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 یشناسرابطه حقوق بشر و انسان

  محمدحسین طالبی

  یحمدسالم محسنم

 چکیده

شناسی بررسی و های انساندر این مقاله چگونگی و چرایی ارتباط بین حقوق بشر و دانش

های گوناگونی که در آن وجود دارد، توجه به رویکردها و روششناسی با شود. انسانارزیابی می

شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه حقوق بشر به دینی، فلسفی، عرفانی و تجربی تقسیم می

طور ها و ارزیابی نقش آنها در تعریف و تدوین این حقوق است. حقوق بشر اگرچه بهبا این دانش

ترین رابطه آن با بنیادیاما  ،دشورتبط میمشناسی های انسانکلی با همه دانش

های آنها توجیه و های دینی و فلسفی برقرار است. قواعد این حقوق بر اساس آموزهشناسیانسان

در فرآیند اجرای حقوق بشر  صرفا  شناسی تجربی شود. اما انساناز مبانی مستحکم برخوردار می

آن، چندان  فرافرهنگیبه دلیل هویت  ،بشرقابل مالحظه است و در تعریف و شناسایی حقوق 

 .نداردشناسی عرفانی نیز کاربرد همگانی نقشی ندارد. انسان
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 مقدمه

ر این آید. دبه شمار میشناسی از مباحث مهم فلسفه حقوق بشر رابطه حقوق بشر و انسان

شناسی در قواعد شناسی و نقش انسانحقوق بشر بر انسان یبحث، چرایی و چگونگی ابتنا

وجود  یهای مختلفشناسی رویکردها و گرایشد. اما در انسانشوحقوق بشر بررسی و ارزیابی می

یق درباره انسان های فلسفه، عرفان، دین و علوم تجربی به مطالعه و تحقدارد. هر یک از دانش

 های دینی، فلسفی، عرفانی و تجربی شکل گرفتهشناسیپرداخته است که بر اساس آن، انسان

  .کندمیشناسی بررسی . این پژوهش رابطه حقوق بشر را با این چهار دانش انساناست

ای وجود دارد؟ شناسی رابطهآیا بین حقوق بشر و انسان :پرسش اصلی پژوهش آن است که

های شود: آیا حقوق بشر با همه دانشفرعی زیر منتهی میهای پرسشپرسش خود به  این

شناسی رابطه دارد؟ این رابطه چیست و چرا چنین ارتباطی برقرار است؟ هر یک از انسان

 کند؟شناسی، چه نقشی در تعریف و تدوین حقوق بشر ایفا میهای انساندانش

شناسان غربی از زمان که انساناست، چنان له اگرچه مباحثی مطرح شدهئدر این مس

شناسی فرهنگی )تجربی( در بحث حقوق بشر تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر به اهمیت انسان

 اند؛ ونقد کردهشمولی آن را ها و نسبیت فرهنگی، جهانتوجه کرده و بر اساس تکثر فرهنگ

شناسی دینی و فلسفی در تدوین برخی اندیشمندان اسالمی نیز در آثار خود به نقش انسان

که دست نیافته است اما در این زمینه، نگارنده به پژوهش مستقلی  ،اندحقوق بشر اشاره کرده

شناسی تبیین و نقش آنها را در تعریف و تفسیر های انسانبتواند رابطه حقوق بشر را با دانش

حقوق بشر بر  یکه به ابتنا. بنابراین، بررسی و ارزیابی این رابطه کندحقوق بشر برجسته 

آید و با توجه به اینکه بر اساس این پژوهش به شمار می هاینوآوریانجامد، از شناسی میانسان

شود، پرداختن به این های نظری حقوق بشر توجیه میدشواریشناسی، اصول و مبانی انسان

 .فراوان داردبحث، اهمیت 

 زد.پردامی، به مطالعه و تحقیق یفیوصت - یلیاین نگارش با استفاده از روش تحل

تحلیل به سپس  .کندف و تبیین مییرا تعر یشناسابتدا مفاهیم حقوق بشر و انسانمنظور بدین

های و در پایان به یافتهپردازد یبا حقوق بشر مشناسی و رابطه هر یک اع انسانانوو ارزیابی 

 کند.نهایی اشاره می
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 . حقوق بشر1

بودن از ل انسانیبه دل یشود که هر انسانیف میهایی تعربه حق ،اه نخستدر نگ ،حقوق بشر

های آن یابی به تعریف جامع از حقوق بشر، ابتدا باید ویژگیآنها برخوردار است. اما برای دست

 های زیر است:حقوق به طور کلی دارای ویژگیاین شود. بررسی 

چ یبودن از آنها برخوردار است و هانسانانسان به صرف  یعنی ؛ند( هستinherent) یذات .1

ا ی ا اراده انسانیی یستند که در اثر فعلین ییهااین حقوق، حق .بودن الزم نداردجز انسان یشرط

بودن در ند. صرف انسانیآیبلکه همراه با خلقت انسان به وجود م ،دشونجاد یا یرخداد

 ؛(25: 1388، ی؛ مظفر407: 1381)موحد، است  یاز آنها کاف یبرخوردار

 همه افراد بشر از آن بهره برابر دارند؛ یعنی ؛( هستندequal) یمساو .2

توان آنها را به یشود آنها را از انسان گرفت و نمینم ؛(inalienable) رندیناپذسلب .3

 گران منتقل کرد؛ید

و  یزماندارند و به دوره  یو فرامکان یو سرشت فرازمان ( هستندuniversal) شمولجهان .4

 .(Donnelly, 2003: 10)شوند یمحدود و منحصر نم یخاص ییایمحدوده جغراف

ا بر یگیرد ها تعلق میعت و فطرت به انسانیا به حکم طبیها آاما حقوق بشر با این ویژگی

 شوند؟یوضع و قرارداد، از آن برخوردار م یمبنا

 یعیکرد مکتب حقوق طبیت رونخس ؛کرد متفاوت وجود داردیله دو روئن مسیدر پاسخ به ا

مند عت و خلقت از آنها بهرهیداند که انسان به حکم طبیم ییهااست که حقوق بشر را حق

 یحقوق یهاکرد مکتبی. دوم روکنند یید آنها را شناسایبا یالمللنین و مقررات بیاست و قوان

و قرارداد نگاه  برخاسته از توافق ییهااست که به حقوق بشر به عنوان حق یستیویتیپوز

 کنند.یم

 د:یگویم یجک دانل؛ دیدتوان یم یخوبکرد را بهین دو رویر، ایز یهافیدر تعر

بودن از آنها نسانابه دلیل  فقطه انسان کعت بشرند یاز طب برگرفته ییهاحقوق بشر حق

ک ی یاا اعضیکه افراد به عنوان شهروند  یفیچ نوع حق و تکلیبرخوردار است، بدون مالحظه ه

ها، ممکن است از آنها و انجمن یو عموم یخصوص یهااز سازمان یا به عنوان بخشیخانواده 

 .(Donnelly, 2007: 21) مند باشدبهره
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 یازات کلیامت یحقوق بشر به معنا: »اندف حقوق بشر گفتهیسندگان در تعریاز نو یبرخ

حقوق بشر : »اندگفتهو نیز  ؛(95 :1374، ی)فلسف« آن است یدارا طبعا  یاست که هر فرد انسان

های طبیعی است که طبیعت روحی و عقلی و غریزی و جسمانی آدمی آن را اقتضا ظرفیت

 .(26 :2011، و ابوزید )الدباس« دارد

کرد یکه رو ییاند؛ اما آنهاستهیبه حقوق بشر نگر یعیکرد حقوق طبیباال با رو یهافیتعر

ف یکه در حقوق موضوعه شناخته شده، تعر ییهاه حقدارند، حقوق بشر را ب یستیویتیپوز

 ف آمده است:ین تعریکه در اکنند، چنانیم

ک جامعه و مقرر در قواعد یازات متعلق به افراد یحقوق بشر عبارت است از مجموعه امت

گر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با یبودن و در روابط خود با دموضوعه که افراد به اعتبار انسان

 .(12 :1384 سید محمد، ،ی)هاشم باشندیالزم، از آن برخوردار م یهاتینات و حمایضمت

ا بر اساس وضع و ی ،عت و فطرتیا به حکم طبیهستند که  ییهاجه، حقوق بشر حقیدر نت

 بودن از آنها برخوردار است.به صرف انسان ی، هر انسانیالمللنیتوافق ب

ا حقوق بشر یآ :کهکرد طرح توان مرا میپرسش  نیم، ایف حقوق بشر بگذریاگر از تعر

مفهوم  یگر، وقتیان دیرود؟ به بیبه کار م یا در اصطالحات متعددیواحدی دارد اصطالح 

ا از یاشاره دارد  ینیا مجموعه قواعد معیا به نظام خاص یشود، آیبرده م حقوق بشر به کار

