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  طرح مسأله
صي هستند كه در ها بر اساس فطرت يكسان و مشترك، واجد حقوق مشخّ انسان

اين حقوق . به وديعت نهاده شده است  بدو حضور در اين كره خاكي، در سرشت آدمي
از آنجا كه در آيين اسالم، . نامند ميحقوق فطري ، است كه منطبق با فطرت آدميرا 

دانسته شده است؛ لذا، همه احكام و قوانين مندرج » خداوند تعالي« خلوقفطرت بشر، م
بر همين اساس براي بررسي اين امر، به . هستند  در اين آيين، مطابق با فطرت آدمي

. قرآن كريم به عنوان اولين و مهمترين منبع احكام اسالمي، مراجعه شده است
ه همه جانبه ر اين امر است كه توجهاي انجام شده پيرامون آيات قرآن، بيانگ بررسي

آيات قرآن به فطرت، موجب شده تا قرآن كريم، بهترين منبع براي شناخت و حفظ 
  . به ويژه حقوق فطري او باشد،  حقوق آدمي

اي بـس درخشـان    آن پيشـينه  ةاز جمله تأسيساتي است كه كاوش دربار، نهاد حقوق
ن يونان تا كنون به خـود مشـغول سـاخته    حكيما دي را از زمانهاي متعد دارد و انديشه

 حكومـت واجـد   نهـاد  كـه فـرد قبـل از ظهـور     همين اساس، گروهي معتقدند بر. است
حقوقي قـرار   مبناي اصلي قواعد و »صحقوق مشخّ« اين. بوده است »صيحقوق مشخّ«

روابـط   براي نگهداري اجتمـاع خـود، بـر    گرفت كه انسان به حكم اجتماعي بودنش و
رد و براي تأمين نظم در اين همزيستي در نظر گرفت و احترام به ايـن  اشخاص وضع ك

. اي بـراي كـاهش خودكـامگي فرمانروايـان قـرار داد      ص را به عنوان چارهحقوق مشخّ
  ) 17ص، 1379كاتوزيان، (

دانند كه برتر  را قواعدي واال و طبيعي مي »صحقـوق مشخّ« پيروان اين انديشه، اين
ها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و  و دولت ها است متحكو ةاز اراد

، 1384، وري شه(. نامند نظر اين گروه را مكتب حقوق طبيعي يا فطري مي. حمايت كنند
توان در  است كه منابع آن را مي  اين نظريه، داراي تاريخي بس كهن و قديمي) 18ص

آنقدر رشد يافته بود كه آن زمان كه عقل او  ،هاي ارزشي نوع بشرِ نخستين گزاره
توانست بين خود و ديگري تمايز قائل شود و عالوه بر خود، نسبت به ديگران هم  مي
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ت كند، جستجو كرداحساس مسؤولي .  
طول چندين هزار سال كمك كرد؛ سادگي، عدم  آنچه به ماندگاري اين حقوق در

ني كه هرجا انسان به اين مع. ت داشتن آن در همه نقاط جهان بودعمومي پيچيدگي و
البته اين سادگي و بداهت، نشان از عدم . كرد بود، حقوق طبيعي هم وجود پيدا مي

وجود مبناي عيني و عقلي محكم براي اين حقوق نيست، بلكه مبناي اين حقوق، 
آنها را موافق  كند و همه حال به درستي آن حكم مي است كه عقل او در  فطرت آدمي

چنانچه در  ،از اين رو )53ص، 1، ج1385، كاتوزيان(. داند يطبيعت اجتماعي انسان م
ه نشود و اين حقوق مبناي قانونگذاري قرار شريعت و قانوني به اين اصول توج هر

قوانين آن صرفاً صورت قانون خواهد داشت و هرچند افراد ظاهراً از آن اطاعت ، نگيرد
37، ص1384، شه وري(. كنند وجدان خود احساس نمي ا هيچ بار تكليفي بركنند، ام (  

ها و مشخّ ه به ويژگيبا توجدي براي صات ارائه شده از حقوق فطري، تعاريف متعد
ت عقايد دانشمندان اروپايي و فالسفه در تعريف ماهي. اين حقوق ارائه شده است

