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  حقوق بشر ةدربار يجعفر عالمه دگاهيد يابيارز

  *يثربي ييحيديس

  چكيده
 اگرچه. شده است ليكه حقوق بشر به مسئلة حساس انسان معاصر تبد هاست  سال
اما حقوق بشـر از   افت،ي توان  يم را ها  شباهت و ها  نهيزم يبرخ زين انينيشيپ آثار در

 كوشند  يمكه مسلمانان  هاست  سال. است ديجد دوران شانياند  روشن يدستاوردها
غـرب   يايـ دن   شدة شناخته تيرسم  حقوق بشر به برابر را در يتا حقوق بشر اسالم

 اسـتاد  ، براي نمونهاست تهصورت گرف ييكارها ياسالم يكشورها در. مطرح كنند
 .كردندچاپ  1370در  نهيزم نيا در را يمطالب يجعفر يمحمدتق
در زمرة  يآمل يجواد اهللا  تيكه آ اند داده انجام كارهايياين باب  در زين گرانيد

  .خواهم كرد يرا بررس ياستاد جعفر   خود نوشتة   من در مقالة. اين افراد است
  :پرداخت ميخواه ريمقاله به نكات ز نيا در
  مسئله؛ نيا به يجعفر استاد توجه و دقت از يقدردان. 1
   سةيمقا و ياسالم بشر حقوق مواد ميتنظ نظر از شانيا كار يابيارز و يبررس. 2

  غربي؛ بشر حقوق با ها آن
  :از جهت بشر حقوق   مسئلة با ما برخورد با ارتباط در ييشنهادهايپ   ارائة. 3

توجه به  بر اساس انياد تيحقان دنيحقوق بشر و سنج قراردادن مبنا) الف
  حقوق؛ نيا

 يجـا    بـه  ها، آن ياجرابراي  الزم يكارها راه و حقوق نيا ياجرا به توجه) ب
كـه   يآرمـان  يلـ يتكم و ينـ يتزئ يهـا   شرط و يا هيحاش يها يريگ  نكته به پرداختن
  .ندارد امكان يزود نيا به و يسادگ نيا به ها آن به دنيبخش تحقق

  .ياسالم بشر حقوق بشر، حقوق بشر، :ها دواژهيكل
                                                                                                 

  yahya@yasrebi.orgي ه طباطبائاستاد فلسفه، دانشگاه عالم *
  7/10/1390: پذيرش تاريخ، 14/6/1390 :دريافت تاريخ
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  مقدمه. 1
بـودن آن،   هم بـا قيـد جهـاني     ساختن مفهوم حقوق بشر، آن  منظور من از اين نوشته روشن

ها در غرب، دنياي ديگـري    من بر اين باورم كه بيداري و تحول فكر و فرهنگ انسان. است
آشـنا   آنپديد آورده است كه اگرچه ما با برخي مصنوعات و امكانـات تجربـي و فيزيكـي    

هـاي آنـان در قلمـرو      دهيم، اما بسياري از يافتـه   برداري قرار مي  را مورد بهره ها آنهستيم و 
ها  جهت شناخت آن تنها در ما نه. اند  شناسي و علوم انساني هنوز هم براي ما ناشناخته  سانان

  .كوشيم  داريم، بلكه در تحقير و طردشان نيز مي گامي برنمي
 دستاورد نيا   جةينت در. است بشر يجهان حقوق   مسئلة آنان تياهميكي از دستاوردهاي با

 يا  سـته يشا اعتبـار  و گـاه يجا از جهان، از يتوجه  قابلدر بخش  كم دست ها،  انسان پرارزش،
 يتيرع و ارباب نظامو  ،رفت ميان از ريو تحق ينژاد ضيتبع شد،لغو  يبردگ شدند؛ برخوردار

 بشـر  حقـوق    مسـئلة  طرح اگر. شد دهيبرچ بود جيجهان را يجا   همه در باستان دوران از كه
 ينقش ها  قدرت نصب و عزل در مردم كشور، كي دركه فقط   نداشت جز آن يدستاورد چيه

نشوند و  ريكنند و تحق يآزادانه زندگ گريدر كنار مردم د زين اهانيو س بردگانداشته باشند و 
 نيـ ادر كـار نباشـد،    يتـ يو اربـاب و رع  ابنـد ي  دسـت جامعه  يو اجتماع ياسيبه مقامات س

 يكشورها از ياديز تعداد كه مينيب  يم اكنون هم كه  يدرحال. بودخواهد  شهيهم يبرا دستاورد
  .است نمانده يتيرع و يبردگ از ياثر ايدن تمام در و اند شده رها استبداد شر از جهان
كه به اجراي اين حقوق و   جاي اين ها، به  بينيم كه در بسياري از جامعه  مي وصف، نيا با

بپردازند و اين  ها خواهند به طرد و تحقير آن  اي مي  گونه ها اهميت بدهند، هريك به تحقق آن
جهت طرد و تحقير آن حقـوق از مقدسـات نيـز     همه آثار را ناديده بگيرند؛ حتي برخي در

برابـر حقـوق جهـاني بشـر از نظـر اسـالم يـا         مثالً حقوق جهاني بشر را در. گيرند بهره مي
خـود     كه حقوق جهاني بشر را با فكـر و فرهنـگ جامعـة    دهند و هنگامي مسيحيت قرار مي

  !باشداي داشته   تواند حقوق ويژه  اي براي خود مي  هر جامعه: گويند يابند مي سازگار نمي
مقابـل   خواهم اديان را در  هدف من دفاع از حقوق بشر غربي نيست، زيرا نمي جا  در اين

حقوق    گري و توضيح مسئلة  چه در اين نوشته مورد نظر من است روشن آن. آن ناديده بگيرم
كـه    ايـن . اسالم و حقوق بشـر اسـت     گيري ما مسلمانان از رابطة  درست بهره   بشر و نيز شيوة