 کند؟یت میحکا یبشر در هر نظام حقوق یهامطلق حق

 توان در دو اصطالح عام و خاص بهید گفت: امروزه حقوق بشر را مین پرسش بایپاسخ به ا در

متمدن همواره  یحقوق یهاو نظام یان الهیم در ادیقد یهارا حقوق بشر از دورانیبرد؛ ز کار

د به یدر عصر جدهمچنین،  .ت نشده استیطور کامل و درست رعا شه بهیمطرح بوده، اگرچه هم

داشت،  یرا در پ یانسان یهاحق یرانگر که نقض جدیو یهاجنگ یاز جمله برخ یاملل عویدل

نیب یهاثاقیها و مهیبشر توافق و آنها را در قالب اعالم یهاحق ییشناساراجع به  یجامعه جهان

و  کرد؛تعریف  توانمین کرده است. بنابراین، دو معنای عام و خاص برای حقوق بشر یتدو یالملل

 بین آنها ضروری است تا بحث ما به نزاع لفظی یا مغالطه کشیده نشود. تفکیک

 عام ی. معنا1-1

بودن و فارغ از امتیازات که بشر به صرف بشر یعام عبارت است از حقوق یحقوق بشر در معنا

 سببکه به  ین معنا، هر حقی...، از آنها برخوردار است. در ا نژادی، زبانی، مذهبی، رنگ، پوست و
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سته شود و ین به آن نگریرد، جزء حقوق بشر است، چه از منظر دیبودن انسان به او تعلق گنانسا

که هست،  یتواند هم بر حقوق بشرین اصطالح می. ایو حقوق یهای فلسفچه از منظر مکتب

توان حقوق بشر ین اصطالح، هم مید باشد. پس با ایکه با یبشر یهااطالق شود و هم بر حق

 د، بحث کرد.ید به وجود آیکه با ید را مطالعه کرد و هم از حقوق بشرگذشته و موجو

را داشته باشد، حقوق بشر خواهد  فوق یهایژگیکه و ین، هر مجموعه قواعد حقوقیبنابرا

ت حقوق یآنچه هو. ا نهیشده باشد  ییحقوق بشر معاصر شناسا یالمللنیدر نظام ب خواهبود، 

ها برخوردار باشد، نه به بودنش از آن حقل انسانین به دلسازد، آن است که انسایبشر را م

 :1384قت، ی)حقن، مذهب، قوم و فرهنگ خاص است یکه عضو جامعه، گروه، انجمن، دل آنیدل

 .(634 :1384، محمد منصور ،ی؛ هاشم331

 خاص ی. معنا1-2

در نظام  شود کهیخاص بر مجموعه قواعد حقوق بشر اطالق م یدر معنا «حقوق بشر»اصطالح 

ف و یتعر ،هاثاقیها و مهیمثل اعالم ،یالمللنیو در قالب اسناد ب ،ییالملل شناسانیحقوق ب

بودن و است که انسان به صرف انسان یز همان حقوقین معنا نیحقوق بشر در ا ن شده است.یتدو

ن یاست، اما آنچه ا...، از آنها برخوردار  های فرهنگی مثل نژاد، زبان، مذهب وبدون مالحظه وابستگی

 ین حقوق بر اصول و مبانیا .1 کند، این است که:یز میاول متما یرا از معنا یاصطالح یمعنا

را  یالمللنیوفاق ب یادین حقوق تا حدود زیا .2ند دوران مدرن است؛ یبنا شده که برآ یخاص یفلسف

 یالمللنیب یهاثاقیبشر و محقوق  یه جهانیجلب کرده و در قالب اسناد و منابع مختلف، مثل اعالم

و  ییشناسا یالمللنیگر اسناد بیو د یو فرهنگ ی، اجتماعی، و حقوق اقتصادیاسیو س یحقوق مدن

 .(643-642و  634 :1384، محمد منصور ،ی؛ هاشم332 :1384قت، ی)حقن شده است یتدو

به سنجش  ،اول آن است. بر اساس این معنا یمراد ما از حقوق بشر در بحث حاضر، معنا

 م.یپردازیم یشناسن حقوق با انسانیرابطه ا

 یشناسانسان. 2

 یهاق دانشیت او از طریدر لغت بر شناخت انسان در ابعاد مختلف شخص «یشناسانسان»واژه 

 یهاهمه آموزه ارتباط با ن واژه در اصطالح دری. اما ا(618 :1ج ،1381، ی)انورشود یالزم اطالق م
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او  یتیو شخص یدرباره شناخت حقیقت انسان و ابعاد وجود یو علوم تجرب ن، فلسفه، عرفانید

یدرباره انسان اطالق م یبر مطالعات علوم تجربفقط  یشناسانسان یرود. البته گاهیکار م به

 .(30-24 :1ج ،1391ر، ی؛ کب21 :1384 ،ی)رجبد شو

 کرد: یبندمیعام تقستوان به دو اصطالح خاص و یرا م یشناسمفهوم انسان ،نیبنابرا

های علوم اجتماعی به شناسی در این اصطالح، در دانشکدهاصطالح خاص: مفهوم انسان .1

زیستی و  - شود و به معنای مطالعه انسان در ابعاد جسمانیعلمی شناخته می ایشتهرعنوان 

 رود.اجتماعی با روش تجربی و علمی به کار می -فرهنگی

 یکه در پ یهر دانش روشمند دربارهن اصطالح، یاسی در اشناصطالح عام: انسان .2

رود، اعم از اینکه با رویکرد انسان باشد، به کار می یاز ابعاد وجود یمطالعه و شناخت بُعد

 تجربی صورت بگیرد یا رویکردهای فلسفی، عرفانی و دینی.

ف یگونه تعرنیا یم وبرمی را در اصطالح عام آن به کار یشناسن پژوهش، انسانیدر ا

باره افته دریعبارت است از هر نوع مطالعه و پژوهش روشمند و نظام یشناسانسان»م: یکنیم

از وجوه  یا وجهیقت او، یت و حقیبه منظور شناخت ماه یا اجتماعی یانسان به لحاظ فرد

 «.او یو اجتماع ی، فرهنگی، روانیروح ،یجسمان

ن و علوم یشناسانه فلسفه، عرفان، دانسان یهاهآموز یکه تمام ،ن معنایدر ا یشناسانسان

، یفلسف یشناسها، به چهار قسم انسانن دانشیرد، با توجه به تنوع روش ایگیبر م را در یتجرب

 شود.یم میتقس ینید یشناسو انسان یتجرب یشناس، انسانیعرفان یشناسانسان

 یشناسرابطه حقوق بشر و انسان ی. چگونگ3

. کنیممی، رابطه آن دو را بررسی یشناسن مفاهیم حقوق بشر و انسانییتب ف ویپس از تعر

این است که حقوق بشر  کندرا توجیه میشناسی آنچه اصل وجود رابطه حقوق بشر و انسان

این جهت وابسته به شناخت بشر از  .و ماهیت طبیعی و فطری دارد استهای بشری بشر حق

فطرت بشر و درک زوایای وجودی و شخصیتی او،  بدون شناخت درست از طبیعت و .است

تعریف و تدوین آن ناقص و ناکارآمد خواهد بود. حتی اصول و مبانی حقوق بشر در 
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ترین مباحث فلسفه حقوق بشر به له از مهمئرو، این مساز این .گیردشناسی شکل میانسان

 آید.شمار می

یاز به بحث و پژوهش به اهمیت آن، ن شناسی با توجهبنابراین، رابطه حقوق بشر و انسان

 ید. اگرچه برخشوخصوص از منظر فلسفه اسالمی باید واکاوی و بررسی جدی دارد، به

آن،  یو به جا اندشمرده یضرورریفایده و غچنین مباحثی را درباره حقوق بشر بی کردنطرحم

ن سالح یات را بهترد و احساسنکند مییبر احساسات و استفاده از آن تأک یبر آموزش مبتن

 یهنجارها یسازنهیاما نهاد، (Rorty, 1993: 116-123) دندانحقوق بشر می یسازیعمل یبرا

ن ییتب یدرستآن به یو مبان، ن نظر و عمل پریاست که شکاف ب یعمل یاین حقوق در صورت

 یبرا ینلحاظ مبا ازخواهند آورد که  یبه آن رو یمختلف در صورت یهاد، و مردم با فرهنگشو

