نقش وحی و تعالیم دینی در نظام حقوق بشر:
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چکیده
صلح و امنیت یکی از دغدغههای همیشگی بشر میباشد .زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایدهای جست.
طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کردهاند .مقالۀ حاضر به
طرح ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده است و
همچنین تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینۀ حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که
چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بینالملل مورد توجه قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و
بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بیبدیل دارد.
واژگان کلیدی :وحی؛ ادیان؛ صلح؛ امنیت؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ نظام حقوق بشری ادیان.

مقدمه
بشر به عنوان موجودی دارای نگرش فراتر از محيط زیست خود و ترسيم آیندهای به مراتب فراتر
از حيات مادی برای خویش ،هميشه به دنبال آرزوهای آرماني چون جاودانگي و کمال ،اخلاق و
انسانيت ،خير و فضيلت و حق و تکليف برای خود و دیگران بوده و در این زمينه به تبيين اندیشههایي
پرداخته است« .حق» یکي از این موضوعاتي است که برای بشر ،آرماني ،حياتي و جدّی است؛ در همين
راستا دین (وحي) هم به کمک بشر آمده تا او را در مسير انساني خویش مدد رساند« .حق» عبارت است
از توانایي یا اختياری که نظام یا نظم حقوقي هر کشوری به اشخاص ميدهد تا از چيزی به طور مستقيم
بهرهمند شوند یا انجام کاری را از دیگران بخواهند ( .امامي1 :2833 ،و کاتوزیان)142 :2811،
«هانری لوی برول» در کتاب جامعه شناسي حقوق مينویسد« :حقوق دارای معاني گوناگوني
است و همراه با واژه ( )Droitدر فرانسه )Right( ،در انگليسي )Recht( ،در آلماني و ()Dirrito
در ایتاليایي است که ابتدا یک معنای اخلاقي در خود دارد .او معتقد است که بررسي لغوی این

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان.44 -44 ،)1811
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مهر و آبان 2831

د  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831

00

محمود قیومزاده

اصطلاح چندان سودمند نيست؛ بلکه کاربرد آن مهم بوده تا اینکه در یک بررسي علمي خود را
موظف بدانيم تا نسبت به اعمال حقوقي پایبند باشيم (لوی برول .)12 :2813 ،در قرن بيستم
مباحثشماره
نامه مفید /
حقوقي از اینکه صرفاً به تحليل عقلاني حقوق بپردازند اِبا داشته و بيشتر به
رویآوران به
سی و هشتم  /مهر و

مسئله روابط اجتماعي ،کارکردهای بيروني و هستي اجتماعي حقوق و قواعد حقوقي توجه نشان
آبان 2831

دادهاند .به همين دليل است که مکاتبي چون واقعگرایي حقوقي ،مطالعات حقوقي انتقادی و
فمينيسم حقوقي هم در نظریههای فلسفي و هم در نظریههای جامعهشناسي حقوق با دیدگاههای
اجتماعي آميخته شده است .بنابراین امروزه اگر از حقِ کسي سخن گفته ميشود ،قضاوتي صرفاً
اخلاقي ارائه نميدهند؛ بلکه در مقام ابطال یا اثبات اِدعای اجتماعي ميباشند و مفاد حقوق بشر
امروزی هم همين است (راسخ .)233:2831 ،
تم
نقش دین در حقوق انسانی
نامه مفيد /
دین به عنوان پدیدهای که هميشه همراه بشر بوده و برای او تمدنساز و فرهنگآور ميباشد،
شماره سي و هشتم
مهمترین منبع شکلگيری حقوق فردی و اجتماعي بشر بوده است و مجموعهای از قوانين ،توصيهها
و پيامهای اخلاقي ،عبادی ،تربيتي و احکام خود را در این زمينه به بشر ارائه داده است .نگاه دین به
مکاتب بشری است و نيازهای متفاوت او را در این خصوص دیده و
متفاوت از
مفيد /
بشر نگاهي نامه
هشتماندک در زمينه ناکامي تئوریهای ارائه شده در باب اخلاق و حقوق
سيتأوملي
است .با
پاسخگو شماره
آبانگرفتن و اصل قرار دادن پيامهای دیني ارائه شده است؛ این واقعيت را
بدون ودر نظر
اجتماعي/که مهر
2831که نميتوان بدون آموزههای دیني برای بشر حقوقي جامع ،جامعهای سالم و صلحي
آشکار ميکند
پایدار ترسيم کرد .چرا که تنها ادیان هستند که ميتوانند فراتر از قانون و حقوق متصلب ،اجرای
اخلاقيات را نه تنها در دید دیگران و کنترل کنندگان بلکه نزد هر انسان دین باور و پایبند به
ارزشهای اخلاقي ـ به دليل احساس حضور در پيشگاه موجودی متعالي چون خداوند ـ تضمين
کنند .به واقع چنين است که نميتوان اخلاق جهاني انسان را همچون حقوق بشر صرفاً با قرارداد
تم
تدوین کرد و چنين کاری هرگز به صلاح و سود مردم جهان نيست .آنچه دین بيان ميکند شامل
خطوط کلي زندگي و زیربنای حيات انساني است که با توجه به واقعيات هستي او به همراه
راهکارهای عملي بر ای رسيدن به سعادت و حيات دنيوی و اخروی در قالب حيات ایماني و
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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اخلاقي ـ صرف نظر از اختلافات ميان انسانها ـ ميباشد (جوادی آملي .)32:2811 ،قرآن کریم
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

ميفرماید« :اگر آنان به رهنمودهای تورات و انجيل و آنچه به سوی آنان از طرف پروردگارشان
مالكیت و
كارآمد برخوردار ميشدند (.)33/5
بازارهايآسماني
هاینظمزميني و
حقوق نعمت
نازل شده است (قرآن) عمل ميکردند ،از
ت و نظم بازارهاي كارآمد

