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  بش حقوق و اسالم رابطه بررسی
 )باتاکید بر ماده اول و دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر(

 
 «رتیس»راحمدیم دیس

 
 دهیچک

 ده امروز میسازد، را اسالم جهان گفتمان مهمترین حاضر درعصر اسالم و بشر حقوق رابطه به پرداختن
 قلم مورد این در(  غرب)  مسلمان غیر وروشنفکران دیشمندانان مقابل در مسلمان روشنفکر و اندیشمند ها

 مساله این که اینست برای اسالم و بشر حقوق مساله به رابطه در مسلمان روشنفکران جدیت. میرانند
 وآزادی حقوق چقدر آنها برای اسالم که بدانند همه بابد ومسلمانان دارد ارتباط مسلمانان زندگی با مستقیما

 شایداز آن حل. ست گرفته نظر در حقوق چی مسلمان غیر وبرای دارد مکلفیت چقدر آن نضم ودر داده
غرب  در بشر وحقوق اسالم بین که داد تذکر باید باشد مدرنیته دوران در مسلمانان های مؤفقیت بزرگترین

 وجود ای طهراب موارد خیلی و از لحاط عقیده و باور در به ویژه در مورد جایگاه انسان و کرامت انسانی
 باشد می آن با متفاوت کامالا  اسالم گاه دید دیگری موارد دربعضی وهمچنان است نظر هم وباهم دار

 این البالی در آن پیرامون که است نیز دیگری موارد وبعضی نیست پزیرد در مانع نمی را آن واصالا 
توصیفی می باشد.دراین -یروش تحقیق دراین مقاله روش تحلیلاست، شده پرداخته مشخص طور به مقاله

تحقیق که به شکل اسنادی و کتابخانه یی از منابع معتبر استفاده شده و جهت جمع آوری اطالعات از کتب 
 و مقاالت و منابع استفاده گردیده که از نهاد های معتبر علمی در کشور منتشر شده است.

 
 بشر، آزادی، دین، کرامت انسانی اسالم، حقوق :یدیکل کلمات

 

 قدمهم
حقوق بشر در حقیقت ارزشهای جهان شمولی است که مربوط به تمام انسان ها بدون هرنوع 
تبعیض می شود،همه انسانها در روی زمین حق دارند هرزمانی که با آنان رفتار غیر قانونی 
صورت می گیرد بتواند در یک محکمه عادالنه مسایل حقوقی خودرا به پیش ببرند.حق آزادی 

دی دینی،آزادی عقیده همه از موارداست که حقوق بشر برآن تاکید داشته و در بسیاری انتخاب، آزا
از جوامع انسانی این ارزشها در رفتارها و هنجارهای زنده گی شامل شده و قوانین کشور ها نیز 
برآن تاکید داشته است.دولت ها موظف و مکلف است تا ارزشهای اعالمیه جهانی حقوق بشر را 

 به تصویب رسید رعایت نموده و آن را مورد احترام قراردهد. 8491که در سال 
در بسیاری از کشورها مسئله حقوق بشر با شک و تردیدهای نگریسته می شود اینکه آیا این  

ارزشها جهان شمول است و باید مورد احترام قرار بگیرد،و آیا کشورهای که قوانین شان برگرفته 
بول نماید یا خیر،اما امروزه علما معتقد است که ارزشهای حقوق از ارزشهای دینی است آن را ق

بشری با توجه به جهان شمول بودن آن نیازی به تصویب دولتها ندارد و باید در همه حال مورد 
توجه و احترام قرار گیرد ،زیرا این ارزشها را انسان در روند رشد و تکامل خود و باتوجه به این 

 که انسان است نیازدارد.
بحث مهم دیگر امروز رابطه اسالم و حقوق بشر است و اینکه ایا اسالم تمام این ارزشها را قبول  

دارد و یانه،گرچند در این رابطه مهم این است که ما به اسالم از چه منظر نگاه میکنیم و دیدما در 
رداشت مان را از رابطه به اسالم چگونه است بدون تردید نوع نگاه ما به دین اسالم میتواند نوع ب

رابطه اسالم وحقوق بشر مشخص کند به همین اساس امروزه این موضوع از اهمیت باالی 
 برخوردار است.