برابـر آن   است كـه در   حقوق بشر توجه كرده و خواسته   ري به مسئلةمرحوم محمدتقي جعف
تقدير است، زيرا خود اين كـار باعـث     يك حقوق بشر اسالمي بنويسد، كاري جالب و قابل

مرحوم جعفري از دوران جواني به . ما مطرح شود   اي در جامعة  گونه شود تا اين حقوق به  مي
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بوده  تاحدي عموم انيماو در  شهرت. جامعه توجه كرده استمسائل مهم اعتقادي جوانان و 
 يتـالش او بـرا  . نـه شـنونده   است آمده  يم كم جا او راني سخن مجالس در شهيكه هم است

متفكـران غـرب و    ديعقا به هموارهاو . است يستودن نيزم مغرب كرانتوجه به دستاورد متف
 ديـ عقا از يبرخـ بـا   ،ي مـذهبي مبلغ جايگاهدر هرچند،  است؛ هآنان توجه داشت يدستاوردها

خـود در   مـن . شـمرد   ينمـ  مغرضانه و زيناچ را آنان تالش هرگزمتفكران غرب مخالف بود، 
را قبـول   نيـ دارو دگاهيـ اگرچه من د: گفت  يحاضر بودم كه م شانيا يها  راني سخناز  يكي

  .داروين عطا كند همانندما ده متفكر    كه به جامعة خواهم  ياما از خدا م ،ندارم
معنـاي مصـطلح آن مطـرح شـد، علمـاي اديـان و        هرحال از روزي كه حقوق بشر به به

اي و   انـد كـه هـر جامعـه      مسئوالن فرهنگي و سياسي جوامع مختلف، كمابيش چنين گفتـه 
مـثالً معمـر   . اي داشـته باشـند    كتاب جداگانه  و  توانند براي خود حساب  پيروان هر ديني مي

خـواهم    مـي  ليـ دل  نيهمـ  بـه . داد  ها قرار مي  خودش را اساس حقوق انسان سبز كتابقذافي 
مبنـا و محـور و نـه     ةمثاب اين حقوق را بايد، به. جهاني است   اي بگويم كه حقوق بشر مسئله

  .مورد توجه قرار داد برابر ديگر پيشنهادها پيشنهادي در مثابة به
 خـواهم  يمرحوم جعفـر  يآرا به يخود بپردازم، نگاه دگاهيد حيبه توض كه پيش از اين

 كتـاب  نيـ ا در شـان يا. اسـت  دهيبه چـاپ رسـ   بارها مفصل كتاب كي البق در كهداشت 
اي مطـرح   بينانـه  خوش منظر از يليدال بهاول  مقدمة سه .كند  يم انينخست چهار مقدمه را ب

 و خودمحورنـد خودكامـه و   معمـوالً  هـا   انسـان است كه  اين ليدال نيا جملة از. شوند نمي
 يشناسـ   انسان كيهنوز  عالوه، به دهند؛  يم قرار خود يها  هدف به دنيرس   لةيوس را گرانيد

 برابـر  رد نيقـوان  نيا چنين، هم باشند؛ يينها توانند  ينم شده ميتنظ نيقوان نيو ا ميكامل ندار
  .شود  يم ساخته فشان  آتش   قلة بر روي كه است ييبايز كاخ همانند بشر هوس و هوا
 و   سـوابق چهـارم خـود بـه       پس از اين نگرش بدبينانه به حقوق بشـر در مقدمـة   شانيا

افكار متفكران  ،ياله انياد ،يعيشامل حقوق طب سوابق اين .پردازد  يمحقوق بشر  يها  شهير
كبيـر، ژوسـتينين، تومـاس اكوينـاس، جـان الك،       كـورش  و،يمونتسك جملهبزرگ جهان از

و  هجدهممتفكران فرانسه، و قوانين مربوط به حقوق بشر در قوانين اساسي فرانسه در قرن 
  ).41 -  15: 1385 ،يجعفر(شود  نوزدهم و بيستم مي

  :ند ازا پردازد كه عبارت  جهاني حقوق بشر مي   مهم در اعالمية   گاه به دو مسئلة آن
  انساني اعالميه و كاربرد آن؛ ارزش. 1
  .جهاني حقوق بشر   اصلي تدوين و تصويب اعالمية   انگيزة. 2
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   حقوق بشر و امكان اجراي جهـاني آن    اي ارزش انساني اعالمية  گويد كه عده  سپس مي
خاستگاه غربي آن در جهان سوم  ليدل به هياعالم نيمعتقدند كه ا گريد يا    و عده پذيرند  را مي

 .هاي شرقي كارايي الزم را ندارد و بايد اصالح شود  و در بستر سنت
يـك   بـر اسـاس  : ظريـه وجـود دارد  دوم، سه ن   اما بنابر گزارش آقاي جعفري، در مسئلة

وم آن است د   ةينظر ؛شود يريجلوگ ضآن است كه از ستم و تبعي علت اين اعالميه به نظريه
اي از   طرف و طرح مجموعـه   كشورهاي بزرگ ازيككردن مردم  كه اين اعالميه براي راضي

تنظيم اين    انگيزة نيبنابرا است، گريد طرفاز امكانات اجرايي آن كردن ها بدون فراهم  آرمان
خواهنـد تـزاحم و     سوم اين است كه با اين اعالميه مـي    اعالميه فريب مردم است؛ و نظرية

نظـر اسـتاد جعفـري ايـن     . هاي انساني بپردازند  ها را كم كنند و به ترويج ارزش  تضاد انسان
ـ    است كه انگيزة اخير درست است، اما چنين ديـدگاهي انسـان را تـا    ايين حـد درنـدگان پ

  ).53 -  46: همان(اعمال زور اداره كرد  باآورد و بايد او را   مي
  

  يجعفر استاد خاص يريگ موضع. 2
هـا باشـد،     كه حل مشـكالت انسـان    از سراسر كتاب معلوم است كه هدف استاد بيش از آن