ان حقوق بشر ید حامنیگوینه مین زمیگر در اید یکه برخو موجه باشد. چنانپذیرفتنی آنان 

د صحت مواضع یمتهم نشوند، با یسم و نژادپرستیالی، امپریخواهند به تکبر اخالقیاگر م

 .(708 :1384)چُکر، ه کنند یخود را توج یفلسف

یابد، شناسی ارتباط میهای انسانشفرض ما بر این است که حقوق بشر با تمامی دان

باید رابطه آن را با هر یک از  ،به یک درجه نیست. بنابراینهمیشه اگرچه اهمیت این رابطه 

 .کنیمشناسی جداگانه بررسی های انساندانش

 یفلسف یشناسحقوق بشر و انسان .3-1

 شناسی فلسفیالف. چیستی انسان

کند. یق میدرباره انسان مطالعه و تحق یروش عقلاست که با  یدانش یفلسف یشناسانسان

او را  یقت انسان و ابعاد وجودیحق یعقل یهاافتهی، بر اساس یداورشیگونه پچیفلسفه بدون ه

نکه تعلق او به یاست، بدون ا« انسان بما هو انسان»ن دانش، ید. موضوع اکنیر مین و تفسییتب

ز یآن ن یوردهااج و دستیرو، نتانیا گرفته شود. ازنظر  در یخاص یخیفرهنگ، منطقه و دوره تار

 یاو بر هر فرهنگ و جامعه یخیها در هر دوره تاربر همه انساناست و شمول عام و جهان

 ر است.یپذانطباق

و اند کردهق یز تحقینانسان راجع به درباره عالم هستی،  یلسوفان از آغاز مطالعات فلسفیف

پ.م(، و  384-322پ.م(، ارسطو ) 428-348. در آثار افالطون )انددهیکوش آدمیشناخت برای 
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 یق(، صدراه. 587-549) یق(، سهروده. 428-370نا )یسهمچون ابن یلسوفان اسالمیف

...، به صورت گسترده درباره هویت و حقیقت انسان بحث و  ق( وه. 1050-980حدود )شیرازی 

 ق شده است.یتحق

چون از  ،شتر بر محور نفس مطرح شده استیب یناسشمباحث انسان ،یدر فلسفه اسالم

 ینفس است و بدن همچون ابزار دیآیقت انسان به شمار میلسوفان مسلمان آنچه حقیف نگاه

کتاب ز با عنوان ین یشناسمربوط به انسان یهابحثرو از اینر نفس قرار دارد. یتحت تدب

را  ات شفایعیطبنا فن ششم یسابن کهن شده است، چنانیو مانند آن تدو علم النفس، النفس

ف کرده است. ابنیتأل رساله نفسبا عنوان نیز  یبحث کرده و رساله مستقل« نفس»ل عنوان یذ

 673-597) ین طوسیالدرینگاشته است. نص کتاب النفسبه نام  یق( اثره. 533 توفایباجه )م

جلد هشتم شیرازی  یدراص ف کرده ویتأل بقاء النفس بعد فناء الجسدبه نام  یکتابنیز ق( ه.

 نامیده است. علم النفس یالسفر الرابع فاسفار را 

 حللسوفان مسلمان درباره انسان میو آثار ف یکه در فلسفه اسالم ی، مسائلیبه طور کل

بدن و نفس و رابطه آن  یستیچ ؛قت انسانیت و حقیهو یستیچ :ند ازابحث قرار گرفته، عبارت

معاد و  ؛م و حادث بودن انسانیقد ؛نفس یقوا ؛جرد بودن آنا می یانواع نفس و ماد ؛دو

 گر مسائل مرتبط با نفس و بدنیو د ؛کمال انسان ؛سعادت و شقاوت انسان ؛انسان یجاودانگ

اللوح الثانی؛  :1375؛ سهروردی، 1992باجه، مقاله سوم؛ ابن :1363: فن ششم؛ همو، 2ج ،1404سینا، )نک: ابن

 .(5، ج1369-1379؛ مالهادی سبزواری، 8ج ،1981صدر المتألهین، 

ت، یدرباره انسان صورت گرفت، در نها یکه از مباحث فلسفه اسالم ینییح و تبیبا توض

مطالعه و پژوهش  یعنی یفلسف یشناسانسان»م: یکنیف میگونه تعرنیرا ا یفلسف یشناسانسان

 یها، قوا، استعدادها و راهیدت، ابعاد وجویبه منظور شناخت ماه یباره انسان با روش عقلدر

 «.سعادت و کمال انسان

 یفلسف یشناسب. رابطه حقوق بشر و انسان

توان به این صورت تبیین کرد که شناسی فلسفی را میاما چگونگی رابطه حقوق بشر و انسان

اسی د و عنصر اسگیربودن تعلق میکه به انسان به صرف انسان است هاییچون حقوق بشر حق

بودن است بدون اینکه نیاز به مالحظه امتیازات دیگر مثل قومیت، خورداری از آنها، انساندر بر
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ن چنین حقوقی برای بشر، وابسته به شناخت ی... باشد، بنابراین تعریف و تدو زبان، مذهب و

ت و یشناسی فلسفی هوگونه که بیان شد، در انسانو آن ؛بشر در ابعاد مختلف آن خواهد بود

ها، استعدادها و یژگیعت و فطرت، صفات و ویطبو ، دوشمینسان تعریف و تبیین قت ایحق

 یهاحق ید. بر این اساس، حقوق بشر چه به معناگرداو شناسایی می یازها، و کماالت وجودین

 یاز به کشف دارد و چه به معنایخته است و نیف شود که با خلقت او آمیانسان تعر یعیطب

بر  یشود، در هر صورت مبتنیانسان وضع و اعتبار م ید که براگرد یتلق یوضع یهاحق

شناخت انسان است. هر نوع شناخت از حقوق بشر که متکی بر درک درست از حقیقت انسان 

 نباشد، شناخت ناقص خواهد بود.

قت یعت و حقیشمرده شود، بدون درک صحیح از طب یعیطب یهااگر حقوق بشر حق

با خلقت انسان  یعیطب یهانکه حقیتوان شناخت؛ چه ایز نمین او را یعیطب یهاانسان حق

بشر  اوال ستند که ین ییهان مبنا، حقوق بشر حقیخته است. طبق ایجاد شده و با ذات او آمیا

جاد یط ایاو اعتبار گردد، بلکه همراه با خلقت انسان به جعل بس یده شود و بعد برایآفر

گردد. یز موجود میاو ن یعیطب حقوقد شود، همراه او موجو یهر زمان انسان یعنیشوند. یم

 یهایژگیت انسان و صفات و وین حقوق بشر با شناخت ذات و ماهییف و تبیپس کشف و تعر

 او ارتباط مستحکم دارد. یوجود

م و آن را محصول توافق یبه حقوق بشر بنگر یستیویتیحقوق پوز یهااگر از منظر مکتب

کرد یچون رو .م بودیاز نخواهینیب یفلسف یشناساز انسان هم م، بازیبشر بدان یجمع

عت و یوابسته به طبریو غ یو قرارداد یاعتبار صرفا ت حقوق بشر را یکه ماه یستیویتیپوز

ز یبلکه آنها ن ،کند یبدون مبنا تلق کامال  تواند آن را یحال نم نیداند، در عیفطرت انسان م

و خرد  یو بر احساسات و عواطف جمع ندریگمینظر  درز مشترک بشر را یال و غرایام یبرخ

رو، نیدهند. از ایار توافق قرار میکنند و منافع و مصالح مشترک بشر را معیه میتک یانسان

، مردیها)خواهد بود  یمتک یفلسف یشناسز بر انسانیبه اجماع و توافق در حقوق بشر ن یابیدست

1387: 308-312). 