پیام دین و حقوق بشر جهانی

حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

از آنجا که دستيابي به صلح و زندگي آرام در سایه صميميت و یکدلي از آمال بشر است و این
نيز بدون در نظر گرفتن حقوق و تکاليف همه افرار ميسر نيست ،حقوق بشر ( )Human Rightsیکي
از خواستههای جدی و اساسي بشر ميباشد .در همين راستا و با تلاش عدهای در مجامع بينالمللي
در سال  2243ميلادی اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصویب رسيد .این اعلاميه اگرچه دارای نکات
مثبت و انساني بود و به طور نسبي ميتوانست تأمين کننده ثبات حقوقي انسانها باشد امّا دخالت
کشورهای قدرتمند و انگيزههای سودجویانه آنها در تدوین و شکلگيری این اعلاميه و بيتوجهي
به اصول اساسي مورد تأکيد ادیان موجب سوء استفاده و نابرابری در اعلاميه گردیده تا آنجا که
آنرا از کارایي انداخته است و گاهي قدرتمندان جهت پيشبرد اهداف غير حقوق بشری خود از آن
سود ميجویند (.)Gaddis, 1972: 240
بنابراین بيشک برای دستيابي به حقوق بشر جهاني و صلح و امنيت انساني باید از پيامها و
تعاليم ادیان در درجه اول کمک گرفت و سپس مبادی معرفتي دیگر را مورد توجه قرار داد.
پایههای اساسی دینی در حقوق بشر جهانی
در حقوق بشر جهاني که با توجه به تعاليم دین و پيامهای پيامبران شکل ميگيرد ،سه نکته
مهم وجود دارد که جامع بودن آنرا تضمين و یک سو نگری و تبعيض را منتفي ميکند:
 )2توجه به منشأ هستي یعني خداوند در تبيين حقوق و تکاليف برای افراد که انسانها در
مقابل او پ اسخگو بوده و در راستای تکاليفي که خدا برای آنها مقرر نموده است حرکت کنند؛
 )1توجه به شناخت و نقش انسان در جهان هستي و مسئوليت او :در تعاليم ادیان ،انسان
جزئي از خلقت و هستي بوده که علاوه بر بهرهمندی از خلقت در مقابل مخلوقات مسئوليت داشته و
باید پاسخگو باشد؛
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 )8شکلگيری یک رابطه صحيح بين خدا و انسان :تنها راه سعادت بشر و برقراری صلح و
اجرای صحيح عدالت ،شکلگيری درست چنين رابطهای است ( فتحعلي.)43:2833 ،
نامه مفید  /شماره

ضرورت توجه به منشأ هستي نه تنها به لحاظ وظيفهای که انسان در برابر ولي نعمت خود
سی و هشتم  /مهر و

 2831بلکه از جهت خود انسان برای اینکه بتواند به اصولي پایدار که به زندگي او
آبانگزاری،
دارد یعني شکر
معنا ميدهد و همواره او را در مسير تکامل حفظ نماید و از تغييرات و تطورات فکری و عملي
بيهوده ،خود و همنوعانش را برهاند ،نشئت ميگيرد 2.ادیان الهي به انسانها توصيه ميکنند که در
سه حوزه وجودی خود یعني اندیشهها و تفکرات ،صفات نفساني و عملکردهای خود تابع فرموده
خدا باشند .در حوزه اندیشههای خویش تعقل کنند و بشتابند برای بهتر دیدن ،شنيدن ،فهميدن و
تم
شناخت و معرفت او 1.در حوزههای صفات نفساني بکوشند که در خود صفات متعالي الهي را
شوند و در حوزه عملکردها نيز در راستای تفکرات و صفات خود به حق
پرورش دهند ونامهخداگون
مفيده /
بنابراین از مسئوليت انسان در جایگاه رفيع انساني بسيار سخن ميگویند.
عمل کنند1( .
283و)هشتم
شماره :سي
در مورد نقش انسان در جهان نيز مي توان گفت :شناخت او از جانب خود و یا همنوعانش که
در وضعيت برابری نسبت به او از جهت علم به مبدأ و منتهای حيات و حتي علت حضور فعلي در
نيست مگر با پيروی از پدید آورنده یعني خدا؛ زیرا شناخت اصيل هر
جهان دارند نيزنامهممکن
مفيد /
شماره
هشتمو هستي بخش آن و اهداف آن در تحقق موجود ،ممکن خواهد بود.
توجهسيبه وسازنده
موجودی با
امکان مهر و
/
آبانسعادت برای همه تنها در شکلگيری رابطه صحيح بين انسان و خداوند
برخورداری از
2831هستي وجود خواهد داشت .زیرا در این صورت هم اَفعال انسان برای خودش مفهوم
به عنوان خالق
خواهد داشت و هم برای دیگران که به لحاظ فکری با او مشترک هستند و همچنين لازمالاجرا بودن
افعال و حدود آنها نيز تضمين ميگردد امّا پاسخگوی افعال خود در برابر انسان های دیگر که در
انسانيت با او مشترک و برابر هستند ،الزام آور نيست .به گفته «کیر کگارد» فقط و فقط وقتي
اخلاق مطرح ميشود که خدا را در نظر بياوری .تنها هنگامي که انسان از این مسئوليت آگاه است
تم
واقعاً انسان است و ميداند که وجود یک شخص انساني متضمن چيست .پيوند و ارتباط با خدا
است که آدمي را یک انسان ميسازد (چند تن از اساتيد فلسفه غرب .)811:2811،بنابراین در
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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شکلگيری یک منشور حقوق انساني جهاني تنها توجه به نقش هستي بخش و مسئوليت انسان در
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

برابر او و ارتباط موجودات و مخلوقات با او است که برتری دارد و انسان در مقابل خداست که
مالكیت و
كارآمددر ارتباط با متعالي نميتواند
بازارهايزندگي
نظموسيله
جز به
حقوقانسان
انسانيت ميیابد« .یاسپرس» ميگوید« :

همان خودش بماند( ».پيشين.)811:

