
 

 

 
 
 
 
 

 بررسی حقوق بشر در آیین زرتشت و دین اسالم

 1 اسماعیل اسالمی

 چکیده
است. هدف از این  دهبو توجه مورد اریبس الهی مختلف، انیاد در بشر حقوق مسئله

اسالم است. روش انجام  دین مبین و زرتشت آیین در بشری حقوق پژوهش بررسی قوانین
های معتبر علمی و پژوهشی، کتب و ای و همچنین استفاده از سایتاین پژوهش کتابخانه

 دهندهبشر نشان حقوق .منابع معتبر دینی، آیات قرآن، تفاسیر معتبر و مشهور و روایات است
 همراه آزادانه، زندگی از تواندمی انسانی هر آن جامعه، در که است ایجامعه در عدالت آرمان

 احبص وظیفه اسالم، نظر از حقوق بشر تعیین. شود برخوردار رفاه و امنیت صلح، آرامش، با
کامل و  صورتبه بشر ، حقوقرسول اکرم سنت و سیره و کریم قرآن در و است شریعت
 ارسال هواسطبه کار این و باشد الهی و الطبیعیماوراء باید بشر حقوق. است دهبیان ش مشروح

 منشور اگرچه. است ابراهیمی دین آنها همه اصلی متن گرفته است و صورت مختلف ادیان
 و هاانسان حقوق نهیزم در بشر حقوق یشورا و هاونیکنوانس ها،نوشتهسنگ کوروش کبیر،

 بشر به و کتب الهی یاله انیاد تعالیم آنها نیترمهم یول اند،هشد ها مطرحنژادپرستی رفع
 حقوق نتبیی برای و برترین دین ترینشایسته اسالم، دین قرآن، و اسالم نظر از امروزه. است

 است. بشر
حقوق بشر، دین زرتشت، آیات قرآن، دین اسالم، ادیان الهی، کتب الهی،  کلیدواژه:
 کوروش کبیر.

 

 

 

 

                                                      
 .مذاهب قم دکترای تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و .7
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 مقدمه 
شاره ا یرود. حقوق بشر به حقوقم حقوق بشر از مفاهیم اصلی علوم انسانی و علوم دینی به شمار میمفهو

ـل مـذهب، یدیگر از قب یهایژگیك از ویچین حقوق به هیمنـد است و ادارد که هر فرد با عنوان بشر از آنها بهره
ل یرفا به دلص ین است کـه هـر انسـانیر اگر، حقوق بشید یانیست. به بیت مرتبط نیزبـان، رنـگ، نـژاد و جنس

و احترام به این حقوق بر همگـان واجب است. گیروث  ییبرخوردار است و شناسا ینیبشر بودن، از حقوق مع
. طبق (214: ص2332ورث، ی)گ« خاص بهره مند است ین از حقوقیالف" انسان است، بنابرا»"بیان کرده است: 

ن، )والدروداللت دارد « یت انسانیفاعل»ها و و برابری انسان یبر ارزش ذاتوالدرون، حقوق بشر  ینظریه جرم
ر انسان ت هیکند که باید انسان. کانت حقوق بشر در فلسفه اخالق را به این صورت تعریف می(224: ص2337

م یتفاده نکنای برای اهداف دیگران اسلهیعنوان وسریم و هرگز از آن بهیعنوان یک غایت و هدف در نظر بگرا به
ای را تصّور کرد توان دورهسختی می. در طول تاریخ، به(224، ص3: جلد 2379ان، ی؛ ملک234: ص2337)والدرون، 

کّلی با امروز متفاوت بوده است. که اندیشمندان درگیر حقوق بشر نبوده باشند؛ اگرچه تعابیر و اصطالحات آن به
یل های اندیشمندان و متفکران تبدری یافته و به یکی از اّولین دغدغهاّما در دورۀ معاصر، حقوق بشر اهمّیت بسیا

عنوان یکی از شده است. البته همچنان مفهوم حقوق بشر، مانند بسیاری از مفاهیم ساختاری دیگر، به
 یهاترین مفاهیم اصلی و بنیادی معاصر باقی مانده است. حقوق بشر مختص قرنترین و پرچالشسربسته

ل توجه به یم حقوق بشر به دلیرژ .(134، ص 1: جلد2374)جعفری، ست یك فرهنگ خاص نیبشر با  ایحاضر و 
)جعفری، ت بسیاری برای انسان برخوردار است ی، از اهمیو عدالت اجتماع یت فردی، امنیات، آزادیحق ح
ز روح خدا بر او خدا بر روی زمین است و ا عنوان اشرف مخلوقات و کسی که خلیفه. انسان به(24، ص 2392

 دمیده شده، طبیعی است که بر اساس داشتن حقوقی، باید همیشه مورد احترم قرار گیرد. 
 نییآ به توانیم و از این ادیان، است بوده توجه مورد اریبس مختلف، یاله انیاد در بشر حقوق مسئله

. (31، ص2373 ،یدیجن) است کرده صحبت بشر حقوق از یعنی هاانسان هیاول حقوق از که کرد اشاره زرتشت
 مورژن،) بوده است خودشان به دست مردم سرنوشت نییتع حق خواهان یموس حضرت زین هودی نیآی در

. است خواهان را هاانسان یبرابر کرده و صحبت محبت و عشق از زین حضرت مسیح. (13، ص 2334
کو  سرویس .نمود ارائه را یوح و عقل جمع شهیاند رد،یگ قرار عقل برابر در تواندیم سایکل دانستیم که ناسیآ

 که یلها عدالت یراستا در باید سایکل که بود معتقد و دانستیم خداوند را بشر حقوق یاصل کنندهتعیین
کرد یم هاراظ و بود معتقد بشر یعیطب حقوق به زین وسیگروس. کند حرکت بوده است، هاانسان یبرابر همانا
 یعیطب حقوق در یمدارعقل به او. نمود جستجو هاانسان سرشت و ذات در دیبا را یحقوق قواعد شهیکه ر
، یانسان یارهایمع از سرشار یعل امام و امبراکرمیپ ژهیوبه ن،ید بزرگان یعمل رهیس. معتقد بود بشر

. شودیم یتلق بسیار ارزشمند جنگ، و صلح زمان در ویکمقرن بیست در آن تیرعا و است و الهی یاخالق



 

 

 

الم
س ن ا

ی ت و د
تش ن زر

یی  رد آ
بشر وق 

حق سی  ربر
 

741 

اما برخی از محققان معتقدند  .کردندیمدر واقع انبیای الهی حقوق بشر را از غیب دریافت و به بشر ابالغ 
که بیش از  (23: ص2334)بستنگار، که نخستین اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه حقوق بشر کوروش است 

ان غرق در سیاهی و تیرگی بردگی، گذرد و در دورانی بیان شده است که جهدو هزار و پانصد سال از آن می
ها و خشونت قدرتمندان بر ضعیفان بوده است. این اعالمیه که عدالتیها، نابرابری و بینقض حقوق انسان

شناس از اعضای تیم باستان« هرمزد رسام»به دست  7813ای حک شده است، در سال نوشته استوانهبر سنگ
کشف شد و اکنون در  -در جنوب غرب عراق -بابل« اور»سی شهر شناهای باستانانگلیسی، در زمان کاوش

 .)همان(موزه بزرگ بریتیش میوزیوم انگلستان است 
 قوانین ی،بشر تمدن حقوق بشر، مسئله الهی کتب. هاستانسان خ زندگییتار اندازه به بشر حقوق قدمت

 حقوق میمفاه زین یخیتار از نظر .اندکرده میسته ترسیشا ایگونهبه را انسانی یذات کرامت یآزاد و یاساس
های مختلف دوران در و دارد قرار بشر وجود اعماق در ها،انسان اتیدر ح آن اصلی نقش دلیل به بشر

 ژه دریوبه و ینید انیشوایپ یهاکتاب الهی، یهاکتاب های تاریخی، قوانین،لوح ها،نوشتهسنگ بر تاریخی،
ای در زمینه حقوق بشر صورت گرفته طورکلی مطالعات گستردهاست. به آمده شدهوضع نیقوان زین قرآن و

است؛ اما در پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه حقوق بشر در دو دین زرتشت و اسالم که دو دین الهی در 
 پردازیم.های مختلف هستند، میزمان

 مواد و روش
ی معتبر علمی و پژوهشی، کتب و هاای است. همچنین از سایتصورت کتابخانهروش این پژوهش به

منابع معتبر دینی، آیات قرآن، تفاسیر معتبر و مشهور و روایات اسالمی در جهت بررسی و تحلیل موضوع 
 استفاده شده است.