  .جهاني حقوق بشر است   انتقاد از غرب و اعالمية
در كنفـرانس   خـود  رانـي  سـخن  ضـمن  در را، بشـر  حقـوق  يجهـان    ةيـ اعالم شانيا
 ناقص را آن زير داليل  به و كند مي بررسي ،يارزش از نظر ن،يپيليدر ف 1369 بهشتيارد

  :داند  يمد ماو ناكار
 يها توجه نشده است و قداست و شرافت معنو  انسان يبه كرامت ذات هياعالم نيدر ا   .1
  شده است؛   گرفته دهينادها   انسان
 يعلمـ  گـاه   هيـ تك كيـ بلكـه   ندارد، خدا به اعتقادچون  يگاه  هيتك تنها نه اعالميه نيا. 2
  است؛ ريپذ بيآسي سادگ به رو اين از. نيز ندارد همگان يبرا ميتعم   قابل

 فكـر  اجـرا  بـه  ديبا ماكه   درحالي. ستين آن ياجرا مستلزم يحقوق نظام كي نيتدو   .3
  دهد؛ مي تيها اهم آن حقوق تيرعا يبراها   انسان ياخالق تيترب بهكه  اسالمهمانند  م،يكن

 يازيـ امت و نشده گرفته نظر در يا  ژهيحق و لتيبافض يها  انسان يبرا هياعالم نيا در. 4
  ).57 -  55: همان( است نشده داده لتيفض و يتقو به

 قسـمت  هفـت  به را بشر حقوق     ةياعالم كنندگان نييتب يها    زهيانگ يجعفر استاد گاه  آن
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 ييكـه بـدون آشـنا    رسد  يم جهينت نيها، به ا آن كيكاي ياست و پس از بررس كرده ميتقس
 شـود  برقرار آنان   همة انيم يواقعمحال است كه تفاهم  گريد كي يها  ها با جان  جان انسان

 ).70 -  59: همان(
  

  ؟ياسالم بشر حقوق چرا. 3
 ،انسـان  يجهـان    چهرةوضع حقوق بشر اسالمي بر اين باور است كه    باب انگيزة جعفري در

 يبـه بحثـ   سـپس وي . رسـد   يمـ  خـود  اوج به ياله انياد در است، يجهان حقوق يدارا كه
 نيا به گاه آن .پردازد  يمآن  حقوقانسان و  يجهان   اسالم به چهرة يتوجه جد   دربارة يطوالن

 هـا   انسـان  كـه  يدرصـورت  امـا  دارد يهمگـان    جنبـة  بشـر  حقـوق  به توجه كه رسد  يم جهينت
 نظر ازها را   استاد انسان گاه آن. برهانند گوناگون اسارت ريباشند و خود را از زنج پرست گانهي

 نيـ ا در كـه  رسـد   يمـ  جهينت نيا به تينهادر و كند    يم ميتقس يتيشخص   طبقة شش به اسالم
 برتـر    درجة به كه هستند ييها ششم مسلمان   و طبقة است برتر يقبل   طبقة ازه طبق هر طبقات
 ).80 -  71: همان( برترند همه از نانيا و اند افتهي رامت دستتقوا و ك

   را در اعالميـة  سـتگان يناشا بر ستگانيشااستاد جعفري با اين مقدمه جاي اصل ترجيح 
حـد   داران، در زيسـتي جـان   ايجاد همبيند و كار حقوق بشر را   جهاني حقوق بشر خالي مي

الطبيعـي بـراي رشـد و تكامـل      داند و بر ضرورت وجود عامل مـاوراء   حيوانات سيرك، مي
ايشان اعالمية حقوق بشـر   از نظرآيد  طور كه از اين سخنان برمي همان. كند  واقعي تأكيد مي

 .رسيده است نظر مي مد و نابسنده بهاناكار
  

  ياسالم بشر حقوق ةياعالم يها زهيانگ. 4
  :كند  ها را به قرار زير مطرح مي  استاد جعفري اين انگيزه

  ايمان به اهللا؛. 1
  ؛)ص(  تصديق رسالت حضرت محمد. 2
  دادن اعتقاد به توحيد خالص كه اسالم برمبناي آن استوار است؛ قرار اساس. 3
  بخشيدن به يك شريعت جاوداني؛ تحقق. 4
  تمدن اسالمي و تاريخي امت اسالمي دارد؛تأكيد بر نقشي كه اسالم در . 5
  هاي بشري دربارة حقوق انسان؛ اشتراك در تالش. 6
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  كه بشر متمدن امروز به يك عامل اخالقي دروني نيازمند است؛ اعتقاد به اين. 7
هـاي عمـومي در اسـالم جزئـي از ديـن       كه حقـوق اصـلي و آزادي   ايمان به اين. 8

  .مسلمانان است
 هياعالم نيمفاد ا ديبا يعضو كنفرانس اسالم يها دولت   كه همة ديگو  يم انيپا درايشان 

  .بپذيرند و رعايت كنند اسالمي بشر حقوق عنوان بهرا 
  

  ياسالم و يغرب بشر حقوق مشترك اصول. 5
 ات،يح انتيص: اند حقوقي اسالمي و غربي در پنج اصل مشترك هر دو نظام ديگو  يم شانيا

  .يو برابر ،يآزاد ت،يترب و ميتعل ،يانسان كرامت
  
  ياسالم بشر حقوق ازاتيامت. 6
 بـودن  يـي ضـمانت اجرا  واجـد خداونـد،     تكيه بـر ارادة  :كند  يماشاره  ازهايامت نيبه ا شانيا
دين فطـري حضـرت ابـراهيم،     بر اساس شدن يهمگان انسان، طلب كمال تيشخص سوياز

به معنويت، و برتري مبـاني حقـوقي   دادن  برتري معيارهاي كرامت انساني در اسالم، اصالت
  ).141 -  81: همان(در اسالم 
 اسـالم  درو  دانـد  مـي حقوق بشـر   مكلفانرا  مردم و سازمان ملل متحد غرب درايشان 