 به بشر نگاه میکند غیردیني واضح است که ساختار و چهار چوب حقوق بشر بیشتر با یک نگاه 
 نقطه هر در انآدمی همه ذاتي حقوق از حفاظت در الزم و ضروري چارچوب عنوان به را آن و
والزم است چنین دیدگاهی مطرح باشد، زیرا ارزشهای دین خاص را ما . کنندمي مشاهده جهان از

  نمیتوانیم برای همه انسان های که دارای گرایش های مختلف از لحاظ عقیدتی است تعمیم دهیم.
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  مسأله طرح
 سخن انسان از درماده اول و دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر

 باهمه جهان و است مخلوقات اشرف انسانیکه از میشود گفته
 و ارج چنین هستي جهان و خلقت عالم در اوست براي ها نعمت

 از منظور میبریم نام انسان از مقام این در چون و دارد منزلت
 موقعیت و وقت هر در انسان هر یعني است عم ا به طور انسان

. عياجتما خصوصیات رنگ و جنس، نژاد، از نظر صرف
 (.9،8،13،)شریفیان، است آدمي افراد از فرد هر از مقصود

 ناداني و جهل که شرایط در اسالم امروز، چهارده قرن پیش از
 اعراب و بود افگنده سایه عربستان در اي گسترده به طور
 حقي، هیچگونه آنها در میکردند گور به زنده را خود دختران

 آن در و کرد، نداما عرض نبودند قایل نیز را حیات حق حتي
 خود غرب هاي کشور امروز که را، حقوق تمام زمان و وقت

 و. آورد ارمغان به بشریت به دانند، مي آن آوردنده به وجود را
 کرامت و شرافت حیث از و برد بین از را تبعیض هرگونه
 و عرب سفید، و سیاه برده، و ارباب بین فرقي هرگونه انساني

 خانواده یک عضو را بشر افراد تمام و کرد ملغي را عجم
 چه برتري، هرگونه. آدم فرزند و خداوند مخلوق که نمود قلمداد

 و شمرد مردود را اجتماعي موقف لحاظ از چه و مالي لحاظ از
 پرهیزگاری و تقوا در را انسانها برتري تنها

 (01،8،13دانست)ابراهیمی،
 پي خود کرامت و حیثیت به که توانست بشر زمان مقطع این در

 را انسان شرافت این و است، مخلوقي چگونه که بداند و ببرد
 ، آدم فرزندان به ما براستي و: ) مینماید بیان اینطور قرآن

 آیه.( بخشدیم کرامت
 ولی است ومدرنیته جدید تمدن محصول ظاهراا  بشرگرچه حقوق
 نمایم محدود خاص تمدن یک رادرقالب آن بخواهیم اینکه

 وبا بوده انسان باپیدایش بشرهمزاد راحقوقباشدزی نمی صحیح
 وادیان عقاید عرفان درادبیات، باسیر.  است آمده وجود اوبه

به  دوستی ونوع وبرادری برابری به دعوت که بینیم می سماوی
 زیرا. میباشد ها اندیشه آن اولیة ازاصول یکی و پیامبران وسیله
 تمدن به آنرا بتوان که است سالترازآن بشرکهن حقوق مفهوم
 بزرگ کتب همه مذاهب، همه کرد منتسب خاص دوره یا خاص
 کالم ماهزاران خود وعرفان ادبیات درهمین اند زده سخن ازآن
آزاده  وستایش دوستی ونوع وبرادری برابری به دردعوت بدیع
 گردیده بیان وتعصب ازجنگ وپرهیز ومحبت گی

  (.8،33،،9،است)آقایی،
 ومکررتوسط ه طورمتوالیوب بارها درگذشته حقوق این

 دردوران حتی. است گردیده وتزویرنقض وزور زر صاحبان
 سوم جهان درکشورهای همچنین رفته پیش ملل معاصرنیزتوسط

 ترین رفته پیش ودر. است قرارگرفته اعتنایی موردبی
 سفید میان دی نژا شاهدتبعضات اخیر تاسال جهان کشورهای

 (.43،8،19نگار، ایم)بسته بوده وسیاه پوستان پوستان
 ازجنگ بعد خصوص معاصربه درقرن که است درست این

 ومشخص معین ضوابط و اصول بشرتحت حقوق دوم جهانی
 نیست کاال یا اموال حقوق این کردکه توجه باید ولی. شد تدوین

 وازمردمان. صادرکرد دیگر کشورهای به سایرکاالها مانند که
 حقوق اگراین. دنهن گردن مقررات این به که بخواهیم آن

. زنند می آنراپس داشته مغایرت وتفکرقومی مذهبی بامعتقدات
 خسته گی وتالشی کوشش است درتوان جاکه تاآن بنابرآن
 درباره ومذهب ملت یک تفکرات در که نمودتاآنچه ناپزیر
 تااین نمود وتدوین آوری جمع را آن دارد وجود بشر حقوق