ت و نظم بازارهاي كارآمد
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

لوازم و پیامدهای توجه به مؤلفههای اصلی
بنابر آنچه گذشت روشن ميگردد که عدم شناخت صحيح یا بيتوجهي به هر یک از موارد سه
گانه فوق منجر به اختلاف عظيم در دیدگاه و نظر شده و باعث جدایي منشور حقوقي مبتني بر آن
از تعاليم دیني و اخلاق الاهي ميشود و چنانچه به این سه حوزه توجه کافي شود و مباني ادیان در
شکلگيری حقوق جهاني بشری مد نظر قرار گيرد :تضميني در جهت صلح بشری به وجود خواهد
آمد و لوازم و پيامدهای مبتني به شرح ذیل خواهيم داشت:
اهميت دادن به آنچه عدالت و حق است نه اینکه صرفاً رأی اشخاص ولو اکثریت را تشکيل
دهند؛ با عنوان هایي چون حکومت مردم و یا اقليت یا صاحبان قدرت و یا حتي ضعفاء (تنها به
دليل ضعيف بودن) .قرآن کریم در این خصوص ميگوید« :ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشيد و
برای خدا گواهي دهيد هر چند بر ضرر خود و یا پدر و مادر و خویشان شما باشد و چه به حال غنا
یا فقر باشد که خدا سزاوارتر از شما بر این دو حال است ،پس شما در حکم و شهادت پيروی هوای
نفس ميکنيد تا عدالت نگه دارید 285 :4( ».و )218 :8همچنين در انجيل آمده است« :و هم بر
این قياس ،پسينيان ،پيشينيان و اَوليان ،آخریان خواهند بود .زیرا که خواندهشدگان بسيارند و
برگزیدگان اندک» 8.چه بسا اکثریت مردم در بعضي اقوام گذشته به راه خطا رفتهاند و از نظر کتب
دیني ،سلوک آنان مردود دانسته شده است .نظير آنچه در مورد قوم لوط و یا قوم عاد اتفاق افتاد.
در حاليکه در دیدگاه رایج ،آراء اکثریت به ظاهر تحت عنوان حکومت مردم ( )Democracyدر
نظر گرفته ميشود و چه بسا در عمل بسياری اوقات این آراء حکومتهاست که با شگردهای
سياسي از جمله تبليغات کاذب و تقلبات بسيار بر سر نوشت آنان حاکم ميشود و در حقيقت
اقليت صاحب قدرت و نفوذ سرنوشت مردم را در دست خود دارند و نه به مصلحت مردم ،که برای
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برقرار ماندن خود به آنچه آنها ميخواهند عمل مي کنند در حاليکه ممکن است به صلاح آنان نباشد.
(فتحعلي )14:2833 ،ولي خداوند از مردم ميخواهد که خود آنان حکومت را در دست داشته و بر
نامه مفید  /شماره

اساس قوانين الهي که برای مصلحت نوع بشر است عمل کنند.
سی و هشتم  /مهر و

2831تذکر دهنده مسئوليت بزرگ انسان بودن برای انسانها هستند و به او ميگویند
آبانآور و
ادیان پيام
در صورتي که انسان این نفس را فراموش کند از رحمت خدا دور شده و مانند سایر موجودات و
حيوانات بلکه از آنها پایينتر و گمراهتر ميگردد .چنانچه قرآن کریم ميفرماید« :و قطعاً بسياری
از جنّ و انس را برای جهنم واگذاردیم چه آنکه آنها را دلهایي است بيادراک و معرفت و دیدههایي
است بينور و بيبصيرت و گوشهایي است ناشنوا؛ حقيقتاً آنها مانند چهار پایانند ،بلکه بسي
تم
گمراهترند» 4.در اوستا ميخوانيم« :فریفتگان راه «گوی» در گذرگاه جهان ،مرا که «زرتشت
نميکنند ،زیرا آنان کامروایي خویش را در «کنشهای» این جهان استدمند
خشنود
مفيد /
سپيتمان» هستمنامه
جوشهای مينوی( ».اوستا ،هات  ،52بند  )21آدمي به تبعيت از مسئوليتهای
ميجویند و نه
شور وهشتم
شمارهدرسي و
خود اختياراتي نيز دریافت ميکند .بر خلاف آنچه که به دنبال دیدگاههای نشئت گرفته از اومانيسم
( )Humanismدر دوره مدرنيته و ليبراليسم ( )Liberalismبه دست ميآید که انسان بدون متذکر
مسئوليت خود در هر مورد ،تنها خود را صاحب حقوقي ميشناسد .چنانچه
شدن و مشخصنامهنمودن
مفيد /
استو« :هشتم
آمده سي
در توراتشماره
پس احتياط نمایيد تا آنچه مطابق خواسته خداوند بود و به شما امر فرموده
آبانراست و چپ انحراف نورزید( ».مثني ،فصل  ،5آیات  )84-81نکته
است به /عملمهرآوریدو و به
2831تفاوت بين نگرش ادیان و حقوق بشر وجود دارد و منجر به اشتباه تاریخي بشر در
ظریفي که در
باب ادیان شده است این است که ادیان نيز دائماً از حق سخن ميگویند امّا در دین ،مقصود «عطای
حق است به صاحب حق» و مسئوليتپذیری انسان در برابر انجام کارها که اگر این عمل درست
به جا آورده شود هر کس به حق خود نيز ميرسد در حاليکه حقوق بشر نوشته شده به دست انسانها
دائماً بر حق فرد تکيه مينماید که این به رسيدن هر کس به حق خود منجر نميگردد؛ بلکه گاهي به
تم
درگيری بين انسانها و اجتماعات بزرگتر نيز منجر ميشود .به عبارت دیگر اگر هر کس
مسئوليت بپذیرد به حق خود نيز ميرسد در حاليکه اگر همه حق خود را طلب کنند ،الزاماً به
حقوقمنتهي نميشود و بسياری از افراد از حق خود محروم ميمانند .موضوعي که
پذیرش مسئوليت
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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گاهي امروزه شاهد آن هستيم (بيمسئوليتي افراد در برابر یکدیگر) در برابر پدر ،مادر ،فرزندان و
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

