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مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسالمی و تعهدات 

 حکومت اسالمی در قبال آن
 حامد کرمی

دکتری حقوق عمومی، استادیار گروه حقوق دانشگاه 
 شاهد

   * سید علیرضا میربد
کارشناس ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی 

 دانشگاه تهران

 چکیده
وسیله اعالمیه جهانی حقوق بشر متولد  دد  و از   میالدی به  8491حقوق بشر به معنای امروزین خود در 

هدای  هدا دد د دولد    آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستم اران و حاکمدان در اندواح حمومد    
میالدی به اعالمیده حقدوق بشدر اسدالمی      8441اسالمی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستن  در 

به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم ندوین خدود بده هدیه وجده      دس  یابن د بای  اذعان کرد که غرب 
قرابد    8491نتوانس  نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسالمی را که با مفاد موجدود در اعالمیده   

ساز اسالم منتق  طرز فمر و دی گاهی اس  کده  چن انی ن ارد، دریاب د در واقع حقوق بشر در جریان تم ن
واج  یک نسخه معرفی می کن ؛ دی گاهی کده بده سدان یدک قدانون تمدوینی، انسدانی        حقوق بشر را تنها 

کن  و در نتیجه ع م پذیرش این تلقی از حقوق بشر اس  کده  متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می
دودد حال فارغ از نگداه دنیدای   نظام های حقوقی اسالمی محموم به ع م رعای  حقوق بنیادین بشری می

ساز، م عی حقوق بشری اس  که زایی ه طبیع  انسدانی و ارتبداآ آن   ، اسالم به مثابه یک نظام تم نغرب
با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خ اون  قادر متعال اس ؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به ددریع   

 ی از اطالق خدار   توان  توسط مفهوم حقوق دهروندود که حقوق بشر میاسالمی بر این نمته تأکی  می
هدای بشدری مقلد  و    د ه و به قیودات فرهنگی، جغرافیدایی و بدومی مقید  ددود، بده همدین سدان حد         

جهانشمول می توان  توسط دین قیوداتی را بپذیرد ب ون آنمه به ه ف و غای  مجموعه این ح  ها خللی 
ذیرش و بده رسدمی  ددناختن    وارد آی د در مرحله اجرا نیز حموم  اسالمی در کلی  خود اوالً وظیفه پد 

ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، ها را بر عه ه خواه  داد  و ثانیاً به دلیل تق م رتبی، مجموعهح 
 دود و دول  ملزم به رعای  مفاد آنس دبر نهاد دول  نیز تحمیل می

  حقوق بشر، حقوق دهرون ی، اسالم، حموم  اسالمی، حقوق طبیعی، تم ند واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
 88/2/8941تاریخ پذیرش:    81/88/8941تاریخ دریاف : 

 (ali.mirbod@yahoo.comنویسن ه مسئول: ) *
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 مقدمه
کهن ترین ان یشه در باب مبنای حقوق، در قالب حقوق طبیعی ارائه د د بر اساس متون موجدود،  

ای ها دارای ریشهدر یونان باستان در دوران پیش از میالد این ان یشه رد  یاف ، در این رویمرد، ح 

، )81، ص8،  8942، جاوی ) ها و تمنیّات بشر هستن  و نادی از وضع و قرارداد نیس ورای خواس 

ها، آرمانی اس  ثاب ، که مقاب  با قوانین طبیع  اس ؛ قوانینی که صُنع بشر نیس  و فارغ از این ح 

های انسانی هس د ادعای اصلی، وجود قانون و یا به عبارت ی تمامی ح منشأ این قوانین، خود ریشه

، 8،  8941قداری سدی  فداطمی،    ) اسد  ی برتر و انقباق هنجارهای حقوقی با این قواعد   بهتر قاع ه

ی خدود از قدوانین ثابد  و تغییدر ناپدذیر طبیعدی مندتد دد ه؛ در واقدع          ، قواع ی که به نوبه(811ص

استنتا  د ه اس د این قدوانین   "ها هس "از واقعیاتی به صورت  "بای "هنجارهایی اس  که به دمل 

قوانین را نخواه  داد  بنابراین انسان محموم  صُنع آفری گار عالم اس  و انسان توانایی مقابله با این

هدا  این قوانین و به تبع آن محموم محصول آن یعنی حقوق نادی از این قوانین اس  و تمدامی تدالش  

 تنها بای  در جه  کشف این قوانین و حقوق نادی از آن باد د 

یعدی ناددی از آن   میالدی گروسیوس نافی ریشه الهی قوانین طبیعی و حقوق طب 81در اواخر قرن 

د  و در مجموح رنسانس و تحوالت عمی  فمری نادی از آن، باعث نفی کامل ان یشه حقوق طبیعدی  

ی این تحوالت در نوح نگرش به انسان بود؛ انسان از این پس نه به عندوان یدک موجدود    د د از جمله

خدود در نظدر گرفتده     هایی مخدت  بده  وابسته به آسمان و نیز اجتماح، بلمه موجودی منفرد با ویژگی

د د در این عرصه، انسان محور و مرکز تمام معادالت قرار گرفد  و دیگدر بده عندوان یدک جدز         می

مملَّف در یک عرصه پهناور هستی در نظر گرفته نمی د  بلمده انسدان بد ل بده بزرگتدرین حقیقد        

، 8911حمد ی،  ا) موجود د ه بود که تنها وظیفه داد  ب اند  و متناسدب بدا فهدم خدود اقد ام کند        

ی باید ها  د پس اوالً وظیفه و هنجاری از پیش وجود ن اد ، بلمه انسان خود معیار و سدنجه (892ص

بود و ثانیاً انسان در کلیّ  خود مقمح نظر نبود و هر موجود انسانی به عنوان یک فرد واجد  اهمید    

مدام پدیش فدرا هدای     ی انمدار ت گذاری برای انسان در هسدتی بده عدالوه    ارزشمعرفی د د اینگونه 

د د در مجموح، این امدور باعدث طدرد ان یشده نظدام گدرای        8گرایی باعث پذیرش نسبیماورالقبیعی، 

حقوق طبیعی د د در این اوضاح و احوال که از یک سو ریشده هدای مداورالقبیعی انسدان و از سدوی      

 ........................................................................................................................  
8 . Relativism. 
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نیدز فعدال دد  و    دیگر پیون  موجود در عرصه پهناور هستی انمار د ، پوزیتیویسم در عرصه حقدوق  

ها در ضمن تفداهم و قدرارداد بدا یمد یگر     حقوق انسانی را تنها مجموعه حقوقی معرفی کرد که انسان

د در این عرصه ه ف قانونگذار از تهیه و تد وین قدوانین،   (81، ص8911جاوی ، ) یابن ب ان دس  می

 ون آنمده آرمدان یدا    ها و تمالیف در جه  بهبود وضعی  موجود برای فرد و جامعه اس  بخل  ح 

غایتی ماورالقبیعی را دنبال کن ؛ وضعیتی که با حضور فرد در جامعه و با فرهنگ خاص خدود تفسدیر   

 دودد  می

و  هدای حمومد  ندازی   های اول و دوم جهدانی و جناید   ور د ن جنگدر نیمه قرن بیستم دعله

ا دمستی ج ی مواجده دد    دیگر دول درگیر در جنگ، ان یشه حقوق وضعی یا پوزیتیویسم حقوقی ب

ی سدران ندازی در   هدای محاکمده  و حقوق طبیعی جانی دوباره یاف د در این میدان، برگدزاری دادگداه   

های حقوق طبیعی داد ؛ اگر چده کده در ایدن    ی خود، نقش موثری در احیای آرماننورنبرگ به نوبه

ای  علیه بشدری  دانسدته دد ،    ها نش  اما اعمال خاصی جنای به آن آرمانها به صراح  ادارهدادگاه

و ایدن   (98، ص8914ویمس، ) حتی اگر مرتمبین آنها، احمام و قوانین موضوعه را نقض نمرده بادن 

ای را آغاز کدرد؛ حیداتی کده البتده اینبدار بد ون       چنین بود که حقوق طبیعی در عصر ج ی  حیات تازه

 اتصال به تبار آسمانی مقرح د د 

ای سامان یافته اس  عالوه بر تبیین هر سه نگاه مذکور به از روش کتابخانهاین مقاله که با استفاده 

تح  عناوین، حقوق طبیعی م رن، نسبی  گرایی و حقوق طبیعی الهی و تشدریح  « مبنای حقوق بشر»

مفصل نظر اخیر به عنوان نظریه مختار، به صورت ویژه به این سواالت مهم نیز پاسخ خواهد  داد کده   

ای برقدرار سداخ  و از سدوی دیگدر     توان میان حقوق بشرِ طبیعی و درح اسالم رابقده یاوالً چگونه م

نظام سیاسی برآم ه از فقه دیعه با چه ابزار و ادواتی قادر اس  حقوق بشر طبیعدی را در خدود هضدم    

نمای  به نحوی که حقوق بشر نه به عنوان امری خار  از دین بلمده برآمد ه از مدتن و بقدن ددریع       

 ه دودد  پذیرفت

دود پذیرش حقوق طبیعی سدنتی در اسدالم و   ی اتمای این مقاله مقرح میآنچه که به عنوان نققه

مند  بدودن و پیوسدتگی    ی نظامبه تَبَع آن در حموم  برآم ه از آن اس د اساساً اسالمی که خود داعیه

که از وجود قوانین  توان  مخالف محتوای ممتبی باد تمامی عناصر در عالم خلق  را مقرح کرده نمی