تحقيقات حكماي عهد باستان در مورد موضوع حقوق فطري يا  ةحقوق و عدالت، نتيج
ات طبيعي فيلسوفان باستان قواعد حقوقي را مبتني بر خصوصي. ها است انطبيعي انس

معتقد بودند كه نظام اجتماع و تعاون اجتماعي، بدون وجود اين حقوق ، انسان دانسته
در ديدگاه فيلسوفان و حقوقدانان  )5، ص1348، نيا كي(. تواند وجود داشته باشد نمي

قوق فطري ارائه شده است كه دو عنصر عدل دي براي حدنيز، تعاريف متع قرون اخير
، 1370 ،ساكت/ 5همان، ص(. و آزادي به نوعي در تركيب آنها به كار رفته است

/ 5، ص1331، شايگان/ 16تا، ص ، بيهادي/ 26، ص1343، ابوسعيدي /39ص
تا،  ، بيدوپاكيه/ 78، ص1384، وري شه/ 7ص ،1344و 72ص، 1ج، 1385كاتوزيان، 

  )2ص ، 1360، الهامي/ 7تا، ص بيدي، جعفري لنگرو/ 19ص
ه به ديدگاه انديشمندان معاصر، حقوق فطري عبارت از بر اين اساس و با توج

ها به حكم فطرت به  حقوقي غير قابل انكار، تغيير و انتقال است كه در نهاد انسان
د عموم افراد بشر را از هر نژا، وديعت گذارده شده و در طول زمان در هر عصر و دوره
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ت اجتماعي، مذهب و جنس، صرف نظر از رنگ پوست و ميزان ثروت و موقعي و هر
اغلب حقوقدانان معاصر، حقوق طبيعي را الهام بخش در تدوين . گردد ت شامل مييملّ

اي با موازين حقوق طبيعي  دانند و هر آنچه را كه به گونه رات ميقوانين، قواعد و مقرّ
  )177، ص1384، وري شه(. شناسند تبار الزم ميدر تضاد باشد، فاقد نفوذ و اع

  اسالم و حقوق فطري
تاريك قرون وسطي پاي  ةدر اواخر قرن ششم ميالدي، زماني كه غرب به دور

گذاشت، در بخش ديگر جهان كه در همسايگي روم شرقي قرار داشت، اسالم سايه  مي
سياست، هنر،  هاي اخالق، اقتصاد، ديني كه شريعتي كامل در تمام عرصه ؛گسترد
عصر ظهور اسالم در جامعه اعراب، در دوراني بود كه . حقوق داشت ت، فقه ومديري

مورد ، و مهمترين مسائل حقوق فطري )33/احزاب( نام گرفته بود "االولی يةجاهل"
غفلت قرار داشت؛ دوراني كه جنگ و پيكار رواج داشت تا آنجا كه برنامه زندگي، 

آن شمار فزاينده  ةگرديد و نتيج بر اساس آن تنظيم ميتجارت، مسافرت و عبادت 
شرك و بت پرستي، . سرپرست و بردگان ستم ديده بود معلوالن، كودكان يتيم، زنان بي

اختالف طبقاتي و برده داري، رباخواري، قماربازي و ميگساري، كشتن فرزندان، نفرت 
ات آن دوره ز ديگر خصوصيهمسران و خرافه گرايي ا ةاز فرزند دختر، تحقير زن، مبادل

  )59، ص1373، واعظ زاده(. بود
 از اين روي منابع اوت، عقل و اجماع، بازگو كننده ه اسالم، شامل كتاب، سنّلي

 ةي معتقدان به اين آيين، قوانين الهي را ناشي از ارادبه طور كلّ. حقوق طبيعي بود
اش نازل فرموده  بر فرستاده ،دانند كه از طريق وحي پروردگار حاكم بر جهان هستي مي

ت الهي نيز با آن مخلوق پروردگار است، مشي، است و معتقدند از آنجا كه فطرت بشر
تواند آن را  درست و عادالنه است كه هيچ كس نمي، اي نيكو سازگار بوده و به اندازه

تالف قوانين الهي، تغيير ناپذير و عام بوده و اخي خطوط كلّانكار كند، به همين جهت، 
  )152، ص1348، نيا كي(. رساند مكان و زمان به اعتبار و قدرت آن خلل نمي