 باشدوافراد داشته معهجا یک فکر پایهای در تفکربتواندریشه

 بخشنامه صورت به آنکه نه. آورند روی آن به وآگاهی بااعتقاد
 های اندیشه با تواند ونمی نتوانسته چون. صادرگردد کشورها به
 که آنچنان حقوق این که بینیم می درعمل گردد تبیین ملت آن

 (.93،8،01گیرد)طباطبای، نمی قرارگیرد توجه وشایدمورد باید
 

  تحقیق ضرورتو اهمیت
به خصوص جایگاه انسان  بشر وحقوق اسالم موضوع رابطه

 درحالیکه در جامعه و حق برخورداری از امنیت و مصئونیت
 اسالم مبین دین در وبالخصوص سماوی درادیان حقوق این

 و تذکررفته الشان عظیم قرآن آیات نزول سالهای اولین درهمان
 شده پرداخته ومشخص واضح بصورت بشر حقوق اساسات به

ا . ابهامات ازاین برداشتن به خاطرپرده است ،به  ثانیا
 حقوق بین اشتراک وجوه و اختالف، وجوه ساختن خاطربرازنده
 اسالم اینکه ساختن واضح برای و هم چنین وغرب بشردراسالم

 های مکلفیت اندازه وچه وحقوقی آزادیها اندازه چه وغرب
 . اند قائل بشریت برای

 
 تحقیق اهدف

مهم ترین اهداف این مقاله علمی تحقیقی،بررسی رابطه اسالم و 
 حقوق بشرقرار ذیل است

  اسالم گاه دید از جایگاه انسان شناسایی .8
 جهانی حقوق بشر شناسایی جایگاه انسان در اعالمیه .1
 شناسایی رابطه میان حقوق بشر از دیدگاه اسالم و غرب .،
 

 تحقیق اصلی سوال
آزادی های سیاسی میان  چه رابطه از لحاظ کرامت و .8

  ؟ اسالم و حقوق بشر وجود دارد
 

 فرعی سواالت
کرامت انسانی در اسالم و حقوق بشر چگونه تبیین شده  .8

 ؟است
در اسالم و حقوق بشر چگونه پرداخته شده  جایگاه انسان .1

 ؟است
 چی به انسانی کرامت حفظ پیرامون بشر وحقوق اسالم .،

  است؟ قایل ارزش اندازه
 

 روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله ی تحقیق علمی پیرامون بررسی 

توضیفی می -رابطه اسالم و حقوق بشر روش تحلیلی
باشد.دراین تحقیق که به شکل اسنادی و کتابخانه یی از منابع 
معتبر استفاده شده و جهت جمع آوری اطالعات از کتب و 

در  مقاالت و منابع استفاده گردیده که از نهاد های معتبر علمی
 کشور منتشر شده است.

 
 تحقیق پیشینه

 وحقوق اسالم ای زمینه در تئوریک کار و علمي تحقیق کنون تا
 زیاد درکشورما وهمچنان مختلف های کشور در بشر به ویژه

 ونظریات تعبیرات انسان اصل به است،دررابطه شده انجام
 مورد خود نظر ازنقطه را انسان هرکدام که دارد وجود مختلف

در بسا موارد با این  اسالم دین ولی . اند داده قرار العهمط
 میداند خاک از را انسان آفرینش واصل نظریات مخالف است،

 .است راقایل بلندی وارزش مقام آن وبه
ماتریالیست ها به انسان با یک دیدگاه مادی می بیند و کمتر به 
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نسان بعد معنوی انسان توجه دارد در این مورد آنان بیشتر به ا
 (.818،8،03به عنوان یک موجودی طبیعی نگاه دارد.)قربانی،

 رابه انسان نظریات این:  انسان درباره ایدیالیستی نظریات
 چون مختلفی اقسام رابه انسان ، داده نسبت مختلف های ارواح

 شریروزشت های ارواح وصاحبان عالی های ارواح صاحبان
 انسانها رادرمیان فمختل طبقات گونه این وبه ؛ میدهند نسبت
 دربساحاالت که میباشد وادنی اوسط ، عالی که نموده ایجاد
 قرار خود درخدمت حیوانات رامانند ادنی طبقه

 (.99:8،11میدهند)مهرپور،
اما این انسان و حقوق او همواره در مکاتب مختلف بادیدگاه 

 بایك ها كشور در بشر حقوق های متفاوت دیده شده است،
بشریک  حقوق میگویند یی عده. است همراه یمنف پیشداوری

