجرد و در نتیجه با حذف خدای متعال ،خویشتن را مهمان
خانــه این جهان نمیداند بلکه مالک و صاحبخانه این جهان میداند ،از اینرو به خودش حق
میدهــد که مطابق میل خویش ،هرگونه تصرفی در جهان نماید .از ناحیه دیگر ،برخالف دیدگاه
ت بهطوری که خلقت هر موجودی به
اسالمی که قائل به وجود خداوند و خلقت حکیمانه او اس 
َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ُ
بهترین وجه ممکن صورت گرفته است؛ «ال ِذي أحسن كل شي ٍء خلقه»(سجده ،آیه)7؛ خدایی
ک��ه هر چیز را به نیکوترین وجه خلق کرد .رویکرد اومانیســتی با نفی هرگونه نظم پیشــین الهی
موجودات ،با ادعای مالک و صاحبخانه بودن انســان ،بر آن است که انسان باید کل موجودات
جهان را بر اساس خواستههای خود نظم بخشد .جمادات عالم ،کوهها ،دریاها ،کرات آسمانها
ت ســیطره کامل انسان باشــد و انسان مجاز است به دلخواه خود هرگونه تصرفی در
و ...باید تح 
آنها نماید.
انسان مادینگر ،چون به ماده اصالت میدهد ،تمام تالش خود را برای کامگیری و لذتطلبی
بیش��تر در پیش خواه��د گرفت؛ رفاهطلبی و دنیاخواهی ،انســان را از باطن عالــم دور نموده و
همانطور که سبب هبط عمل او می شود ،نورانیت را از قلوب جامعه سلب خواهد نمود که همین
عاملــی برای عقبماندن جامعه از عبرتگیــری و در نتیجه درمانده بودن در تحوالت اجتماعی
ُ َ
ُْ َ ُ
َ ُ ْ
َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ
ولئك
است؛ «من كان ي ِريد الحياة الدنيا و ِزينتها نوف ِإلي ِهم أعمالهم ِفيها و هم ِفيها ال يبخسون* أ ِ
َّ
ُ
َ َّ َّ ُ َ َ َ
َ ٌ
ُ
ََُ
َ َْ َ َ ُ ْ
باطل ما كانوا َي ْع َملون»(هود ،آیات
ال ِذيــن ليس لهم ِفي اآْل ِْخر ِة ِإاَّل النار و ح ِبط مــا صنعوا ِفيها و ِ
15و)16؛ آنــان كه زندگى دنيا و زيور و زينت آن را بخواهنــد (و دين را نپذيرند ،پاداش دنيوى)
عملهاى (خير) آنها را (مانند حســن معاشرت ،انفاقات ،اختراعات و خدمات) در دنيا به طور
كامل به آنها مىدهيم (خواه پاداش نتيجه طبيعى عمل باشــد يا بذل خدايى) و در دنيا چيزى از
آنها كم گذاشته نمىش��ود .آنها كسانىاند كه در آخرت براى آنها جز آتش (نصيبى) نيست و
آنچه انجام دادهاند در آنجا حبط و بىاثر مىشــود و آنچه مىكردند (به خاطر نبود شرط ايمان و
ً
غالبا قصد قربت ،ذاتا) باطل خواهد بود .به دنبال این نوع تفسیر از انسان ،در منظومه حقوق بشر
غربی ،حقوق مادی صرف برای او در نظر گرفته میشــود و حقوق انسان در چارچوب حقهایی
مادی که تنها دنیوی داشته تفسیر میشود.