جامعه و حتي در برابر طبيعت و محيط زیست .به عبارت دیگر تنها اندیشيدن درباره حقوق خود
كارآمد
مالكیت و نظم
حقوق
مورد طبيعت و مسائل دیگر نيز
بازارهاي در
برخورد نکند و
انسانها
آن هم فقط تا حدی که به حقوق سایر
بازارهاي
مطلبي ذکر نشود مفيد نخواهد بود وت و
كارآمد هم تعریف نشده و مبهم باقي ميماند و
انسانها
نظم سایر
حقوق
كارآمد
نظموبازارهاي
حقوقو مالكیت و
افراد ،احقاق حق ضعيف هم عملاً
توانمندی
حکومتها
بالاخره به لحاظ عدم نظارت بر قدرتها

ممکن نيست.
ابزارهای شناختي و همچنين معيارهای ارزشي ادیان بر مباني متعدد چون فطرت ،عقل و
وحي پایهگذاری شده است که در نهایت به وحدت ميرسند و از طریق آزمونهای تجربي و وقایع
تاریخي و سنتهای تکویني قابل بررسي و تأیيد هستند .در حاليکه در دوره مدرنيته که غالباً بعد از
رنسانس شکل گرفت و گروهي برای تشخيص و شناخت حقایق هستي تنها به عقل متمسک شدند
و یا تنها به ابزار تجربي دست یازیدند ،تک قطبي بوده و به بسياری از سؤالات اذهان بشری در
مورد این انتخاب محدود خود هرگز پاسخ نگفتهاند.
نگاه به عقل در ادیان نيز گاهي متفاوت و ارزشمند است و تنها در حد وسيلهای برای یافتن
منافع مادی و گذرا تنزّل نيافته بلکه به عنوان ابزاری برای شناخت حقایق هستي از صدر تا ذیل آن
و ارائه کننده راهکارهایي برای ترقي از ذیل تا صدر هستي است .ابزاری که در دست موجود
مختاری چون انسان قرار دارد که ميتواند با استفاده بهينه از آن به همه انسانها و موجودات
پيرامونش کمال و امنيت و آرامش ببخشد و در نهایت خود انسان را نيز به سعادت برساند ،تا
جائيکه در این خصوص در متون دین اسلام آمده است« :العقل ما عبد الرحمن و اکتسب به الجنان»
یعني عقل آن چيزی است که وسيلهای برای عبادت پروردگار و به دست آوردن بهشت ميباشد.
(مجلسي .)15 /2 :2411،البته ادیان عقل معاش را مردود نميدانند .امّا جهتگيری آنرا در امتداد
عقل معاد مجاز مي شمارند که این خود ،حکم عقل است ،انسان عاقل در یک راه طولاني تا ابدیت
برنامهریزیهای خود را موقوف به برنامههای کوتاه مدت دنيوی نميکند .بلکه آنها را چنان طرح-
ریزی مينماید که در کنار تأمين اهداف دنيوی به تحقق اهداف بلند مدت اخروی نيز دست یابد.
چنانکه هم از دنيا و نعمتهای آن و هم از آخرت خود

بهره گيرد5.
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در نگاه ادیان به منافع انساني نيز تفاوت اساسي با آنچه در دیدگاه سکولاری در این زمينه
وجود دارد آشکار است؛ زیرا تأمين منفعت واقعي و دراز مدت و پایدار چه در جهان فعلي و چه در
نامه مفید  /شماره

جهان آتي امری است که تنها از جانب خالق انسان و همه هستي قابل شناخت ،طرح و تأمين است
سی و هشتم  /مهر و

قابل حصول ميباشد .این شعار همه ادیان است که با عمل به دستورات دین
و با راهکارهای او
آبان 2831
خود به سعادت در دنيا و آخرت خواهيد رسيد و امنيت حاصل از این زندگي به صورت هميشگي
برای همه شما حاصل خواهد شد و به حيات واقعي دست ميیابيد .قرآن کریم در این خصوص
ميفرماید« :هر کس از مرد و زن ،کار نيکي به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را زندگاني
خوش و با سعادت زنده (ابدی) ميچشانيم و اجر بسيار بهتر از عمل نيکي که کرده به او عطا ميکنيم
تم
( .)21 :23چنانچه در انجيل متي آمده است« :اگر اراده آنرا داری که حيات گردی ،فرائض را
باب ،22/آیه  21و مرقس ،باب  ،21آیات  .)12-81قدر متيقن این است
نگاه دار (انجيل م
نامهتّي،مفيد
هشتمباشد در کنار انسانهای متدیّن امنيت و آرامش بيشتری خواهد داشت
دنياگرا هم
انساني سي و
که اگر شماره
تا انسانهایي که تنها به این دنيا و منافع آن چشم دوختهاند .در تورات سفر «لویان» ميگوید:
«پس قانونهای مرا و احکام مرا اگر کسي به جای آورد موجب حيات تو خواهد بود 3».در اعلاميه
رزق و امنيت بشر غایت آرماني انسان شمرده شده و گویي هدف از آمدن
نامه تأمين
جهاني حقوق بشر
مفيد /
بودههشتم
سي و
شماره
است و عجيب است که حکومتهای جهان از ارائه همين حداقلها نيز به
همين
بشر به دنيا
مهر و
آبان و به نظر نميرسد برنامهریزیهای آتي آنها نيز به سمتي پيش برود که
درماندهاند
انسانها /عاجز و
2831نزدیک شوند.
به این آرمان
ارائه دید تعالي بخش به جای توسعه از سوی ادیان از دیگر مشخصههای دیدگاه دیني در این
زمينه است .در مفهوم تعالي ،توسعه نيز مستتر است اما در مفهوم توسعه الزاماً تعالي جایي ندارد و
در نهایت به توسعه در زندگي مصرفي در دنيا ـ صرف نظر از جنبه خاص وجود انسان که عليرغم
سایر موجودات نياز به تعالي دارد ـ ميپردازد و امروزه انسانها دنبال این چيز گم شده خویش و یا
تم
خویش گم شده هستند.
با طرح دیدگاههای اگزیستانيساليستي ،اعتماد انسان به خداوند و تکيه بر عدل و رحمت و
سلب شد و به اعتماد به نفس خلاصه و محدود گشت .یک انسان در زندگي خود
کرم او از انسان
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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در خيلي نقشها و کارها شرکت دارد اما به نظر سارتر هر انساني باید در سراسر حيات خود فقط
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