 دین واهل دارد سكوالریستی های ریشه و است غربی ئی پدیده
 یك فكر طرز این بنده نظر به كند مخالفت آن با باید، دیانت و

 اسالمی جوامع در را عامه اذهان است، زیانبار و ثواب نا القای
 .میسازد مخدوش

 سامان برای است، نظمیم وقواعد اصول بشر حقوق حالیكه در
 و ها انسان روابط و دولت و یكدیگر با جامعه افراد رابطه دادن
 نخستین معیار بشر حقوق یكدیگر با المللی بین درصحنه ها ملت

 یكدیگر با ملتها و انسانها اجتماعی رابطه تنظیم برای اصلی و
 این بر مقدم بشر حقوق از گفتن سخن. است حاضر جهان در

 چه هستند، دین یا و فرهنگ كدام تابع ها انسان كه است، مطلب
 درغرب یا میكنند زندگی عالم شرق در دارند، ملیتی چه و نژاد

 قومیت مختلف، های فرهنگ بحث بر بشر حقوق از بحث عالم،
 كه وخونریزیها، جنگها خصومتها، دین، نام تحت و مختلف های
 نژاد ،دین نام تحت و مختلف عناوین بشربه تاریخ طول در

 داده پایان نسبی بصورت شده، واقع دیگر عنوان هر و ملیت
 تحمل قابل جوامع افراد برای وزندگی شود

 (.39،8،14گردد)کریمی،
 زبانی به شكل كه است بشری حق یك بشر حقوق: میگوید هابز

 یا بشری صفات از برخی برای تقدمی كه میشود، اظهار
 تلقی حیاتی بشر یك بمناس عملكرد برای كه است قائل اجتماعی
 وغالمی سپر به عنوان كه این است مقصود یعنی میگردد،

 برای سنجیده اقدامی وبه كند، عمل صفات آن برای محافظ
 (.30،8،18شود)رسولی، متوسل حفاظتی چنان تضمین

به  كه حقوقی از است عبارت بشر حقوق :میگوید الك جان
زنده  حق مانند دارد تعلق آدمی افراد به طبیعت قانون موجب

 پیروان و موصوف عقیده به ونیز مالكیت حق و آزادی حق گي،
 پین توماس. است حكومت تشكیل در شركت حق بشر حقوق وی

 به دنیا متساوی طبیعی حقوق با و آزاد بشر افراد تمام :میگوید
به  تواند نمی است بشر طبیعت به وابسته كه آنچه و اند آمده

 مقام تواند نمی چیز هیچ حقیقت در شود بود نا بشر وسیله
 (.98،8،00،)رامزپور،.سازد زائل را بشر طبیعی

 حقوقی سلسله یك از عبارت بشر حقوق: میگوید اگوستن سن
 كه تجزیه قابل وغیر انتقال قابل غیر و الیتغیر و ابدی و ازلی

 و نژاد هر از را بشر افراد وعموم نمیشود زمان مرور مشمول
 و ثروت میزان و پوست رنگ از نظر صرف جنس، هر

 بشر حقوق دیگر عباره به ،یا است شامل اجتماعی موقعیت
 شخص هر به متعلق بودن انسان پیامد در كه است ذاتی حقوق
 را بشر حقوق دیگری عنوانی به دانشمندان همچنان و میباشد
 (.9،8،13،)شریفیان،اند كرده تعریف

 ای جامعه كه میكند، پیدا معنی جای در تنها بشر حقوق پس
 مطرح جامعه اگر. میكنند زنده گی هم با انسانهای و هست

 (.93،8،33)آقاییف كند نمی پیدا معنا انسان برای حق نباشد
: است مبتنی مهم اصل دو بر اسالم در بشر حقوق مفهوم

 تاكید نكته این بر همواره اسالم عدالت و انسانی افراد كرامت
 را انسانی افراد تمام عالیت الله سبحان خداوند كه ورزد می

 از خداوند است نموده تكریم را آنها و داده قرار فضل مورد
 نظم و صلح از سرشار محیطی در تا خواهد می بشر افراد تمام

 دنیا این در تا میخواهد ازاو دلیل همین وبه كنند، زنده گی
 كرامت عدالت، بدون جهان در زیرا. كن پا بر را عدالت

 وعدالت كرامت وبدون داشت نخواهد وجود انسانی وشأنیت
 (.39،8،11بود)مهرپور، نخواهد آرمشی و صلح هیچگونه