ن ید تدونیگویم وابستگی حقوق بشر به شناخت انساندر تبیین  یلسوفان اسالمیف یبرخ

 یفیقت تألید حقیبا یعنیبشر است،  یو فطر یعیمسبوق به شناخت ابعاد طب اوال حقوق بشر 



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، دینی یپژوهانسان پژوهشی –دوفصلنامه علمی 

 

140 

و  یا بدن مادیم که آینک ییجنبه اصالت وجود او را شناسا ثانیا و  ؛میبشناس یدرستانسان را به

 ین حقوق بشر براییتعزیرا  .(8 :1383، یآمل ی)جواد یبعد فطرا روح مجرد و یاست  یعیبعد طب

د که مقصد او یتوان فهمیرد، اما بدون شناخت انسان چگونه میگیصورت م یدن به مقصدیرس

 .(95-94 :)همانن کرد ییدن به آن مقصد را تعیق رسیست، تا طریچ

 یفلسف یشناسانان رابطه حقوق بشر و انسیدر ب یشمندان اسالمیگر از اندید یبرخ

ون حقوق بشر دانست، چ یالبال از مکاتب حقوقتوان فارغید حقوق بشر را نمنیگویم

عت بشر است. یوضع درباره طبمانسان، فرع بر اتخاذ  یشدن به حقوق برامدار است، قائلمکتب

ه یمن است که در اعالیداند ایحقوق بشر وارد م یه جهانیرا که بر اعالم ییاز نقدها یکی یو

ست و انسان بما هو انسان با هر مکتب یمدار نا حقوق بشر مکتبیسخن گفته شده که گو یطور

عت بشر یکه راجع به طب یدگاهیکه فارغ از د ی، در حالبپذیرده را ین اعالمید ایبا یدگاهیو د

 عت بشر، آنیدرباره طب یدگاه خاصیه با دیسندگان اعالمین کرد. نوییشود حقوق تعیم نمیدار

دگاه خودشان یبه د یچ تعلق خاطریا هیکه گو اندسخن گفته یو سپس طور اندن کردهیرا تدو

 یمتعدد یهاهیتوان اعالمیل مین دلیشه هست و به ایتعلق خاطر همکه  یاند؛ در حالنداشته

 .(204: 1385ان، ی)ملکحقوق بشر نوشت  یبرا

هم در  ،شناسی فلسفیکه انسانآید، این است ای که از مباحث باال به دست مینتیجه

ها در حقوق بشر بر تعریف و تبیین حقوق بشر و هم در توجیه آن، نقش اساسی دارد؛ چون حق

گردد. اگر به های فلسفی و دینی تعریف شده، ضرورت و اهمیت آنها توجیه میمبنای اندیشه

 تر خواهد شد.، جایگاه بحث روشنکنیمهای اساسی درباره حقوق بشر اشاره برخی پرسش

؛ اما حق حیات «هر کس حق حیات دارد»گوید: اعالمیه جهانی حقوق بشر می 3ماده 

چیست و چرا هر فردی از این حق برخوردار است؟ آیا چون خداوند این حق را به بشر اعطا 

کرده یا چون طبیعت بشر و استعدادهای طبیعی او اقتضا دارد یا چون در اعالمیه آمده است؟ 

چون در اعالمیه  .توان یافت نه خود اعالمیههای دینی میدر مکاتب فلسفی و آموزه پاسخ را

های به بیان اصل برخورداری بشر از حق حیات اکتفا شده است. اما بر اساس اندیشه فقط

شود و در این شناسانه فلسفی و دینی، چیستی و چرایی حق حیات تعریف و توجیه میانسان

 های خدامحور متفاوت خواهد بود.محور و فلسفهی انسانهاله، پاسخ فلسفهئمس
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شناسی دینی درباره حقوق بشر مقایسه کنیم، تفاوت شناسی فلسفی را با انساناگر انسان

شناسی فلسفی تبیین مبانی و اهداف شود که نقش برجسته انسانآنها بیشتر در اینجا ظاهر می

بر تبیین مبانی و اهداف، در تفسیر گستره و شناسی دینی عالوه اما انسان ،حقوق بشر است

 قلمرو حقوق بشر نیز نقش دارد.

شناسی شناسی فلسفی و نقش انساندر نهایت، وجود رابطه اساسی بین حقوق بشر و انسان

فلسفی در تعریف و توجیه حقوق بشر، ضرورت مطالعه و بررسی آن را از منظر فلسفه اسالمی 

 رساند.نیز به اثبات می

از سوی  .آیدهای مهم جامعه جهانی به شمار میزه حقوق بشر از مطالبات و دغدغهامرو

و است. بنابراین، ما افزون رههایی نیز روبنقددیگر، به دلیل اختالف نظر در مبانی فلسفی آن، با 

شویم و بحث فلسفه قوق بشر میحنقد و بررسی های اسالمی وارد که بر مبنای آموزهبر آن

شناختی و کنیم، باید بر اساس اصول و مبانی هستیاز دیدگاه اسالم مطرح می حقوق بشر را

تا بتوانیم با زبان فلسفی و  کنیمبررسی و ارزیابی  آن راشناختی فلسفه اسالمی نیز انسان

استدالل برهانی به صحنه مباحث نظری حقوق بشر وارد شویم. ورود به بحث فلسفه حقوق بشر 

چنین شناسانه فلسفه اسالمی های انسانو هم آموزه ی استرورضهم  ،از منظر فلسفه اسالمی

 .دارد یظرفیت

 شناسی عرفانی. حقوق بشر و انسان3-2

 یعرفان یشناسالف. چیستی انسان

قت یخداوند را حقفقط شود. عرفا در عرفان از مطلق وجود با محوریت خدا و انسان بحث می

ن یآورند. در ایات و ظهورات وجود او به شمار میتجل دیگر موجودات را نند وکمیتلقی  یهست

برخوردار است و بحث انسان کامل بخش  یگاه مهم و مقام خالفت الهیانسان از جا فقطان، یم

د و موحد یاند توحکه گفته یدهد، به طوریاز مباحث عرفان را به خود اختصاص م یمهم

انسان کامل که تنها مرآت  یعنیموحد  و ؛وحدت وجود یعنید یتوح .است یاساس مسائل عرفان

ن ی. بر ا(343 :1ج ،1387، یآمل ی)جوادست ا ذات حق و مظهر تام اسما و صفات او ینماتمام

 شود.محسوب می ین مباحث عرفانیتراز مهم یبعد از خداشناس یشناساساس، بحث انسان
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اضت و عشق یرباطن،  یه نفس، صفایق تزکیروش عرفان مکاشفه و شهود است که از طر

جه مشاهدات عارف است که در ینت یعرفان یهاافتهی. (75و  73 :1388پناه، زدانی)گردد یسر میم

ان یگیرد و به زبان استدالل بنظم و انسجام می یکشف شده و در عرفان نظر یعرفان عمل

 شود.یم

برشمرد: ر یتوان در امور زیم یرا به صورت کل یعرفان یشناسمسائل انسان ترینمهم

ت انسان، یانسان در عوالم وجود، جامع یش انسان، مرتبه وجودیدایقت انسان، پیشناخت حق

، ی)قونوش یانسان، بازگشت انسان به مبدأ خو یت وجودیغا ،یتعالصدور انسان از حق یچگونگ

 .(650-617 :1374، یفناربن؛ ا99 :1374

د، رویکرد و روش آن کنمتمایز می شناسی فلسفیشناسی عرفانی را از انسانآنچه انسان

شناسی فلسفی با انسان فراوانیشناسی عرفانی با اینکه شباهت و اشتراک است. مباحث انسان

تبیین عقالنی از جهان و انسان است که با روش عقلی دادن دستبهدارد اما رویکرد فیلسوفان 

های باطنی انسان بر اساس یافتهپذیرد؛ در حالی که رویکرد عرفا تبیین جهان و صرف انجام می

 آورند، بازبرد و عرفا اگر به تبیین عقالنی جهان رو میآنان است که از روش شهودی بهره می

 های شهودی آنان است.هم مبتنی بر مشاهدات قلبی و یافته

 یعرفان یشناسب. رابطه حقوق بشر و انسان

 یشناستواند با انسانیوند دارد، میپبا شناخت انسان  ینکه به طور کلیحقوق بشر از باب ا

نیز با تعریفی از هویت و حقیقت  یعرفان یشناسز رابطه داشته باشد؛ چون انسانین یعرفان

دهد و چگونهشان میهای کمال و سعادت بشر را نانسان و تبیین جایگاه وجودی او در عالم، راه

شناسی عرفانی های انسانآموزه ،بنابرایندارد. زیستن با دیگران و رعایت حقوق آنان را بیان می

رد و در شناخت حقیقت و استعدادها ینظر قرار گ ن حقوق بشر مدیف و تدویتواند در تعرینیز م

 موضوع حقوق بشر از آن استفاده به عمل آید.« انسانِ»و نیازهای 

است که  با مشکالتی مواجه یعرفان یشناسحقوق بشر بر انسان یلحاظ عملی، ابتنا از اما

 را:یز .کاهدو از کاربرد آن می ندکمیدفاع از آن را دشوار 
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شتر یاما ب ،دارند ییآشنا یعرفان یهامحدودند که با آموزه یاخاص و عده یقشر فقط .1

دشوار و  یعرفان یهاکردن حقوق بشر بر آموزهرو بنانیا . ازهستند افراد جامعه با آن ناآشنا