بر خویش متمرکز شود (چند تن از اساتيد فلسفه غرب .)815:2811 ،بالاترین موفقيت برای
كارآمد
مالكیت و نظم
سایرین در خود احساس کند و
بازارهاي به
بيشتری نسبت
حقوق نفس
انسان امروزی این است که اعتمادی به
جالب اینکه تمام تلاش مکاتب روانت و نظم
كارآمد است که همين امر را برای بشر محقق
بازارهايدر این
شناسي جهان
كارآمد
مالكیت و نظم
ميیابد که جسم و جانش نه در
بازارهاي در
واقعي از خود
حقوقشناخت
کنند .در حاليکه در دید ادیان انسان با

هنگام آمدن به این جهان به دست خود بوده و نه در لحظهای که از جهان ميرود؛ پس با اتکا به آن
موجودی که همواره حياتش به دست اوست و حيات او ازلي و ابدی است آرامش بيشتری خواهد
یافت تا با اتکا به خود .قرآن کریم ميفرماید« :در کار ها بر خدا توکل کن که خدا برای مدد و
نگهباني کفایت است 8 :88( ».و )53 :15
تنها در این صورت است که هرگز خود را تنها و ضعيف احساس نخواهد کرد و دچار
تشویشهای ناشي از تفکر اگزیستانسياليتي نخواهد شد و آرامش بر زندگي او سایه ميافکند .باید
قبول کرد که هایدگر و سارتر تفسير تاریک و بدبينانهای از هستي یا تقرر ظهوری انسان ارائه ميدهند،
هر دو بر این عقيده بودند که حيات دائماً جولانگاه نوع مخصوصي اضطراب و نگراني که به طور
اجتناب ناپذیر بر شعور و ادراک موجودی که ميداند زود یا دیر دیگر نخواهد بود سنگيني ميکند،
موجودی که به واسطه ضرورت ادعای بودن چيزی که از او انتظار دارند که چنان باشد و عمل به
آنچه که نظام اجتماعيای که در آن زندگي ميکند از او ميخواهد که چنان عمل کند ،متحمل
محروميت مکرر و مداوم است( ».چند تن از اساتيد فلسفه غرب)813:2811 ،
جهتگيری فکری بر اساس ادیان ،همه انسانها و همه هستي را به سمت وحدتي سوق ميدهد
که با اتصال به منبع عظيم هستي به قرب الهي و آرامش و سعادت دست پيدا ميکنند 1.در حاليکه
فردگرایي در دیدگاه ليبراليستي انسان را به تنهایي و انزوا و در نهایت حتي از خود بيگانه شدن
ميخواند که عوارض آن بيش از سایرین برای خود صاحبنظران و جوامع آنها آشکار است و به
علاوه قدم گذاشتن در وادی بحث از مطالبي به عنوان علمي چون «هرمنوتيک» ( )Hermenoticو
«کوهرنس» ( )Coherensنيز انسان را بيش از پيش از سایرین جدا و در لاک تنهایي خود فرو
ميبرد و نتيجه آن چيزی جز پوچي ،تنهایي و بيهدفي در زندگي نيست و در نهایت سرگرم شدن
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به کارهای دون شأن انساني برای گذراندن وقت یا خودکشي به عنوان بهترین راه!
در زمينه علوم بشری نيز با هدف درک بيشتر از حقایق هستي ،امّا بدون توجه به وجود
نامه مفید  /شماره

جوامعي چون انسان ،اقدام به تفرق علوم نمودند در حاليکه نتيجه این کار در علوم انساني و شاید
سی و هشتم  /مهر و

تفرق همه اجزای هستي از هم منتهي شد که این خود بر خلاف حرکت ادیان به
در علوم تجربي به
آبان 2831
سمت وحدت است؛ با توضيح اینکه در هر رابطهای تفهيم و تفاهم از طریق درک لفظ و معاني آنها
در اذهان امری ضروری است ،لذا ارائه تعاریف دقيق از کلماتي چون انسان ،آزادی ،عدالت ،صلح،
برابری و  ...در ابتدای امر نيز ضروری به نظر ميرسد .سخن از الفاظي به ميان ميآید که جامع آنها
انسان است لکن بحث از هر کدام را یکي از شاخههای علوم به عهده دارد؛ انسان را روانشناسي،
تم
عدالت را حقوق ،صلح را سياست و آزادی را علوم اجتماعي و بالاخره خانواده بزرگ بشری را
اکنون سؤال این است که این انسان مثله شده در کجا به هم پيوند ميخورد
اخلاق تعریف مي
نامهکند.مفيد /
هشتمخواهد یافت؟ استاد محمدتقي جعفری (ره) در این خصوص ميفرماید:
واحد را
انسانيسي و
و هویت شماره
یکي از بزرگترین مشکلات به وجود آمدن حسّ تفاهم مشترک ميان اقوام و ملل ،گسيختن و
تجزیه وحدت شئون آدمي است که نه تنها موجب از دست رفتن حسّ تفاهم مشترک ميان اقوام و
باعث از بين رفتن آن روحيه مقدس اخلاقي از بُعد حقوقي و تجزیه آن دو
نامه بلکه
ملل گذشته است؛
مفيد /
هشتم
سي و
از بُعد شماره
آن سه از بُعد سياسي و تجزیه آن چهار از بُعد علمي و تجزیه آن پنج از
تجزیه
اجتماعي و
فلسفي ومهر
بُعد /
آبانو تجزیه همه آنها از مذهب است که انسان را از خود و دیگران بيگانه
هستيو یابي
2831این تجزیه که از دیدگاه روش علمي محدود ،خوشایند بلکه ضروری تلقي شده است،
ساخته است.
حس اشتراک در حيات و حس وحدت (حيات معقول) را در درون انسانها خشک و سست نموده
است .به همين علت است که ما پيشنهاد ميکنيم چنانکه روش شناخت تجزیهای ( )Anaviticدر
حيات انسانها اهميت دارد ،همچنان روش ترکيبي ( )Cantiticنيز درباره حيات ضروری است و
با این دو نوع روش اساسي است که ما ميتوانيم مباني وحدت جانهای آدميان را اثبات و آنها را
تم
آماده پذیرش حقوق جهاني بناميم (جعفری )31:2811 ،اصولاً آیا پيوندهای ما شایستگي لازم را
دارد یا اینکه ما عقل را به شکم و شکم را به آزادی و آزادی را به اخلاق و اخلاق را به منافع مادی
حقوق عدالت و صلح به اجتماع بزرگ بشر گره بزنيم و سپس به غلط نام خانوده به
و همه این ها را بدون
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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آن بدهيم .آزادی و رهایي از فقر و ترس ،آرمان و هدف نيستند بلکه وسيلهای برای ادامه حيات و
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