اسـالم   در كـه  نيـ اكند  شمارد و اضافه مي را مكلف مي بتوانددول اسالمي و هر انساني كه 
كنند امتيازي است كه نگرش اسـالمي   مياز حقوق خود دفاع  ند وا مكلف انسان افراد خود

  ).143: همان(به نگرش غربي دارد 
ه توافـق  باز حقوق  يبعض بودن مشروط ايآ ،كه كند سپس ايشان اين سؤال را مطرح مي

  بودن منافات دارد؟ احكام شرع با جهاني
كند و سپس بـه    دادن به اين سؤال، نخست، حقوق بشر غربي را بررسي مي براي پاسخ

. شـود   بودن را در هر دو حقوق يادآور مي پردازد و مشروط  بررسي حقوق بشر اسالمي مي
سرانجام اسـتاد  . شدن ناسازگار نيست بودن با جهاني كوشد كه نشان دهد مشروط  گاه مي  آن

تصـويب شـد، همـراه بـا      1990جعفري حقوق بشر اسالمي را، كه در كنفرانس تهران در 
پـردازد و    هـا مـي   آن   كنـد و بـه تطبيـق و مقايسـة      جهاني حقوق بشر نقل مـي    اعالميةمفاد 

كوشـد تـا     جاي بحث مـي   ايشان در جاي. شود  ها را يادآور مي هاي آن  مشتركات و تفاوت
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اينك ما به چند نمونه از اين . برتري حقوق بشر اسالمي را بر حقوق بشر غربي نشان دهد
  :مكني  موارد اشاره مي

ها   ها و جمعيت  دولت   بايد همة. يكي از مفاد حقوق بشر اسالمي حق حيات است) الف
. سوم حقوق بشر غربي هم آمده است   اين موضوع در مادة. و افراد از حق حيات دفاع كنند

ممنوعيـت شـكنجه و    و حق حيات، آزادي، امنيت،: اند هر دو اعالميه در چند چيز مشترك
هاي اين دو نظام   سپس، استاد جعفري به تفاوت. آميز با انسان ظالمانه و اهانتگونه رفتار  هر

  :شود پردازد و چند تفاوت را به شرح زير يادآور مي  حقوقي مي
داند، اما حقوق بشر غربي بـه ايـن نكتـه     حقوق بشر اسالمي را عطاي خداوندي مي. 1

 ؛شود يمل علت در مقام اجرا دچار مشك  همين كند و به  توجه نمي
هـا نيـز عمـالً     كنـد و آن   ها و جوامع را به اجراي اين حقوق مكلف مـي   غرب دولت. 2

 اند؛  اند كاري بكنند و فقط منافع خود را درنظر داشته  نتوانسته
اي براي نابودي حيات تحريم شده است،   در حقوق بشر اسالمي استفاده از هر وسيله. 3

 اين ممنوعيت تأكيد نشده است؛ بهاما در نظام غربي 
 لهئمس نيابه  غربي بشر حقوقحرام است، اما در  نيجن قطدر حقوق بشر اسالمي س. 4

 .توجه نشده است
جعفـري  . بازداشت، شكنجه، تبعيد، و آزار اشخاص بدون دليل شرعي جايز نيست )ب

هـايي    حقوق مشترك است، اما اين دو نظام حقوقي تفـاوت  هر دوگويد اين موضوع در   مي
  :كنيم  ها اشاره مي دارند كه به مواردي از آن

ها مشروط به نبودن مجوز قانوني شرعي است، ولي   در حقوق اسالمي ممنوعيت اين. 1
 شود؛  اين شرط در حقوق بشر غربي ديده نمي

   است، امـا در اسـالم بـا كلمـة    ) غير مسئوالنه(در حقوق بشر غربي آزادي بدون قيد    .2
 .مسئوالنه همراه است

. هـايي  ها در هر دو حقوق مطرح شـده اسـت، امـا بـا تفـاوت       آزادي و برابري انسان) ج
در  وديگري نيست    كس بنده و بردة و هيچ ها بندگان خدا هستند  انسان   كه همة  تصريح به اين

  .ارد  د وجود استعمار در حقوق بشر غربي كه  يدرصورتاسالم مورد تأكيد قرار گرفته است، 
مال و مال كسي را مصـادره   هر دو نظام قبول دارند كه نبايد مالكيت اشخاص را پاي) د

حقـوق   كه  درحالي دارد، وجود حق  ورود ضرر به شخص ذي عدمكرد، اما در اسالم شرط 
 .كند  باره سكوت مي اين بشر غربي در
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كسـي حـق دارد در ادارة    اين باورند كه اسـتبداد ممنـوع اسـت و هـر     هر دو نظام بر) ه
  :هايي هم دارند، ازجمله  عمومي كشور شركت كند، اما تفاوت

 استبداد در آن ممنوع است؛ نيتر كموجود  و است ياله يامر عحكومت در اسالم و تشي. 1
 .خداست، زيرا صاحب اختيار مردم خداستاساس و منشأ حكومت . 2
هـايي    پذيرند، اما تفـاوت   نظام حقوقي، اصل آزادي انديشه و اظهار نظر را مي هر دو) و

  :هم دارند، ازجمله
حـد اسـتناد بـه     را در  ها  داند، اما اسالم آن  هاي يادشده را مطلق مي  حقوق بشر آزادي. 1

  سازد؛  سند الهي محدود مي
داند، وگرنه بايد قوانين كيفري و سرزنش و مالمتـي    خود آزادي را هدف نمياسالم . 2

 در كار نباشد؛
حد كمال باشـد، وگرنـه    آزادي مذهب مشروط به آن است كه تعقل مردم جامعه در. 3