 .کاربرد آن اندک خواهد بود

 اوال ن روش یاستوار است و ا یوه و روش عرفان در اصل بر کشف و شهود باطنیش .2

رخ دهد که  یدر مکاشفات عرفان یرا ممکن است اشتباهاتیست؛ زیمطمئن و مصون از خطا ن

 فقطبلکه  ،ستیهمه قابل اعتبار و استناد ن یت ندارد و برایعموم ثانیا دارد؛  یابیاز به ارزیخود ن

نکه یابند معتبر است؛ مگر اییدست م یعرفان یهاکه خود به مکاشفات و تجربه یکسان یبرا

ن صورت به یاما در ا ،است یعرفان یهاافتهی ین عقالنییتب یعرفان نظر یهام آموزهییبگو

 م.یاک شدهیفلسفه نزد

 شناسی تجربی. رابطه حقوق بشر و انسان3-3

 یتجرب یشناسالف. چیستی انسان

اجتماعی  - زیستی و فرهنگی - تجربی علمی است که انسان را از حیث فیزیکی شناسیانسان

ه، مشاهده و آزمون، استفاده ی، فرضیدانیطالعه ممیعنی  ،از روش تجربی ،. در این دانشکاودمی

علمی به نام  ایبه عنوان رشتههای علوم اجتماعی شناسی تجربی در دانشکدهد. انسانشومی

شناسی به آن که در اصطالح خاص مفهوم انسانخته شده است، چنانشنا« شناسیانسان»

 اشاره شد.

گر به کار یکدی یشود و به جایخلط م یشناسن معنا گاه با مردمیدر ا یشناسانسان

معادل  یشناسو انسان (ethnology« )یاتنولوژ»شناسی معادل که مردم یرود، در حالیم

که  یطوراست. همان یاعم از اتنولوژ یت و آنتروپولوژاس (anthropology« )یآنتروپولوژ»

مه قرن یمه قرن نوزدهم تا نیاز ن یعنی ،شیدایپ یدر ابتدا ییاروپا یدر کشورها یآنتروپولوژ

 انسان یو جسمان یستیرفت که بُعد زیبه کار م یشناساز مباحث انسان یاحوزه رایستم، بیب

 یشناساما پژوهش در انسان ،کردینگاه م یستیز یو به انسان به عنوان موجودکاوید میرا 

« ینگارمردم»، به نام یو اجتماع یفرهنگ یو مطالعه انسان به عنوان موجود یفرهنگ

(ethnogrophy)  یشناسمردم»و( »ethnology) کا یدر آمر ،ن حالیشد. در همیخوانده م

 یعلم یهااز شناخت یاجموعهد و مشویبه هر دو حوزه باال اطالق م «یشناسانسان»اصطالح 
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 «یشناسانسان»تحت عنوان  یو فرهنگ ی، اجتماعیستیع و در ابعاد زیوس دایرهانسان با 

، ی)فکوهگردد یم میتقس یفرهنگ یشناسو انسان یجسمان یشناسشود و به انسانیخوانده م

 .(38-37: 1379، ینیاالم؛ روح19-20 :1388

زبان، در برگردان دو اصطالح یفارس یوزه کشورهابه ح یبا ورود دانش آنتروپولوژ

مختلف  یهاتشتت به وجود آمد و از واژه ی، نوعیبه زبان فارس «یاتنولوژ»و  «یآنتروپولوژ»

استفاده  ... و «یبشرشناس»، «ینژادشناس»، «یشناسقوم»، «یشناسمردم»، «یشناسانسان»

 یداده شده و شناخت علم قرار (anthropology)معادل  «یشناسانسان»امروزه اصطالح  اماشد. 

 «یشناسمردم»صطالح ا .دشویرا شامل م یو فرهنگ ی، اجتماعیستیوجوه ز یانسان در تمام

 .(38 :1379، ینیاالم)روحشود یاطالق م (ethnology) یبه حوزه مطالعات فرهنگنیز 

 -یجسمان یشناسدو بخش انسان یدارد که به طور کل یعیقلمرو وس یتجرب یشناسانسان

 social-cultural) یفرهنگ - یاجتماع یشناسو انسان (physical anthropology) یکیزیف

anthropology) به  یتجرب یشناسانسان . گاه(23و  15 :1388)اوژه و کولن، شود یرا شامل م

 ،یشناختباستان یشناس، انسانیجسمان یشناسمثل انسان ،تریفرع یهاها و رشتهشاخه

؛ 28 :1375تس و پالگ، ی)بد شونیز تقسیم می ،یفرهنگ یشناسو انسان یشناختزبان یشناسانسان

 .(42-22 :1387بارت، 

توان رابطه آن را با حقوق بشر سنجید، است و می مهماما آنچه در بحث حاضر 

لحاظ از  یشناسی، جوامع انساناجتماعی است. در این نوع انسان -یفرهنگ یشناسانسان

 یبشر یهاحاکم بر فرهنگ یالگوها . همچنین،شوندمی یبررس یو اختالفات فرهنگ یهمانند

 .(37 :1375تس و پالگ، ی)ب دکنمیمطالعه را نیز 

، رفتارهااز  یاچون فرهنگ، قلمرو گسترده .دارد فراوانی یهاز شاخهین یفرهنگ یشناسانسان

به  ،خود ،یفرهنگ یشناسرو انساننیا گیرد. ازبر می را در یاجتماع یهاباورها، ساختارها و سنت

، یحقوق یشناس، انسانیاسیس یشناس، انسان1ینید یشناسمختلف انسان یهاشیگرا

 ک شده است.ی...، تفک ، ویتیترب یشناس، انسانیشهر یشناسانسان ،یاقتصاد یشناسانسان

                                                             
که از منبع  یبه عنوان رویکرد مستقل« شناسی دینیانسان»شناسی دینی در این معنا نباید با سانالبته ان .1

شناسی فرهنگی ای از انسانشناسی دینی در اینجا شاخهزیرا انسان .دشوگیرد، خلط وحیانی و روش نقلی بهره می
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 یتجرب یشناسب. رابطه حقوق بشر و انسان

توان رابطه آن را با حقوق بشر سنجید و نقش شناسی تجربی، میانسان بعد از تعریف

های حقوق بشر بررسی و ارزیابی کرد. اما این ارتباط شناسی تجربی را در هنجارها و ارزشانسان

سو حقوق بشر دارای  را از یکیز .بررسی است در خورشناسی فرهنگی و حقوق بشر میان انسان

امع و کشورهای وهای فرهنگی جاست و از سوی دیگر هنجارها و ارزش شمولقواعد کلی و جهان

این از اند؛ در نتیجه، قواعد حقوق بشر گاه با هنجارهای فرهنگی برخی مختلف، متکثر و گوناگون

شناسان فرهنگی از هنگام تدوین اعالمیه جهانی حقوق که انسانچنان ؛کندجوامع تعارض پیدا می

های قواعد یکسان حقوق بشر و ناسازگاری هادشواریو از اند کردهله توجه ئاین مسبه بشر همواره 

 .(See: Statement on Human Rights) اندهای متکثر سخن گفتهبا هنجارهای فرهنگ

 کند:یمواجه م تنگناکسان حقوق بشر را با ی یهال، ارزشیبه دو دل یفرهنگ یشناسانسان

آن جامعه،  یفرهنگ یهارد و ارزشیگیامعه شکل مت افراد در جیاز آنجا که شخص .1

 یفرهنگ یهاشود، پس احترام به فرد مستلزم احترام به فرهنگ و ارزشیم یفرد تلق یهاارزش

انسان عالوه بر مالحظه  یهر نوع حقوق بشر برا ییف و شناساین، تعریز خواهد بود. بنابرایاو ن

 .(Ibid: 541) ز هستیاو ن یفرهنگ یاهیژگیعت و ذات انسان، مستلزم مالحظه ویطب

ت یکند. نسبیق میمطالعه و تحق یت فرهنگینسب یبر مبنا یفرهنگ یشناسانسان .2

همه از ارزش ب. متکثر و متفاوتی وجود دارند؛  یهافرهنگ الف. :ن معنا است کهیبه ا یفرهنگ

سنجش آنها وجود  یبرا یاریچ معیه ج.د؛ نندار یبرتر یگریکدام بر د چیه ند وبرابر برخوردار

 ی)واقضاوت کرد  یار قراردادن فرهنگ خودیها با معگر فرهنگید درباره دیجه نبایندارد. در نت

شمولی دارنده قواعد عام و جهان. اما حقوق بشر دربر(42-39 :1387تس و پالگ، ی؛ ب13 :1378ولو، 