 به عنوان آن از غرب در امروزه كه را آنچه دآورشویم بایدیا
 را حقوق این نیز تاحدی اسالم میبرندو نام بشر بنیادین حقوق
 ازجمله است ورزیده تاكید آنها بر و شناخته برسمیت بشر برای

 .كرد زیراشاره موارد به توان می
،حق کرامت انسانی،حق آزادی  مالكیت حق حیات، حق 

شخصی،حق آزادی عقیده،حق مشارکت و حق برخورداری از 
 (.،41،8،1امنیت)ابراهیمی،

: از است عبارت بشر حقوق منابع از یکی منحیث طبیعی حقوق
 دارد، تعلق آدمی افراد به طبیعت قانون موجب به که حقوقی"

 عقیدهء به نیز و مالکیت حق و آزادی حق زنده گی، حق مانند
 می حکومت تشکیل در شرکت حق او، پیروان و الک جان
 است، قدیمی و کهن بس تاریخ را طبیعی حقوق نظریهء .باشد

 مسیح میالد از قبل قرن چند میتوان تحقیق به آنرا آغاز که
 حقوق بارهء در حکما و فالسفه باستان ازمنهء همان از. دانست
 و عظیم بنای برای پایداری ی شالوده آنرا کرده بحث طبیعی
 پناهگاه و گرفته نام بشر حقوق که اند، داده قرار رفیعی

 با طبیـــعی حقوق نظریهء. است شده شناخته اجتماع محرومان
نداده است )بسته  دست از را خود تازه گی هنوز قدامــت وجود
 (.8،114،،9نگار،

 بر بنا گردیده مقرر طبیعت ناموس و قانون طبق بر حقوق این
 حقوق این نمیتواند بشری ی موضوعه قوانین از یک هیچ این
 آورد، پدید آن در کاهشی و نقصان یا و کند سلب افراد از را

. دیگران حقوق رعایت برای یعنی طبیعی، قوانین حکم به مگر
 این دنمیتوان حتی فردی هیچ که است، چنان آن تاثیر و نفوذ

 محروم آن از استفادهء از را خویش و سلب خود از را حقوق
 است آدمی افراد مختص طبیعی حقوق .سازد

 (.9،8،13،)شریفیان،
 

 یافته های تحقیق
 ازنظرتاریخی .8
 مبارزه ایجاد بازبرای بشرازدیر ازحقوق حمایت اندیشه 

. است قرارگرفته توجه مورد همواره عدالتی وبی ظلم درمقابل
 جامعه افراد برای حقوق اقل تاحد بوده این ها تالش نای هدف
 رسد می تاریخ پهنه بشربه حقوق قدامت این بنابر. شود تأمین
 دیگران حقوق ظالمانه ی افراد ویا فرد که هنگامی آن از یعنی

 ،. کردند پیشنه طلبی وتوسعه سری خود. انگاشتند رانادیده
 برای ای رزهمبا کجا درهر شد آغاز بشر حقوق پیکاربرای

 چندی هم وباز شده گون دیگر تاریخ سیر. است شده بشر حقوق
 و باردیگرشرایط قدرت، صاحبان ویااغراض باغفلت بعد

 احیاء رابرای دیگر ای مبارزه که است به وجودآمده وضعیتی
 روی این واز ، است داده شکل بشری رفته ازدست حقوق
 یعنی متقابل وینیر دو میان رقابت عرصه همواره تاریخ صحنه
 .است بوده ظلم داعیة وارثان و بشر حامیان
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اعالمیه جهانی حقوق بشر در صدوهشتادو سومین مجمع 
دسامبر  ۰۱عمومی ملل متحد در قصر شایلو، پاریس در 

رأی ممتنع به  ۴رأی موفق هیچ رأی مخالف و  ۹۴با  ۰۴۹۱
تصویب رسید، و اعالمیه سازمان كنفرانس اسالمی حقوق 

میالدی  ۰۴۴۱ قمری مطابق اگوست ۰۹۰۰محرم  ۰۹بشردر 
شمسی در اجالس وزارای امور خارجه  ۰۶۱۴اسد  ۵ و

كنفرانس اسالمی در قاهره تصویب گردید اما از مقایسه ماده 
 اول و دوم این دو اعالمیه چنین نتیجه به دست می اید

 
 .وجوه اشتر اک2

ق بشر با نخست می پردازیم به وجه اشتراك اعالمیه جهانی حقو
 اعالمیه سازمان كنفرانیس اسالمی حقوق بشر

 ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین مشعر است:
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و كرامت  

و حقوق باهم برابر اند. همه گی دارای عقل ووجدان هستند 
 وباید با یكدیگر با روحیه برادرانه رفتاركنند.