يومِ الْقيامة و حرامه حرام  يحلَالُ محمد حلَالٌ أَبداً إِلَ«: فرموده است) ع(امام صادق 
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اين است كه اين حديث، حاكي از ) 58ص، 1، ج1407كليني، (» يومِ الْقيامة يأَبداً إِلَ
هستند و از آنجا كه فطرت امري تغيير ناپذير و   مبتني بر فطرت آدمي  احكام اسالمي

در قوانين اسالمي، . همان صورت را داراست، و يكسان است، اين احكام نيز  دائمي
است كه بر اساس حكمت و حق، وضع » خداوند متعال« ةاراد، سرچشمه و منبع قانون

ت و حدود جغرافيايي، جامعه يون، تمام مؤمنان را فارغ از ملّاين قان. كند قانون مي
  ) 2تا، ص ، بيليبسني(. شناسند واحدي مي

حقوق فطري، به عنوان مستقالت عقلي مورد گفتگو است، هدر مذهب امامي .
مقصود از مستقالت عقلي، اموري است كه عقل انسان به طور مستقل و قطع نظر از (

كند و چندان بديهي است كه جاي هيچ ترديدي در  مياحكام شرعي بر آن حكم 
. . . . حرمت ظلم و، وديعه ردبدهي، ماند، مانند لزوم پرداخت  درستي آن باقي نمي

» عقل فطري« اي از متون در پاره، عقل مستقل را )50ص، 1ج، 1385ك كاتوزيان، .ر(
به عنوان يكي از منابع حقوق فطري را با عقل،  ةكاربرد اين اصطالح رابط. اند نيز گفته

عقل مستقل، عقلي است كه از  )131ص، 1، ج1416بحراني، (. دهد فقهي، نشان مي
حلي، (. شود  اي طبيعي داوري كند كه به آن عقل سليم گفته اوهام خالي باشد و به گونه

  )153ص، 1، ج1410
ام عقلي هماهنگ و مطابق با احكرا شريعت قوانين ، همذهب امامي علماي از آنجا كه

و از آنجـا   »قـلُ الع هب مكَح رعالشَ هبِِِِِِ مكَا حم لُّكُ« كه اند ، بر اين باور تأكيد نمودهددانن مي
ـ ا حم لُّكُ« كه عقل از مواهب الهي و واجد نيروي ادراك است معتقدند كه  قـلُ الع بـه  مكَ

كَحم الشَ بههرچه عقل حكم كند، شرع  بنابراين )119ص، 1419، حسيني شيرازي(. »رع
در . دهـد  فرمان مـي بدان فرمان دهد، عقل نيز به آن كند و هرچه شرع  حكم ميبدان نيز 

توضيح اين قاعده بايد گفت كه ممكن نيست خداوند كه منبع فيض و خير مطلق است، 
: گويـد  در اثبات ايـن امـر مـي    ، ق قميمحقّ. داند، فرمان ندهد نيكو مي، امري كه عقلبه 

كنـد، عقـل نيـز مبـين      ات الهي را بيـان مـي  ظاهر احكام و منهي )ص(مچنان كه پيامبره«
كسي كه عقلش به وجود مبدأ و صانع حكيم و قـادر و عـالم   . اي از آن احكام است پاره
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ناتوان  ةزورمند خود را به سبب ظلم بر بند ةيابد كه او بند كند، اين را نيز درمي حكم مي
كنـد، پـاداش    ناتوان او مهربـاني مـي   ةزورمندي كه به بند ةه بندكند و ب ديگر، عقاب مي

  )1ص، 2، ج1363قمي، ( ».دهد نيك مي
هرچند بعضي اعتقاد دارند كه حكم عقل تنها محدود به ستودن يـا نكـوهش افعـال    

ا عموم فقها، اعتبار توان حكم عقلي را دال بر حكم شرعي دانست، ام شود و لذا نمي مي
؛ بلكه معتقدند اين اعتبار ددانن ه بداهت و مبتني بودن بر فطرت آنها نمياحكام عقلي را ب

به بيـان ديگـر، ايشـان    . به خاطر داللتي است كه احكام عقل بر وجود احكام شرع دارد
كي به مذهب دانند و لذا اعتبار قواعد فطري را متّ حكم عقل را كاشف از حكم شرع مي