 پیشینه پژوهش
« گراانسان انیاد تامدار قوم یهاحقوق بشر از اسطوره»( در پژوهشی با عنوان 7883نژاد و پرستش )نظری
به علت  ییانسان ابتداقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که مسئله ح

 و یویحفظ نظام دن ،آن تیمعتقد بود که هدف از رعا یو مناسک یبه نظام اعتقاد ،دارهایشناخت پد عدم
و  شد لینا تیدرک قانون علانسان مصادف است که او به  یاجتماع یاز زندگ یبا زمان ،انیبود. اد یشتیمع

ه بلک ،اینه اداره دن ،نید تیو اساس و غا ستیمتعدد ن انیاو تابع اراده خدا یاقتصاد یکه زندگ دیفهم
 عقل قائل شدند.  تیبه حاکم ،در اداره جامعه انی. اداست یسازانسان

اد. بر طبق نتایج این های اسالمی و حقوق بشر را مورد بررسی قرار د( در پژوهشی آموزه7831ذاکریان )
پژوهش، برای آشتی مذهب و حقوق بشر باید در تالش برای دستیابی به دو چیز بود: نخست اولویت دادن 
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عنوان های مدنی اسالم یعنی ایمان، مبارزه با شرک، رهایی از جهل، دادگری، معاد و راستگویی بهبه آموزه 
ول بنیادین حقوق بشر و اصولی که در اسالم به طور مبانی غیرقابل انحراف. دوم تالش برای دستیابی اص

بنیادین مورد توجه هستند، مانند حمایت از زندگی افراد، حمایت از مالکیت، حمایت از خانواده، حمایت از 
ها و اصول و آشتی آنها با اصول بنیادین حقوق بشر، با دین و حمایت از وجدان بشری. دستیابی به این آموزه

 پذیر است.اسالمی امکان -ع تاریخیجستجو در مناب
( مسئله حقوق بشر را از دیدگاه نهج البالغه مورد بررسی قرار دادند. نتایج 7833سلطانمرادی و هابیلی )

اند، رغم اینکه به وضع و ترویج اصطالح حقوق بشر پرداختهاین پژوهش نشان داد که مکاتب غربی علی
ویژه در دین مبین توان در ادیان الهی، بهپیشینه حقوق بشر را می رومبتکر اصلی حقوق بشر نیستند. ازاین
های مختلف مطرح نموده است. ها را در عرصهروشنی حقوق انساناسالم، جستجو نمود. متون اسالمی به

افزون بر اینکه اصول اعالمیه جهانی حقوق بشر، با حقوق بشر اسالمی تفاوت معنایی دارد که این امر با 
 وضوح قابل درک است.اعالمیه مزبور با قوانین و حقوق اسالمی و منابع فقهی، بهمقایسه 

( در پژوهشی به این نتیجه رسید که در تعلیمات زرتشت، توجه به دنیا، اجتماع و 7884نسب )رستمی
سان تواند سالمت روحی و روانی و سعادت انانسان، اهمیت فراوانی دارد. این تعالیم منشأ الهی دارد و می

توان نتیجه گرفت که موضوعاتی . از مقاله او می(23: ص2331نسب، )رستمیرا، در هر دو جهان فراهم نماید 
مانند خالق، جهان، تربیت انسان، تاریخ، جغرافیا، طبیعت و عناصر آن، مراسم، پیشوایان، احکام و قوانین 

ت مورد توجه زرتش شتریبو دامداری، مربوط به حقوق فردی و اجتماعی، حکومت، فلسفه، بهداشت، زراعت 
 .بوده است
مصادیق اجرای حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان، به این نتیجه  ای با مطالعه( در مقاله7833علیا )

رسید که در آن زمان قوانینی به نام حقوق شهروندی وجود نداشته است؛ اما در عمل از حکومتی برخوردار 
بنای رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و ارتقای عدالت اجتماعی را اند که فرمانروایی بر مبوده

ای به بررسی رابطه عدالت و حقوق بشر پرداخت. ( در مقاله7886در جهان بنیان گذاشته است. کاتوزیان )
بر طبق نتایج این تحقیق، عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی و از جمله حقوق بشر طالب آن است. 

ع تواند مانها نیز نمیبشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود، چهره جهانی دارد و حاکمیت دولتحقوق 
ای است که در گونهها به(، طبیعت انسان7886مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. بر طبق نتایج مردیها )

ای حقوق حداقلی برای د که پارهدهنای سامان میگونهشرایط رشد اقتصادی و فرهنگی، خودخواهی خود را به
 عموم افراد بشر تضمین شود. 

یف لَوی و اصطالحی حق  تعر
های در لغت برای حق معانی مختلفی ذکر شده است و در علم فقه، حقوق و حتی فلسفه، تعریف
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نا به معتوان تعاریف را به یک معنا بازگرداند و آن گوناگونی برای آن ارائه شده است. اما در لغت عربی، می
رو به . ازاین(19، ص 2332)گرجی، است  «ثابت»و به اعتبار وجه وصفی آن « ثبوت»اعتبار وجه مصدری حق 

؛ 14، ص 24: جلد 2241)ابن منظور، شود هر چیزی که دارای نوعی ثبوت و وجوب است، حق اطالق می
ای ، دارای اهمیت و جایگاه ویژهمنشأ و مبنای حق همواره در میان فالسفه (.2، 3، ص 2: جلد2249فراهیدی، 

وتی های متفاهای فکری، از تعاریف و دیدگاهبوده و با توجه به تعداد زیاد و تشتت مبانی آن در میان نظام
ای اصل حق را های فکری، از حق تعاریف یکسانی ارائه نشده است. عدهبرخوردار بوده است. در این نظام

، (219، ص 2ق: جلد 2221)قرشی، ، ضد باطل و ثابت (241، ص 2371آملی، )جوادیبر معنای پایداری و هستی 
، موافقت و مطابقت م(2931الصراف، )عباس، منفعت و سود (14، ص 2: جلد2334یزدی، )مصباحتحقق و ثبوت 

دانند. حق چیزی است که در می (31م، ص 1441)جمال، و نوعی مالکیت  (122ق، ص 2221اصفهانی،  )راغب
آید. باطل چیزی است که اساس و بنیاد ندارد، چیزی که اساس اضر، ثابت است و در برابر باطل میعالم ح

دارد، حق است. آنچه شایسته و بایسته است، حق « االمرثبوت و نفس»و وجود خارجی در عالم واقعیت 
. (3، ص2ق: جلد 2222)الزبیدی، به معنی شایسته بودن است « هو حقیق»طور که گفته شده است، است. همان

. معنای حق در (73، ص 2392)حیدری، حق چیزی است که علم و فلسفه به تنهایی توان دیدن آن را ندارد 
تر از معنای آن در اخالق و حقوق است؛ زیرا در دین اسالم عالوه بر حق حقوقی و اسالم بسیار گسترده

. در بینش (14، ص 2، جلد2334یزدی، )مصباح اخالقی، مصادیق دیگری مانند حق خدا بر انسان هم وجود دارد
ها مانند حقوق اجتماعی، اخالقی و قانونی بشر، تابع حق خداست، ریشه و اسالمی حقوق اساسی انسان

 .(14ص  ،2جلد ،2334 ،یزدی)مصباحدانند اصل حقوق را تماما حق خدا و از خدا می

یف لَوی و اصطالحی حقوق بشر  تعر
 قانون، شرع، موجب به که شودمی ییهاتیقابل و هاییتوانا ارات،یاخت ملو شا است حق جمع حقوق