دوم حقوق بشر دراسالم در تطابق با اعالمیه جهاین حقوق  ماده
 بشر چنین مشعر است:

الف( زندگی موهبتی است الهي، وحقی است كه برای هر 
انسانی تضمین شده است وبرهمه افراد وجوامع و حكومت ها 
اجب است كه از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی 

نیست كشتن هیچ كس بدون  علیه آن ایستاده گی كنند و جایز
 مجوز شرعي.

ب( استفاده از وسیله ای كه منجر به از بین بردن سرچشمه 
 بشریت به طوركلی یا جزئی گردد ممنوع است.

‹ ج›ج( پاسداری از ادامه زنده گی بشریت تا هرجاییكه خداوند
 مشیت نماید، وظیفه شرعی میباشد

می به آن جایز د( حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی احترا
نیست كما این كه جایز نیست لمس كردن آن مگر با مجوز 

 شرعی و بر دولت است از این امر حمایت نماید.
ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر: با ماده اول حقوق بشر در 

 اسالم مشابهت دارد.
هركس میتواند هیچگونه تمایزي، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، 

یده ای سیاسی و یا هر عقیده ای دیگر، جنس، زبان، دین، عق
وهمچنین منشأكلی یا اجتماعي، ثروت، والدت یا هر وضعیت 
دیگر، از تمام حقوق وهمه ای آزادی های ذكر شده در این 

 اعالمیه بهر صند گردد.
همچنان نباید در برابر افراد هیچگونه تبعیض به میان آید،این 

ه و یا قبیله است و در که افراد مربوط به کدام قوم،نژاد طایف
کدام سرزمین زنده گی می کند اینها همه مواردی مهم است که 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و نباید 

 هیچگونه تبعیض در برایر آن ورت گیرد.
در مطابقت به ماده دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده اول 

 حقوق بشر در اسالم چنین آمده است.
ف( بشر به طور یك خانواده میباشد كه بنده گی نسبت به ال

خداوند وفرزندی نسبت به آدم آن ها را گرد آورده و همه در دم 
در اصل شرافت انسانی و تكلیف و مسوولیت برابراند بدون هر 
گونه تبعیض ا زلحاظ نژاد، یا رنگ یا جنس بااعتقاد دینی یا 

 .وابسته گی سیاسی یا وضع اجتماعی وغیره
ا عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه  ضمنا

 تكامل انسان میباشد.
ب( همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبتری 
آنان نزد خدا سود مند ترین آنان به همنوع خود است وهیچ 

 احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوی و كارنیكو
حقوق بشر: هر فردی حق زنده گی ماده سوم اعالمیه جهانی 

 آزادی و امنیت شخصی دارد.
الف( هر انسانی حق دراد كه در یك محیط پاك از مفاسد و 
بیماریهای اخالقی به گونه ای كه بتواند خود را از نظری 

› معنوی پرورش دهد، زنده گی كند. جامعه و دولت موظفند
 این حق را برای او فراهم كنند‹ زمنیه

جامعه موظفند كه برای هر انسانی تامین حفظ ب( دولت و 
الصحه و اجتماعی را از طریق ایجاد مزاكز عمومی مورد نیاز 

 برحسب امكانات موجود، فراهم نمایند
ج( دولت مكلف است حق هر انسانی را در زنده گی 
شرافتمندانه ای كه بتواند از طریق آن، احتیاج خود و خانواده 

ل خوراك و پوشاك و آموزش و اش را برآورده سازد و شام
  درمان و سایر نیازهای اساسی میشود تضمین نماید.

  
 .وجوه اختالف3
  در اعالمیه جهانی حقوق بشر انسان ازاد به دنیا آمده و

 آزاد زنده گی میکند
 در اعالمیه اسالمی انسان بنده خداوند خطاب شده است 
 ع در اعالمیه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی یک موضو

 ذاتی است
  در اعالمیه اسالمی حقوق بشر کرامت انسانی یک

 موضوع خدادادی است
  در اعالمیه جهانی حقوق بشر بحث رسیده گی قانونی به

 مسایل است
 حقوق بشر بحث مجوز شرعی مطرح  در اعالمیه اسالمی

 است
 
 بشر حقوق جهانی واعالمیة .اسالم4

 هدایت اطربه خ كه وجهانشمول اجتماعي، است دینی اسالم
 از دارین فالح و خیر وحقیقت روشنایی سوی به بشریت جهان
 محمد حضرت اشت برگزیده پیامبر توسط متعال خداوند جانب
 .است شده نازل بشریت جهان به )ص(