مجرایي برای کمال انسان محسوب ميشوند (پيشين )31 :و اصولاً به خود بشر چگونه نظر داریم؟
بازارهاي
مالكیت و
كارآمد مانند عائله خداوند ميدانيم
خلقت را
نظم همه
شناسيم و
حقوقمي
آیا آن گونه که ادیان معرفي ميکنند
بازارهاي
الله نظم
«الخلق عيال الله فاحب الخلق الي ت و
كارآمد» یعني خلق ،عائله خود خداوندند پس
لعيال الله
انفعهم
بازارهاي
مالكیت و
كارآمداست (کليني)182 :1 :2831 ،
خداوند
نظم عائله
نسبت به
حقوقآنها
محبوبترین خلق نزد خداوند پرسودترین

یا آن گونه که «توماس هابز» انسان را گرگ انسان معرفي ميکند که در تعامل با دیگران او هدف
و سایرین وسيلهاش محسوب ميشوند (فروغي.)144 :2815 ،
نگاه ادیان به اخلاق و اخلاقيات نيز بسيار جذاب و قابل توجه است .ارزشهای اخلاقي و
همچنين ضد ارزش ها از نظر ادیان ثابت و مشخص و در عين حال قابل تکامل و رشد مثبت یا
تنزل و رشد منفي ميباشد .در تمام کتب دیني چنين سؤالاتي مکرر مطرح ميشود که آیا بينا و
نابينا مساویاند؟ آیا صالح و طالح یکسانند؟ آیا کور ميتواند عصا کِش کور دیگر شود؟ آیا
ميتوان دانا و نادان را از هم تشخيص داد؟ قرآن کریم در این زمينه ميفرماید« :بگو ای پيغمبر
هرگز (مردمِ) پاک و ناپاک یکسان نخواهند بود؛ هرچند در جهان بسياریِ پليدان شما را به شگفت
آرد .پس ای خردمندان از خدا بترسيد باشد که رستگار شوید )211 :5( ».یعني ای انسان به عقل و
فطرتت رجوع کن؛ زیرا در ميابي که یکي از این دو طرف نزد تو برتر از دیگری است .از سوی
پستتر به سوی برتر صعود کن؛ زیرا در نَفس تو علاوه بر تمام ا رزشهای فطری ،ميل به سمت
تعالي نيز نهاده شده است و تو هرگز ميل ماندن در یک حد یا تنزل کردن نداری ،سعي کن خود را
متخلق به سمت برتر نمایي و در آنجا نيز توقف نکن؛ زیرا وجود تو با سير دائمي به سوی کمال
آرامش واقعي ميیابد و نه سکون و تنزل که خاص زندگي حيواني و مادون انساني است و در
نهایت ميبایست به اخلاق خدای خود تشبّه و تخلق پيدا کني .اما ارزشهای اخلاقي در مکتب
پوزیتویسم اخلاقي تماماً نسبي تلقي ميشود .بنابراین انجام هر عملي و در هر مقطع زماني یا مکاني
ميتواند به تشخيص فرد بستگي داشته باشد و اخلاقي محسوب ميشود؛ در چنين وضعيتي تمام
کلمات ارزشي ادیان «کان لم یکن» تلقي ميگردد و نتيجه آن هم فساد حاکم بر جوامع خواهد بود.
نحوه تعامل انسان امروزی با هستي نيز غير از آن چيزی است که ادیان توصيه ميکنند ،البته
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این امر از نتایج فکری انسان در زمينه اخلاق و عدم شناخت انسان از خود و نيازهایش و همچنين
از فلسفه وجودی طبيعت است .بشر همواره سعي در سلطه توأم با تخریب و سودجویي یک طرفه
نامه مفید  /شماره

از طبيعت دارد و ادیان به حفظ طبيعت و سازندگي و خود داری از اسراف و تبذیر در آن توصيه
سی و هشتم  /مهر و