بر این اســاس ،مبناي حقوق بشــر غربي با تفســير ويژه آن با ديدگاه اسالم سازگاري ندارد،

2ـ .2اصالت دادن به منافع در تعارض حقوق
مهمتریــن رویــدادی که میتوان پس از شــکلگیری اندیشــه جدید رنسانســی از آن یاد برد،
شکلگیری رویکرد لذتطلبانه از زندگی در غرب است .انسان در این مکتب ،با حذف هرگونه
موجــود مجرد و در نتیجه با حذف خدای متعال ،خویشــتن را مهمان خانه این جهان نمیداند
بلکــه مالک و صاحبخانه این جهان میبیند؛ از ایــنرو به خودش حق میدهد که مطابق میل
خویش ،برای دستیابی به لذات بیشــتر هرگونه تصرفی در جهان نماید .او معتقد است انسان
باید کل موجودات جهان را بر اســاس خواستههای خود نظم بخشــد .جمادات عالم ،کوهها،
دریاها ،کرات آســمانها و ...باید تحت سیطره کامل انسان باشد و انسان مجاز است به دلخواه
خــود هرگونه تصرفی در آنها نماید .در نتیجه انســان مادینگر ،چون به ماده اصالت میدهد،
تمام تالش خود را برای کامگیری و لذتطلبی بیشــتر در پیش خواهد گرفت .در حقیقت چنین
رویکردی به ســبب اصالت بخشیدن به خود ،به دنبال این بوده که همه امور را در استخدام خود
درآورد؛ مســیر اندیشه طرفداران جهانبینی مادی شکل گرفته پس از رنسانس ،سود و منفعت
است .اندیشه شکلگرفته در رنســانس بر این مبناست کارهایی که به سود دیگران است ،معنی
ندارد مگر اینکه بیش از سودی که به طرف میرسد ،به خودش بازگردد(.رضایی)18 :1400 ،
دیباچه اعالمیه جهانی حقوق بشــر به حقوق برابر و غیرقابل ســلب برای همه اعضای خانواده
بشــری اشــاره نموده اســت .اعالمیه وین نیز بر جهان شمول بودن حقوق بشــر تأکید میکند
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چون برعكس رويكرد اومانيسم ،از ديدگاه اسالم ،انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است
نه خود محور ،و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست .بلكه محتاج هدايت الهي است ،همين
ّ
محق است و هم مكلف و مكلف بودنش با فرديت انساني وي تنافي ندارد.
طور انسان فطرتا هم ِ
نيز منابع اســتنباط حقوق بشر در اسالم ،قرآن ،سنت و عقل است نه فقط قرارداد اجتماعي ،زيرا
بشر در اصل وجود و تداوم حياتش نيازمند به وجودي مطلق و برتر است ،كسي كه خالق جهان و
انسان است ،حقيقت انسان ،سعه وجودي،استعدادها و نيازهاي او را ميشناسد و مسير سعادت
و كمال او را ميداند و ميتواند بشــر را به ســعادت هدايت كند .اين تفسير خدامدارانه از هستي
و الهي بودن حقوق انســاني با تفسير انسان مدارانه هستي و تعريف ميكانيكي از انسان بر مبناي
خردباوري علمي ،فردگرايي افراطي تفاوت اساسي دارد(.جوادیآملی)165 :1393 ،
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که این باور به جهان شــمول بودن پدیده حقوق بشــر ،از آموزههای لیبرالی روشــنفکری در قرن
هجدهم سرچشــمه میگیرد .حقوق بشــر حقوق افراد اســت و با اینکه کشورهای غربی مفهوم
ً
قویا فردگرایانهای از حقوق بشــر در نظر میگیرند اما کشــورهای در حال توســعه به برداشــت
جمعگرایانهتری از این مفهوم رســیدهاند .البته باید گفت که کشــورهای درحال توسعه در زمینه
حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند .درباره علت این موضوع میتوان هم به عوامل داخلی و هم به
عوامل خارجی اشاره کرد .تبیینهای داخلی در این باره به مسائلی همچون فقر ،تنشهای قومی
و حکومت اقتدارگرا توجه میکند که برخی از مشکالت داخلی این کشورها در این باره ریشه در
اســتعمار دارد .در توضیح عوامل خارجی نیز میتوان بــه حمایت قدرتهای بزرگ از نظامهای
دیکتاتوری اشاره نمود .کشورهای درحال توسعه ،بارها شکوه کردهاند که رژیم بینالمللی حقوق
بشــر ،سرپوشی اســت که نیرومندترین دول غربی از راه آن منافعشان را با هزینههای دول فقیرتر
دنبال میکنند(.برنل رندال)143 :1387 ،
این گفتمان نشــان میدهد که حقوق بشــر غربی در راســتای منافع خود و همچنین شکوه
و ناراحتی کشــورهای درحال توسعه از شــیوه اجرای آن دارد؛ به گونهای که برای اکثر مردم این
کشــورها که از استعمار سرمایهای کشورشان توسط غرب رنج کشیده و میکشند ،ارمغان سلب
حقوقشان را به همراه آورده است.