 هاانسان روابط که است یمقررات و اصول حقوق، اصطالح. است گردیده لحاظ هاانسان یبرا قرارداد و عرف
 میتنظ یاساس و یعموم در حقوق را فرمانبرداران و انیفرمانروا نیب روابط و یخصوص حقوق در هم با را
 برابر حقوق و کرامت یدارا و اندبه دنیا آمده آزاد یذات صورتبه خود یمعنو حقوق در افراد یتمام. کندیم
 و ختلفم یمل جوامع در جیرا یحقوق قواعد با و متناسب هستند ریناپذسلب حقوق نیا. هستند گریکدی با
. تاکنون است شده لحاظ نآ در حق صاحب افراد یعنی شوندگانحکومت تیرضا که هستند یالمللنیب

 از یارینشده است. بس ارائه هـا باشـد،اقوام و ملت همه رشیاز حقوق بشر که مورد پذ یدرست فیتعر
 دهدیم تیاهم دیعقا و هادسته از ارزش کیبه  یفرهنگ و ـنیکـه هـر د داننـدیمـ نیا رادانان علت حقوق

 ییهایآزاد بشر حقوق درنداشته باشد. ی تیها اهمارزش لیقب نیا ،یگرید فرهنگ و ـنیدر د ممکن استکـه 
 یسایس دهیعق ن، ثروت،ید زبان، جنس، رنگ، نژاد، ثیح از یضیتبع هیچ بدون هاانسان همه دارد که وجود
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 فیتکل و حق یدارا بشر اصل، افراد نیا بر. هستند منداز آنها بهره برابر و یمساو طور به گریید دهیعق هر ای و 
 یتماعاج یزندگ در را افراد دیگر، حقوق یبه عبارت. ابدییم یمعن گرانید با ارتباط در آنها حقوق و هستند

 است،آنه یعیطب و یذات حقوق رندهیدربرگ که واحد یبشر حقوق كی از باید آنها و کرد جستجو توانمی آنها
 خود به یاجتماع یزندگ در آن، یریکارگبه با هاانسان است که قوانینی یبشر حقوق نیقوان. گردند مندبهره

 یضرور شرب بقای یبرا و ریناپذانتقال و یادیبن یحقوق بشر حقوق به همین دلیل، رسند.یم یانسان کرامت
ای حتی در اندیشه . حقوق بشر در معنای اصطالحی آن، سابقه تاریخی دیرینه(3-17، ص 2339)هکی، است 

)دفتر شود ها دیده نمیمیالدی، در قوانین اساسی غربی 74از قرن  و حقوق غرب ندارد و اثری از آن تا پیش
در جهان معروف است، در « اعالمیه حقوق بشر»و آنچه به نام  (132-137، ص 2322همکاری حوزه و دانشگاه، 

ای متن یک نهضت اجتماعی پس از انقالب کبیر فرانسه با نام اعالن حقوق بشر منتشر گردید و شامل زنجیره
اصول کلی بود که در آغاز قانون اساسی فرانسه قید شده است و جزء جدانشدنی قانون اساسی فرانسه به از 

در مجمع عمومی سازمان ملل « اعالمیه جهانی حقوق بشر»با عنوان  7328رفت و در دهم دسامبر شمار می
ناپذیر آنان بر ن و انتقالها و حقوق یکساترین هدف این اعالمیه شناسایی ذاتی همه انسانتصویب شد. مهم

مبنای آزادی، عدالت و صلح بوده است. حقوق بشر یعنی اینکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان 
راحتی سخن بگوید. حقوق بشر یعنی اینکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه و قلم، با دیگران به

گاه، به مجاز ات محکوم کرد. یعنی آنکه مجازات کیفری بر حسب مقررات قانونی متشکل از افراد مستقل و آ
موحد، )خواهند، متدین شوند خاطر به هر دینی که خود میها بتوانند با آرامشصورت گیرد. یعنی اینکه انسان

 . (122، ص 2332
ارها طورکلی تعریف واحدی از حقوق بشر ارائه و توافقی در این مورد نشده است و این مفهوم ببه

نظری خاص، از منظر خود این موضوع را نگریسته و چارچوب بازتعریف شده و در هر دوره، مکتب و صاحب
نوع بشر،  ناپذیر است و برای حیاتحقوق بنیادین و انتقال« حقوق بشر»آن را تبیین کرده است. به بیان کلی، 

باشد و موضوعشان د و سازوکارها میها، مفاهیم، اسناای از ارزششود؛ یعنی مجموعهاساسی دانسته می
ای از حقوقی است که . حقوق بشر مجموعه(21، ص 2391)ذاكریان، حمایت از مقام و کرامت انسانی است 

. (132، ص 1: جلد 2329)جعفری لنگروی، شود به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه، در مقابل دولت داده می
است که با دو ویژگی در زندگی  ای از اصول برخاسته از فطرت انسانحقوق بشر از دیدگاه اسالم، مجموعه

ترین تعریف . استعداد بیکران رشد و تعالی. این تعریف کامل4. نیازهای درونی ذاتی؛ 7شود: او ظاهر می
 گیرد.های اولیه انسانی را در نظر میحقوق بشر است؛ زیرا نیازهای فطری و ذاتی و خواسته

 کبیردر دین زرتشت و منشور حقوق بشر کوروش بررسی حقوق بشر
 فرهنگ و حقوق یمعنو و یماد مظاهر از یبسیار و تمدن یگیرشکل در بسزایی اهمیت باستان ایران
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بوده،  ذبانفو و تأثیرگذار هاانسان اجتماعی -فرهنگی حیات در دوره این در که هاییآیین از یکی. دارد یبشر
شواهد  است. طبق آن آورپیام «زرتشت» که زرتشت آیین فرمود؛ تعلیم انیایر پیغمبر این که دینی است

ای از رسد که زرتشت در آذربایجان و نزدیک دریاچه ارومیه به دنیا آمده است. عدهتاریخی به نظر می
توجه  ای از آنان، بااند و عدهسال پیش از میالد مسیح بیان کرده 663دانان زمان والدت او را در حدود تاریخ

ی گذار و اولین مربهای دانشمندان، زرتشت را به نام نخستین قانونها و اشارهبه مطالب اوستا و نیز گفته
 (.27: ص2372)بویس، دانند سال قبل از میالد می 6533کنند و عصر زرتشت را در حدود روحانی بشر یاد می

باشد، یعنی چند قرن پیش از تشکیل حکومت الد اول قبل از می در زمانی از تاریخ که احتماال اوایل هزاره
 زندگی زمین، زرتشت ظهور کرد و ایرانیان را به دین خود فراخواند.ای از مشرق ایرانهخامنشیان، در نقطه

 یخیتار عصر آغاز در او که نیست معلوم و است ناشناخته مانده نامکتوب، تاریخ سال هزارشش در زرتشت
 کنفوسیوس و بودا نبی، ارمیای عصرهم دو، این از دورتر یا و اساطیری -تاریخی عصر در یا زیسته استمی

 از زمانی که پژوهش درباره .(212، ص 1: جلد2334 رجبی،) دانست پیامبران همه پیشاهنگ باید را او یا بوده
شت هب، زرتگذرد؛ اما علمای تاریخ ادیان و مذاگری شروع شد، بیش از دویست سال نمیزرتشت و زرتشتی

دانند؛ زیرا زرتشت در مذهب قدیمی پدران و نیاکان خود کنندگان بشریت میترین اصالحرا یکی از بزرگ
 اصالحاتی پدید آورد و از آن زمان تا عصر حاضر، هنوز پیروانی دارد. 