هدای  کند د حد   را فریاد می« هس »و « واقع»بر « بای »و « ح »زن  و لزوم ابتنای ثاب  در عالم دَم می

ب س  آم ه از این طری ، البته اوالً کلی اس  و فاق  جزئیات و مصادی  و ثانیاً انعقاف پذیر بوده و به 
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ه قیدودات ددرعی را پدذیرا بادد د در دوران     توان  قیودات مشخصی از جملسان حقوق دهرون ی می

تدوان امید    معاصر نیز  با تشمیل نظامی سیاسی مبتنی بر فقه دیعه به نام جمهوری اسدالمی ایدران مدی   

توان  با مفاد ددرح نیدز هماهندگ بادد ،     داد  که این م ل از حقوق بشر که در عین جهانشمولی می

اتیِ اجرا و تقنین وظایف مهمی در این خصدوص  ی مق ماجرایی دودد حموم  اسالمی در دو عرصه

ی طبیعدی و  «باید  »تنها صورت قدانونی بخشدی ن بده     دارد؛ در واقع به دلیل اینمه تقنین در این عرصه

ی اجرا نیز دول  نه فقط با عنوان مجری بلمه در اصل باید  بدا   درعی اس  به همین نسب  در عرصه

مقالده پرداختده   عه ه بگیرد؛ به این مهم در بخش سوم ایدن   ها اجرای آن را برعنوان تابع و مقیع ح 

 خواه  د د

 وق بشر از دیدگاه های مختلفمبنای حق -1

 حقوق طبیعی مدرن -1-1

در این ان یشه، نققه عزیم  حقوق بشر تعریف بیولوژیک انسان اس  و این امر پایدانی بدر ندزاح    

دناسدان  دود که زیس به موجودی اطالق میی مفهوم انسان اس د بشر ای ئولوژیک و ارزدی درباره

در  (24، ص8،  8941سدی  فداطمی،   ) گوین  و از اینرو فاق  هرگونه بار ارزدی اس دبه آن انسان می

دد ؛ انسدانِ مد ّنظر ایدن عصدر      های الهی و فقری نگریسته نمدی دوران م رن، انسان با توجه به ریشه

جونز، ) مذهب، آیین، ملی ، جنسی  و هوی  اجتماعیدانسانی اس ، فارغ از عرَضیاتی همچون نژاد، 

ترین اصل موضوعی حقوق بشر اس  کده از  در این نگاه اصل حیثی  انسانی بنیادین( 821، ص8911

نققه نظر حقوق بشر بی نیاز از اثبدات بلمده غیرقابدل اثبدات اسد د در واقدع اصدل حیثید  انسدانی          

حیثی  انسانی یک صدف  و ویژگدی انسدانی نیسد      ترین زیربنای اخالق هنجاری اس د اصل  اساسی

دود انسان دارای حیثید  ذاتدی اسد ، از یدک     ی اخالقی اس د پس آنگاه که گفته میبلمه یک گزاره

دود بلمه از یدک باید  اخالقدی سدخن مدی گدوییم کده        ویژگی و خصوصی  انسانی سخن گفته نمی

د بدر  (94-91، صد  همانسی  فاطمی، ) ی اس های اخالقترین بای  اخالقی و مادر تمام گزارهبنیادین

بدیش از   این اساس به ت رید، عقل انسانی جایگزین طبیع  بشری د  و ان یشمن ان در ایدن عرصده  

آنمه حقوق بشر را محصول هماوایی و هماهنگی طبیع  معرفی کنن  آنرا نادی از عقل خاص انسانی 

، 8911  کاتوزیدان، ) ها به وجود آم ه اس نسانی گفتگوی جمعی ادانن ؛ عقل متعارفی که در نتیجه می

د در واقع قانون طبیعی متافیزیمی به عنوان مبنای اصلی حقوق طبیعی جای خود را به قدانون  (899ص
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د در ایدن عرصده، ان یشدمن ان عقالنید  را     (18، ص8،  8942جاوید ،  ) طبیعی عقل گرا واگذار کرد

مه فمری جوهره و عنصر پای ار انسان را نه در خدار  از  ان ، در این منظوی آدمی دانستههمان جوهره

دانن  و این همان عقل اس  کده  جوین  و آنرا متمی به خود موجود انسانی میاو، بلمه در درون او می

کش ؛ عقلی که خود، قانون طبیعی اس  و بدالقبع هموسد  کده مفداد      عنوان طبیع  آدمی را ی ک می

 ی ذیل را در معرفی این نظریه بیان کرد:مولفه 9توان  د در مجموح میکن حقوق طبیعی را نیز تعیین می

های بنیدادین انسدانی یدا حقدوق بشدر و بده صدورت محد ود و         تقریر حقوق طبیعی در قالب ح  -8

 مشخ د

 منشأ گیری این حقوق از عقل و در واقع جایگزینی عقل به جای طبیع د -2

 قیدهای اخالهای طبیعی با ح هماوایی ح  -9

توان ادعای مقلد  بدودن   از این منظر جهان دمولی ح  ها امری طبیعی اس ، به عبارت دیگر می

های مختلف را بیان کردد به این معنا که حقوق بشر ها و زمانها ممانی فرهنگها در عرصهقلمرو ح 

د در ایدن  اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمانی خاص ن ادته و از این نظر غیدر مقید  اسد    

نظریه حقوق بشر از نظر محتوایی می توان  مقی  به قیودی باد  که تنها مخت  به تدزاحم و تعدارا   

سدی   ) ها و جوامع مختلف نفدی کند   ها را در فرهنگهاس  اما این امر نمی توان  مقل  بودن ح ح 

زهاى از پدیش  هاى تعریف د ه با مر د پس در این رویمرد، سخن از ح (811، ص8،  8941فاطمی، 

هاس د مثدل محد ودی     تعیین د ه نیس ، بلمه سخن از مح ود کردن حقی در تعارا با دیگر ح 

 د (8918سی  فاطمی، ) ح  آزادی بیان با ح  بر حیثی 

در این نظر بین جهانشمول بودن و مقل  بودن ح  ها تفمیک می دود، جهانشمولی دعار اصدلی  

هدا را  پذیرد و به نوعی اطالق ح ها را نیز مین مقیّ  بودن ح این نظریه اس  ولی در عین حال امما

تبلیغ نمی کن  البته نبای  پن اد  که در این نظر تنوح فرهنگی به یمباره نادی ه گرفته د ه بلمده تمثدر   

گدر ددود   های گوناگون جلوهها و دملتوان  با جلوهو تنوح فرهنگی با این پیش فرا که حقیق  می

دود به این معندا کده   ای سلسله مراتب هنجاری و نه ترتب هنجاری پذیرفته میجود گونهو در ادامه و

های بنیادین در رأس این سلسله قرار دارد و هنجارهای خرد در ذیل آن، هنجارهای کالن یا همان ح 

 (دهمان) از اینرو تنها در صورتی موجه خواهن  بود که در تعارا با هنجارهای کالن قرار نگیرد

نچه که در این نظریه مورد غفل  واقع د ه، طبیع  انسانی اس  که در دوران مد رن عمد تاً بده    آ

عل  مبنای مذهبی آن مورد انمار و طرد واقع د د در بیان قائلین به این نظر صرفاً بده ایدن دلیدل کده     
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ل و مسدتن   توان فهرس  اطمینان آوری از ادتراکات انسانی ارائه کرد، طبیع  انسانی امری مسدت  نمی

نیس د و از اینرو امر اخالقی به عنوان امری ثاب  جایگزین طبیع  د ه و قاضی ایدن امدر نیدز عقدل     

معاش اس  که ق رت تشخی  امر اخالقی مقل  از غیر آن را داراس د حال آنمده بدرخالف ادعدای    

ه داد ب ون آنمده در  توان فهرستی از ادتراکات انسانی بر اساس نیازهای اولیه انسانی ارائاین ممتب می

هزارراه تنوّح و تمثّر فرهنگی متوقف دودد نیازهایی همچدون رفدع گرسدنگی، تشدنگی، خدواب، نیداز       

جنسی، و همچنین نیازهای معنوی همچون پرستش، محب  وددد د بر خالف تشخی  امدر اخالقدی بدا    

حمام ثاب  و بد ون  توان  در تمثر فرهنگی به سالم  عبور کن  و اقضاوت عقل تجربی که هرگز نمی

 تغییری ارائه ده د 

 نسبیت گرایی -1-2

های توان حممتوان تصور یمسانی از سعادت بیان کرد، هرگز نمیگرایی م عی اس  که نمینسبی

های جهانشمول اخالقی را ارائه کرد و هیه دید  اسدتعالیی وجدود ند ارد تدا بتدوان       ققعی و بایستگی

ی و این چنین اس  که جامعده  (د49، ص8911محمودیان، ) آورد اموری را ناق  یا نادرس  به دمار

بده بیدان    8توان  یک حقیق  عینی، اخالقی و جهانشمول را به دس  ده دم رنِ پلورالیس  هرگز نمی

ی نسبی  مستلزم این امر اس  که مالک و معیداری بدرای محمدوم کدردن نقدض      دیگر، دفاح از نظریه

ود نخواه  داد ، چرا که مممن اس  این چندین نقضدی بدر اسداس     های انسانی وجترین ح بنیادین

د و چده بسدا   (819، ص8،  8941سدی  فداطمی،   ) عرف، عادت و معیارهای فرهنگی موجه جلوه کن 