  .نبايد به آنان آزادي داد
  

  يجعفر استاد كار يابيارز. 7
كمـك مترجمـان    بـا تـوان و   حـد  اگرچه در ،ما تعلق داشتند يفكر سنت به يجعفر استاد
نگاه ايشان به غرب همان نگاه سنتي غالب . خبر نمانند كوشيدند تا از افكار غربيان نيز بي مي

در دو قرن اخير يعني نگاهي توأم با تحقير و رد دستاوردهاي تجدد غربي بـوده اسـت، نـه    
جامعة ما بوده، به  بديهي است كه چنين نگاهي كه نگاه غالب. نگاهي همراه با تحقيق و نقد

اي كه يكي از علل آشفتگي علوم انساني در جامعة  گونه علوم انساني ما آسيب زده است، به
  .نشناسي ماست ما همين رويكرد غرب

نشناسي بايد ما را معذور داشت، زيرا از مباني الزم شناخت علمي برخـوردار   در اين غرب
فقـط بـا   . شناسي درسـت اسـت   ي، و روششناس شناخت علمي نيازمند منطق، معرفت. نيستيم

شناسـي،   شناسي گرفته تـا زيسـت   توان چيزها را شناخت؛ از هستي   مباني درست است كه مي
 بـاب  ايـن  درمن . ... شناسي، و  شناسي، غرب شناسي، شرق شناسي، مردم شناسي، جامعه كيهان
  .كنم  ي قناعت ميكل اشارة نيبه هم جا نيا در و ام كرده بحث ليتفص و شرح با گريديي درجا

ايشـان  . نگاه رد و تحقير و انكار بـوده اسـت   كه گفتم نگاه سنتي جعفري به غرب چنان
گرفتند و همه از عيب غـرب   هاي سنتي ما هنر غرب را ناديده مي  شخصيت   نيز همانند همة

عفتـي   از استعمار غرب، سلطة غرب، قـدرت غـرب، الحـاد غـرب، و بـي     : گفتند سخن مي
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پذيرنـد و كـار آنـان تـرويج      كه آنان فلسفه را قبول ندارند و عليـت را نمـي   غرب؛ و از اين
باري غربي مسري و دانش و تكنولوژي غـرب مخـرب    و بند كه بي سكوالريسم است؛ از اين

باري  و بند غربي نيز مروج بي   ايمان و اخالق است؛ و راديو و تلويزيون و اينترنت و ماهوارة
  .اند قيو فساد اخال

اش  گيـري  مورد موضع بنابراين، بايد جعفري را كه متعلق به اين سنت و نسل است در
بـا نگـاه تحقيقـي بـه ايـن مسـئله، ايـن        . برابر حقوق بشر غـرب نيـز معـذور داشـت     در

ما در ادامه فقط بـه چنـد مـورد از ايـن     . گيري از جهات مختلف محل اشكال است  موضع
  .كنيم ها اشاره مي اشكال

 
  بشر حقوق تيماه 1.7

حقوق بشر در ماهيـت  . حقوق بشر نيز مانند فلسفه، علم، و تكنولوژي غربي و شرقي ندارد
طراحان حقوق . و نهاد خود مربوط به بشر است نه به شرق يا غرب يا دين و مذهبي خاص

را  دادند و حقوقي چيز اصالت مي نظر از همه  ها بودند كه به بشر با قطع  بشر همان اومانيست
آنان حقوق طبيعي بشر اعتبار دارد، حتي اگر خدايي وجود داشته  از نظر. پذيرفتند برايش مي

گويندة اين . دين نبودند اينان افراد ضد. يا وجود نداشته باشد و در امور بشري دخالت نكند
استقالل حقوق انسـان نيـز   ). 1372كاسيرر، (سخن يعني گرتيوس، مردي عميقاً متدين بود 

جديد غـرب بـه ايـن     دانشمندان اما. نبود قبول  قابلمانند استقالل عقل او در قرون وسطي 
دينـي يـا    هاي ها دانست نه نظام  نتيجه رسيدند كه بايد منبع معرفت و دانش را خود واقعيت

، نخستين متفكـران خردگـراي جهـان اسـالم، بـه        كه شيعه و معتزله چنان. هاي حاكم قدرت
قـبح عقلـي بـاور داشـتند و كارهـاي خـدا را نيـز در چهـارچوب همـين            و  استقالل حسن

. كردند، در متفكران جديـد غـرب نيـز چنـين دركـي وجـود داشـت        قبح تفسير مي  و  حسن
  :ديگو باره مي اين در يرانيا يها  نامه درمونتسكيو 

 ريمغا او عمل كه است محال اوست، دانش مطابق شهيهم خداوند   ارادة كه جا  آن از
هم وجود نداشته باشد، بر ما  يياگر خدا يحت پس،. باشد عدالت يابد و معلوم يارهايمع

 يموجود همان مانند تا ميبكن ميدار قوه در چه و آن ميالزم است كه عدالت را دوست بدار
 داشت يم وجود اگر كه ميدان يم و ميكن يم تصور خود شيپ را شيواال ةمرتب كه ميباش

 عدالت حكم بند يپا چنان هم ديبا ميشد آزاد انتيد ديق از كه يوقت. بود يم عادل ضرورتاً
 ).Montesquieu, 2010: LXXX( ميباش
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ة كـه در فلسـف    ، چنـان گيرنـد  مـي ها از اعتبار و اصالت انسان سرچشمه   گونه ديدگاه  ينا
انسان بايد در تحقيق خود از هرگونه تعهـد و تقليـد دوري    معتزله،كالم در اسالمي و حتي 

ديـن و   تنهـا ضـد   دادن بـه انسـان نـه    گونـه اعتبـار   ايـن . ابديدست  قتيد تا بتواند به حقكن
   و فلسـفة  هاي عقلـي اسـت كـه ديـن اسـالم       گاه مكتب  تكيه يگانهخداشناسي نيست، بلكه 

 .ندسته ها  مكتب اين زمرة اسالمي نيز از
اند، كه ذاتـاً ضـد ديـن و ايمـان      چون اومانيسم غربي را در جامعة ما چنين معرفي كرده