 و تنها دانایان»داند. زرتشت اندیشه و عقل انسان را در همه امور، معیار اصلی سنجش و تشخیص می
یابند و با درستی درمیرا به «انون راستیق» خرمندان هستند که به یاری اندیشه رسا و خرد واالی خود،

گاه کردن دیگران، بشریت را به خوشبختی حقیقی  هماهنگ ساختن اندیشه و گفتار و کردار خود با "راستی" و آ
هر دو گروه دانایان و نادانان نوید داده  آید و بهرسانند. آن خوشبختی که با پیروی از راستی به دست میمی

 «.شده است، کدام است
گاه ساز که در مورد دانایان چه فرمان رفته است؟»  « ای خداوند خرد، در پرتو فروغ مینوی خود، مرا آ
، 32)گاتاها، یسنای « پروری و خردورزی بگروانممردم را به آیین دانش حقیقت را بر من آشکار ساز تا همه»

 .(3بند 
های در آیین زرتشت، اندیشه و عقل انسان ارزش واالیی دارد. پس هر انسانی باید آزاد باشد تا بتواند راه

 روشن خویش بسنجد و آزادانه تصمیم بگیرد: گوناگون را با خرد نیک و اندیشه
ا آزادانه گاه هرکس راه خود رروشن بسنجید، آن به بهترین سخنان گوش فرا دهید و آن را با اندیشه»

 «.برگزیند
 «.درستی بیدار شویدپیش از آنکه رویداد بزرگ فرا رسد، هریک به»
 .«باید بتواند باور خود را آزادانه آشکار کند -پیرو راستی یا پیرو دروغ، دانا یا نادان-گاه، هرکس آن»
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 .)همان(« هرگاه تردیدی پیش آید "اندیشه رسا" راهنمای انسان است» 
نسان قوه اختیار دارد و آزاد آفریده شده است، آزاد است که چگونه بیندیشد و انتخاب در دین زرتشت ا

اش و و این آزادی، او را در برابر چگونگی اندیشه داندیانسان آزاد مهر  یبرارا نیز  نیزرتشت انتخاب دکند. 
 گرداند.نوع انتخابش مسئول می

ن از توست، و ای خداوند جان و خرد، این نیز از آفریدریافتم که اندیشه رسا از توست، خرد جهان»
 .(9ند )همان: ب« توست که انسان را راه نمود و آزاد گذاشت که اگر بخواهد به راستی گراید یا دروغ را برگزیند

ای خداوند خرد! در پرتو کارهایی که از اندیشه نیک »داند: زرتشت انسان را مسئول سرنوشت خودش می
گاهی به اینکه ارادهستایشگیرند، سرچشمه می ام بر سرنوشتم فرمان کنان به سوی تو باز خواهم گشت! با آ

 .(94، بند14)همان، یسنای« راند، با شوق در پی دریافت "دانش نیک" هستممی
گاه که توانایی ای خداوند خرد! هنگامی که در آغاز، از منش خویش، زندگانی و وجدان و خرد را آفریدی، آن»

 .(22، بند32)همان، یسنای « ن و سخن گفتن بخشیدی، خواستی تا هرکس آزادانه دین خود را برگزیندکار کرد
ریزی نبوده است و بر طبق اصول دین زرتشت، پیامبران راستین باید با محبت زرتشت اهل تهاجم و خون

رابر داران را در بباید دیناو )پیامبر( ن»و مهربانی، یگانگی و دوستی را در بین همه افراد بشر ایجاد کنند: 
 .(3، بند 19)همان، یسنای « گمراهان به جنگ و ستیز وادارد

گذار ، کوروش فرمانروای بزرگ هخامنشیان و پایهبیش از پنج قرن قبل از میالد حضرت مسیح
سی امپراتوری ایران، منشوری را تنظیم کرد که در آن آزادی مذاهب، آزادی ملل بیگانه و سایر حقوق اسا

شده در زمینه حقوق ترین سند تاریخی کشفبشری، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. منشور کوروش قدیمی
ای بود که اگر به طبقات جامعه ایران باستان بنگریم، گونهبشر و انسانیت است. گستردگی تالش کوروش به

اران، وران و مرزدیان، ارتشیان، پیشهبرخالف ساختار جامعه یونان، در کنار طبقاتی مانند کشاورزان، روحان
. منشور حقوق بشر مخصوص ایران نبود؛ بلکه شامل (21، ص 2391)ذاكریان، بینیم ای با نام بردگان نمیطبقه

شد و آنها را از اسارت و بیگاری حاکمان النهرین، دجله و نیز قوم یهود میسایر ملل از جمله مردم مناطق بین
 .(14، ص 2391)متواضع، ساخت النصر آزاد میه بختجابر آن زمان، از جمل

 یبشر خیصفحات تار نیتردرخشان است، از مانده برجا بابل فتح از پس بزرگ کوروش از که یااستوانه
 عنوانبه و ش استیپ سال ۲۳۱۱ از شیب در انیرانیا مداراگرانه و بشردوستانه هیروح انگریب استوانه نیا .است
 مورد یهازبان همه به ملل از سوی سازمان یالدیم ۰۱۲۰ سال در جهان خیتار بشر قحقو هیانیب نینخست

 در یسیانگل گروه یهاکاوش دنبال به( م۰۳۲۱) یدیخورش ۰۲۳۳ سال در .شد ترجمه سازمان نیا رشیپذ
 نیاشد.  فکش رسام هرمز نام به یکلدان یشناسباستان دست به پخته گل از یااستوانه بابل، یباستان شهر

 فرمان به توانهاس نیمشخص شد که ا ترجمه از بود. پس فراگرفته نو یبابل زبان و خط به ییهانوشته را استوانه
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 توانه،اس نیا یهانوشته ترجمه با .است شده بابل نوشته ریتسخ هنگام و م.ق ۳۵۳ سال در یهخامنش کوروش
 بشر حقوق هیانیب نیاول عنوانبه نوشته نیا و دآم بشر به وجود حقوق فعال یهاگروه انیم در یشگفت از یموج

 گردد: استوانه بیان می بر کوروش بشر حقوق در زیر، تعدادی از بندهای .افتی یجهان شهرت ،یبشر خیتار
 دیآ وارد نیسرزم نیو ا شهر نیا مردم به آزاری و رنج نگذاشتم. شد بابل وارد آرامی به من بزرگ ارتش. 

 مردم دینبون دم.یصلح کوش یبرا من... داد تکان مرا قلب مقدسش یهاهگایجا و بابل داخل وضع 
 .آنان نبود شأن خور در که یکار بود؛ دهیکش یبردگ به را بابل درمانده

 پرستش در مردم که همه دادم فرمان .دمیبخش انیپا آنان هایبدبختی به. برانداختم را داریبرده من 
 .باشند آزاد خود خدای

 من كین کردار از مردوك. نکند درازیدست آنان ییدارا به و ازاردیرا ن شهر مردم کسچیه که دادم فرمان 
 .شد خشنود

 گاده یشهرها من را  دجله یسو آن ین شهرهایهمچن و انیگوت نیسرزم ر،ید متورنو، زمبان، اشنوا، ، آ
 .ساختم نو بود، از شده رانیو که

 جاهای هب را هاشگاهیاین نیا انیخدا همه. ندیبگشا بود، دهش بسته که را ییهاشگاهیاین تمام دادم فرمان 
 هایخانه و برگرداندم خود هایگاهیجا به شده بودند، آواره و پراکنده که را مردمانی همه. بازگرداندم خود

 .کردم آباد را آنان رانیو

 مردم، همه یرامن ب و داشتندیم یگرام را پادشاه بابل، مردم یهمگ ،یسازندگ یروزها در گمانیب 
 .اعطا کردم مردم یتمام به را آرامش و صلح و ساختم ایمه آرام یاجامعه

 اسالم نیمسئله حقوق بشر در د یبررس
 و یویهم در امور دن ،یبشر یازهایبه همه ن ْم یقرآن کر ،و تمدن پربار اسالم و منبع باارزش آن فرهنگ

ها، از ظلم و ستم یاریدر جهان دارد. بس ییاه واالگی. اسالم جاپردازدیم یو اخرو یهم در امور معنو
گاه ،ستیناشا یو رفتارها هایعدالتیب به حق  یبندیو عدم پا گریمدبه حقوق ه یاز عدم شناخت و ناآ
در  یو ارزش یاسیانقالب س کیاز وجود  ،امبراسالمیپ رهیقرآن و س اتیآ ی. بررسدیآیوجود مه ب گرانید

 ردم و زن ـها بودن انسان یبر کرامت، مساو ،از قرآن یمختلف اتیآ .دهدیخبر م یمسائل حقوق بشر نهیزم
 یو مقام رسم یبرتر اله تشخصی عنوانبه ـاسالم  امبریو پ ددار دیکأحقوق بشر ت ریو سا ـ دیو سف اهسی و
 تیاعمال جاهلو  دادیم تیبه زنان شخص اسالم امبریها احترام قائل بود. پهمه انسان یبرا ـ اسالم نید

 خیدر تار و این نمودیناتوان و محروم نکوهش م یهاانسان در موردو ستم  ضیتبع ر،یتحق یهانهیرا در زم
 وستنیبا قبول پ ایو  شودیاز جا بلند م یهودی کیدر برابر جنازه  امبریکه پ یاست. زمان رینظیب تیبشر