-این رویمرد تا ب انجا مدی ( 98، ص8914نراقی، ) توان  جواز خشون  و ع م تسامح را صادر کن می

حقوق بشری مستقل از قانون موجود، وجود ن ادته باد  و در  توان  پیش رود که به قول جرمی بنتام،

جاوید ،  ) اینجا بردگی یا آپارتای  در صورتی که خالف قوانین موضوعه نباد ، می توان  تحمدل ددود  

گرایانه که افرادی همچون جرمی بنتدام و جدان اسدتوارت میدل از     د رویمردهای فای ه(898، ص8911

 توان در زمره نسبی گرایان دانس دمیبزرگترین مبلغین آن بودن  را 

توانس  راهگشای به رسمی  دناختن دیگران به عنوان همنوح از آنجا که مفهوم طبیع  بشری می

هدای عدامّ   باد  در نهای  نفی طبیع  انسانی، نسبی گرایی را به همراه دارد و دیگر جایی برای ارزش

 ........................................................................................................................  
  فهم تأثیر نظریه نسبی  گرایی بر حقوق بشر؛ ردک: دجاعی، علی، نق  نظریه نسبی  فرهنگدی در حدوزه حقدوق    جهد  8

 د8911بشر، دانشم ه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
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ی مشدترک میدان   انسدانی بده عندوان یدک گدزاره      در واقع با نفی طبیع  انسانی باقی نخواه  گذاد د

دودد به عبارت دیگر این امر که بتوان برای نوح انسدان،  آدمیان، هر نوح ارزش جهانشمول نیز انمار می

هاسد ؛  آنچه را که به صورت مقل  ب  یا خوب اس  را اعالم کدرد، برآمد ه از ددباهتی بدین انسدان     

هانشمول یا ب ِ جهانشمول را تعریف کدردد امدا پدذیرش    توان یک خوبِ جدباهتی که بر اساس آن می

 نسبی گرایی ب ون دک انمار طبیع  انسانی به عنوان موضع ادتراکات انسانی را در پی خواه  داد 

 (د821-821، ص 8911دریفی، )

نمته جالب توجه اینس  که نسبی گرایی با این انگیزه آغاز می دود کده عمیقداً بده تفداوت هدای      

یان افراد احترام بگذارد اما در نهای  به اینجدا منجدر مدی ددود کده فهدم و درک و حتدی        موجود در م

و در فضدایی خدق قدرار     (91، ص8942جاوید ،  ) کند  ها را محدال اعدالم مدی   بازدناختن این تفاوت

تدوان امدری   گیردد بنابراین برای نق  این ممتب نیاز به تفصیل نیس ؛ همین که به اذعان قائلین، نمی می

 اب  و جهانشمول را ارائه نمود خود بزرگترین حج  بر علیه این ممتب اس د  ث

 حقوق طبیعی الهی -1-3

انسان در یک نگاه کالن، جزئی از طبیع  تلقی می دود و قوانین در آن ب ون تفاوت و تمدایز بدا   

می ددود و  سان وارد جبری آهنین بر همه موجودات از جماد و نبات و حیوان و باالخره انسان به یک

همگان را متأثر از قوانین خود می کن د انسان با این قوانین زاده د ه و این قوانین برای تمامل و تعالی 

 (د11، ص8942جاوی ، ) مانن ی انسانی نمیخویش منتظر اذن و اجازه

8قوانین طبیع  ترتیب طرح و بسط مفاهیم در این ممتب از قرار ذیل اس : خلق  و طبیع 
 

حقوق بشدر)بر اسداس حقدوق طبیعدیِ      حقوق طبیعی انسان قوانین طبیعی انسان انسانطبیع  

قوانین وضعی)بر اساس حقوق دهرون ی و همراه با مصادی  با لحاظ  صِرف و ب ون بیان مصادی (

 حقوق وضعی عمومید   حقوق وضعی خصوصی ها و مقوّمات جوامع(کردن فرهنگ

ی عالقده »ر مماتب الهی قابل طرح اس  بنابر قول ددهی  مقهدری  مسلماً این نوح طرز تفمر تنها د

غایی اینس  که بگوییم مواهب عالم که به وجود آم ه برای انسان اس  و به خاطر انسان بدوده و ایدن   

 ........................................................................................................................  
توان چنین برددمرد: زمدین در   هایی که خود، مخلوق خ اون  متعال اس  را میدر قرآن کریم  برخی از قوانین و سن .  8

(، مق مه هالک  هر 88(، تغییر و اصالح هر قوم به دس  خود آنان اس )رع /881ختیار صالحان قرار خواه  گرف )انبیا/ا

 (81قوم، اتمام حج  بر مترفین)اسرا/
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فرح بر این اس  قبول کنیم یک نوح دعور کلی بر نوامیس عالم حممفرماس  و آن دعور کلی چیزی 

دیگر به وجود می آورد و اگر آن چیز دیگر و به خاطر چیز دیگر نبدود   را برای چیزی و به خاطر چیز

این چیز به وجود نمی آم  مثل اینمه می گوییم دن ان در دهان به وجود آم ه بدرای مضدغ و جوید ن    

های زیرزبان یک مرحله هضم را در دهان پی ا کن  و برای اینمه غذا به کمک جوی ن و تردحات غ ه

ارد مع ه و روده بشون  اما بنابر فلسفه های مادی هیه نوح عالقه غایی بین اددیا   برای مراحل بع ی و

وجود ن ارد هیه نمی دود گف  که فالن چیز به خاطر فالن چیز دیگر به وجدود آمد ه هدیه چیدزی     

برای هیه چیزی به وجود نیام ه هیه چیزی مق مه هیه چیزد دیگر نیس د بدر اسداس عقاید  کلدی و     

اسالمی در باب انسان و عالم و حیات و هستی بین انسان و مواهب عالم عالقه غدایی   طرز جهان بینی

وجود دارد یعنی بین انسان و مواهب عالم در متن خلق  و در نقشه کلی خلقد ، عالقده و رابقده ای    

، 8914مقهری، ) «اس  به طوری که اگر انسان جز  این نقشه نبود حساب این نقشه حساب دیگر بود

 (19ص

دود، آنگاه قدوانین مربدوآ بده انسدان بده عندوان       ر این نگاه ابت ا بحث قانون طبیع  مست ل مید 

دود؛ با سه مقوله غریزه)مشترک انسان و حیدوان(، طبع)برخاسدته از   جزئی از قوانین طبیع  کشف می

فقرت  طبع آدمی( و فقرت)خاصِّ انسان( مواجه هستیم و از بقن این قوانین در ارتباآ غریزه، طبع و

دودد مقصود از غریزه در این ارتباآ، عبدارت  ها مقرح میی ح با عالم بیرون با فرمول نیاز، مجموعه

از نوعی حال  تسخیری و غیرآگاهانه یا نیمه آگاهانده اسد  کده از ناحیده خلقد  اعقدا دد ه و بدر         

دد مانند  غریدزه   دوخودمحوری و یا بقای نوح استوار اس  و به عضوی مادی از ب ن انسان مربوآ می

-رود و در مورد انسدان گرسنگی یا تشنگی، نیاز جنسی ودددد د غریزه بیشتر در مورد حیوانات به کار می

 دود  هایی حیوانی موجود در او تعبیر میها نیز به جنبه

         اند  و بیشدتر بدر موجدودات     طبع در این معنا آن سردتی اس  که ادیای مادی بر آن آفری ه دد ه 

جان به کار می رود و اگر در مورد جان اران نیز کاربرد داددته بادد  بیشدتر نداظر بده جنبده هدای        بی 

مشترک جان اران با بیجانهاس د لوازم حیات انسانی در این عرصه با ح  بر امنی ، بقا، سالم ، رد ، 

 دوددحرک  وددد تعریف می

تدر  امری اس  که از غریزه آگاهانه فقرت: فراتر از سقح حیوانی انسانس  و اکتسابی نیس ؛ بلمه

هایی اس  که در اصدل خلقد  انسدان نهفتده اسد  و همدان حداالت و        اس د در واقع فقرت ویژگی

 (98-24، صد  2،  8942جاوید ،  ) صفات اولیه خلق  و دخصی  انسانی انسان به فقرت اوسد د 
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میزن  که متفداوت از دو ندوح   این الیه یعنی فقرت، ناظر به ابعاد معنویس  و در نتیجه حقوقی را رقم 

جاوید ،  ) دیگر اس  مثل ان یشی ن، زیبایی، پرستی ن، دوس  دادتن، جاودانده زیسدتن، عد ال  و ددد   

کن  که بر مبندای ایدن نظریده طبیعد      ای را تأسیس میمجموح این قواع  جوهره (11، ص8،  8942

دود که ضمن دارا بدودن قدوانین   می گیرد و تمام حقوق طبیعی بر این جوهره طبیعی بارانسانی نام می

رودد ایدن قدوانین   طبیعی انسان محک و میزان سنجش صح  و سقم حقوق طبیعی او هم به دمار می

 ان دغیرقابل تغییر و تب یل

آنگونه که بیان د  قوانین طبیعی انسان به نوعی در طول قوانین طبیعی عدالم اسد  و همانند  آن    
د در واقدع ایدن قدوانین امدوری ذهندی،      (11، ص8911روالن، ) باد یقوانین، تخلف ناپذیر و جبری م