  )270، ص1421، مصطفوي(. دانند مي
ديگر قواعد و اصولي كه نشان از حقوق فطري در ميان حقوقدانان اسالم دارد، از 

معتقدند كه ، پيرامون اين مبحث، فاناي از مؤلّ هعد. است» آزادي اراده« يا »اصل اباحه«
وري از اشياء  قبل از نشر قوانين شرع، آزادي اراده براي افراد انسان در كارها و بهره

آن قائل شدن به حقوقي مبتني بر فطرت  ةاشته است كه نتيجموجود در طبيعت، وجود د
در مبحث حق واليت پدر و ، »واليت ذاتي« از اصطالح، گاه فقها. است و طبيعت آدمي

توان از آن به عنوان حقوق فطري ياد  اند كه مي سخن گفته، بر فرزند و نوه صغير جد
 ةرا از جمل »استصحاب«همچنين برخي، ) 547ص، 2، ج1404، جرجاني يحسين(. كرد

ي اكه معن( ند، به اين صورت كه رفتار كردن بر طبق حالت سابقه حقوق فطري شمرده
ه شايد بتوان به استناد اين البتّ. در فطرت انساني نهفته است) اصل استصحاب است

  )118ص، 4ج، 1369، خراساني كاظمي(. دليل، حكم بر فطري بودن اصل برائت هم داد
مطرح شـده در حقوق فطري، نه قـابل  حقوقدانان مسلمان، حـقّو  فقهااز ديدگاه 

انتقـال به غيـر؛ از اين رو، تسامحاً بر آن واژه حق اطالق  اسقاط است و نـه قابل نقل و
ت اسقاط لذا، هر چند حقوق فطري، به ظاهر قابلي. گيرد احكام قرار مي ةشده و در زمر
، قدرت اسقاط و انتقال آن را از خود يا ديگري به اين معني كه ذيحق -را دارا هستند 

تواند و نبايد آن را از خود يا ديگري سلب  ا ذاتا ً اينگونه نيستند و فرد نميام -دارد 



  
       

  15   حقوق فطري از ديدگاه قرآن

جعفري، / 287ص، 1385، محقق داماد/ 17ص، 1ج، 1418، اصفهاني كمپاني(. نمايد
  ) 76، ص1381، جوادي آملي/ 208، ص1386

» خداوند تعالي« ها، مخلوق از نظر اسالم، فطرت انسان همان طور كه اشاره شده،
است و از  است و همه احكام و قوانين مندرج در شريعت اسالم، مطابق با فطرت آدمي

 30در آيه. ياد شده است» دين فطري«همين جهت در قرآن كريم از دين اسالم به عنوان
 ال علَيها الناس فَطَر  الَّيت اللَّه فطْرت يفاًحن للدينِ وجهك فَأَقم«: سوره روم آمده استاز 

اين آيه اشاره به اين مطلب دارد كه فطرت و اصل . »الْقَيم الدين ذلك اللَّه لخلْقِ تبديلَ
، 1424، زحيلي(بر اساس توحيد و معرفت به ذات مقدس ربوبي است  خلقت آدمي

خواند كه نهاد  بلكه به راههايى مى، ى نيستلذا، دين يك چيز تحميل) 89ص، 11ج
  )205ص، 8ج، 1377، قرشي(. خواهد آدمى نيز آنها را مى
حنفاَء للَّه (حج از سورة  31آيه  در تفسير) ع(امام باقر  از هحديث زرار اين مطلب از

دگان گيرن در حالى كه گروندگان خالص به خدا باشيد؛ نه شريك :. . . غَير مشرِكني بِه
 قَولِ عن سأَلْته :قَالَ )ع( جعفَرٍ أَبِي عن زرارةَ عن«: قابل برداشت است ؛. . .)!او]  براى[

اللَّه زع لَّ وفاَء ـ جنح لَّهل رغَي نيرِكشم ـ بِه نِ وع ةينِيففَقَالَ الْح: يةُ هطْري الْفالَّت فَطَر اللَّه 

النها اسلَييلَ ال عدبلْقِ تخديگري كه در قرآن  ةواژ) 349، ص1403ابن بابويه، (. »اللَّه ل
حنف در لغت به معني تمايل از ضاللت به . است» حنيف«به معني فطرت آمده، واژه 
كه از گمراهي و انحراف به استقامت و اعتدال تمايل است هدايت است؛ حنيف كسي 