2831انسانها در جهت مصرفگرایي و زیادهروی در این زمينه همراه با عدم امکان
عملکرد ما
ميکنند و
آبان
جایگزیني سریع در مواد اوليه و ضروری حيات برای زندگي بشر چون آب و گياهان و  ...است.
طبيعتاً در چنين وضعي کسي که قدرت بيشتری دارد تسلط خود بر منابع محدود را محکم و بقيه را
محروم ميکند.
برای انسان از منظر تعالیم ادیان
تصویر جهان تم
جهان نيز چون دیگر حقایق هستي از دیدگاه دین تعریفي متفاوت دارد .در ادیان صحبت از
نامه مفيد /
جهان ،نعمتهای خداوند ،امکان دست یابي بشر به آنها برای رسيدن به کمال و همچنين ابتدا و
شماره سي و هشتم
انتهای جهان به ميان ميآید و تا جائيکه به هدف دین مربوط ميشود ،هيچ تفاوتي با جهان عملي
ندارد .البته باید گفت که آنچه در قرآن موجود است دارای چنين خصوصيتي است؛ زیرا به دور از
تحریف و دستبرد است ولي این کتاب آسماني توسط خداوند به عنوان یک منبع دست نخورده
نامه مفيد /
برای همه افراد بشری که خواهان آشنایي با حقيقت هستند در دسترس آنان قرار دارد و خداوند
شماره سي و هشتم
مردمان در قرون متمادی حفظ ميفرماید 3.به نظر ميرسد خداوند جهان را
نعمت خود
مهررا وبرایآبان
این /
2831برای انسانها به تصویر ميکشد که عبارتاند از:
از سه دیدگاه
 -2منشأ و منبع و منتهای هستي؛
 -1امکانات مادی موجود در آن؛
 -8نوع استفاده از آن چيزی که ميتواند به عنوان یک وسيله تيز دو لبه باشد.
«ما آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست را به بازیچه و عبث خلق نکردیم» ()83 :44
تم
چنانچه این سه تصویر را آنگونه که خداوند مطرح ميفرماید مورد دقت قرار دهيم؛ تصدیق
مينمایيم که نحوه تعامل با هستي و جهان باید غير از آن چيزی باشد که در تفکرات ليبراليستي و
فارغ از دین است.
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831
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اصالت دادن به قدرت و طرح آن با اصطلاحات علمي! چون انتخاب طبيعي و یا اصلاح و
حقوق مالكیت و نظم بازارهاي كارآمد

اصرار بر تحميل به پذیرش آن به بشریت نيز شکلي دیگر از نشناختن خود است .ادیان قدرت
كارآمد
مالكیت و نظم
ميشناسند و از اعمال قدرت بر
بازارهاينفس
گرفتن لجام
حقوقبه دست
واقعي را در سرکوب هواهای نفساني و

دیگران به هر شکل باز

بازارهاي كارآمد
نظم)42
ميدارند:12( .ت و-41

سيا نظم
مالكیت و
حقوق
كارآمد و معرفت و فلسفه بشری به
بازارهايدر علم
ست بلکه
تنها در
ترویج تفکرات ماکياوليستي نه

شکل پراگماتيسم افراطي در عرصه افکار ليبراليستي و به اشکال مختلف بروز کرده و هنوز هم به
وجود خود ادامه ميدهد (جعفری .)25 :2811،با اصول حقوق بشری که ادیان به دست ميدهند
هيچ همخواني ندارد و پيداست که در حقوق جهاني بر پایه افکار ماکياولي ولو در خلعت واژههای
فریبنده ،هرگز تساوی و تعادل در تعامل انساني برقرار نخواهد شد در حاليکه ادیان به شدت با
تمام ارزشهای اخلاقي که ماکياول مطرح کرده بود به عنوان ضد ارزش و ضد اخلاق مواجه
ميشوند و آنان را به عنوان گناهان کبيره و حرامهای جهاني و ابدی به

شمار ميآورند2.

ظهور پدیده فمينيسم ( )Feminismو ادامه آن و تصویب نوعي زندگي مشترک برای دو هم
جنس در حاليکه ادیان به شدت با آن مخالفاند .اتخاذ چنين شيوهای در مسائل اجتماعي و نادیده
گرفتن حدود اعتقادی و اخلاقي جوامع بشری از دیدگاه ليبراليستي حاکم بر بخش وسيعي از جهان
ناشي ميشود که ميدان عمل آزادیهای اعلاميه حقوق بشر را نيز نامحدود کرده

است21.

کمال از نظر ادیان «تشبه به اخلاق الله» است و کمال از نظر انسان ـ به خصوص در قرن
اخير ـ در رفاه و آزادی غيرمحدود و تعامل منفعتجویانه با هر جزء از طبيعت و افراد دیگر و
بي مسئوليتي در مقابل هر آنچه دریافت کرده و در نهایت زندگي حيواني ميباشد .اما از نظر ادیان
بر طبق اموری که در بندهای قبل ذکر شد ،کمال انسان در تضاد با همه این موارد ميباشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و طرح حقوق جهانی بشری ادیان
با توجه به تکثر اختلافات در مباني ادیان ،فطرت و عقل بشر که مواردی از آن ذکر شد ،با
دیدگاه رایج در غرب و دیدگاه ليبراليستي حاکم بر جوّ پيشنویس اعلاميه جهاني حقوق بشر ،پر
واضح است که بندهای مختلف این اعلاميه با طرح حقوق بشری ادیان ناسازگار بوده و هرگز صلح
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را به ارمغان نميآورد ،گرچه ظواهر بسياری از بندها (عليرغم تفاوت مباني فکری و معاني الفاظ)
به دليل اینکه ناشي از فطرت بشری انسانهایي است که آنها را تدوین کردهاند ،با آنچه ادیان در
نامه مفید  /شماره

این باره ميگویند یکي است اما این یکي بودن نه منتهي به عمل شدن به آنها شده و نه در بهبود
سی و هشتم  /مهر و