 آنرابه گذاشته، احترم فردی های آزادی و حقوق به اسالم دین
 مكلف را وجامعه افراد آن رعایت در و شناخته رسمیت

 احكام طبق. است استوار آزادی برمبنای اسالم. است یدهگردان
ا  انسان آن، واالی ا  و فطرتا  اصالت از و شده خلق آزاد طبیعتا

 ومادر پدر یك از بشر افراد تمام زیرا. است برخوردارد حرمت
 تقوی جز آنها میان امتیاز و تفاوت نوع هیچ آمده وجود به

 در فردیكه هر و ودهب وامنیت امن محل اسالم دار .ندارد وجود
 وسایر اسالم پیروان از اعم نماید، می زیست اسالمی جامعه
 دولت هر باشند می برخوردار نیز فردی معوونیت از ادیان
 شان های آزادی و حقوق و تامین را آنها امنیت تا. دارد مكلف

 .نماید حمایت و حفاظت تعدی و تجاوز برد، دست از را
 
 .مصئونیت فردی5

 یاد نیز فردی آزادی یا شخصی امنیت بنام كه ردیف مصونیت
 وطبیعی فطری حقوق حفظ شامل آن عام مفهوم به میگردد،

 مالكیت حفظ زندگي، و حیات حق آزادي، از حمایت یا انسان
 جامعه برفرداست، وتعرض آزادی سلب از جلوگیری وداراي،
 اشخاص وآزادی ناموس، مال، و جان تا. دارد مكلفیت اسالمی

 آنها وتعدی تجاوز نوع هر از و داده قرار خود حمایت تحت را
 .دارد نگه امان در را
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 به وتعرض تجاوز هرنوع از جلوگیری فردی مصئونیت بناءا 
 در وعذیب شكنجه اعمال آزادی سلب شخص، جسم و حیات

 دادن قرار برده گی در واستثمار، كشی بهره دادن، قرار اسارت
 و فحشا وضع انسانی كرامت شرافت، حیثیت، فظ وهمچنان وی
 حدی به ها آزادی و حقوق این است فرد برابر در حیایی بی

 را اجتماعی زنده گی اهم وسایل جمله از كه شده دانسته مهم
 و زنده گی تحمل مصوونیت، موجودیت بدون میدهد تشكیل
 است. ممكن وغیر دشوار كار برفرد آن ادامه

 
  بشر ق حقو جهانی عالمیه ا و اسالم ه یدگا د از حیات .حق6

 انسانها واساسی فطری حقوق از یکی ، زنده گی یا حیات حق
 ، رود می به شمار انسانی حقوق تمام واساس پایه وآن است
 هیچ آن وبدون است انسان خود وجود به قایم ، حقوق همه زیرا
 .ندارد معنایی شخص برای حقی

 آنرابه متعال خداوند که است الهی موهبتی ، یاحیات زنده گی
 حق این تواند نمی وحکومتی فرد هیچ ، است داشته ارزانی بشر

.  آورد ارد و او وروح جسم به آسیبی ویا کند سلب فرد از را
 صیانت.  نیست جائز شرعی مجوز بدون کس هیچ کشتن

 اصلی وظایف از یکی ، افراد وزنده گی جان از وحمایت
 وبین ملی نیتام اساس وتمام هرجامعه وبقاء است حکومت

 به نسبت تواند نمی حکومت هیچ ، است استوار آن بر المللی
 وبه.  باشد اعتناء بی باره این در خود المللی وبین ملی مسؤلیت

 المللی بین نظارتهای مانع داخلی اموری در مداخله عدم استناد
 کشور یک زمامداران ونیز کشد زنجیر به را خود وملت شود
 ملت واقتصادی انسانی منابع خود های بیطل جاه با ندارند حق

 دهد. سوق وتباهی نابودی به را خویش
 او نفس بغیر نفسا قتل من: )) فرماید می جهانیان پروردگار

 فکانما احیاها ومن جمیعا الناس قتل نما فکا االرض بی فساد
 [ ۶۳: آیه مائده سوره. ]جمیعا الناس احیا
 روی در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی هرکس:  یعنی
 ، راکشته مردم همه یا تمام گویی که است چنان بکش زمین

 گویی که است چنان ، بخشد رها مرگ از را انسانی وهرکس
 .است کرده زنده را مردم همه که