انتزاعی و دور از دسترس نیس  بلمه قوانینی اس  که هر فرد در زن گی خود با آنها روبده روسد  و   
بایس  تبعات آنرا به دوش بمش د برای مثال گرسنگی انسدان، خدود یدک    در صورت ع م رعای ، می

، طبیع  جه  پاسخگویی به این نیاز، برای بشر مواد غدذایی مختلفدی   قانون طبیعی اس  که در مقابل

حال انسانی کده از ایدن بخشدش طبیعد       -که این نیز خود قانون طبیع  اس  -را ت ارک دی ه اس 

بهره نبرد و با استفاده از خوراک خود را ادباح نمن ، به حمم قانون طبیع  دچدار ضدعف و چده بسدا     

دود که ضمان  اجرا در این نگرش نیز امری اسد  عیندی کده بدر      ه میدودد در واقع مشاهمرگ می
توجه به این نمته نیز ضروری اس  که در گیدر و دار ارتبداآ میدان انسدان و      باد د ی طبیع  میعه ه

دود که در اینجا طبیع  و رفع نیاز آدمی از طری  دس  یازی ن به دنیای بیرون، ح  طبیعی مقرح می

» بندابر قدول ددهی  مقهدری      8آی دتر بحث از ح  حیات به میان میاسی گستردهح  خوردن و در مقی

حقوق طبیعی و فقری از آنجا پی ا د ه که دستگاه خلق  با رودن بینی و توجه به ه ف موجدودات  

را به سوی کماالتی که استع اد آنها را در وجود آنها نهفته اس ، سوق می ده د هدر اسدتع اد طبیعدی    
 (811، ص8919مقهدری،  ) «طبیعی اس  و یک سن  طبیعی برای آن به دمار می آید د مبنای یک ح  

در واقدع   2به عبارت دیگر پاسخگویی به نیازی که نادی از طبیع  آدمی اس  خود موج  ح  اس د 
 در این نگرش موجود انسانی با ه ف و غای  و پیوستگی او با کل نظام هستی تعریف د ه اس د

 ........................................................................................................................  
همچندین: مقهدری، مجموعده     - 19تدا   11در خصوص توضیح تفصیلی این ارتباآ ردک: مقهری، بیس  گفتار، صد  د  8

تدا   819حقیق ، میرموسوی، مبانی حقوق بشر از دی گاه اسدالم و دیگدر مماتدب، صد      -814و  811، ص  84آثار،   

 د811

بدرای هدر   « » قُدوت  وَ لِمُدلح حَبٍدآٍ آکِدل      رَمَ ٍ  ذِی  لِمُلِ»رودنگر این بحث اس :  1المومنین علی تأمل در این سخن امیرد  2

 «ای هس دای خورن هجان اری رزقی اس  و برای هر دانه
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ی آدمیان ب ون اسدتثنا  های مقل  انسانی برای همهان ادعا کرد مجموعی از ح توتا این مرحله می

گدردد:  کشف د د نبای  از این موضوح نیز غافل د  که نقش عقل در دو مرحله در این ممتب بیان می

ی کشف قانون و به تبَع آن، کشف ح د و دوم تالش برای رسی ن و کسب آن ح ؛ به یمی در مرحله

الش در جه  مص اق یابید بخش اول اجماالً توضیح داده د د امدا در مرحلده دوم بده    عبارت دیگر ت

این دلیل که عقل مممن اس  از ناکجا آباد سر برآورد بای  قانون الهی به کممدش بیاید د پدس قدانون     

ی تشدریع دو مد ل   دودد اسالم در ایدن عرصده  الهی و تشریع به عنوان مممل حقوق طبیعی مقرح می

های ثاب ، قوانین ثاب ، جهانشمول و اب ی را بیان نموده اس  و ارائه نموده اس : برای جنبهقانون را 

های متغیری که مربوآ به م ار انسانی  نیسد  و بدا سدبک و سدیاق زیسد  اجتمداعی در       برای جنبه

مقهدری،  ) ارتباآ اس  فروح متغیری را در نظر گرفته که با وضع قوانین در هر عصر بیدان مدی ددودد   

د البته ثَبات و جهانشمولی قوانین ثاب  در گرو هم آوایی با طبیعد  بشدری اسد د در    (811، ص8919

ای که بشر الزم دارد مح ود و دودد اصول یعنی کلیات و قوانین کلیهاین عرصه اجتهاد فقیه مقرح می

و جزئیدات،  بدی    توان  مح ود ومتناهی باد  بنابراین قابل بیان اس ؛ اما فدروح متناهی اس ، یعنی می

نهای  و غیر قابل احصاس ؛ اوالً همه فروعات در زمان معصومین از آنها سدوال نشد ه و ثانیداً فدروح     

 د  (889-889، ص 8911مقهری، ) ج ی  که در زمان فعلی مقرح د ه قابل پرسش از ایشان نبود

عی و تموینی اس  و دود که اوالً حقوق تشریعی و الهی مبتنی بر حقای  طبیبا این بیان رودن می

بن ی دوگانه قوانین ثاب  و متغیر، بای  گف  که قوانین ثاب  سرمنشأ حقدوق بشدر   ثانیاً بر اساس تقسیم

ای وضدعی متفداوت   توان  در هر جامعهو قوانین متغیر سرمنشأ حقوق دهرون ی اس د و د  دوم می

ی حقدوق ددهرون ی   پس نسبی  خاص ایدن عرصده   (12-18، ص 2،  8942جاوی ، ) دادته باد 

د کده  (81، ص8،  8942جاوید ،  ) اس  که در واقع تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع بیرونی اسد  

 توان  فاق  تباری طبیعی و در نتیجه تشریعی باد دققعاً بر اساس آنچه گفته د  نمی

 ویژگی های حقوق بشر مبتنی بر حقوق طبیعی -2
ن بر حقوق الهی و معتق  به حقوق طبیعی بدرای تبیدی   حموم  اسالمی به عنوان یک ساختار مبتنی

هایی اس  که به توضیح آن پرداخته می دود آنگونه که در بخدش   حقوق بشر نیازمن  اصول و ویژگی

اول به صورت اجمالی از نظر گذد ، اددتراکات مماتدب حقدوق طبیعدی اعدم از مد رن و سدنتی را        

، ثبات و ضرورتد در این مبحث این سه مورد تفصیالً توان بر این سه مورد تقبی  داد: جهانشمولی می
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 به بحث گذارده خواه  د د  

 جهانشمول بودن -2-1

آنگونه که گفته د  بیان حقوق طبیعی از آغاز با ادعای جهانی بودن دمل گرف ، در این عرصده،  

ا زند گی  ی آمریمد انسان در کلیّ  خود و به صرف انسان بودن مقمح نظر اس ؛ انسانی کده در قداره  

زی  هر دو به یک نحو مشمول قوانین طبیعی هستن ؛ به عبدارت  ی آسیا میکن  با انسانی که در قاره می

دیگر پیش فرا جهانشمولی حقوق بشر، پذیرش ماهی  واح  انسان اس ؛ ماهیتی که غیر معقدوف  

ددرایقی از ایدن   به فرهنگ، قومی ، مذهب، نژاد، جنسی ، تاریخ، جغرافیا، نظام سیاسی، اجتمداعی و  

د بر این اساس، ما با نوعی گستردگی دامنه روبروییم، به (91، ص8،  8941سی  فاطمی، ) دس  اس 

ی این صورت که آثار و تبعات این امر مخصوص یک یا حتی چن  منققه و کشور نیس  بلمه گسدتره 

محصدول اقتضدائات و   هاس ، در حالی دیگر هنجارهای حقدوقی  آن به ان ازه تمام دنیا و تمامی انسان

 بادن ددرایط خاص اجتماعی در زمان و ممان خاصی می

آی  ی حقوق طبیعی فردی  و هوی  فرد انسانی اس  الزم میبا توجه به اینمه پایه و مبنای نظریه

که وی را به عنوان انسانی دارای دعور و عقل بپن اریمد پذیرش ایدن امدر بده داللد  التزامدی همدراه       

تدوان عمدوم و   ی افراد در این عقالنی ، و این چنین اسد  کده مدی   پذیرش برابری همهخواه  بود با 

د حال، این عقل خود بنیاد، آدمی را مجهز (211، ص8919نویمان، ) جهانشمولی این حقوق را دریاف 

هدای  ی ق رت تعقّل بشر با ح کن د در باب رابقهبه سالح اختیار و در نتیجه واج  ق رت انتخاب می

 توان اینگونه گف :ی میبشر

از آنجا که آدمی ق رت تعقّل دارد، ح  انتخاب داردد نفی ح  انتخاب به معندای نفدی عقالنید     »

انسان اس  و نفی عقالنی  انسان به معنای نفی انسانی  انسان اس د چدون انسدان بدا قد رت تعقّدل      

 «تن انسدانی  انسدان اسد د   دود، نقض ح  های بنیادین بشر به معنای نفی و نادید ه گدرف  تعریف می

 (د91، ص8،  8941  سی  فاطمی،)

از سوی دیگر، قانون طبیعی در ساخ  طبیع  انسان به یمسان عمل کرده اس ، یمسانی امیدال و  

ای کامل از این همسانی طبیعی اس د پس حقوقی نیز که این انسان واجد  آن اسد    غرایز آدمی نمونه

و بر این اساس هیه گونه تغییر یا انحراف اساسی بر اسداس   در هر زمان و ممان جاری و ساری اس 