تنها تضادي  دهيم، تا نشان دهيم كه باور به اعتبار انسان نه باره كمي توضيح مي اين  است، در
بـراي  . ايمان در دين اسالم همـين اعتبـار انسـان اسـت    گاه  با ديانت ندارد، بلكه يگانه تكيه

جمله مسيحيت را دربـارة اعتبـار    مكاتب غير عقالني از  شدن مطلب، نخست، ديدگاه روشن
ي كمـ  را اسـالم  جملهاز هاي عقالني ، سپس ديدگاه مكتبكنيم مياختصار گزارش  انسان به

  :دهيم توضيح مي
 و صـفا  كـانون  از مـادي  جهـان  بـه  سقوط با انسان نهاد عقالني، غير مكاتب ديدگاه از

 شود، چراكه همراهي بـا  مي مادي فريب سراسر و پست حيات اسير و شود مي دور معرفت
ـ  موجودي چنين ).8، 3، 1: 1366، فلوطين( است كرده فاسد را آن ماده  و رهاشـدن  اييتوان
 زنـدان  اين اسارت از را او و شود دراز او از حمايت به ديگر دستي كه  آن مگر. ندارد تعالي
 از را خـود  زودتر هرچه بايد. نيست آاليش جز چيزي ماده انجه در پيدايش. بخشد رهايي
 كـار  در كثرتـي  جـا   آن در كه ديرس جايي به و )6، 5، 1: نهما(كرد  پاك جهان اين تعلقات
  ).15، 8، 6: نهما( است يكي معشوق و عاشق و نيست
 اين. ساخت فاني را خود بايد شدن پاك براي. هست آاليش هستي تو تا كالم، يك در
 فاني را خود بايد. است رنج بودن و زندگي. دارد تري ملموس جنبة هندي مكاتب در مطلب
  1.يافت نجات رنج از تا ساخت
 را او گناه و است دانسته كار گناه لفطره    با را انسان كه است مسيحيت بدتر همه از جا  اين در

 تابع اگررا هم  انسان. داند نمي بخشش قابل كليسا آمرزش يا مسيح فداشدن   وسيلة به جز نيز
  .داند ينم پاك نباشد، كليسا
 با خود اي  پرونده هيچپيش  از و است عادي ةپديد يك انسان عقالني هاي  ديدگاه در اما
 موجودي انسان غرب، انديش  روشن متفكران نظر در و سينا  ابن و ارسطو نگرش در. ندارد
 در انسان اخروي و دنيوي بختي خوش. كند انتخاب و بفهمد تواند مي كه آزاد و آگاه است
 با هميشه اگرچه انسان. خورد  مي رقم او خود كوشش و تالش ةساي در و دنيا همين
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 را شرايط و كند حل را مشكالت اين ةهم تواند مي او اماهست،  و بوده رو هروب مشكالتي
 آگاهي و دانش با كه دارد را آن ييتوانا او. دهد تغيير خود اخروي و دنيوي مصالح سود به
 و دانش. جويد بهره تسخير اين از زندگانيش تدبير در و بپردازد موجودات تسخير به
  2.مدعاست اين گواه بهترين امروز اوريفنّ

 را او بلكه داند، نمي آلوده يموجود آغاز، همان از را، انساناست كه  عقالني يمكتب اسالم
 و گوش و چشم به اسالم. است آمده دنيا به پاك نهاد و خالي ذهن با كه داند مي برتر يا هپديد
 مادران از را شما خداوند« :كه است آمده كريم قرآن در. بخشد مي اعتبار انسان هوش و عقل
  .»ديبخش خرد و گوش و چشم شما به و دانيد نمي چيزي كه  درحالي سازد، مي متولد شما
 حقيقـت  و انسان ميان ةواسط هرگونه اسالم كه است عقل و حس اعتبار همين خاطر  هب
توانـد بـا    يعني هر انساني شخصاً مي .يابد مي تقدم ايمانش بر انسان عقل و كند مي حذف را

گرفتن از حس و عقل خود، حق را از باطل تشخيص دهد و بـه ديـن درسـت ايمـان      ياري
 انسان حق عقالني غير هاي مكتب و كليسا كه را چيزها همان درستجالب است كه  .آورد
 از مسـيحي  غـرب مـثالً  . دهـد  نمـي  هرا خود قلمرو به ها آن بدون را انسان اسالم ،دندان نمي

 درست را انديشه و عقل از دور ايمان اسالم كه   حالي در ،بود گريزان انسان حضور و انديشه
پذيرنـد كـه     انسان را با اين شرط مـي  عقالني غير هاي  مكتب در كه جاست اين از. داند نمي

يعني چيزهايي را . ش را فداي باور كليسا كند»ناباور     خود«او بايد . بتواند خود را حذف كند
هـا را فهميـده و تصـور و     كـه خـودش آن    كند، نه اين باور كند و بپذيرد كه كليسا ديكته مي

  .تصديق كرده باشد
 كند خردورزي و باشد داشته حضور كه شود  مي پذيرفته شرط اين با انسانا در اسالم ام

 را چيزهايي بايد اسالم در انسان .بپذيرد خود آزادي و آگاهي بر اساس را اسالم اصول و
 .، نه يك سازمان و جماعت خاصاست داده تشخيص را ها آن حقانيت خود كه بپذيرد

 و الحاد مستلزم و دين ضد عقالني غير اديان در) اومانيسم( »انسان اصالت« دليل همين به
 داري دين شرط ترين اساسي اومانيسم عقالني مكتب و دين در كه   حالي در. است دين انكار

 نياما در د ،سازد ي دين با عقل نميعقالن ريغ يها در مكتب. است مكتب آن از پيروي و
  .شود و بس رفتهيبا عقل پذ ديبا نياسالم د