گور بهکه زنده یزمان ایو  کندیم یزیرهیرا پا یوحدت بشر ی،متحد به جامعه اسالم انیحیو مس انیهودی
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 یه آزادگخود را ب ارانیو  کندیم حیتقب ،بشر است ریتحق یهاصورت نیتراز زشت یکیکردن دختران را که  
ر را ب ارانیو نشستن ساده و بدون نشانه در حلقه  کندیم قینظرات خود تشودر برابر نقطه یو اظهارنظر حت

 میپر از ظلم و ستم ترس خیحقوق بشر را در تار یاز تعال یریتصو دهد،یم حیقدرت ترجبر مقام و  هیتک
بودند و امام  ریتصو نیاز ا ییهرکدام الگو ،مکتب بودند نیشده اتیتربکه  اسالم امبریپ ارانی. کندیم

« حقوق بشر»و روشنگر بود. گرچه موضوع  ریسختگ یگرید تیاز هر شخص شیب ،انیم نیدر ا یعل
 یدگاه امام علیاز د یعیموضوعات حقوق بشر در جامعه ش یوه بررسین شیبهتر است، امامتعدد و متنوع 

ابند و یخود را ن گاهیکه مردم حرمت و جا یاست و تا زمان یآموختن حْق  یحضرت عل شهیداست. در ان
 ،یو حکومت یاسی، سیماعمختلف اجت یهانکنند، نظام یآن زندگ یو بر مبنا نندیرا آموزش نب یمدارحقوق

)دلشاد ابد ییمعنا نم یطورکلحقوق به یها و ادات، درخواستیو رعا شوندینم تیریمد حیبه طور صح
دان ك حقوقیعنوان و به یخاصشان در جهان هست یهایژگیل ویبه دل یامام عل (.221، ص 2339 ،یتهران

ل ، اصویاسالم جامعه ی، مفسر قرآن، ولیشناسسانو ان یو عرفان، عالم وح تیمعلم اخالق، انسانو بزرگ، 
ال ح یاسیس یهات نظامیریمد یبرا یمناسب یتواند الگویم یاند که حتمطرح کرده یاگونهحقوق بشر را به

 باشد.  زیحاضر ن
: استات، خود شامل دو نوع یات است. حیحق ح رد،یگیها در نظر مانسان یکه قرآن برا یحق نیاول

شود. سلب حق  یگرید یا معنوی یات مادیکس اجازه ندارد مانع حق حچی. هیمعنو اتیو ح یماد اتیح
 نکهیر امگ ؛جامعه است ین کار برابر با نابودسازیا م،یدگاه قرآن کریاز د .دیآیوجود مه با قتل ب یات مادیح

 یحضرت عل (.271 ، ص2339 ،یآملی)جواداست  دهیگرد نییکه در قانون تع فتدیاتفاق ب یحیل صحیبا دل
 .گرفتندیدر نظر م اتیحق ح یبرا یت خاصیاهم یو عمل یره رفتاریهم در نوشتار و هم در گفتار و س

و  یشده و منظم در نظام حقوق اسالمتیریمد یاگونه ن حق را بهیا یدر حکومت اسالم یحضرت عل
 .شدیات افراد را متذکر میبه حق حتوجه نکردن  یو اجتماع یبر آن اجرا نمود و آثار وضع یاحکام مبتن

در  شانی. انمودیم حیدا تقبیگناه را شدیها کشتن افراد بات انسانیدر احترام به حق ح یحضرت عل
ن عمل ید که ایکن یخوددار یختن خون بدون مجوز قانونیها و رخون زباره به مالك اشتر فرمودند: انیا

کن؛ ت میختن خون حرام تقویهرگز سلطه و اقتدار خود را با ر ،نیشود. بنابرایموجب منقرض شدن دولت م
 (.13البالغه، خطبه، )نهج گرددیم یگرین اقدام موجب کاهش اقتدار و انتقال قدرت به دیرا ایز

شمندان و متفکران یاند یفکر دغدغه شهیهم ز،یبرانگم چالشیاز مفاه یکیعنوان خ بهیدر تار یآزاد اصل
 ین حق الهیا ،یافراد مختلف جامعه از آزاد یمندبهره یحاکم برا ،یعیش یت اسالمبوده است. در حکوم

 یلکند. امام عیفراهم م یوقو حق یعقالن ،ینی، دیاله نیاساس قوان و بستر الزم را بر یفرهنگ یربناهایز
ت یریآن را در مد ،ین مفهوم انتزاعیاستفاده از ااز سوء یریجلوگ یبرا نین هدف و همچنیا افتنیتحقق  یبرا
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ند: یفرمایدانند و میم یکننده از کرامت انسانرا ابزار حفاظت ی، آزادی. علنمودیخود اجرا م
 یدگاه حضرت علی. از د(32، خطبه همان)« مباش یگریاست، بنده د هدیخداوند تو را آزاد آفر کهیدرحال»

 یانسان و یك موضوع اسالمی شانیو از نظر ا انددیم یاسیمسئله س کیبرتر از  اریاسالم بس نیدر درا  یآزاد
ت تعهدات خود در یها در رعاك جامعه، دولتی یعالوه بر افراد معمول یعیش یاست. در حکومت اسالم

حقوق  یکامل اجرا یعنوان الگوبه یازمند به سعه صدر هستند. امام علین یاز حق آزاد یریگبهره
در کمال  یند تا در مجالس عمومددایفراد مخالف با حکومت اجازه مبه ا ،خود یها، در دوره حکومتانسان

آن را در  یو اجرا نمودندیمد یکأن اصول در جامعه تیبر تحقق ا شانی. ابیان کنندسخنان خود را  یآزاد
 دانستند.یو اصالح جامعه م یموجب حفظ کرامت انسان ن،یچارچوب قوان

مربوط است که  ییهابه همه انسان ،یك اصل حقوق بشری عنوانهب یبرابر ،یعیش یحکومت اسالم در
افراد از استثمار و  ییرها یخود به معنا یاسیدر اصطالح س یکنند. برابریم یزندگ یدر جامعه اسالم

شده کار انجام اجامعه مطابق ب یو اله ی، معنویماد یهاو حق برابر آنها در استفاده از نعمت یکشبهره
مگر آنکه  ؛دهدیحق دخالت در اداره امور کشور را به خود اختصاص نم یگریاز د شیکس بچیآنهاست. ه

 ،دکننیجامعه استفاده م یکه از امکانات مساو یتمام مردم ،یاز مردم داشته باشد. به عبارت یندگیحق نما
 یرویجز ن یزایك قانون هستند و امتیر مشمول یفق ود، ثروتمند یاه، سفیاعم از س ؛حقوق برابر هستند یدارا

 ان آنها وجود ندارد.یاقت و دانش در میدرك، فهم، ل
مظهر عدالت به شمار  نی،و در مرحله عمل به قوان یدر مباحث تئور ی، امام علیعیحکومت ش در

همه افراد  شانیمعروف شد. از نظر ا« د عدالتیشه»در زمان خود به  ین حق بشریتحقق ا ید و برایآیم
 ی. عدالت در سخنان امام عل(217، خطبه، همان)برابرند  ،یپوشض و چشمین بدون تبعجامعه در برابر قانو

به حقش  یحقیو رساندن هر ذ یزیت استحقاق هر چیخود است و رعا یز در جایصورت قرار دادن هر چبه
و  ینیچهره د یز و نژادپرست آن زمان که نابرابریآمضیتمام در جامعه تبع تیبا جد ی. امام علباشدیم

م یقسشان در تیگر بر جامعه حاکم ساخت. ایرا بار د یره نبویس د،داشت و مردم به آن عادت کرده بودن یقانون
در دست کارگزار، مال خداوند » شانیشدند. از نظر ایقائل نم یبرادرشان برتر یبرا یالمال حتتیاموال ب

در زمان حکومت آن حضرت  ب،یترت نیبد (.1، خطبه، همان)« دار آن استعزوجل است و حاکم امانت
 یبر اجرا شانیو ا رفتیك اصل به شمار میعنوان توسط حاکمان و کارگزاران نسبت به مردم به یابرت بریرعا