د و این حقوق در هر منققده و  (91، ص8919فری ن، ) ای پذیرفته د ه نیس تفاوت فرهنگی و منققه
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ی جالب توجه در خصوص جهانشمولی باد د نمتهکشور صرفاً از جه  انسان بودن استحقاق وی می

ددون  و ایدن امدر، خدود بده      ها واج  حقوقی دناخته میانسان این اس  که با پذیرش این امر همگی

ها یا پذیرش برابری آدمیان از ب و تول  با یم یگر اس  و در واقع ی یمسان انگاری تمامی انسانمنزله

 دود در جه  فعلیّ  بخشی ن به قدوای نهفتده در طبیعد  انسدان    ای معرفی میحقوق به عنوان وسیله

 (د19، ص8911موراوتز، )

با این اوصاف مهمترین عنصر در جهانشمولی حقوق طبیعی، باور به طبیع  انسانی اسد  کده بدر    

ها و صرفاً به حمم انسان بودن واج  این طبیعد  هسدتن ؛ طبیعتدی کده خدود      ی انساناین اساس همه

 ی قانون طبیعی اس د  آفری ه

تواند  موجد  مجموعده    مدی در هر حال همین عنصر طبیع  انسانی در اثر تعامل بدا عدالم واقدع     

بادد  و ایدن چندین اسد  کده گفتده       هنجارهایی اخالقی دود که به تبَع طبیع  آدمی، جهانشمول می

اثبات هنجارهای جهانشمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخالقی جهانشمول اممدان  »دود  می

 (د818، ص8،  8941سی  فاطمی، ) «پذیر نیس د

باتوجه بده   -ن داد  که مب أ و مرجع این وج ان اخالقی نهایتاً انسانبرای تممیل بحث بای  اذعا 

اس ؛ آنچنانمه جهانشمولی حقوق بشر در عصر ج ی  پیام  پدذیرش مفهدوم    -تفسیر ما از طبیع  او

استعالیی انسان اس ، مفهوم استعالیی انسان یعنی تلقدی مدا از انسدان، فراجغرافیدایی، فدرا فرهنگدی،       

ای از وجود یک انسدان،  ، فراسیاسی و فرای تعلقات اجتماعی اس  و در چنین تلقیفرانژادی، فرادینی

، 8941سی  فاطمی، ) ی تعلقات عَرَضی و مفهومی اس  که حقوق بشر به او تعل  می گیردورای همه

 (د818، ص 8 

البته همانگونه که گفته د  حقوق بشر به عنوان برداد  ذهنی از حقدوق طبیعدی بده عندوان یدک      

دود، اما در کنار این امر، بحث از حقوق دهرون ی و حقوق عینی نداظر  وق جهانشمول دناخته میحق

دود که به نوعی قائل به بومی د ن حقدوق  به متغیرات و بر اساس مذهب و آیین و فرهنگ مقرح می

الح بشر همراه با تضییقات و یا تبعیضاتی کامالً روا در حقوق بشر اس  کده در راسدتای مندافع و مصد    

 گردددجامعه و البته در چارچوب حقوق بشر جهانی اِعمال می

 

 ثبات -2-2
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آنچه که عنوان حقوق طبیعی به خود می گیرد بر آم ه از منبعی ثاب  و الیتغیر به نام قانون طبیعی 

-د  و همو بود که ارادهمخلوق خ اون  معرفی میاس د در نگرش سنتی به حقوق طبیعی، این جهان 

ساخ ؛ اصول و قواع ی که بدر تمدامی مخلوقدات    ی خود را از طری  قوانین و اصول ثابتی ظاهر می

د ، ققعداً مشدمول ایدن قدوانین     حاکم بود و انسان نیز از آن جه  که جزئی از این نظام محسوب می

ی اصدلی آن  ایدن جهدان حداکم اسد  کده مشخصده       بودد در این نگرش، نوعی نظم طبیعی ثابد  بدر  

ی د با این اوصاف، حقوقی که از رابقده (19، ص8911موراوتز، ) برخورداری از هماهنگی طبیعی اس 

گردد نیز ثاب  اس  و پای ار، مفاد و محتوای ایدن حقدوق،   قوانین طبیعی و طبیع  انسان ممشوف می

ها نیس د بر این ی دول م یون خواس  و ارادهوضع بشری نیس  و موجودی  و اعتبار این حقوق، 

اساس حتی در زمان حاضر نیز، قوانین داخلی و معاه ات بین المللی در خصوص حقوق بشر، صدرفاً  

توانن  چیزی بر حقوق بشر بیفزاین  و نه قادر خواهند   ها نه میواج  یک نقش اعالمی هستن  و دول 

که حقوق بشر پیش از آن که دولتی به وجدود بیاید ، وجدود     بود که چیزی از آن را باطل گردانن  چرا

ی آنها نیز قابدل تغییدر   ی هیه نظام قضایی نیس ، واضع و مقنّن ن ارد و با ارادهدادته اس  و فرآورده

البته این ع م تغییر نه به این معناس  که در مقام عمل کسدی   (د911-919، ص 8918موح ، ) نیس 

ه عنوان صُنع خ ا کسی نخواه  توانس  قوانین و نظم حاکم بر ایدن جهدان را   را یارای آن نباد ، بل ب

 تغییر ده د

ی اسدتیفای ایدن   البته بای  دق  کرد که مقصود از ثبات و پای اری این حقوق، این نیس  که نحوه

و حقوق نیز ثاب  باد ، بلمه تنها سخن از ثبات قانون، طبیع  انسان و به تَبَع آن حقوق طبیعی اسد   

ی ارضای امیال و استیفای حقوق، تغییرپذیر و پویاس ؛ در واقع مفروا حقوق طبیعی، ثابد  و  نحوه

 همیشگی اس  اما تصویر ما از آن، متغیّر و متناسب با اوضاح و احوال اس د

ی مهم دیگر اینس  که افزوده د ن به محتوای حقوق طبیعی نیز دلیل بر آن نیس  کده امدور   نمته

ق طبیعی افزون گشته، بلمه دلیل این امر، افزوده د ن بر سقح دانش و تواندایی بشدر   ج ی ی به حقو

 دوددتر حقوق طبیعی در طول زمان میاس  که خود منجر به فهم بیشتر و در نتیجه کشف گسترده

 1ضرورت -2-3

 ........................................................................................................................  
برای فهم بیان عالمه طباطبایی در خصوص نمودهای حقوق فطری و ضرورت آنها؛ رک: ترجمه تفسییر اممیینانم مدمی     د  8

 .77و  77م صص 2حسین طباطباییم ج



 
 مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسالمی و تعهدات حکومت اسالمی در قبال آن

 

 
 

11 

مقصود از ضرورت در باب حقوق طبیعی اینس  که با توجه به طبیع  آدمدی و نظدم موجدود در    

ی با انسان امری استحقاقی اس  و نه یک امر امتنانی و از ی حقوق طبیعی در رابقهعالم، مجموعهاین 

کن ، ذاتی و جبلّی آدمی هایی که به انسان به صِرف انسان بودنش تعلّ  پی ا میسر لقفد در واقع، ح 

گردد بده  ر بازمیی بشرد اساس این اماس  و ع م اعقا و به رسمی  نشناختن آن ظلمی اس  بر پیمره

فهم کیفی  قوانین طبیعی؛ چرا که م عا برآن اس  که قوانین طبیعی بر تدک تدک عناصدر ایدن جهدان      

 دوددتحمیل می

یمی از همین قوانین در نهاد انسان، قانون اختیار اس  که انسان را در انتخاب بین امدور مختلدف    

انون طبیع  نیس ، بلمه پیام  انتخاب انسدان  گذارد، اما این امر به معنای رهایی از حموم  قآزاد می

طب  قانون طبیع ، همانا بالن گی و خودبختی انسان را در پی دارد و رفتن به مسیری خدالف قدوانین   

گدرددد پدس   طبیعی، انسان را از مسیر طبیعی خویش خار  ساخته و الجرم منتهی به سعادت بشر نمی

دویم که ه فشان به جز ای از هنجارها روبه رو میمجموعه بر اساس نگاه غای  م ارانه به انسان ما با

بالن گی و دموفایی انسان نیس  و ع م رعای  آنها دوری انسان از ردد  را در پدی خواهد  دادد د     

حال با در نظر گرفتن ادتقاق حقوق طبیعی از قوانین طبیعی، این حقوق نیز بد ون ددک متّصدف بده     

 ضرورت خواه  د د

ها بده انسدان از بد و    ای از ح دود بر اساس این تقریر، اعقای بخش عم هه میآنگونه که مشاه 

تول  ضروری اس ، همانگونه که قوانین طبیعی نیز ضرورتاً بر انسان حداکم اسد د بده عبدارت دیگدر      

دود؛ پس بده محدض   ها به تبع قوانین طبیعی از ابت ا همراه بشر بوده اس  و کشف میی ح مجموعه

و تنهدا اقد ام در سدقح     (94، ص8919فرید ن،  ) بودن، این حقوق برای فرد وجدود دارد اثبات انسان 

ی اجدرای برخدی از ایدن    عمومی، کشف و فهم این حقوق اس د اگر چه که بای  توجه دادد  الزمده  

باد د پس در عالم اثبات ایدن حقدوق بده بشدر اعقدا      حقوق، تمامل و بلوغ جسمی و فمری انسان می

امر به معنای دستیابی بشر به این حقوق ب ون تدالش و تحدرّک نیسد  بلمده ایدن      گشته اس  اما این 