 كه بودند مدعي كه بود جا اين در وسطي قرون كليساي با غرب انديشان روشن مشكل
 خودشان و جهان با كليسا تيمرجع و اجازه بدون و» فهمند مي« و» انديشند مي« و» هستند«

 يا گردد مي زمين مثالً كه نبود اين در كليسائيان با گاليله امثال مشكل .كنند مي برقرار ارتباط
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 ، بلكهدهد تطبيق مقدس متون با هم را زمين گردش توانست مي كليسا چون. است ساكن
 را عده يك مرجعيت و حضور و استقالل توانست نمي كليسا كه بود جا اين در اصلي مشكل

  .كند تحمل خود كنار در
 هـر  بـه  و باشـد  نرسـيده  عقلي استقالل به كه را كسي و است جريان اين عكس اسالم

ـ  ايمـان  داراي باشد، پذيرفته را دين اصول شخصي گزينش و دون تحقيقب ،دليلي  معنـاي  هب
  :بگيريد درنظر را مورد دو باره  اين در. داند نمي آن درست
 طـرف  او با اسالم نباشد شعور و عقل داراي و نرسيده بلوغ سن به انسان تا كه اين يكي
  .نيست حساب
 كه نشينان باديه از اي عده پاسخ در كه  چنان. پذيرد نمي را عقالني غير تسليم كه اين ديگر

 همراهي آنان با و شده مسلمانان تسليم ظاهر در شما... « :گويد مي كردند، ايمان اظهار
 چنين را ايمان سپس ).14 :حجرات( »است نيافته راه شما هاي  دل به ايمان هنوز اما كنيد، مي

 هيچ و پذيرفته را پيامبر و خدا كه باشند مي "مؤمن" درحقيقت كساني« :كند مي تعريف
  ).15: همان( »باشند نداشته خود باور در ترديدي
 دقيق اعجازمطلب  اين .دارد تقدماو  ايمان بر انسان اصالت اسالم تعاليم در كه بينيم مي

  .است نشده مطرح ما هاي دانشگاه و ها حوزه در، شايد و بايد كه چنان ،كه است جالبي و
اگر ما به اين . مانند حق تعقل يك حق اوليه و ذاتي انسان استبنابراين، حقوق بشر نيز 

  .كنيم روشني درك مي نكته بادقت توجه كنيم، اشكاالت كار امثال آقاي جعفري را به
  

  او يدار نيد بيرق نه است بشر يدار نيد بر مقدم بشر حقوق 2.7
انسان نخست حق دارد كه فكر كند و انتخاب كند و اديان را مورد بررسي و ارزيـابي قـرار   

بنابراين، حـق  . عقل و انديشة خود دين درست را براي پيروي انتخاب كند بر اساسدهد و 
داري او بايد اين حق  كه دين  سازد، نه اين  دار مي انديشيدن و حق انتخاب است كه او را دين

  .دهدرا به او ب
  

ـ نبا كه دارد يحقوق زيهرچ از شيپ انسان كه نيا قبول با 3.7  شـود،  محـروم  آن از دي
  باشد ها مكتب و انياد يابيارز مالك تواند  يم انسان ةياول حقوق

ها  نسازد، بر دين و مكتبي كه حقوق اولية انسان مال پايهر دين و مكتبي كه حقوق انسان را 
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بنابراين، نبايد حقوق بشر را با دين رقيب دانست، بلكه بايد آن . سازد برتري دارد مال پايرا 
  .را مالك ارزيابي اديان قرار داد  

  
ـ   قابـل  كـه  اسـت  انسان از يحداقل برداشت 4.7  يهـا   برداشـت  نـه  اسـت،  ميتعم

  جوامع و انياد ياختصاص
 نيـ ا بـا  و گرفـت  درنظـر  ددار اي كه توانايي انديشـه و انتخـاب    بايد انسان را موجود زنده

بگيـريم،   آن درنظر  يهند فيتعراما اگر انسان را با . ها برابر خواهند بود تعريف همة انسان
اي نجيـب و    طبقـه . ديگر برابر و به يك اندازه داراي حرمت و اعتبـار نخواهنـد شـد    با يك

 دگاهيد تابع را بشر حقوق اگر نيچن هم. بود خواهند نجس و پست گريد يا  شريف و طبقه
خود رفتار خواهند كرد و جوامـع   خواه دل به يا  جامعه هر مسئوالن م،يبدان جوامع مسئوالن

  .حقوق محروم خواهند كرد نيمخالفان خود را از ا شهيهم آزاد ريغ
 

ـ  يهـا  بحـث  به پرداختن يجا به مشكل حل و اجرا به توجه 5.7    غالبـاً  و يانتزاع
  اجرا  قابل ريغ

تر به اجراي آن توجه داشت، نه به آرزوهـاي نهـايي    جهاني بيش   تنظيم يك اعالميةبايد در 
مـثالً اگـر   . اجرا از حداكثري كه امكان اجراشدن نداشته باشد بهتر اسـت   حداقلي قابل. بشر

تر از شرايط  هواپيما را با سرعت ده برابر امروزي آن و با امكان فرود و پرواز در شرايطي كم
حد همين آرزو نگه داريم و تا به آن آرزو  اما نبايد كار را در. باشيم، بهتر است كنوني داشته

  .ايم از هواپيما استفاده نكنيم  نرسيده
جهاني حقوق بشر غرب نظام بردگي را برانـداخت و بـه نظـام اربـاب و        همين اعالمية

را با داليلـي هماننـد    پس نبايد آن. ها شد  رعيتي پايان داد و مانع بسياري از تجاوزها و ستم
  .شناسي كاملي ندارد، تحقير كنيم كه به معنويت توجه نشده است يا انسان اين

  
  مطلوب كمال نه ،ييكارا به توجه 6.7

حـد   اند كه كارايي دارد، اگرچه در  سي را به اين دليل انتخاب كردهدموكرا غرب دانشمندان
  .كمال مطلوب نيست