 .(13، خطبه همان)د داشتند یکأن اصل همواره نظارت و تیا

یم در زمینه حقوق بشر  آیات قرآن کر
: 2374 جعفری،)است  بشر حقوق تبیین برای دین ترینیستهشا اسالم دین قرآن، و اسالم منظر از امروزه

  (.14، ص 1جلد
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ْحَسُن  َمْن  َو   
َ
ْن  دیناً  أ ْسَلَم  ِمَمّ

َ
هِ  َوْجَههُ  أ َبَع  َو  ُمْحِسٌن  ُهَو  َو  ِلَلّ ةَ  اَتّ َخَذ  َو  َحنیفاً  ِإْبراهیَم  ِمَلّ هُ  اَتّ  یَم ِإْبراه الَلّ

 کهدرحالی کرده، خدا میتسل را خود که است کس آن از تربه کسی چه نییآ و نید و ؛(745 )نساء: َخلیالً 
 د.یبرگز خود دوستی به را میابراه خداوند، و است؟ کرده روییپ گراحق ِم یابراه نییآ از و است کوکارین

ی َهدانی ِإَنّنی ُقْل   ِبّ ةَ  ِقَیماً  دیناً  ُمْسَتقیٍم  ِصراٍط  ِإلی َر  ناْلُمْشرِکی َن مِ  کاَن  ما َو  َحنیفاً  ِإْبراهیَم  ِمَلّ
 هک ابراهیم پاک آیین همان استوار؛ دینی به کرده؛ هدایت راست راه به خدایم مرا محققا: بگو؛ (767 )انعام:

 بود. منزه مشرکین باطل عقاید و شرک لوث از وجودش
ْو  ُهوداً  ُکوُنوا قاُلوا َو 

َ
ةَ  َبْل  ُقْل  َتْهَتُدوا َنصاری أ  )بقره: اْلُمْشرِکین ِمَن  کاَن  ام َو  َحنیفاً  ِإْبراهیَم  ِمَلّ

یهود و نصاری گفتند که به آیین ما درآیید تا راه راست یافته و طریق حق پویید. )ای پیغمبر در جواب (؛ 785
 .کنیم که به راه راست توحید بود و از مشرکان نبودآنها( بگو: بلکه ما آیین ابراهیم را پیروی می

 ظلم دیق از مردم یآزاد و نجات هدف با حاکم آن زمان نمرود، ربراب در لیخل میابراه تالش حضرت
 بود.  یو بندگ

َلْم 
َ
ِذ تر أ ُه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراهِ  یَم فِ یَحاَجّ ِإْبَراهِ  یِإَلی اَلّ ْن آَتاهُ الَلّ

َ
ِه أ ِبّ بِّ یَر ِذ  یُم َر ُت یِم یَو  ییْح ی یاَلّ

ْح 
ُ
َنا أ

َ
مِ  ییَقاَل أ

ُ
هَ  َفِإَنّ  ُم یِإْبَراهِ  َقاَل  ُت یَوأ تِ ی الَلّ

ْ
ْمِس  یأ ِت  اْلَمْشِرِق  ِمَن  ِبالَشّ

ْ
ِرِب  ِمَن  ِبَها َفأ َْ ِذ ُبِه فَ  اْلَم  یَت اَلّ

هُ  َکَفَر  اِلِم  اْلَقْوَم  یْهِد ی اَل  َوالَلّ آیا ندیدی که پادشاه زمان ابراهیم به دلیل حکومتی که  (؛852)بقره:  َن یالَظّ
خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟ چون ابراهیم گفت: خدای من آن است  درباره )یکتایی( ،خدا به او داده بود

خداوند خورشید را از  :میرانم. ابراهیم گفتکنم و میکه زنده گرداند و بمیراند، او گفت: من نیز زنده می
 ر؛ آن نادان کافر در جواب عاجز ماند و خدا راهنمایوطرف مشرق برآورد، تو اگر توانی از مغرب بیرون آ

 .ستمکاران نخواهد بود
 را ملت ،ییخدا ادعای بر عالوه فرعون که مبعوث شد یامبریپ به یمکان و زمان در عمران بن یموس

  کرده بود میتقس مستضعف و ممتاز دسته دو به
ْهَلَها شـِ  یِفْرَعْوَن َعاَل فِ  َنّ إ

َ
ْرِض َوَجَعَل أ

َ
ِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم یًعا یاأْل َتضـْ ْبَناَءُهْم َو یسـْ

َ
ُح أ  ییْسَتْح یَذِبّ

اَءُهْم  ُه َکاَن ِمَن اْلُمْفِسِد  ِنسـَ جویی و سرکشی همانا فرعون ]در سرزمین مصر[ برتری (؛2)قصص:  َن یِإَنّ
ــاخت؛ درحالیکرد و مردمش را گروه ــر گروه س ــان را س ــرانش که گروهی از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پس

 تردید او از مفسدان بود.گذاشت؛ بیبرید، و زنانشان را ]برای بیگاری گرفتن[ زنده میمی
صلح،  امیپ و کرد امیق یهودی ونیروحان یمذهب و ینید انحرافات مقابل در حیمس یسیحضرت ع

 کرد: بیان را هاانسان همه با یدوست و یمهربان
ُلوا فِ یُقْل  َْ ْهَل اْلِکَتاِب اَل َت

َ
ْهَواَء َقْوٍم َقْد یِنُکْم َت یدِ  یا أ

َ
ِبُعوا أ َض  َر اْلَحِقّ َواَل َتَتّ

َ
وا ِمْن َقْبُل َوأ وا َضُلّ ُلّ

بِ یَکثِ  وا َعْن َسَواِء الَسّ ِذ  ُلِعَن  *ِل یًرا َوَضُلّ  َم یَمْر  اْبِن  َسییَوعِ  َداُووَد  ِلَساِن  َعَلی َل یِإْسَرائِ  یَبنِ  ِمْن  َکَفُروا َن یاَلّ



 

 

 

الم
س ن ا

ی ت و د
تش ن زر

یی  رد آ
بشر وق 

حق سی  ربر
 

781 

احق در دینتان غلّو نکنید، و از نبگو: ای اهل کتاب! به (؛18-11 )مائده: ْعَتُدوَن ی َوَکاُنوا َعَصْوا ِبَما َذِلَك 
بسیاری را گمراه کردند و از راه راست دور شدند،  های گروهی که یقینًا پیش از این گمراه شدند وامیال و هوس

به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند. لعنت شدنشان  ،اسرائیل آنان که کافر شدندپیروی مکنید. از بنی
 .کردندهای خدا و انبیا[ سرپیچی داشتند و همواره ]از حدود الهی[ تجاوز میفرمانبرای این بود که ]نسبت به 
ِه َعلَ َو ِإْذ َقاَل ُموَسی ِلَق  ْنَجاُکْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن یْوِمِه اْذُکُروا ِنْعَمَة الَلّ

َ
ُسوُموَنُکْم ُسوَء اْلَعَذاِب یُکْم ِإْذ أ

ْبَناَءُکْم َو یَو 
َ
ُحوَن أ ُکْم َعِظ  یَوفِ  وَن ِنَساَءُکْم یْسَتْح یَذِبّ ِبّ ُکْم َلِئْن َشَکْرتُ  ٌم*یَذِلُکْم َباَلٌء ِمْن َر ُبّ َن َر َذّ

َ
ْم َوِإْذ َتأ

ِز 
َ
ُکْم یأَل   * ٌد یَلَشِد  یَوَلِئْن َکَفْرُتْم ِإَنّ َعَذابِ  َدَنّ

َ
ْرِض َجِم  یْنُتْم َوَمْن فِ َوَقاَل ُموَسی ِإْن َتْکُفُروا أ

َ
َه ًعا فَ یاأْل ِإَنّ الَلّ

نِ  ََ َلْم ٌد * یَحِم  یَل
َ
ِذ یأ  اَلّ

ُ
ِتُکْم َنَبأ

ْ
ِذ  َن ِمْن َقْبِلُکْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد یأ هُ  ْعَلُمُهْم ِإاَلّ یاَل  َن ِمْن َبْعِدِهْم یَواَلّ  الَلّ
 یَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَ 