آنها در اجرای حقوق بشــر بــه تبعیض میپردازند و حقوق را طبق میل خود تفســیر و اجرا
مینمایند .از آن جمله میتوان به سکوت مجامع بینالمللی حقوق بشر در مواردی اشاره داشت
که دولتهای غربی حقوق ملتهای ضعیف را به استثمار کشیدند اما حتی قطعنامهای علیه آنها
صادر نشــد؛ چراکه منافع آنها از اولویت بیشتری نسبت به حقانیت یک ملت برخوردار است و
اهرمهای قدرت و فشار نیز از ِآن آنان است.
به عنوان مثال بعد از ملی شــدن صنعت نفت در ایران ،آمریکاییها برای نفوذ بیشتر با روى
کار آمدن آيزنهاور ،سياست ماليم آمريکا نسبت به دولت مصدق تغيير کرد و به سرعت به سمت
ســرنگونى حکومت مصدق حرکت کرد .ســازمان اطالعات مرکزى آمريکا (سيا) با همکارى
ســازمان اطالعاتى انگلســتان و هماهنگى عوامل ايرانى خود (نزديکان به دربار ،افسران ارشد
ارتش و فئودالها) طرح ســرنگونى دولت مصدق را تدوين کرد .روزولت از طرف سيا وارد ايران
شــد و هدايت عمليات را بر عهده گرفت .ســپهبد زاهدى به عنوان نامزد آمريکا و انگليس براى

2ـ .3استفاده ابزاری از حق و باطل
حق و باطل و جریانات حاکم بر خلقت اموری ثابت اســت اما غرب در چارچوب حقوق بشر
خود به نوعی از تعدد حق و حقیقت روی آورده و حقوق را طبق خواســته خود تفســیر و تأویل
میکند که این نوع رویکرد از آنها ســبب شــکلگیری دامنه وسیعی از فساد در میان جوامع آنان
شــده است .یکی از نگرانیهای دانشــمندان در اواخر قرن بیســتم به دلیل سقوط تمدن غرب
است .رابرتجیرینگر از جمله دانشمندانی است که با درک انحطاط فرهنگی غرب ،ریشههای
انحطاط را در فســاد اخالقی میداند و مینویســد :افول و زوال غرب را میتوان به وسیله یک
نمودار پرنوســان نشان داد .آثار انحطاط در ایاالت متحده امریکا در پنجاه سال اخیر (سالهای
بین  1912تا )1963بیش تر از 137ســال پیش به چشــم میخورد و نیز این آثار در بیست سال
گذشته بیش تر از پنجاه سال پیش بوده است(.جعفری)112 :1391 ،
رینگربروز حقوق جهایی بشر را در هنگام سقوط اخالقی تمدن غرب چنین توضیح میدهد:
«درســت هنگام سقوط اخالقی تمدن غرب ،حقوق بشر مانند یک عقیده مقدس یا بهتر بگوییم
قانــون اکثریت یا حق پدید آمــد که رفتهرفته به یک همبســتگی نیرومند مردمــی انجامید .در
حکومت دموکراسی ،مفهوم حقوق بشر تضمین حراست مرزها و آب و خاک است و این بهترین
مستمسک برای جلب رضایت مردم اســت .از من مکرر سؤال میشود که آیا برای نجات تمدن
غرب دیگر وقتی باقی نمانده اســت؟ آیا میتوانیم روحیه و صفات اخالقی گذشته خود را دوباره
کشــف کنیم و به دست آوریم؟ آیا میتوانیم دوباره ارزشهای اخالقی تمدن خود را که از دست
دادهایم ،به جایی برگردانیم که روزی اساس و پایه تمدن غرب بود؟(همان)113:
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جانشينى مصدق مطرح شد و اجرا شد .ريچارد نيکسون در کتاب « ۱۹۹۹پيروزى بدون جنگ»