حقوق به صرف انسان بودن و با درنظر گرفتن طبیع  انسانی مشدترک، در مقدام اثبدات، ذاتدی انسدان      

اس  اما دس  یافتن به آنها، مستلزم ایجاد درایط مقلوب توسط نهاد دارای ق رت عمدومی از یمسدو   

ی فردی اس  که هرکس با تحرّک خود بتواند  بده نیازهدای خدویش     تالش در حوزهو از سوی دیگر 

واقف دود و از این مسیر حقوق ذاتی خویش را مقالبه کن د برای مثال افدراد بدا حرکد  از وضدعی      

توانند  وضدع خدویش را ارتقدا     ی م نی و تغییر آن وضعی  عموماً نا آرام، مدی طبیعی به سم  جامعه
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  وق تثبی  د ه، گردن د بخشن  و واج  حق

دناسایی این حقوق از جانب دول  یا نظام سیاسی ترّحم سیاسی و اجتماعی نیس ، بلمده ایجداد   

هوفده،  ) هدای سیاسدی و حمدومتی   ی نظاممحیط مناسب جه  استیفای این حقوق، دِینی اس  بر ذمه

اجتمداعی و فرهنگدی   د به عالوه، دول  موظف اس  که با فراهم کردن درایط سیاسی، (14، ص8919

مقاب  با نهاد طبیع ، درایط رد  و پیشرف  انسانی را که همانا، هماهنگی با طبیعد  اسد  را پ ید     

 آوردد

گردد و بده مثابده کالبد  انسدانی،     ، قرین آدمی میی حقوق طبیعی به سبب تول  انسانبخش عم ه 

انسدان، برخدورداری از حقدوق    دود؛ در واقع در تعریدف یدک   بخشی از وجود آغازین بشر عنوان می

نیدازی  ی حقدوقی یدا ادعدای بدی    و سلب این مجموعده  (91، ص8919فری ن، ) طبیعی نیز وجود دارد

ها در خصوص این مجموعه باعث خواه  د  که وی از تعریف متعارف انسدانی خدار  گدرددد    انسان

نسدانی  و بده ندوعی    ی ادود مبنای ضروری تلقی گشتن حقوق طبیعی، جوهرهآنگونه که مشاه ه می

هاسد  و نمایدانگر تأکید  بدر     ای که مابازا  مشترک تمدامی  انسدان  همان طبیع  انسانی اس ؛ جوهره

د بدر اسداس   (848، ص8919نویمدان،  ) ی م نی اس وجود طبیع  منفرد آدمی پیش از تشمیل جامعه

ی طبیعدی هسدتن  و   ی اصول نخسدتین یدا مبدان   توان دریاف  که این حقوق نتیجهآنچه که گفته د  می

تدر  گدردد، ژرف ب ون دک، ارزش آنها از سود و مصلح  قراردادها که با محوری  دول  ایجداد مدی  

 (د91ص  ،8919تبی ، ) اس 

 حکومت اسالمی و حقوق بشر -3
ی ادتراک تمام نظریات حقوق طبیعی بدود، بدرای   با توجه به معیارهای گفته د ه که در واقع نققه

بایسد  ابتد ا ماهید  و    ی تعامالت حموم  اسالمی نسب  به حقوق بشر، مدی دناخ  رفتار و نحوه

چیستی تعه ات دول  به حقوق بشر را بر اساس الزامات حقوق طبیعی دریاف ، و آنگاه تأثیرگدذاری  

 ی قانونگذاری نسب  به حقوق بشر را بررسی خواهیم کرددمفاد حقوق دهرون ی بر عرصه

 می نسبت به حقوق بشرماهیت تعهدات حکومت اسال -3-1

دودد انسان موجودی اس  متمایز از دیگر عناصدر  انسان به عنوان جزئی از نظام طبیع  معرفی می

ی این عالم واج  ه ف و غدایتی اسد ؛ غدایتی کده در ارتبداآ بدا دیگدر        و موجودات که در مجموعه

هدایی اسد  کده در     دودد از سوی دیگر، حقوق در این ترکیب مجموح حعناصر این عالم محق  می
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ذاتاً در این ممتب دارای ح  اس د با توجه بده   "فرد"دود و به عبارت دیگر ی فردی مقرح میحیقه

ی آغازین، طبیع  انسانی اس  و به فردی  فدرد، فدارغ از   این نمته که در نگرش حقوق طبیعی، نققه

انسدانی در ایدن نگدرش، حقدوقی      دود از اینرو حقوق بنیادینها و امور عَرَضی نگریسته میتمام نقش

توان  دستیابی انسان بده غاید  خدود را    اس  برآم ه از ذات انسان که ققعاً تحق  کامل این حقوق می

محق  سازدد از اینرو نظامی که کشف، اعقا و اجرای این حقوق را برعه ه دارد، بده ندوعی تعهد  بده     

ن  انسان را به غای  مقلوب و مقصود برسان د تحق  کامل این حقوق را نیز ضمناً پذیرفته اس  تا بتوا

در واقع در این نظام حقوقی، انسان با غای  خویش م نظر اس  و نه تنها قوانین، کده سدایر اقد امات    

بایس  انسان را به غای  و ه ف پذیرفته د ه نزدیک کن ، از اینروس  که تعه  دولد   دول  نیز می

بایس  تمام تالش خدود را نده تنهدا جهد      یجه اس  و میی حقوق بشر نوعی تعه  به نتبه مجموعه

اعمال و اعقای حقوق بشر به کار ببن د، بلمه ملزم اس  که درایط بیرونی و زیربنایی بدرای اسدتیفای   

این حقوق را نیز مهیا کن د در این خصوص الزم به تذکر اس  که در نگرش حقوق طبیعی، انسان بده  

دود؛ به این صورت که بر اساس نهداد  امل با طبیع  در نظر گرفته میعنوان جزئی از نظام عالم، در تع

دون  و به حسَب همین حقدوق، واجد    طبیع  و تأثیرپذیری طبیع  انسانی، افراد واج  ح  تلقی می

توان  گویای تمالیف انسان در برابر دون ؛ تملیفی در مقابل طبیع ، که خود میتملیف نیز دناخته می

تدوان ماهید    حتی سایر موجودات باد د پس بای  توجه داد  که در این عرصه نمی ها ودیگر انسان

توانن  حقوق خدویش را از طبیعد  مقالبده کنند ،     ادعا بیان کرد چرا که افراد نمی -حقوق بشر را ح 

ان ، از طرف دیگر نهاد دول  نیدز بدر ایدن اسداس در مقابدل طبیعد        بلمه در قبال آن صاحب تملیف

ها و سدایر موجدودات   ی با انسانتوان  در رابقهگردد که این تملیف نیز میمعرفی می صاحب تملیف

 اِعمال گرددد

ی ی حقوق اسد  و نده حقدوق در محد وده    بر اساس اصول این ممتب، دول  خود در مح وده 

ی حقوق بشر مشت  از حقوق طبیعدی، بدر نهداد دولد  نیدز تحمیدل       دول ، به عبارت دیگر، مجموعه

د در واقدع حقدوق طبیعدی، خدود     (91، ص8919تبید ،  ) و دول  ملزم به رعای  مفاد آنسد   دود می

افساری اس  بر مرکب چموش دول ، که قادر خواه  بود الزامات حقوق بشری را بر دول  تحمیدل  

 کن ؛ چرا که از لحاظ وجودی این حقوق مق ّم بر وجود دول  اس د

در جدای جدای ایدن جهدان، ضدرورتاً برخدوردار از       هدا  بر اساس عنصر جهانشمولی، تمامی انسان

تدر از قبدل مقدرح    حقوقی هستن  که ثاب  اس  و پای ار؛ حقوقی که در نظام م رن کنونی اوالً جزئدی 
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ی ددودد و ثانیداً مجموعده   گردد؛ در واقع، تنها حقوق بشر اس  که به مثابه حقوق طبیعی قلم اد میمی

دودد بای  توجه دادد   این عصر، با نام حقوق بشر دناخته می این حقوق به دلیل مناقشه در عنوان در

ی پذیرش طبیع  انسانی اس  و خود این طبیع  نیدز محصدول   که جهانشمولی حقوق طبیعی بر پایه

قانون طبیعی اس د و این چنین اس  که بر اساس قانون طبیعی، حقی که انسان به صرف انسان بدودن  

ی خاصّی ن ارد؛ به امعهجترک اس  و اختصاص به هیه دول  و از آن برخوردار اس  در همگان مش

دود بلمه نسب  به همه انسدانها ورای ملید  و   عبارت دیگر تنها نسب  به تابعین یک کشور اجرا نمی

توان گف  که در گفتمان حقوق طبیعی، برابری نیز نهفتده دد ه   تابعی  آنها قابل اجراس د به نوعی می

گردد نیز برابری را به عنوان مالزم خدود، بده   بشری که از این ممتب فهم میاس  و در نتیجه، حقوق 

-ی جهان که دمل گرفته باد ، حد  همراه داردد از اینرو دول  قائل به حقوق طبیعی که در هر گوده

ای از این عالم قلم اد خواه  کرد و واجد  یدک نگداه    های تمام انسانها در هر نققههای بشری را ح 

د بنابراین بر اسداس ممتدب حقدوق طبیعدی،     (221-284، ص 8919نویمان، ) همگانی اس فراگیر و 

ی حاکمی  خود باد  بلمده ایدن حقدوقِ تمدامی     توان  مح ود به افراد داخل مح ودهحقوق بشر نمی