َ
وا أ ا َلِف  یُهْم فِ یِد یَناِت َفَرُدّ ْرِسْلُتْم ِبِه َوِإَنّ

ُ
ا َکَفْرَنا ِبَما أ ْفَواِهِهْم َوَقاُلوا ِإَنّ

َ
ا  َشٍكّ  یأ ِمَمّ

فِ  * ٍب یِه ُمرِ یَتْدُعوَنَنا ِإلَ 
َ
ْرِض  یَقاَلْت ُرُسُلُهْم أ

َ
َماَواِت َواأْل ِه َشٌكّ َفاِطِر الَسّ ِفَر َلُکْم ِمْن یْدُعوُکْم لِ ی الَلّ َْ

ییُذُنوِبُکْم َو  َجٍل ُمَسًمّ
َ
َرُکْم ِإَلی أ ْنُتْم ِإاَلّ َبَشٌر ِمْثُلَنا ُترِ  َؤِخّ

َ
ْن یَقاُلوا ِإْن أ

َ
ا َکاَن  ُدوَن أ وَنا َعَمّ َنا ْعبُ یَتُصُدّ ُُ ُد آَبا

ُتوَنا ِبُسْلَطاٍن ُمبِ 
ْ
و ]یاد کن[ زمانی را که موسی به قومش گفت: نعمت خدا را بر (؛ 73- 6)ابراهیم: ٍن یَفأ

گاه که شما را از ]چنگال[ فرعونیان رهایی بخشید، ]همانان[ که پیوسته شما را شکنجه خودتان به یاد آورید، آن
ادث[ گذاشتند، و در این ]حوبریدند، و زنانتان را ]برای بیگاری[ زنده میدادند، و پسرانتان را سر میمیسخت 

( و ]نیز یاد کنید[ هنگامی را که پروردگارتان اعالم کرد که اگر 6آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان بود )
ت است، تردید عذابم سخگر ناسپاسی کنید، بیافزایم، و اسپاسگزاری کنید، قطعًا ]نعمِت[ خود را بر شما می

[؛ رسداسرائیل[ گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید ]زیانی به خدا نمی( و موسی ]به بنی۲)
( آیا خبر ]پندآموز[ کسانی که پیش از شما بودند، به شما نرسیده؟ ]خبِر[ ۳زیرا خدا بی نیاز و ستوده است. )

گاه نیست، ]همه آنان اقوامی بودند قوم نوح و عاد و ثمو د و آنان که پس از ایشان بودند که جز خدا از آنان آ
 عنوان اعتراض، استهزا، تحقیرهایشان را ]بهکه[ پیامبرانشان برای آنان دالیل روشن آوردند، ولی آنان دست

آن  ا به آن رسالتی که شما بههایشان بردند و گفتند: مسلمًا مکردن و پاسخ ندادن به دعوت پیامبران[ در دهان
( پیامبرانشان ۱کنید، به شدت در شک و تردیدیم!! )اید، کافریم و به آنچه ما را به آن دعوت میفرستاده شده

کند تا ها و زمین است، شکی هست؟ او شما را دعوت ]به ایمان[ میگفتند: آیا در خدا که آفریننده آسمان
دهد. پاسخ دادند: شما بشرهایی مانند را تا زمان معیِن ]عمرتان[ مهلت می همه گناهانتان را بیامرزد، و شما

پرستیدند باز دارید؛ پس ]شما[ دلیل روشنی ]بر خواهید ما را از معبودهایی که پدرانمان میما هستید که می
 (.۰۱اثبات رسالت خود که مورد پسند ما باشد[ بیاورید )

 ماتیکرد. تعل امیق جاهل آن زمان اعراب و مستکبران، ظالمان رابرب در عبدالله بن محمد اسالم امبریپ
 حقاقا و عدالت یاجرا و تیزمان جاهل افتخارات و یاختالفات طبقات لغو ها،انسان یبرابر از مشحون ایشان
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 بود: مستضعفان حق 
ْرَسْلَناَك  َوَما

َ
ةً  ِإاَلّ  أ اِس  َکاَفّ کْ  َوَلِکَنّ  ًرایَوَنِذ  ًرایَبِش  ِللَنّ

َ
اِس  َثَر أ  جز را تو ما (؛ و48)سبا: ْعَلُموَن ی اَل  الَنّ

 مردم ثراک نفرستادیم؛ لیکن بترسانی( عذابش از) و دهی بشارت( خدا رحمت به) را بشر عموم اینکه برای
گاه( حقیقت این از)  نیستند. آ

م یعالر تشه دیو برابری، ر یت انسانی، آزادیمانند کرامت، شخص یانسان یم عالیست که مفاهیشکی ن
. (274، ص 2ق: جلد 2221)قرشی، اند شرفت حقوق بشر کردهیبه پ یان الهی کمك بزرگیدارد و اد یپیامبران اله

سال قبل در انقالب فرانسه مطرح شد  433در حدود « یو برادر ی، برابریآزاد»م اصلی حقوق بشر، یمفاه
ق حقو یاست که اصول اسالم ین در حالید. ایآیك سند پرافتخار غرب به شمار میعنوان و در حال حاضر به

آیاتی از قرآن کریم درباره حقوق بشر در  مطرح شده بود. امبر اکرمیش از سوی پیسال پ 7233بشر حدود 
ََ یَقْد َتبَ  ِن یالِدّ  یاَل ِإْکَراهَ فِ زیر بیان شده است:  ْشُد ِمَن اْل اُتوِت َو یَفَمْن  یَن الُرّ ِه َفَقِد لْؤِمْن ِبایْکُفْر ِبالَطّ َلّ

ُه َسِم  (؛ کار دین به اجبار نیست، 456بقره: ) ٌم یٌع َعلِ یاْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی اَل اْنِفَصاَم َلَها َوالَلّ
حقیقت راه هدایت و ضاللت بر همه کس روشن گردیده، پس هرکه از راه کفر و سرکشی دیو رهزن برگردد و 

گمان به رشته محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست، و خداوند به راه ایمان به خدا گراید، بی
 )به هرچه خلق گویند و کنند( شنوا و داناست.

ِذ  بِ یَن یاَلّ ُسوَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ مِّ  یَتّ
ُ
ِذ  یاأْل ْنِج  یِجُدوَنُه َمْکُتوًبا ِعْنَدُهْم فِ ی یاَلّ ْوَراِة َواإْلِ ُمُرُهْم یِل یالَتّ

ْ
أ

ُم َعلَ یَباِت َو یِحُلّ َلُهُم الَطّ یْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَکِر َو یُروِف َو ِباْلَمْع  َضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم یِهُم اْلَخَباِئَث َو یَحِرّ
تِ  ْتاَلَل اَلّ

َ
ِذ ِهْم یَکاَنْت َعلَ  یَواأْل ُروهُ  ِبهِ  آَمُنوا َن یَفاَلّ َبُعوا َوَنَصُروهُ َوَعَزّ وَر  َواَتّ ِذ  الُنّ ْنِزَل  یاَلّ

ُ
وَلِئَك  َمَعهُ أ

ُ
 ُم ُه  أ

هم آنان که پیروی کنند از آن رسول )ختمی( و پیغمبر اّمی که در تورات و (؛ 751)اعراف: اْلُمْفِلُحوَن 
یابند که آنها را امر به هر نیکویی و نهی انجیلی که در دست آنهاست )نام و نشان و اوصاف( او را نگاشته می

گرداند، و ام پاکیزه و مطبوع را حالل، و هر پلید منفور را حرام میاز هر زشتی خواهد کرد و بر آنان هر طع
دارد )و دین آسان و موافق فطرت از آنان برمی ،انداحکام پررنج و مشقتی را که چون زنجیر به گردن خود نهاده

 نوری را که داشتند و یاری او کردند وآورد(. پس آنان که به او گرویدند و از او حرمت و عزت نگاهبر خلق می
 .نداآن گروه به حقیقت رستگاران عالم ،به او نازل شد پیروی نمودند

 ی
َ
ْنَثی یا أ

ُ
ا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوأ اُس ِإَنّ ْکَرَمُکْم  ِإَنّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُکْم َها الَنّ

َ
هِ  َد ِعنْ  أ  الَلّ

ْتَقاُکْم 
َ
هَ  ِإَنّ  أ گاه ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن !ای مردم (؛78)حجرات: ٌر یَخبِ  ٌم یَعلِ  الَلّ