 30مستقيم گام بردارد؛ لذا، توصيف دين به وصف حنيف در آيه پيدا كند و در صراط 
 )474ص، 8ج، 1379، طبرسي( روم، اشاره به ديني است كه بر اساس فطرت بشر است

احسان و رعايت حقوق ، ديني كه در آن دعوت به توحيد، حقيقت، عبادت، عدالت
ساس دعوت ا) 28، ص1370ري، مطه(. انسانها به ويژه مظلومان مورد نظر باشد

ه دادن انسانها به احكام فطري است؛ بر اين اساس پيامبران و انبيا نيز بيدار كردن و توج
اي معطوف  ه ويژهقرآن كريم به اين نكته توج. احكام شريعت مبتني بر فطرت است

  . داشته و براي گسترش دين الهي از آن بهره جسته است
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، فهم دين ترين منابع چهارگانه از اصلي از اين گذشته نگاه ويژه قرآن به عنوان يكي
  . به انسان و حقوق وي گواه ديگري بر تطابق احكام و فطرت انساني است

  حق كرامت و اصل مساوات 
در نگاه قرآن، از انسان به عنوان موجودي با عظمت، تكريم شده و به صراحت به 

برتري كه خداوند در ، )70/اسراء(برتري انسان بر بسياري از مخلوقات اشاره شده است
جهت تكريم و بزرگداشت انسان به وي اعطا كرده و اينچنين بر اصل كرامت انساني به 

عنوان موهبتي الهي تأكيد نموده است؛ اصلي كه انسانيكند و  انسان با آن معنا پيدا مي ت
به تبع آن، حقوق اين انسانييابد تي دوچندان ميت كه همان حقوق فطري اوست اهمي .

الهي است كه در همه انسانها  ةمنشأ اين كرامت كه در فطرت او نهادينه شده، همان نفخ
گوييم كرامت،  از همين جاست كه مي) 29/حجر(. موجود است، يكسان صورت  به

ت را به ذاتي انسان است و همه انسانها و همه افراد انساني بايد اين كرامت و حيثي
  جانشين خدا بر روي زمين. ف بدانندبرابر آن مكلّ حق، شناخته و خود را در عنوان يك

؛ 11/اعراف(مسجود مالئكه شدن ، )73و14/؛ يونس30/؛ بقره165/؛ انعام39/فاطر( بودن
اعطاي موهبت عقل، همه و همه نشان از كرامت واالي انسان در ديدگاه  )61/إسراء

  . قرآن دارد
د عملي و اخالقي از اين متعدخداوند متعال با بيان احكام ، گذشته از موارد فوق

دهد كه مبادا بر خالف  مقام و شـأن حـراست نموده و به بنـدگان خويش نيز دستور مي
 امر به احسان و نيكوكاري. ها عملي انجام دهند شأن و كرامت خود و ديگر انسان

كه خير ديگران را به ) 15/، احقاف23/، اسراء151/، انعام83/، بقره36/، نساء90/نحل(
 اصالح جامعه و ةماي، خير بيشتري تالفي كند و شرّ آنان را با شرّ كمتري مجازات كند

12ج، 1417، طباطبايي(. در سطح اجتماع است  ت عموميگردش ثروت و تأمين امني ،
 ر و تحقير مردم در افعال و اقوالاجتناب از تكب) 65، ص5ج، 1424، زحيلي/ 330ص

ها و  پيمان ةكه شامل كلي) 1/مائده(ها  ه عقود و پيمانلزوم وفا ب) 37/اسراء؛ 36/نساء(
عهودي است كه ميان خدا و بنده، انسان و خودش و انسان و ساير افراد بشر بسته 
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ي به حقوق ديگران و دوري از ستم و تعد ؛)223، ص3ج، 1415، آلوسي( شود مي
) 1/؛ طالق162/ف؛ اعرا113و112/؛ هود45/؛ مائده231و229/بقره(تجاوز از حدود الهي 

تكذيب آيات الهي با علم به درستي و ؛ )21/انعام( افترا بستن بر خداوند: كه شامل
و انحراف خود و ) 114/بقره( مانع شدن از ذكر خدا در مساجد ؛)22/سجده(ت آنصح