ها در هر نققه از این عالم اس د بنابراین ورای پذیرش حقوق طبیعی بده عندوان مبندای حقدوق،     انسان

به تواف  یا قراردادی در سقح بین المللی نیس  تا بتوان این حقوق را به افرادی خدار  از   دیگر نیازی

ی کشدف و  ی حاکمیتی یک دول  تسری دادد در این عرصه دول  در کلیّ  خود، تنها وظیفهمح وده

هدای  دناخ  حقوق طبیعی و خصوصاً حقوق منتسب به انسان را داراسد ؛ بده عبدارت دیگدر، حد      

بشری وجود دارد و دول  نقشی در ایجاد آنها ن ارد و تنها اق ام مورد نیاز در راستای حمای  بنیادین 

از آنها، اعقای ضمان  اجرایی و دمل قانونی دادن به آنها البته بر مبنای تشریع الهی اس د و بدر ایدن   

  دود با پذیرش حقوق طبیعی محال اس  کده هرگونده سدتمگری و حمومد    اساس اس  که گفته می

ی اسدتب اد قدرار   ی مقابدل نظریدات توجیده کنند ه    ای، عقالً قابل توجیه باد  و به نوعی نققده جابرانه

 و این چنین دولتی، دول  مقلقه و تنها بدا کدارکرد تدأمین    (د221-284، ص 8919نویمان، ) گیرد می

  مفداد حقدوق   امنی  نخواه  بود، بلمه بر این اساس دولتی مشروطه و تضمین کنن ه آزادی با رعاید 

 دهرون ی دمل خواه  گرف د  

ی اسالمی دول  به عندوان نهداد   توجه به روایات ذیل رودنگر این بحث خواه  بود که در ان یشه

دود و موظف اس  در مقام یک امین صدالح، حقدوق   مملّف صاحب ق رت عمومی در نظر گرفته می

هدای  که خدود بخشدی از قدوانین و سدن      عامه مردم را ادا نمای د در غیر اینصورت با ضمان  اجرایی
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 مخلوق خ اون  اس  روبه رو خواه  د د

[الْعَدْلِأَنْيُقَدِّرُواأَنْفُسَهُمْبِضَعَفَةِالنَّاسِكَيْلَايَتَبَيَّغَأَئِمَّةِ]الْحَقِعَلَىفَرَضَتَعَالَىاللَّهَإِنَامام علی علیه السالم: 

خ ای متعال بر پیشوایان بر ح  واجب فرموده اسد  کده   : » (921ق، ص8989البالغه،  نهد)بِالْفَقِيرِفَقْرُه

 «دخود را با مردم ناتوان برابر نهن  تا فقر و تنگ ستی، فقیران را به دورش وان ارد

: (911، ص1،  8911حمیمدی،  ) منحقالراعیانيختارلرعيتهمايختاارلنفساهامام علی علیه السام: 

 «د  گزین ارد که برای مردم خود همان چیزی را برگزین  که برای خود برمیحاکم وظیفه د»

: هرگداه  (98، ص4ق،  8914حدرّ عداملی،   ) وَإِذَاجَارَالسُّالََْانََُانَا ِالدَّوْلَاةامام رضا علیه السالم: 

 افت د حاکم ع ال  را اجرا نمن  از چشم مردم می

 در نظام اسالمیی قانونگذاری تأثیرگذاری بر عرصه -3-2

هدای طبیعدی   در ممتب حقوق طبیعی بیش از آنمه با تأثیر گذاری دول  یا سایر نهادها بدر گدزاره   

مواجه بادیم با تأثیر پذیری دول  و سایر امور مربوآ به دول  روبه رو هستیمد ثبات، جهانشدمولی و  

این بیدان گشد ؛ ایدن     های ممتب حقوق طبیعی، پیش ازضرورت سه عنصری بود که به عنوان مولفه

توان  تأثیرات بسیار مهمی را بر محتوا و ساختار قانون و همچنین عملمدرد قانونگدذار داددته    امور می

د بنابراین ابت ا از تأثیرات این عناصر بر "چگونه بای  باد  "باد  که خود نمایانگر این اس  که دول  

تأثیرات حقوق طبیعی بر عملمرد قانونگدذار  قانون موضوعه سخن به میان خواه  آم  و آنگاه بررسی 

 ی حقوق بشر بررسی خواه  د ددر حوزه

 تأثیرات حقوق طبیعی بر قوانین موضوعه در نظام اسالمی -3-2-1

های مهم در آنچنان که گفته د  نگاه غای  م ارانه و ارتباآ اجزا  عالم بایم یگر یمی از داخصه

ی عث خواه  دد  کده موجدودی همچدون انسدان در عرصده      ی حقوق طبیعی اس ، این امر باان یشه

وسیعی به نام طبیع  بررسی دودد انسان در این نظام از یک سو بده دلیدل غایتمند  بدودن و از سدوی      

دیگر برخورداری از تعقل و اختیار، قادر خواه  بود یا به عبارت دیگر، ح  خواه  داد  از مدواهبی  

تواند  در راهدی بده جدز غاید       نس  که این برخورداری نمیی واج  اهمی  ایبرخوردار گردد؛ نمته

مقلوب باد ، غایتی که به صورت دستوری و هنجاری، نه تنها ناظر به انسان که ناظر به کلّ نظام عالم 

های آن، ارتباآ، پیوستگی و تأثیرگذاری اجزای عالم بر یم یگر اس د این امدر در  اس  و یمی از ادعا

من  بودن اوس ، با این توضدیح کده   رت تعقل و اختیار وی نشانگر تملیفخصوص انسان به دلیل ق 
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بایس  این ق رت را در جهاتی بده  انسان در کنار ح  که بیانگر ق رت و توانایی انسان اس ، الزاماً می

کار بن د که متناسب با غایات از پیش تعیین د ه، باد  و این بایستگی همان تملیدف اسد د بدر ایدن     

هدای بنیدادین   ی حقوق طبیعی قانونگذار موظدف اسد  در کندار بیدان حد      ه در ان یشهاساس اس  ک

تواند  در  انسانی، تمالیف را نیز مقرح کن ؛ تمالیفی که اوالً افراد در مقابل طبیع  بر عه ه دارن  و می

یداً  ی تمالیف هر فرد نسب  به خود، نسب  به سایر افراد و حتی سدایر موجدودات بادد  و ثان   برگیرن ه

تمالیفی که دول  نیز در قبال طبیع  بر عه ه دارد و دامل تمدالیف دولد  در قبدال افدراد انسدانی و      

هدای بشدری و از سدوی    ی حیات اس د در واقع در این نگاه از یک سدو حد   دیگر موجودات عرصه

بیان هدر  ی انسان نهاده د ه اس  و قانونگذار نیز مسئول بر عه ه -به تناسب حقوق  -دیگر تمالیفی 

باد د توجه به این نمته الزم اس  که بر اساس عنصر ضدرورت، اقد ام قانونگدذار در قانونمند      دو می

ای اس  بر دوش وی و نه اق امی از سدر لقدفد قانونگدذاری در ایدن     کردن مفاد حقوق طبیعی وظیفه

اعقای ضدمان   عرصه از این جه  واج  اهمیّ  اس  که ورود مفاد حقوق طبیعی در قوانین به دلیل 

خدود عداملی    -توان  علیه دول  و نیز سایر افراد به کار گرفتده ددود  که می -اجرای مادیّ قابل استناد 

 برای تسهیل اجرای این حقوق خواه  بودد

بای  به به این نمته نیز توجه داد  که به محض اینمه مجلس قانونی را وضع کن ، این امر باعدث  

ی باالدستی خود یعنی مفاد حقدوق  ه الزم اس  این قانون با مجموعهمشروعی  قانون نخواه  د  بلم

طبیعی مقاب  باد ؛ مقابق  با مجموعه باالدستی در مستح ثات از طری  اجتهاد مممن اس ، حممدی  

کاهد د در واقدع باید  توجده     متغیر بر مبنای ثابتات درح که البته متغیر بودن آن از درعی بودنش نمدی 

ن و مشروح بودن دو امر منفک از هم هستن ؛ به این معنا کده مقصدود از مشدروح    داد  که قانونی بود

بودن، همانا ابتنای بر معتق ات اس  و این امری اس  مقاب  قوانین طبیعی، خلق  و طبیع  انسدان و  

دانیم که دودمانی از قوانین طبیع  و مفاد آنرا به همدراه  این چنین اس  که قانون مشروح را قانونی می

جاوید ،  ) ادته باد د اما قانونی بودن، صرفاً به معنای برخورداری از یدک منداآ مقبدول عامّده اسد      د

های امروزین، قانونی بودن معادل تصویب، توسدط نهادهدای ذیصدالح    که در حموم  (29، ص8911

و توان  فاق  هرگونه ریشه و تبار طبیعی باد  و ب ون در نظر گدرفتن هدر ندوح غاید      باد  که میمی

ددود، بندابراین قدانون در ایدن     آرمانی جه  تضمین امنی  یا آتش بس در زمان حاضر تصدویب مدی  

ممتب در صورتی واج  مشروعیّ  اس  که از آن اصول و قواع  ثاب  و جهانشدمول تبعید  کند  و    

ی ب ون ریشه و تبار هیه اثری مترتب نیسد  و اساسداً قانونگدذار بد ون     گرنه بر یک قانون موضوعه
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د نمتده  (91، ص8919تبید ،  ) بادد  ها و اصول هرگز در مقام وضع قانون نمینا به این مح ودی اعت