اسـتثناي اشـكال    بدترين شكل حكومت اسـت، بـه  چرچيل زماني گفت كه دموكراسي 
... خـود، چيـز خـوبي نيسـت      خـودي  دموكراسـي بـه  . ديگر حكومت كه از آن هم بدترند
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مـا بايـد   . آن فكر كنـيم، نـه كمـال مطلـوب    ها بايد به كارايي   گونه اعالميه  ما نيز در اين
اي، به وضـع    توانيم، با صدور اعالميه  اسالمي خودمان فكر كنيم و اگر مي   نخست به جامعة

. هاي اسالمي به مردم احترام بگذارنـد   كاري كنيم كه دولت. كشورهاي اسالمي سامان دهيم
كه در ليبي   به آتش نكشند، چنانكاري كنيم كه مردمان مسلمان با دستان خود امكاناتشان را 

  .باريم انگيز و خفت گونه رفتارها و حوادث غم  و يمن و ديگر كشورها شاهد اين
  
  خاص يها  فرهنگ و ها  نييآ يآرمان اصول نه م،يكن فكر يهمگان و يعاد مقدمات به 7.7

روابطي  ةمثاب به ديگر، ها با يك  و نيز به روابط انسان ميريبگ نظردر يعاد انسان كي را انسان
معناي كسي كه در حق فاني شده يا از تقوا و فضـيلت   عادي و عرفي، بنگريم؛ زيرا انسان به

توان   فعلي نمي تيوضعدر  كم كاملي برخوردار است بسيار محدود و كمياب است و دست
را تا شويم و جامعه   كار  به  هاي عادي، دست  ما بايد، در جايگاه انسان. حساب كرد  روي آن

  .هايي كامل و وارسته نيز پديد آيند جا پيش ببريم كه انسان آن
  
  يريگ جهينت. 8

شود كه كـار امثـال اسـتاد جعفـري و       روشني آشكار مي با توجه به توضيحاتي كه داديم، به
  :اهللا جوادي از چند جهت اشكال دارد، ازجمله  آيت

 گونـه  نيـ ا از هدفشـان  و كننـد   يمـ  نگـاه  ينيبدب با غرب يها  دستاورد و غرب به آنان. 1
 ديـ با نانيا. كنند حل را ها  انسان مشكل كه نيا نه رند،يبگ خرده غرب بر كه است نيا ها  بحث

 جهـان  در كم  دست و جهان در ها  انسان مشكل حل به آن ريتحق و غرب گرفتن هدف يجا به
 چـرا  كـه  كننـد  فكـر  نيـ ا بـه  بايـد  يانتزاعـ  يها  بحث گونه نيا يجا به نانيا. بپردازند اسالم

 بانيگر به دست يريدرگ و جنگ، غارت، ستم، استبداد، مشكل با هم هنوز ياسالم يكشورها
 هـا،   يتنـدرو  از يريجلـوگ  و مسـلمانان  كـردن  متحـد  جهـت  در يگـام  ديـ با نـان يا. هستند
 بردارند؛و آزارها  بيو تعق كشتارها،  و  كشت
ها ندارند و لذا   در تفكر خود انتزاعي هستند و توجه درستي به واقعيت بزرگواراناين . 2

علمـي     كـه جنبـة    ازجمله به حقوق بشر غربي، بـيش از آن  ،اشكاالت و نقدهايشان به غرب
 گرايي دارد؛ جويي و آرمان بهانه   داشته باشد، جنبة
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با  جهان يكنون تيوضع كه باشند داشته توجه نكته نيا به ديبا بزرگواران نيا. 3
 يحكم ما يعلما كه بود يكاف نيهم گذشته دوران در. دارد اريبس تفاوت گذشته يها  قرن

 و كردند مي استخراج را اسالم احكام يغزال اي يجلسعالمه م اي يطوس خيمثالً ش. بدهند
 با يكار و بستند  يم كار به را احكام نيا مردم خود گاه آن. دادند مي انيگو  مسئله دست به

 كرد، قناعت حكم كي به دينبا امروز   دةيچيپ يزندگ در اما. نداشتند خود مرجع و مجتهد
 در مثالً. كرد فكر حكم خود برابر صد زين حكم آن ساختن يعمل يكارها راه به ديبا بلكه

 درس) س(  تيب اهل از ديجوانان با ميسيبنو ها  كتاب در كه ستين يكاف نيا امروز   جامعة
 ها  انسان حقوق به اي كنند، يزندگ وار  يعل ديبا جامعه مسئوالن مييبگو اي رند،يبگ يزندگ
 زين احكام نيا تحققو  شدن يعمل يكارها راه به ها  نيگفتن ا بر عالوه بلكه شود، تجاوز دينبا
 يستادها و برقرار ليتشك با ديبا زنند  يم يحرف اگر بزرگواران نيا ن،يبنابرا. كرد فكر ديبا

 .ندعمل بپوش   ارتباطات بكوشند تا به آن آرزو و حكم جامة
 گـر يكـه بـار د   خـواهم   يم شما از اما. كشانم  ينم درازا به را خود بحث نيا از شيب من

  نيـ ا ازدر مثـل،   يكه همگ دينيو بب ديبخوان غربي بشر حقوق به را يجعفر استاداشكاالت 
. نكننـد  جاديبود كه مزاحمت ا يكاش در دست مردمان يتلفن خوب است اما ا: كه اند ليقب
 اسـت  آن مانند كارها گونه نيا اند  گفته كه شوم  يم ادآوري را يجعفر استاد خود مثال انيپادر
 ياين اسـت كـه بـرا    است مسلم چه آن ميگو  يم من. ميكن بنا فشان آتش   قلة بر را يكاخ كه

مواجـه     بيباشد كه نتوان آن را با آس ييدر جا ديامكان با حددر  اما ،انسان خانه الزم است
  .فروكاهنده است يدگاهيد كند رانشيو زلزله مبادا م،يباش نداشته خانه ما كه  نياما ا. كرد
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