پرهيز از فساد بر روي زمين بعد ، )157و144/انعام(ديگري از طريق هدايت فطري است
افساد اديان به كفر و بدعت، افساد نفوس به قتل و قطع : شامل) 56/كهف(از اصالح آن 

اعضا، افساد اموال به غصب و سرقت و احتيال، افساد عقول به شراب و مسكرات و 
و اشاره به ) 606ص 8زحيلي ج(نحو آن و افساد انساب به اقدام به زنا، لواط و قذف

 قه فطرت صورت گرفته استاز آن رو كه فساد در طري) 33/مائده(جزاي سنگين آن 
  . هاست ، از جمله اين فرمان)8/666ج، 1424، زحيلي(

دي از قرآن بر تساوي نوع بشر با يكديگر تأكيد شده ، در آيات متعدسو از ديگر
تساوي در داشتن يك خالق،  )343، ص1386جعفري، / 84، ص1383، آشوري(. است

، سوره هود 119و  118آيات  .)40/روم نيز(. موضوع آيات ابتدايي سوره الرحمن است
الهي  ةت خلقت را رحمت تامكند، علّ بعد از اينكه به اختالف عقيده آدميان اشاره مي

به تساوي در منشأ ، نساء ةاولين آيه سور. ها مساوي است كه در ميان همه انسان داند مي
خلقت كه  اصلي ةها در ماد همه انسان. خلقت كه همان نفس واحده است، اشاره دارد

گذشته از اينها  )26/حجر(. اند اند و همگي از يك ماده آفريده شده خاك است، مساوي
از  )9-7/سجده(. اند لي خلقت و اخذ روح الهي با هم مساويها در سير تحو انسان

خاكي در  ةد و حضور در اين كرها بر حسب فطرت يكسان، از بدو تولّ ، انسانديگر سو
اند و هيچ تفاوتي در بهره مندي از اين حقوق بر  نيز مساوي) اعمبه معناي ( ساير حقوق

آياتي با  )187، ص1405، ييحيابو(. ت ندارنديحسب اختالف در جنس و رنگ و ملّ
ها، در مباحث مختلف اعم از مسائل اقتصادي، سياسي،  ت مساوات انسانموضوعي

و كودك، حقوق  اجتماعي، تعليم و تربيت و همچنين آياتي با موضوع حقوق زن
ه به فقرا و مساكين، دعوت به اخالق و تربيت اسالمي، اقامه خانواده، حقوق ايتام، توج
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حدود و تعزيرات، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، اصل تعاون و برادري، همه نشان 
يكسان  صورت  صي است كه بهت حقوق مشترك و مشخّو اهمي از تأكيد قرآن بر حفظ

  . انها وجود دارددر نهاد همه انس
تحت عنوان حقوق فطري كه شامل؛ حق حيات به ، لذا، احكام مربوط به حقوقِ

كند، حق عدالت  معنا مي ترين حق فطري كه فقدان آن، ساير حقوق را بي عنوان ابتدايي
گيرد و حق  ي، ساير حقوق را دربرميترين حق كه در يك نگاه كلّ به عنوان پر مفهوم
گيرد  ه قرار ميق ساير حقوق، مورد توجوسيله و ابزار در جهت تحقّآزادي كه به عنوان 

توان به آيات  در اثبات اين امر مي. است نيز در نگاه قرآن منطبق با فطرت آدمي
  . استخراجي ذيل هر عنوان، استناد كرد

  حق حيات 
حيات است كه به عنوان  ي كه قرآن كريم براي انسان بر شمرده، حقّنخستين حقّ

بلكه وظيفه به ، و حفظ آن نه تنها حق) 50/روم(خداوندي از آن ياد شده است  رحمت
سوره بقره آمده  195چنانچه در آيه ) 516، ص2، ج1379طبرسي، (. رود شمار مي

برخي از روايات در » . . . التهلُكَة يوأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَ«: است
ص عدم القاء در هالكتي كه موجب سلب حيات است به اين آيه نيز استناد خصو
به جمله ، اينكه نهي مذكور، به هر حال) 179، ص1، ج145عروسي حويزي، (. اند كرده