مهم اینس  که بر اساس ممتب حقوق طبیعی نمی توان ادعا کرد که تمامی قوانین بدرای مدا ممشدوف    

اس  بنابراین می توان گف  که در طول زمان اممان کشف قوانین دیگر و در پدی آن حقدوق دیگدری    

ی انسان اممان پذیر اس  و باب کشف به درآ ابتنای بر مبدانی بدا عنصدر اجتهداد مممدن اسد د       برا

بنابراین در حقوقی که از دل قوانین طبیعی عالم بیرون می آی ، مشروعی  یا عد م مشدروعی  قدوانین    

 حائز اهمی  اس  و نه قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آنهاد

 ایی اسالمی به مثابه حقوق بشر منطقهر جامعهحقوق شهروندی مسلمانان د -3-2-2

ای، بدا وجدود   اجرایی ساختن قواع  حقوق بشری به عنوان حقدوقی جهانشدمول در هدر جامعده     

هایی گشته که اجرای مفداد آندرا بدا مشدمالتی     ها و تنشاختالفات د ی  فرهنگی موج  بروز مقاوم 

ای اختیدارات بدرای   حدل، در نظدر گدرفتن پداره    رس  بهترین راه ج ّی مواجه ساخته اس د به نظر می

کشور قائل به این حقوق اس  تا بتوان  یک حقوق بشر محلّدی یدا   -ی هر دول قانونگذار در مح وده

 به عبارت دیگر حقوق دهرون ی را اعالن کن د 

پیش از این توضیح داده د  که بر اساس اصول حقوق طبیعی، حقوق بشر نداظر بده آن دسدته از     

اس  که به هر انسان به حمم انسان بودنش تعلّ  خواه  گرف ، فارغ از محل و زمان زیسد   حقوقی 

ملتدی  -آدمیان، و هرگز استثنا پذیر نخواه  بودد اما بای  توجه داد  که اقتضائات دروندی هدر دولد    

د نماید ،  ی این حقوق از لحاظ کمّی و کیفی وارهای مثبتی را بر گسترهتوان  تضییقات و یا تبعیض می

توان  با در نظر گرفتن اخالق عمومی، مصدالح عمدومی، به ادد  عمدومی، امنید  و      این تغییرات می

ای خاص و مردم سرزمینی خاص و توسط دولتی خاص وارد ددود، کده البتده    منافع عمومی در جامعه

یدن مقالده   باد د این بیانی عام از حقوق دهرون ی بدود امدا آنچده کده در ا    منحصر به همان جامعه می

م نظر اس  همانا بیان مصادی  و جزئیاتی اس  که بر اساس ادله اربعه و از مسدیر اجتهداد فقهدی بده     

تدوان بده هدیه وجده     آی ؛ در صورت رعای  درایط اجتهاد و بررسی ادله، در هر حدال نمدی  دس  می

 م عی مغایرت حمم درعی با حقوق طبیعی بودد   

ذار واج  ضمان  اجرا گشته اس  بده عندوان قدانونی در    این حقوق دهرون ی که به وضع قانونگ

توان  از قابلی  اجرا برخوردار بادد د در  مل  می-ی حاکمیتی یک دول کنار سایر قوانین در مح وده

، 8911جاوید ،  ) ای گشدته اسد د  واقع حقوق بشری اس  کده واجد  رندگ و بدوی ملدی یدا منققده       
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توان گف  معیار اعتبار حقوق بشدر انسدان در   پس می (891-892، ص 8911و جونز،  99-98ص 

فردی  خود و مالک حقوق دهرون ی فرد به عنوان دهرون  جامعه اس د یعنی در حقوق بشر، ممدان  

ها امری ذهنی اس د البته زن گی افراد و درایط زیس  آنها، موثرِ در حقوق نیس د و بیش از همه ح 

گز بده معندای اممدان نقدض حقدوق بشدر نیسد  بلمده         نبای  فراموش کرد که اختیارات قانونگذار هر

بایس  اصول بنیادین بشری را به عنوان معیار مّ نظر داددته بادد د بدرای مثدال هدیه دولتدی حد          می

نخواه  داد  افراد را از حقوقی همچون، ح  حیات، ح  خوراک، ح  کار، ح  به اد ، ح  بیان، 

تواند  بدر اسداس    م کن د اما در عین حال مدی ح  پرستش و ح  تعلیم و تربی  به صورت کلی محرو

ها وارد سدازدد در واقدع حقدوق    ی اسالمی، تقیی اتی را بر ح تشریع الهی و نیز مصالح عمومی جامعه

دهرون ی نبای  منافاتی با اصول بنیادین حقوق بشر دادته باد ، به این معنا کده اَعمدال قانونگدذار در    

تواند  در  روا به ایدن حقدوق ددهرون ی، در هدر حدال نمدی       مح ودسازی و یا وارد ساختن تبعیضات

مغایرت با اصول اساسی و تغییر ناپذیر حقوق بشر باد د ب ون دک، حقوق دهرون ی در این دی گاه 

تمامی مشروعی  خود را از مقابق  با حقوق بشر ثاب  برآم ه از حقوق طبیعی خواهد  گرفد  و بده    

باد د و بدالقبع عمدل نمدردن بده مفداد حقدوق طبیعدی ضدمان          توان  در تغایر با آن همین دلیل نمی

اجراهای طبیعی را نیز در پی خواه  داد ، به این نحو که از بدین رفدتن نظدم و عد ال  طبیعدی بده       

عد التی بده معندای     های یک جامعه را فراهم سازد؛ چرا کده بدی  توان  موجبات ویرانی بنیانسادگی می

د اس  و همین امر موجبات حرک  بر خدالف قدوانین و نظدم    خار  کردن امور از جریان خاصّ خو

 آورد که به نوعی اعالن جنگ نسب  به نظم و قوانین طبیعی اس دطبیعی را فراهم می

 گیری نتیجه

ممتب حقوق طبیعی در مفهوم سنتی خود ناظر به توضیح وضع بیرونی اس  و عناصر موجدود در  

نیس د اولین عنصر مقرح در این نظام، قدانون طبیعدی    ی بشر ذهناین ممتب هرگز ساخته و پرداخته

ی اس  ماورای بشر که بر کل هسدتی  ااس  که خود مخلوق خال  قادر اس د این قانون نادی از اراده

-حممفرماس  و ب ون دک انسان به خودی خود به عنوان موجود ممتاز جزئی از نظام به هم پیوسدته 

احتیاجات و استع ادها همگی مبنای حقی در آدمدی اسد ؛   ی هستی محموم این قوانین اس د وجود 

ها عمومی  دادته هایی را کشف نمود که بین انسانتوان ح به عبارت دیگر از بقن نیازمن ی بشر می

تدوان  و البته دمول آن تنها ناظر به بُع  نباتی و حیوانی انسان نیس  بلمه عالوه بر غریزه و طبدع، مدی  
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کن  به رسمی  دناخ د در این تعبیدر، قدانون   چون ح  پرستش را اقتضا میهایی همفقرت را که ح 

الهی دیمته د ه به انسان در قرآن نیز یک قانون طبیعی اسد ، از آندرو کده هدر دو ال یتغیدر، ثابد  و       

تواند   دائمی ان د این قوانین الهی و درعی با وجود تأخیر نسب  به قوانین طبیعی علدی االصدول نمدی   

 د عالوه بر حقوق طبیعی انسانی که بیش از همه ناظر به وضع درون اس  و بدا کشدف   خالف آن باد

توان به کلیاتی از ح  ها دس  یاف  اما در عرصه تعیین مص اق بای  با کمک ددرح و از معبدر   آن می

ای به نام حقوق دهرون ی دس  یاف د در این عرصه کده بندابر تحدوالت موضدوعی،     اجتهاد به گزاره

تغیّرات و نه ثابتات اس  قانونگذار می توان  با در نظر دادتن حقوق بشر، اقتضدائات روز و  ی معرصه

تواند  ضدمن   مصالح جامعه، و البته بر مبنای درح ضوابقی را مشخ  نمای د حقدوق ددهرون ی مدی   

هدای  هدا و جلدوه  ها رندگ استوار د ن بر مبانی و منابع حقوق انسانی، در درون کشورها و دول  مل 

تلفی به خود بگیرد و در عین حال از جوهر خویش ج ا نشود و به تبار حقوق بشر وفدادار بماند د   مخ

ی های مثبتی را بدر گسدتره  توان  تضییقات و یا تبعیضملتی می-از آنجا که اقتضائات درونی هر دول 

ن اخدالق عمدومی،   توان  با در نظر گرفتاین حقوق از لحاظ کمّی و کیفی وارد نمای ، این تغییرات می

ای خاص و مردم سدرزمینی خداص   مصالح عمومی، به اد  عمومی، امنی  و منافع عمومی در جامعه

باد د ایدن بیدانی عدام از حقدوق     و توسط دولتی خاص وارد دود، که البته منحصر به همان جامعه می

یدات حقدوق   دهرون ی اس  که حموم  اسالمی نیز در کلی  خود پس از تعیین مص اق و بیان جزئ

دهرون ی در قالب قانون، حتی خود نیز محموم قوانین اس  و در صورت ع م رعای  آن محموم به 

 ضمان  اجراهای تخلف ناپذیری اس  که در قانون طبیع  من ر  اس د

 منابع
 قران کریم د8

 نهد البالغه د2

 د تهران، نشر مرکزد  معمای م رنیته(د 8911احم ی، بابک ) د9
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