های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و باافتخارترین شما نزد خدا شعبه
گاه است  .با تقواترین شمایند، همانا خدا کامال دانا و آ

َما اْلُمْؤِمُنو  .فقط مؤمنان برادران یکدیگرند ؛(73)حجرات:َن ِإْخَوةٌ ِإَنّ
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ِذ  ُه اَلّ اِلَحاِت لَ یَوَعَد الَلّ ُهْم فِ یَن آَمُنوا ِمْنُکْم َوَعِمُلوا الَصّ ِذ  یْسَتْخِلَفَنّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف اَلّ
َ
َن ِمْن یاأْل

َنَنّ َلُهْم دِ یَقْبِلِهْم َولَ  ِذ یَمِکّ ُهْم یَولَ  َلُهْم اْرَتَضی  یَنُهُم اَلّ َلَنّ ْمًنا َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  َبِدّ
َ
 یبِ  ُکوَن ْشِر ی اَل  یْعُبُدوَننِ ی أ

وَلِئَك  َذِلَك  َبْعَد  َکَفَر  َوَمْن  ًئایَش 
ُ
خدا به کسانی از شما بندگان که )به خدا و  (؛55)نور:  اْلَفاِسُقوَن  ُهُم  َفأ

)در ظهور امام زمان( در زمین خالفتشان وعده فرمود که  ،( ایمان آرند و نیکوکار گردندحّجت عصر
که امم صالح پیمبران سلف را جانشین پیشینیان آنها نمود، و دین پسندیده آنان را )که اسالم واقعی چنان ؛دهد

ایمنی کامل ،است بر همه ادیان( تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان 
آنان به  پس ،هیچ شائبه، شرک و ریا پرستش کنند، و بعد از آن هرکه کافر شودیدهد که مرا به یگانگی، ب

 .حقیقت همان فاسقان تبهکارند
اَلّ  َلُکْم  َوَما

َ
ُکُلوا أ

ْ
ا َتأ هِ  اْسُم  ُذِکَر  ِمَمّ َل  َوَقْد  هِ یَعلَ  الَلّ َم  َما َلُکْم  َفَصّ  َوِإَنّ  هِ یِإلَ  اْضُطِرْرُتْم  َما ِإاَلّ  ُکْم یَعلَ  َحَرّ

وَن یلَ  ًرایثِ کَ  ْهَواِئِهْم  ِضُلّ
َ
ََ  ِبأ َك  ِإَنّ  ِعْلٍم  رِ یِب َبّ ْعَلُم  ُهَو  َر

َ
چرا از آنچه نام خدا بر آن (؛ 773انعام: )َن یِباْلُمْعَتِد  أ

ن به تفصیل بیا ،که آنچه خدا بر شما حرام کردهکنید(؟ درصورتیخورید )و بر خود حرام میذکر شده نمی
و بسیاری از مردم به هوای نفس خود از روی جهل  ،شوید که باز حالل استر میجز آنچه به آن ناگزی ؛نموده

 .)دیگران را( به گمراهی کشند. همانا خدا به تجاوزکنندگان )از حدود( داناتر است
اجرا در آوردن احکام الهی و اجرای حقوق بشر در زمان حکومت خود، چهره  با به یعل حضرت

شان داد. بیان این موضوعات در قرآن کریم و در آن زمان با آن حجم از فشارهای اسالم واقعی را به جهانیان ن
ها آور است؛ احکام و قوانینی که با گذشت سالانگیز و حیرتروانی و فرهنگ غلط جامعه بسیار شگفت

 و یمانآس به کتاب کنونی عصر در بشر حقوق شرفتیپ شهیر ن،یبنابرا دهد.هنوز بوی تازگی و تمدن می
 .گرددیبازم آن حضرت صالح نانیجانش و امبریپ قیطر از آن میعالت
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 گیری نتیجه 
 یکرامت ذات یآن انسان بما هو انسان دارا طبقکه  یاخالق عالیاصول  رشیبا پذ نخست را یاله انیاد

، یاسیس یهااز حوزه یاریعقل در بس گاهیجا رشیدوم با پذ و (211-213: 2332موحد، ) شودمیقلمداد 
. تحقوق بشر دانس یتوان حامیمکند، می ریپذبا عقل را امکان مطابق ینیو... که وضع قوان یعلم ،یاجتماع
ای ویژه گاهیاز جا بشر، حقوق نهیزم در «البالغهنهج» حضرت علی فردمنحصربه ز کتابین قرآن و

 اصول .کنندبسیار تالش می آن یهاارزش و اصول، قواعد یاجرا یبرا این دو روانیپ برخوردار هستند و
 افراد همه به مربوط و است جهانی کردیرو یدارا بلکه ست؛ین مسلمانان به مربوط تنها قرآن در یبشر حقوق

گاه یبرا یاله هاینفرما که آنجا از. است یبشر ر ب با گذشت زمان ،یحقوق بشر قوانین میتنظ و یبخشیآ
 .است ایژهیو جایگاه یدارا یآسمان کتاب ترینکامل و نیآخر انعنوبه قرآن شد،می نازل الهی امبرانیپ

کند که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی می حقوق بشر، آرمان جهانی عدالت در جامعه را منعکس
شرافتمندانه و با صلح، امنیت، آرامش و رفاه برخوردار گردد. دفاع از حقوق بشر، در واقع فارغ از حیثیت 

های حقوق بشر نهفته است. بدان معناست که هرکس که ترین هدفی است که در بحثو مهم انسانی است
 کشورهای در ویژهبه کند، حق داشتن یک زندگی آزاد و بدون تبعیض را دارد. حق،در این جهان زندگی می

 جهت نآ از ه،شد بیان بشر برای جهانی اعالمیه در که حقوقی. پیوند دارد دین با اسالمی، کشورهای و شرقی
 رام حق یک اسالمی کشورهای در. باشد داشته هاییهمسویی اسالم نیز دین با تواندمی است، جهانی که

نیز  متعالی و مقدس امور جمله از است، دینی که جهت آن از حقوق و حق. شودمی پنداشته شرعی و دینی
 اکرمرسول سنت و کریم قرآن در و است شریعت صاحب از وظایف اسالم، نظر از حقوق تعیین .هست
 بشر حقوق دارعهده و طرف پس .(29ق، ص 2193 شعرانی،) بیان شده است مشروح صورتبه انسانی حقوق

 ار،بحاراالنو سجادیه، صحیفه البالغه،نهج شامل روایی جوامع و است وحی اساس که است کریم قرآن فقط
اند زلمتن قرآن معنی یک به و هستند قرآن شعوب و شئون از همه اسالمی، هاینوشته و اصول دیگر و الکافی

 واسطهبه کار این و باشد الهی و الطبیعیماوراء باید هاانسان . حقوق(11، ص 2: جلد 2329 آملی،زادهحسن)
 به رآنق که است ابراهیمی دین شرایع، این همه اصلی متن گرفته است و صورت مختلف هایشریعت ارسال

 پیروان و اکرم رسول است، اسالم حنیف دین که ابراهیمی دین به شرایع و افراد سزاوارترین و فراخوانده آن
 حقوق نهیزم در بشر حقوق یشورا و هاونیکنوانس ها،نوشتهسنگ کوروش کبیر، منشور اگرچه. هستند او

های و کتاب یاله انیاد تعالیم آنها نیترمهم اما اند،شده مطرح هاضیو تبع نژادپرستی از بین بردن و هاانسان
 تبیین برای دین ترینشایسته عنواناسالم به دین قرآن کریم، و اسالم منظر از امروزه. هاستانسان آسمانی به

 .دیآیم شمار به هاانسان در حقوق یقیحق دهندهعنوان ترویجبه دین اسالم شناخته شده است. بشر حقوق
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 ناقض و قدرتمندان غاصب و ستمگران برابر در همواره یاله ادیان ی،بشر حقوق هایبحث گذر تاریخ در
 و اهانسان حقوق برابری و عدالت یبرقرار یبرا هم یاجتماع ماتیتعل بعد در و اندکرده ظهور بشر حقوق

 .اندکوشش بسیار نموده یطبقات ازاتیامت و ینژاد ضاتیتبع رفع
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