تدوین این اعلاميه نسبت به قبل از خود اثری جدی باقي گذاشته است .علت
زندگي بشر بعد از
آبان 2831
این امر دقيقاً همين تغيير مبنا و معنا است در غير این صورت این کلمات در قالب ادیان هم عملي
و هم مؤثر در بهبود وضع بشر است .در پيشنویس اعلاميه حقوق بشر اینگونه ذکر شده است:
« نظر به اینکه شناسایي ذاتي کليه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهاني
است» اما آنچه مسلم است صرف شناسایي ذاتي کليه اعضای خانواده بشری منتهي به صلح نخواهد
تم
شد .اگر چنين بود این همه جنگها و نسلکشيها بعد از جنگ جهاني رخ نميداد.
ميتوان گفت که بشر تا آنجا که بر ضد خود نيز طغيان علمي ،اخلاقي و
هم /
آزادیمفيد
در مورد نامه
دست آورده اما صلح نه! و اساساً صلح با چنين آزادی تحقق نميیابد .بلکه
فرهنگي کند،
آزادیو بههشتم
شماره سي
با آزادی مسئولانه ممکن است و علاوه بر آن ميبایست انسان خود را پاسخگو بداند .شاید هم
بتوان گفت که شناسایي واقعي با آن مباني فکری امکان ندارد و اگر بخواهيم به واقعيت انسانها
بایست از طریق دیگری که غير از دین نميتواند باشد به این مهم دست پيدا
آشنایي پيدا کنيم
نامهميمفيد /
هشتم
شماره سي
چنان پيچيده و گره خورده است که ارزش آن برنامه که روی کاغذ برای
بشریوآن
کنيم .طبيعت
مهر و
اصلاح /
آبانشود ،در نزد حاکمان برابر با ارزش همان کاغذ باطل شده هم نيست.
نوشته مي
اجتماعي
2831بزرگ بشری به شرطي ممکن است که ابتدا انسان خود را بشناسد ،اهداف خلقت
تحقق خانواده
خود و خالق خود را از خلقت بداند و سپس مشابهت بين خود و سایر انسانها را در انسانيت و
کرامت دریابد و به جهت آن جوهره اصيلي که در وجود همه آدميان است با دیگران احساس پيوند
و خویشي نماید و آنگونه که اسلام ميگوید« :خلق را عيال خدا بداند و سعي کند نافعترین فرد
برای این عائله باشد( ».حرّ عاملي 521 :3 :2418 ،و کليني )182 :1 :2831 ،در غير این
تم
صورت ،اگر انسان خود را که از هر کس به خویشتن نزدیکتر است نشناسد ،چگونه ممکن است
به شناخت سایرین و اندیشه در مورد ارزش ،کرامت و احترام به حقوق آنها دست یابد و از آن
حقوق هدف خلقت و خالق خود چگونه این اندیشه را ثبات و دوام بخشد؟
مهمتر بدون شناخت
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق
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نتیجهگیری
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از آنچه بيان شد آشکار ميگردد که هم تفکر رایج و حاکم بر فضای کشورهای ليبراليستي
بازارهاي
مالكیت و نظم
حقوق
كارآمد است و به هيچ وجه حقوق و
ناسازگار
حقوق بشر
ادیان در
که مدعي حقوق بشر هست ند با اندیشه

كارآمدجهاني حقوق بشر که در این فضا و بر
بازارهاياعلاميه
نظم اینکه
مصالح بشر و صلح را تأمين نميکندت وو هم
بازارهاي كارآمد
مدعي نظم
مالكیت و
حقوق
حقوق بشر و انسانيت باشد و او را
خوبي برای
تواند
اساس این تفکر شکل گرفته است نمي

از فجایع و ظلمهایي که بر او روا ميشود نجات دهد .گرچه همين اعلاميه با نواقصي که دارد تحت
مکاری سياستبازان قرار گرفته و اهرمي برای فشارهای غيراخلاقي و سلب حقوق ملتها قرار داده
ميشود ولي همان اعلاميه ناقص هم اجرا نميکنند تا حقوق نسبي بشر را در تحت لوای آن تأمين
کنند و از ظلمها جلوگيری نمایند .تنها راه برای تأمين صلح و امنيت توجه به مؤلفههای بنيادین
دیني در طراحي حقوق بشر جهاني و پایبندی به آن در لوای اخلاق و معنویت است.
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اعلامیه جهانی
بشر،مهر
هشتم /
2831مدنی ،ج  ،4کتابفروشي اسلاميه ،تهران.2833 ،
آبانحقوق
امامي ،سيد حسن،
جانسون ،گلن ،اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ،مترجم :محمد جعفر پوینده ،نشر ني ،تهران.2811 ،
جعفری تبریزی ،محمدتقي ،حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر ،دفتر خدمات
حقوقي بين المللي جمهوری اسلامي ایران ،تهران.2811 ،
جوادی آملي ،عبدالله ،سلسله بحثهای فلسفه دین ـ فلسفه حقوق بشر ،نشر اسراء ،قم.2811 ،
چند تن از اساتيد فلسفه غرب ،فلسفه یا پژوهش حقیقت ،مترجم :سيد جلال الدین مجتبوی ،انتشارات حکمت ،تهران.2811 ،

تم

حرّ عاملي ،محمدبنحسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،کتابفروشي اسلامي،تهران 2418 ،ق.
راسخ ،محمد ،حق و مصلحت ،طرح نو ،چاپ اول ،تهران.2832 ،

نامه مفيد /

فتحعلي ،محمود ،در آمدی بر نظام ارزش و سياسي اسلام ،انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).2833 ،

علي،سيسیرو هشتم
شماره
حکمت در اروپا ،البرز ،تهران.2815 ،
فروغي ،محمد

کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،جلد  ،2شرکت سهامي انتشار ،تهران.2811 ،
کتاب مقدس ،عهد قدیم (توران).
کتاب مقدس ،عهد جدید ،اناجيل.

نامه مفيد /

کتاب مقدس ،اوستا و گاتها.

شماره سي و هشتم

کليني ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،تحقيق :علي اکبر غفاری ،دارالکتب الاسلاميه.2831 ،

 /مهر و آبان

لوی برول ،هانری ،جامعهشناسی حقوق ،ترجمه :ابوالفضل قاضي ،دادگستر ،تهران.2813 ،

2831

مجلسي ،ملا محمدباقر ،مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرّسول ،جلد  ،2بيروت دار احياء الترات العربي 2411 ،ق.
Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1972.

تم

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهای کارآمد
831

حقوق