ضمن اعتراف به دخالت مســتقيم آمريکا در کودتا مىگويد« :عمليات پنهانى آيزنهاور رژيمى را
در ايــران بوجود آورد که به مدت يک ربع قــرن نه تنها به منافع آمريکا بلکه به منافع مردم ايران و
دوستان و متحدان ما در منطقه نيز خدمت کرد( .نیکلسون)87 :1389 ،
در حقوق بشــری اسالمی ،نه تنها ما نباید به دنبال ســلب منافع دیگر ملتها باشیم بلکه بر
اساس آن ،بسط روابط بین ملتها بیش از مناسبات بین دولتی باید مورد توجه باشد .در قالب این
گفتمان ،ایران عهدات پدرانهای را در قبال همه ملتها متقبل شده است(.چهرآزاد)43 :1399 ،
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ازآنجاکه بهرهگیری از حقوق در ســاختمان حقوق بشــر غربی بر محور تفاسیر شخصی و
ابزاری بنا نهاده شده ،فاقد ثبات خواهد بود و همسویی نیز با وقعیتهای خلقت و انسان ندارد؛
بر همین اســاس مرحوم عالمه طباطبایی(ره) نگرش قانونگذار جوامع غربی در عصر حاضر را
مخالف با اســاس خلقت و فطرت دانستهاند و مینویســند« :اما در قوانین دیگری که در عصر
حاضر در جریان اســت ،اساس همخوابی شــرکت زن و شوهر در مســاعی حیات است و در
حقیقت ،نوعی اشــتراک در عیش است و بنایی که تمدن امروز بر اساس آن چیده شده ،عالوه بر
نتایج نامطلوب و مشکالت و محذورهای اجتماعی که به بار آورده ،با اساس خلقت و فطرت به
هیچ وجه سازگاری ندارد(».طباطبایی ،همان ،ج)294 :2
ً
از منظر اســام ،قدرت مثل ســایر پدیدهها و امکانات ،ذاتا ارزش مثبت یا منفی ندارد بلکه
ودیعهای الهی در اختیار انسانهاســت و قدرتمندان حــق ندارند به دلخواه و بدون لحاظ حقوق
و مصالح دیگران از قدرت به نفع خویش بهرهبرداری کند(.جمعی از نویسندگان)13 :1398 ،
امروزه بســیاری دولتهای غربی با زیرپا گذاشتن حقوق مشــروع ملتها ،به دنبال ایجاد
تهاجم نرم علیه آنها هستند در حالی که در نگاه و نگرش سنتی ،هدف از تهاجم نرم ،تحمیل اراده
به منظور دگرگونی اساسی در یک نظام سیاسی است(.دارایی)99 :1399 ،
غرب با هدف قرار دادن حقوق مســلم ملتها ،با پروژههای استعماری خود ،به دنبال از بین
بردن آداب و رســوم ملتهاست در حالی که این آداب و رســوم در جوامع دینی ،وسیله اجرای
آموزهها و دستورهای دینی و مذهبی است(.حدیدی)180 :1399 ،
این نوع دید ابزاری نســبت به چیستی انســان در نظام آفرینش سبب شده فجائع متعددی در
زمان کنونــی در دنیای غرب حاکم باشــد؛ زنان غربي از آن جهت كه از قــرون متمادي تاكنون
عادت كردهاند كه شوهرانشان تنها داراي يك زن باشند ،براساس عاطفهاي كاذب با تعدد زوجات
ً
مخالفت ميكنند ،چون به خوبي ميدانند كه غالبا شوهرانشان با زنان ديگر رابطه نامشروع دارند؛
ولــي آن را طبق علل متعددي ّ
تحمل ميكنند ،مانند كثــرت و رواج اين كار ،درمان ناپذيري آن،
ّ