د تنوع و تکثر یا باین، ید. بنابرااز آن برخوردارن یاست که همه افراد انسانی در هر زمان و مکان

که  ،ف گرددیو حقوق بشر متناسب با آن تعر دورفته شیمختلف پذ یهافرهنگ یهاارزش

                                                                                                                                               
ر، ی)ریو کنندمیطالعه و ارزیابی می امع مختلف با روش تجربوشناسان نهاد دین و مذهب را در جاست که انسان

گیرد، موضوع شناسی تجربی قرار میکه در برابر انسان ،شناسی دینیکه انسان (. در حالی183-215 :1386
د کنتحلیل و ارزیابی میرا . به تعبیر دیگر، اولی از منظر علوم تجربی نهاد دین کاودیرا با رویکرد دینی م« انسان»

 نگرد.دین به انسان می اما دومی از منظر
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ها، قواعد حقوق ا بدون توجه به تنوع فرهنگی ؛انجامدیبودن حقوق بشر میجه آن به نسبینت

 یجوامع بشر یر تمامب و دوش یمختلف تلق یهافرهنگ یهاشمول و فراتر از ارزشبشر، جهان

 گردد.اجرا 

حقوق بشر، موضع مخالف  یهنجارها یشمولجهان یدر برابر ادعا یشناسان فرهنگانسان

آن  یهاو برخاسته از فرهنگ یخاص غرب یهاشیدارنده گراو آن را دربر انددر پیش گرفته

چون  ،آنهاه است. از دیدگا یغربریغ یو حقوق یاخالق یهادانند که در تعارض با نظامیم

نید و حقوق بشر بارد یکسانیارزش و اعتبار  جهان یهافرهنگ یتمام یهاهنجارها و ارزش

ندارد،  یبرتر هاگر فرهنگید یکه برخاسته از فرهنگ غرب است، نسبت به هنجارها یالملل

تواند ینم ،نیبنابرا .جا اعمال شود تواند در همهیپس قواعد یکسان حقوق بشر معاصر نم

ف و ی، در تعریفرهنگ یشناسانسان ید بر مبنایبا ،دگاهین دیشمول باشد. حال، طبق اهانج

 :1ج ،1390، یفاطمدیس ی)قارده شود یشیاند یگرید یکارهاآن راه یحقوق بشر و اجرا ییشناسا

 (.706: 1384؛ چُکر، 178

و  ندندامیدر برابر حقوق بشر  یمهمدشواره را  یفرهنگ یشناسانسان یادعا یبرخ

ت یچون بر اساس نسب .انجامدیدر حقوق بشر م ییگوآن به تناقض یرش مبناید پذنیگویم

د محترم یها باها و آداب و رسوم همه فرهنگها احترام دارند و ارزش، همه فرهنگیفرهنگ

؛ ندواقع شود محترم یز بایارند نزگیها احترام نمگر فرهنگیکه به د ییهاد و فرهنگشمرده شو

م هم ید محترم باشند. حال، اگر بخواهیز بایکنند نیکه حقوق بشر را نقض م ییهافرهنگ یحت

ن احترام یرا ایز .میافتیم ییگوم، به تناقضیارزها و هم به حقوق بشر احترام بگبه همه فرهنگ

م که یارزناقض حقوق بشر احترام بگ یهامستلزم آن است که هم به حقوق بشر و هم به فرهنگ

 .(146 :1387من، ی)فرآن ناممکن است  جمع

 یبررس یفرهنگ یشناسنجا به دنبال آن نیستیم که حقوق بشر را از موضع انسانیما در ا

م یبلکه در صدد بسنجیم، یفرهنگ ییگراتیآن را از نگاه نسب یشمولجهان دشوارهو  نیمک

ین، رابطه میان آن دو و م. بنابرایرا نشان ده یفرهنگ یشناسان حقوق بشر و انسانیارتباط م

 م:کنیچگونگی آن را با بیان نکات زیر، روشن می
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گونه معیاری را برای نقد  زیرا هر .رو استهگرایی فرهنگی با اشکال روباصل نظریه نسبی .1

کند و بر اساس آن تشخیص هنجارهای حقوق بشر از و ارزیابی هنجارهای فرهنگی نفی می

که صرف وجود تنوع  گردد. در حالیار بلکه ناممکن میهای ضد حقوق بشر دشوهنجاری

توان هنجارهای بلکه می ،ها باشدتواند دلیلی بر درستی آنها و تکثر هنجارها نمیفرهنگ

 ؛کردو میان آنها داوری سنجید  های مختلف را با معیارهای عام عقالنی و وحیانیفرهنگ

زیرا  .شناسی فرهنگی وابسته باشدتواند به انسانلحاظ نظری نمی ازحقوق بشر  .2

و فارغ از  استهای بشری انسان گونه که در تعریف حقوق بشر گفته شد، این حقوق، حقهمان

بودن از حقوق به دلیل انسان صرفا  گیرد. هر انسانی هر نوع وابستگی فرهنگی به افراد تعلق می

گوید است و با چه زبانی سخن می شود، بدون اینکه پرسیده شود از کدام نژادمند میبشر بهره

 ؛استیا پیرو چه مذهبی 

شناسی فرهنگی رابطه توان گفت بین حقوق بشر و انسانمی اما در مرحله عمل و اجرا .3 

نیازمند آن است که  شمولهای عام و جهانعنوان ارزش چون اجرای حقوق بشر به .وجود دارد

د. بنابراین، شوا و نهادهای اجتماعی برخوردار هو از حمایت دولت بدیاببرای مردم مقبولیت 

که بعضی داشت  اجرا خواهد یتهای مختلف، قابلحقوق بشر زمانی در همه کشورها با فرهنگ

در مرحله اجرا، حتی زمینه جهانی های فرهنگی لحاظ شود. رعایت هنجارهای فرهنگیتفاوت

 د.کنمیسر می یبهتر نحوشدن حقوق بشر را به 

است حقوق کارهای مختلف اعمال کرد، پس بهتر  و توان با سازق را میح کهاینبه  با توجه .4

 مثال  ها و اختالفات فرهنگی با مدارا رفتار کند. تفاوتدر خصوص المللی بشر امروزه در عرصه بین

اصل آن را نادیده بگیرد، اما تواند نمیای است و هیچ جامعه یحق ازدواج از حقوق بشری هر انسان

در  ،گیرد. در اسالمصورت می یهای مختلف تحت ضوابط خاصعمال این حق در فرهنگاِ

اگر حق ازدواج بتواند  ،. حالدارداجرا  یتچارچوب نکاح شرعی و از طریق کفوبودن دو طرف قابل

و به  رفع،ها تا تمامی محدودیت ماندبا رعایت هنجارهای فرهنگی اعمال شود، ضرورتی باقی نمی

اعالمیه جهانی حقوق بشر، چنین آزادی مطلقی  16که در ماده تعریف شود؛ چنان صورت مطلق

شود. اما به نظر ازدواج زن و مرد نفی می در خصوص یگونه محدودیت وجود دارد. در این ماده هر

ناپذیری انتخاب زن و مرد باشد. اعالمیه رسد برخورداری از حق ازدواج، مقتضی محدودیتنمی
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به حق ازدواج، در میان مسلمانان با مشکل راجع نگری ر به دلیل همین مطلقجهانی حقوق بش

 دهد.له قابلیت اجرایی خود را از دست میئمواجه شده و در این مس

شناسی فرهنگی ارتباط دارد، اما حقوق بشر در مرحله اجرا با انسانفوق، نکات با توجه به 

ها، ماهیت طبیعی و فطری ست؛ چون این حقلحاظ نظری و در مرحله اثبات، پیشافرهنگی ا از

آیند. خداوند متعال در مرحله تکوین، هر انسانی را از دارند و با آفرینش انسان به وجود می

که در مرحله تشریع نیز از طریق وحی آن را اعالم ه است، چنانکردهای بشری برخوردار حق

 کرده است.