 یک موجب بدون قتل که است زش ار با آنقدر انسان یک حیات
 به دمیشو شمرده زمین روی انسانهای تمام باقتل برابر انسان
(  قصاص عضو)  مرگ از انسان یک دادن نجات برتیب همین

 شده شناخته زمین روی انسانهای تمام دادن نجات برابر وغیره
 .است

 هرکیش بر ولو زمین روی های انسان تمام اسالم دیدگاه از
 ندارد حق کسی دارند، وزنده گی حیات حق باشند که ومذهبی

  برساند قتلشان به جبمو بدون یا و کند مزاحمت باایشان که
 
 حقوق جهانی واعالمیه اسالم ازدیدگاه عمومی برابری .اصل 7

 بشر
 شده تأکید آن برا بشر حقوق جهانی دراعالمیه که برابری اصل
 بشر افراد همه اسالم. است م اسال حقوق مسلم اصول از است

 نژاد علت به افرا برای امتیازی گونه وهیچ شناسد می برابر را
 قائل خاص سرزمین به وتعلق ملیت، ، ثروت ، رنگ ، زبان ،

 است مخالف ای وقبیله طبقاتی امتیازی گونه باهر اسالم.  نیست
 از انسانی جوامع که کرد اعالم را برابری اصل ودرزمانی
. بردند می رنج شدت به ناروا وتبعیضات وامتیازات نابرابریها

 خلقنا انا الناس یهاا یا: )) فرماید می متعال خداوند مورد این در
ا  کم وجعلنا وانثی ذکر من کم  اکرمکم ان لتعارفوا وقبائل شعبا

  ۰۶ آیه:  حجرات[ (( اتقاکم الله عند
 به وآناگاه آفریدیم وزنی ی مرد از را شما آغاز مردم ای یعنی 

 گرامی. یابید آشنایی باهم تا گردانیدیم ها وقبیله ملت صورت
 گارترین پرهیز خداوند زدن در شما وبزرگوارترین ترین

 . شماست
 

 گیری نتیجه
 ارتباط در المللی بین اسناد سایر و بشر حقوق جهانی اعالمیه

 جهت در و دارند توافق مسئله یک روی بشراسالمی حقوق به
 و اند ساخته ملزم را افراد و سازمانها ها، دولت امر یک تحقق

. است سانیتان و انسان حقوق و انسان کرامت حفظ مهم، امر آن
 است مخلوقات اشرف انسان که معتقدیم و مسلمانیم که ما چون

 است، نهاده وجود ی عرصه به پا طبیعی حقوق سلسله یک با و
 در و کنیم رعایت دیگران از بیشتر را حقوق و حق این باید
به  بشر افراد اندازیم، نظر تاریخ به اگر .باشیم داشته نظر

 میالد از بعد چه و میالد از قبل چه خود، حق احقاق خاطر
 که توانستند تاریخ از مرحلة هر در و نمودند وافري هاي تالش
قانون :  مثال به طور. آروند بدست را خود حقوق از عدة

 منشور بابل، در میالد از قبل(  ۳۰۳۶) سال در حمورابي
 در گانه دوازده الواح میالد، از قبل پنج قرن در کبیر کورش

 اثر در باالخره و آرودند به وجود را میالد از قبل( ۹۹۴) سال
 توانستند زمینه این در حقوقي مکاتب و دانشمندان تالش و سعي

 .نمایند کسب را حقوق حداقل
: است مبتنی مهم اصل دو بر اسالم در بشر حقوق امامفهوم 

 تاكید نكته این بر همواره اسالم عدالت و انسانی افراد كرامت
 را انسانی افراد تمام تعالی الله سبحان خداوند كه ورزد می

 از خداوند است نموده تكریم را آنها و داده قرار فضل مورد
 نظم و صلح از سرشار محیطی در تا خواهد می بشر افراد تمام

 دنیا این در تا میخواهد ازاو دلیل همین وبه كنند، زنده گی
 كرامت عدالت، بدون جهان در زیرا. كنند پا بر را عدالت

 وعدالت كرامت وبدون داشت نخواهد وجود انسانی وشأنیت
 امروز بشر، حقوق مفهوم. بود نخواهد آرمشی و صلح هیچگونه

 اسالم در كه حالى در است، گرفته خود به فردى جنبه غرب در
 خویش جامعه به وابسته شدیدا كه اجتماعى موجود یك عنوان به

 امروز بغر در بشر حقوق. است شده گرفته نظر در است،
 . است سیاسى تجارى اهرمى
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