عدم حد و تعزير شــرعي در نظامهاي آنها براي اين عمل كه با رضايت دو نامحرم انجام ميشود
و ...پس عاطفه امروز زنان غربزده تلقيني و دروغين اســت حتي بسياري از زنان و مردان با محارم
خويش رابطه جنســي برقرار ميكنند و شايد بتوان ادعا كرد كه بيشتر افراد مغرب زمين از ننگ زنا
برحذر نمانده باشند .افزون بر اين ،چه بسيار انسان غربي كه به عمل زشت لواط آلوده است؛ حتي

2ـ .4آزادی افسارگسیخته مادی انسان
در منطق حقوق بشــر لیبرالیســمی غرب ،انســان حق لذتوری حداکثری از خلقت را دارد و
قانــون و قاعدهای نمیتواند ســبب محدودیت او در این بهرهوری شــود و در این زمینه اخالق
ذیل خواســت و آزادی انســان تعریف خواهد شــد .در این راســتا لیبرال غربی به دنبال ایجاد
دهکده واحد جهانی و توســعه یافتگی موهوم خود است و بر این اساس برخی از نظریهپردازان
غربی ،اعتقاد دارند که به زودی لیبرالیســم و آزادگرایی غربی ،ســلطه خود را بر سراسر زمین
تثبیت خواهد کرد و مردم جهان از مزایا و محاســن دموکراســی غربی که از آن جمله تکامل و
پیشرفت بوده ،بهره مند خواهند شد .فوکویاما اصلیترین نظریه پرداز موضوع یاد شده است .او
ّ
مینویســد« :اندیشه لیبرال می رود تا در پهنه کره زمین از نظر روانی ،به طور واقعی تحقق یابد.
در میدان ایدئولوژی و نبرد اندیشهها ،لیبرالیسم پیروز گردیده و هیچ رقیب و هماوردی در برابر
خود ندارد» .پیروزی اندیشــه در فرهنگ لیبرال – دموکراسی به معنای آن است که زمینه منازعه
ً
تاریخســاز از میان رفته و به عبارت فوکویاما ،تاریخ به اتمام رســیده اســت« :محتمال آنچه ما
شــاهد آن هستیم ،نه فقط پایان جنگ سرد؛ بلکه پایان تاریخ است؛ نقطه پایان ّ
تحول ایدئولوژی
ّ
و تئوری «برخورد تمدنها» بشــریت وجهانی شــدن دموکراســی غربی ،به عنوان شکل نهایی
حکومت»(سلیمی.)129 :1380 ،
ً
در چنین مدینهای معناگرایی مطلقا از بین رفته و بشــر در مکانیزمی مخالف با احساســات
ً
و عواطف انســانی ،دائما در حال حرکت اســت و ایستا و آرامشــی ندارد .آلدوسهاکسلي در
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ّ
در برخي مجالس قانونگذاري كشــورهاي غربي لواط قانوني رســمي شده است ،هرچند عدهاي
ً
نيز با آن مخالفاند .از ســويي شمار فراواني از زنان و مخصوصا دختران بكر و بيشوهر به فساد
جنسي و فحشايي زنندهتر و فجيعتر مبتاليند(.جوادیآملی ،1391 ،ج )282 :17زمانی که حق و
حقیقت از بسترهای خدادادی و حقیقی خود منحرف شود ،فساد و تعدی در شئون مختلف جامعه
رســوخ پیدا خواهد کرد .امروزه غرب به دنبال ارائه نوعی از حقوق با تفسیر مادیگرای خود است
که طی آن ،امور ثابت حاکم بر خلقت از بســتر طبیعی خود خارج میگردند همانند تجویز حق
همباشــی همجنسها که مخالف طبیعت قرار داده شده در وجود انسان است و این قانون مصوب
در غرب سبب بروز مشکالت عدیده در میان خانوادهها شده است.