 شناسی دینی. رابطه حقوق بشر و انسان3-4

 ینید یشناسلف. چیستی انسانا

شناخت انسان در ابعاد مختلف به داند، یت و نجات بشر مین از آنجا که رسالت خود را هداید

کند. اگرچه در همه یم یکمال او را معرف سعادت و یهاو راه درتوجه دا یو روحان یجسمان

سعادت  یهاان راهین و باز انسا یف و شناختیت و اسالم، تعریحیت، مسیهودیمانند  یان الهیاد

 یشناسن بحث، انسانیدر ا ینید یشناسمقصود ما از انسان اماو نجات او صورت گرفته، 

 م.یکنیآن مباحث را مطرح م یهااست و بر اساس آموزه یاسالم

ها، یی، توانایگاه او در عالم هستینش انسان و جای، آفریاسالم یشناختانسان یهادر آموزه

ر و یتفس یدرستانسان به یبختسعادت و خوش یهاازها، و راهیساسات، عواطف، نها، احشیگرا

کند: عالم یم یخود سه عالم را سپر یبشر در مراحل وجود ،ن شده است. از نظر اسالمییتب

و  13 :نی؛ مؤمن2 :؛ انعام20 :؛ روم60 :سی؛ 172 :اعراف) آخرتقبل از دنیا )عالم ذر(، عالم دنیا و عالم 

، استعداد و امکانات ییگانه، انسان تواناسه یهان عالمیک از ای. در هر (72 :؛ ص29 :حجر؛ 14

 است. یاز زندگ یخاص نحوه یدارد و هر کدام مقتض یخاص

و از  اندات، درباره انسان به مطالعه پرداختهیقرآن و روا یبر مبنا یشمندان اسالمیاند

سعادت  یهانش، مراحل خلقت، راهیهدف آفرنش انسان، یآفر یت انسان، چگونگیماه یستیچ

ت انسان، به این یماه یستیاند. در بحث چ...، بحث کرده و یو کمال انسان، مرگ و جاودانگ

ن یا همیو مجرد؟ آ یا روحانیاست  یو ماد یا انسان موجود جسمانیآ :اند کهمسائل پرداخته

قت انسان شمرده ینفس حق ا روح ویت انسان است یکل محسوس سازنده هویو ه یبدن ماد
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؛ 7-6 :8ج ،تای، بیغزالال؛ 77 :1413د، ی؛ مف113 :1406، یطوسال؛ 114 :1411، یمرتضالد یسال)شود؟ می

ا یآ :. در بحث معاد این مسائل مطرح شده است که(101 :7ج ،1407، یرازال؛ 25-23 :1363، یطوس

گر یادامه دارد و بعد از مرگ در عالم دات او یا حیرسد یان میا به پاین دنیانسان در هم یزندگ

ات او بعد از مرگ یکند؟ اگر حیم یگر زندگید یاماند و به شیوهیم یبه صورت جاودانه باق

ز مربوط یا به جسم نیمربوط به روح انسان است  فقطات ین حیا ایابد، آییهمچنان ادامه م

 یا چه نقشیعملکرد انسان در دن وجود دارد و یو اخرو یویات دنین حیب یشود؟ چه ارتباطیم

 :1383، یجی؛ اله141-157 :1406، یبحرانال؛ 101 :1413، یطوسال)کند؟ یفا میاو ا یدر سرنوشت اخرو

 .(276 :1425، یض کاشانی؛ ف57 :1996م، یق؛ ابن180

است که انسان را در  ییدهایها و باهیمربوط به توص ینید یشناساز مسائل انسان یبخش

کند. یاری می یو سعادت ابد یدن به کماالت معنویو برای رس یات اجتماعیو ح یدفر یزندگ

 د.شوین مییو تب ین امور در حوزه اخالق و فقه به صورت گسترده بررسیا

 یمسائل اجتماعبه (، یفرهنگ یشناس)انسان یتجرب یشناسمانند انسان ینید یشناسانسان

 ینید یشناسن تفاوت که نگاه انسانیبا اکند، میجه ز تویها نانسان یو فرهنگ یو روابط جمع

 یو گزارش یفی، توصیتجرب یشناسکه نگرش انسان ی، در حالیفیاست تا توص یاهیشتر توصیب

ف یو توص یبررس یفرهنگ یو نهادها یت روابط اجتماعی، وضعیفرهنگ یشناساست. در انسان

 پردازد.یه میف و توصیها به توصانسان یدر ساحت روابط جمع ینید یشناساما انسان ،شودیم

متفاوت است.  یو فلسف یتجرب یهایشناسکرد انسانیبا رو ینید یشناسکرد انسانیرو

 یشناسد. انسانکنیمطالعه م یعیطب ایدهیرا به عنوان پد یموجود انسان یتجرب یشناسانسان

کند که در فلسفه یمطالعه مو برای کشف حقیقت  یاز هست یز بشر را به عنوان بخشین یفلسف

، انسان ینید یشناسگردد. اما در انساناسالمی به اعتقاد به خدا و جاودانگی انسان منتهی می

قت، یف حقیف و توصیشود، آنگاه با تعرنظر گرفته می ده خدا و در ارتباط با او دریبه عنوان آفر

 گردد.ی میسعادت و کمال او معرف یها، راهیآدم یازهایاستعدادها و ن

و کتاب و  یانیاست که مباحث را از متون وح یدر اصل روش نقل ینید یشناسروش انسان

 یسازن و مستدلییز در فهم، تبیرا ن ین حال روش عقلیدر ع یکند ولیسنت استنباط م

 رد.یگیمسائل آن به کار م
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 ینید یشناسب. رابطه حقوق بشر و انسان

نیز را شناسی دینی شناسی، ارتباط حقوق بشر با انساندر بحث رابطه حقوق بشر و انسان

 .کنیممیبررسی و ارزیابی تبیین، در این بخش، رابطه آنها را  توان کاوید.می

شناسی شناسی دینی و نقش بنیادین انساناصل وجود ارتباط بین حقوق بشر و انسان

 د:انرس توان بر اساس مقدمات زیر به اثباتدینی در حقوق بشر را می

 ؛او هستندهای انسانی بشرند، وابسته به شناخت چون حقوق بشر حق .1

 او دارد؛ ازترین شناخت را از آنجا که بشر آفریده خدا است، خداوند کامل .2

ها، نیازها و خداوند متعال از طریق وحی و توسط پیامبران، حقیقت انسان، توانایی .3

 عرفی کرده است؛ها مرا به آنهای سعادت و کمال بشر راه

ها و احکامی را پیامبران به بشر ابالغ شده، مجموعه آموزه از طریقوحی الهی که  .4

که آخرین آن  ،های آسمانیشود و در قالب کتابدین یاد میعنوان  اباز آن دهد که تشکیل می

 تجلی یافته است؛ گفتار پیامبران و جانشینان آنان است، وقرآن کریم 

شناسی توان انسانکند، میهای دینی را که درباره انسان بحث میموزهآن بخش از آ .5

 دینی نامید؛

ها، جامع و شناسیبودن آن، نسبت به دیگر انسانشناسی دینی به دلیل وحیانیانسان .6

 و از اطمینان بیشتری برخوردار است؛است کامل 

بهره ببرد و بر مبنای آن شناسی دینی اگر حقوق بشر از انسان ،مقدماتبا توجه به این 

  شکل بگیرد، از جامعیت و اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.

ها و ها، میثاقالملل در قالب اعالمیهبشری که امروزه در نظام حقوق بیناما حقوق 

ا برای نجات بشر در جهان با نگاه کاربردی شکل گرفته ت صرفا ها تدوین شده است، کنوانسیون

اگر با نگاه  اماحلی بیابد. شود، راهها نیز رعایت نمیانسانای که حقوق اولیه زدهگپرتنش و جن

ه عالوه بر تأمین آزادی و امنیت بشر و رفاه کنیم کحقوقی تلقی  ، آنها راتر به حقوق بشربنیادی

جانبه انسان و شکوفایی استعدادهای طبیعی و امل همهساز تکو آسایش زندگی مادی او، زمینه

جانبه به انسان را این صورت، نگاه همه ، دراست فطری او در جهت رسیدن به سعادت دو جهان
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درستی مشاهده کرد. برای رسیدن به توان بهشناسی دینی آن را میسانطلبد که در اننیز می

 گیرد. تواند مبنای مستحکمی برای حقوق بشر قرارشناسی دینی میاین هدف، انسان

 نقدهایالمللی بنگریم، این حقوق با شناسی دینی به حقوق بشر بینسانناگر بر مبنای ا

تمام افراد بشر آزاد به » گوید:اعالمیه جهانی حقوق بشر می 1ماده  مثال رو است. همتعددی روب

آزاد آفریده یا بشر خود آزاد به انسان را آفریدگار بشر و اینکه خداوند درباره اما « آینددنیا می

که اگر شود؛ چناناش در تفسیر حق آزادی ظاهر مید که نتیجهکناست، سکوت می دنیا آمده

شد جز برخی مصالح  قائلتوان گونه محدودیتی بر آزادی او نمیبشر خود آزاد باشد، هیچ

مانند حفظ آزادی دیگران، مقتضیات صحیح اخالقی، نظم عمومی و رفاه همگانی که  ،همگانی

 ، موجودی استمنگریبیادآور شده است. اما اگر از منظر دین به انسان  اعالمیه آنها را 29ماده 

آزاد است. پس خداوند نیز  ،جز بندگی خدا ،و از هر قید و بندی که خداوند او را آزاد آفریده

 کند،های بشر را برای رسیدن به اهداف برتر انسانی محدود ها و گرایشتواند برخی میلمی

 ی او به شمار آید.بدون اینکه نقض حق آزاد

گونه محدودیتی را اعالمیه جهانی مطلق تعریف شده و هیچ 16حق ازدواج در ماده 

شناسی دینی، حق ازدواج برای شکوفایی استعدادهای که از نگاه انسان تابد، در حالیبرنمی

 و تحت ،تواند محدودو برای رسیدن به این هدف، می استطبیعی و فطری بشر و بقای نسل او 

 شرایط و ضوابط خاصی اعمال شود.

به حق برخورداری از آموزش علوم  صرفا  اعالمیه جهانی  26حق آموزش و پرورش در ماده 

تربیت  بهشود، اما های زندگی و آمادگی فرد برای ورود به عرصه اجتماع تعریف میو مهارت

مندی از برای بهرهسازی فرد که به آماده ،های اخالقیانسان در جهت رشد معنوی و فضیلت

و به بعد روحانی وجود انسان اعتنا است بیشود، تقوا و معنویت و پرورش اخالق نیکو منتهی می

شناسی دینی، بشر عالوه بر حق آموزش هیچ توجهی نکرده است. در حالی که بر مبنای انسان

سان منتهی های زندگی اجتماعی، باید از حق آموختن علومی که به هدایت انعلوم و مهارت

ست، نیز برخوردار باشد. ا طلبانه اوجویانه و سعادتهای کمالگوی گرایششود و پاسخمی

در جهت بندگی خدا  اشهر فردی حق داشته باشد استعدادهای فطری و عقل عملی ،همچنین

 و دیگران مانعی برای او ایجاد نکنند. شودو تقرب به او تربیت 
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شناسی دینی نباید این شبهه را به وجود آورد که اگر حقوق نالبته رابطه حقوق بشر با انسا

زیرا  .دنبا آن نداری و هیچ ارتباط هستندهای انسانی بشرند، پس فارغ از دین و مذهب بشر حق

های آن بهره از آموزه حتما این رابطه به معنای وابستگی حقوق بشر به دین خاصی نیست تا 

شناسی دینی به دلیل جامع و کامل بودن حقوق بشر بر انسانبودن مبتنی. 1 :گرفته شود؛ بلکه

ره و دربااست شناسانه دین ناظر به طبیعت و فطرت بشر های انسانآموزه. 2و  ؛های آن استآموزه

 اختصاص داشته باشد. که به پیروان آنگوید نه اینسخن می انسان از آن جهت که انسان است

 یخاص ازاتیشکل بگیرد، از امت ینید یشناسانسان بنابراین، حقوق بشر اگر بر مبنای

 :، از جملهبرخوردار خواهد شد

و فطری بشر  یواقع یازهایها و نو با خواسته خواهد بوداز جامعیت و کمال برخوردار  .1

 هماهنگی خواهد داشت.

شناسی دینی نسبت به های انسانچون آموزه .برخوردار خواهد بود یاز اطمینان بیشتر .2

 های دیگر بیشتر قابل اطمینان است.شناسینسانا

 ،یان الهیچون بخش عمده جامعه جهانی پیرو اد .مقبولیت بیشتر کسب خواهد کرد .3

 هستند. ،... ت، اسالم ویحیت، مسیهودیمانند 

ف محفوظ مانده باشند نه یانی صادق است که از جعل و تحریاد بارهازات درین امتیالبته ا

صادق است که معتدل و  ییهارها و قرائتیتفس بارهدر همچنین،شده؛ فیتحر ادیان یهاآموزه

 .یعقالنریانه غیظاهرگرا یهارها و قرائتیباشد، نه تفس یعقالن

ز یگفته، با مشکالتی نشیازات پیبا وجود امت ینید یشناسبر انسان یاما حقوق بشر مبتن

به  اعتناا جوامع سکوالر بیی یاله انیمتعهد به ادکه جوامع غیرنیمواجه است. از جمله ا

به  راو آن  یزنداز حقوق بشر به مخالفت برخ ین تفسیریهای دینی، ممکن است با چنارزش

که  یاند، متعلق و مربوط بدانند؛ در حالیان الهین به ادیکه متد یاز جامعه بشر یبخش

 .ستین مشکل مواجه نیابه رغم اختالف نظر میان فیلسوفان، چندان با  ،یفلسف یشناسانسان

تواند آن را به ینم یری هستند که کسیعام و استثناناپذ ی، قواعد عقالنیفلسف یهاشهیچون اند

 ینکه ممکن است از مکتب فلسفیبا ا یعقل یهامتعلق بداند. استدالل یجامعه و فرهنگ خاص

د آن را یا بایز یگران نیبلکه د ،شودیبرخاسته باشد اما محدود و منحصر به آن نم یخاص
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های عقالنی دین نیز از این آن را ابطال کنند. اگرچه استدالل یعقل یهاا با استداللیرند یبپذ

خصوصیت برخوردار است ولی کسانی که به آن دین اعتقاد ندارند یا رویکرد سکوالریستی 

هانی حقوق که در تدوین اعالمیه جتوانند با آن به مخالفت برخیزند، چناندارند، در اصل می

ک: ن)اند کردهداری و از ذکر منشأ الهی حقوق بشر خودهای وحیانی سکوت شده به آموزهراجع 

 .(71-70و  64-63  :1378جانسون، 

 جهینت

شناسی رابطه بنیادین و ناگسستنی وجود دارد. اگرچه به دلیل تعامل بین حقوق بشر و انسان

های دیگر یه آنها، ارتباط حقوق بشر با دانشسوبا یکدیگر و رابطه داد و ستد دو علوم بشری

ترین رابطه ، اما مهمیدسنجتوان مینیز را  ... شناسی، علوم سیاسی، دین ومانند فلسفه، جامعه

را موضوع حقوق بشر انسان است و یز .شناسی وجود داردهای انسانبین حقوق بشر و دانش

گیرد. بنابراین، پیوند حقوق بشر و ورت میها صشناخت انسان در ابعاد مختلف آن در این دانش

گر از نظر یکه رابطه آن با علوم د د، در حالییک نامی توان رابطه درجهیشناسی را مانسان

 اهمیت در درجه دوم قرار دارد.

و هم در  شودمیروشنی درک مرحله تعریف و تدوین حقوق بشر بهاین رابطه، هم در 

های طبیعی و فطری است، که در اصل حق ،را اگر حقوق بشرمرحله اِعمال و اجرای آن؛ زی

بدون شناخت درست از هویت و حقیقت انسان تعریف و تدوین شود، ناقص و ناکارآمد خواهد 

دشواری ها و نیازهای طبیعی و فطری بشر منطبق نباشد، اجرای آن با بود و اگر با خواسته

 د و مقبولیت نخواهد یافت.وشمیمواجه 

نظرا  شناسی عرفانی شناسی، رابطه حقوق بشر با انسانهای انساندانش از میان

شناسی تجربی ندارد. اما بین حقوق بشر و انسان یچندان کاربرد عمال  است ولی  شدنیتوجیه

، ارتباط صریح دیده آنهاهای بشری به دلیل ماهیت فرافرهنگی )فرهنگی( در اصل شناسایی حق

اجرای حقوق بشر و تعریف نهادهای حقوق بشری، مالحظه در مرحله  هرچندشود، نمی

 رسد.به نظر میی هنجارهای فرهنگی جوامع مختلف، ضرور



 1395بهار و تابستان ، 35 شماره، دینی یپژوهانسان پژوهشی –دوفصلنامه علمی 

 

154 

زیرا  .های دینی و فلسفی برقرار استشناسیترین ارتباط بین حقوق بشر و انسانبرجسته

ادت های سعو راهدهد به دست میهم شناختی از ماهیت و حقیقت انسان  ،شناسی دینیانسان

کند و هم به دلیل منبع وحیانی، جامع و کامل و به دور از خطا و اشتباه و نجات او را معرفی می

شناسی فلسفی نیز به تواند اطمینان بیشتری به وجود آورد. انساناست که از این جهت می

عرضه شمول دلیل پرداختن به طبیعت و فطرت بشر و ابعاد وجودی او، قواعد عام و جهان

 تواند زمینه تفاهم و توافق جهانی را به وجود آورد.می ند وکمی
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