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رمانی تخیلی تصويري از آيندة غرب ارائه ميدهد .شــهري را تصوير ميکند که همه چيز در آن
مرده؛ شــعر مرده ،مذهب مرده ،هنر مرده ،کليسا نابود شده ،انجيل و کتاب مقدس نابوده شده و
براي عشــق و مهر هم جايي وجود ندارد و بشر تبديل شده به موجودي مکانيکي و ماشيني .اين
اثر ،عصر غلبة کامل تکنولوژي بر بشــر را نشان ميدهد .اين غلبه تا آنجا پيش رفته که انسانها
هم توســط کارخانهها ساخته ميشوند و سرنوشتشان در ميان دستگاهها رقم ميخورد(.کسلی،
)94 :1382
بر این اســاس وقتی حقوق انســان در چارچوبی افسارگسیخته تفسیر شود ،حقوق حاکم بر
هســتی در این فرآیند فدای خواستههای انسان و لذتوری هرچه بیشــتر او خواهد شد .بر این
اساس مکتب لیبرالیسم غربی قادر نخواهد بود به معنای واقعی کلمه به انسان آزادیای بدهد که
شعارش را سر میدهد؛ چراکه این تفکر وقتی منافع مادیش اقتضاء نماید ،حقوق دیگر موجودات
حتی انسانهای دیگر را با سهولت لگدمال خواهد کرد.

نتیجهگیری

امروزه غرب با تکیه بر مفاهیم مادی و حقوق بشــر خود ،ساحتهای حقوق انسانی در حقوق
بشر اســامی را مورد هجمه قرار داده و آن را مصداقی از بیاخالقی حقوقی معرفی میکند در
حالی که بررسی بنیادهای اخالقی اسالمی و غربی خالف این امر را نشان میدهد .بنیاد حقوق
بشــر غربی در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی برخواســته از روح هستیشناسی و فلسفه
حاکم بر حیات مادی آنهاســت ،لذا حقوق انســان در منظومه خلقت در همین جایگاه ارزیابی
خواهند نمود برخالف حقوق بشــر اســامی که مبتنی بر هستیشــناختی دینی و نگاه جامع به
انسان و حیات او در ابعاد مادی و معنوی است .در این اثر به بررسی بنیادهای اخالقی حاکم بر
حقوق بشر اسالمی و غربی پرداخته شد و در نهایت نویسنده بدین نتیجه رسیده است که هرکدام
از حقوق بشــر اســامی و غربی متکی بر روحی اخالقی است که گزارههای آن را با توجه بدان
تنظیم نموده اســت .در منظومه حقوق بشر اسالمی ،انسان با تفسیر اومانیسمی تحلیل نمیشود
برخالف حقوق بشــر غربی که انسان را صاحب دنیا دانسته و او را مجاز به بهرهوری حداکثری
از لذات میداند .در ســاحت حقوق بشر اسالمی ،حقوق افراد در چارچوب عدالت و مساوات
اســت و برخالف حقوق بشر غربی ،در مقام تعارض منافع رجحان داده نخواهد شد .در حقوق
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بشر غربی ،تفاسیر متغیری از حق ارائه میگردد که بر پایه آن حقوق افراد در جایگاههای مختلف
با تفاوتهای فاحشــی ارائه میشود و آزادی افسارگسیخته حقوق بشر غربی ،سبب نفی حقوق
معنوی او و دیگران موجودات در خلقت میشود.
بحث حقوق بشــر ،یکی از موضوعات مورد ابتالء و پرکاربرد در زندگی بشر امروزی است،
نگارنده پــس از نگارش این اثر ،با توجــه به محدودیتهای موجود و جای کار بیشــتر در این
خصوص به پژوهشگران پیشنهاد میدهد تا در خصوص این موضوعات نیز کار شود1 :ـ جایگاه
حقوق بشر در دوران ظهور2 .ـ نتایج حاکم بر حقوق بشر در جوامع دینی و غربی3 .ـ سیر حقوق
بشر غربی قبل از قرون وسطی و بعد از آن.
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