توان نهي را مستقل فرض كرد كه  پيشين خود ارتباط دارد يا نه، قابل بررسي است؛ مي
گمان، منحصر در هالكت جانى نيست  در اين صورت هالكت، بدون هيچگونه ترديد و

چون هالكت، داراى  ؛شود از ضربه جسمى و قطع ماده حيات حاصل مى كه مستقيماً
. است» تباه شدن«و » از بين رفتن«با  معنايى است وسيع، عام و شامل كه تقريباً مترادف

 آن هم از بين رفتن و تباه شدنى عام و غير مخصوص به يك نوع آن كه شامل تباهى
باشد  تربيتى و سياسى مى حقوقى، اخالقى، دينى، اقتصادى، تعليم و فرد و جامعه از نظر
  . ها از نظر قرآن محكوم و منهى است و همه اين هالكت

أَنفقُوا في «ة مربوط به جمل »التهلُكَةي ال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَ«ة اگر هم فرض كنيم، جمل
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بِيلِ اللَّهتواند بر موارد و مصاديق  اين صورت بسيار روشن است كه هم مىاست، در » س
يعنى انفاق در جهاد و براى دفاع و جلوگيرى از هالكت در دست ، مذكور در پيش

داشتن آن، تا انسان خود در هالكت  ت انفاق و اندازه نگهدشمن تطبيق شود و هم كيفي
باعث وقوع در هالكت است را  نيفتد را بيان كند و هم تمام مواردى را كه عدم انفاق

  ) 60ص 1419جعفري، (. شامل گردد
دانند و معتقدند كه  اخروي ميعقاب  را »كةهلالت« برخي مقصود ازدر عين حال، 

 )306، ص1421، مصطفوي(. شود كه عقاب اخروي در پي دارد شامل مواردي مي، نهي
، آيه اهللا مكارم تآيچنانچه  اي هم معتقدند كه مقصود از آن، دنيوي است؛ هعد، در مقابل

مورد بحث را به عنوان مؤيآورده  ت مطلق ظنّد براي داليل مطرح شده ذيل بحث حجي
ي به اموال و نفوس ر مي شود كه انفاق، موجب حفظ اجتماع از فساد و تعدو متذكّ

است و از آنجا كه منافع فرد از منافع اجتماع جدا نيست؛ لذا، عدم انفاق موجب ضرر 
  )13، ص2ج، 1422مكارم شيرازي، (. نيوي در اجتماع مي شودد

ال تـأْكُلُوا أَمـوالَكُم   «: سوره نساء به بياني ديگر آمده است 29نظير اين مفهوم در آيه 

ايـن اسـت كـه يكـديگر را     ، به باور گروهي منظـور . »والتقْتلُوا أَنفُسكُم...  بينكُم بِالْباطلِ
هاي همه شما بسان يك جان به شمار  همه پيرو يك دين هستيد و جاننكشيد؛ چرا كه، 

گروهي نيز معتقدند، با ارتكاب گناه و اكل مال بـه باطـل و ديگـر معاصـي كـه      . رود مي
استحقاق عذاب دارند، خود را به هالكت نيندازيد و اين گونه دسـت بـه كشـتن خـود     

  ) 59، ص3ج، 1379، طبرسي(. نزنيد
گويند در جنگ و قتال كه  استناد كرده و مي) ع(ي از امام صادق گروهي هم به روايت
به و  )136، ص1ج، 1367،  قمي(هايتان را به خطر نيندازيد  جان، توانايي كارزار نداريد

اين آيه تنها نسبت به انتحار و ) ع(اي ديگر و با استناد به روايتي از امام صادق  باور عده
  )572، ص3، ج1413صدوق، / 65، ص2، ج1416بحراني، (. دهد خودكشي هشدار مي

داند، هر چند در ادامه  طباطبايي نيز داللت ظاهر آيه را نهي از خودكشي مي ةامعلّ
نشان از اين دارد كه در اين آيه همه مؤمنين را فرد واحدي » انفسكم«ة معتقد است كلم
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را  به طوري كه جان هر فردي جان ساير افراد است، پس چه خودش، فرض كرده
، 4، ج1417، طبا طبايي(. بكشد و چه غير را، به هر حال خودش را كشته است

  )317ص
را تحليلي براي اين جمله در نظر بگيريم، معناي  »يماًحر مكُبِ كانَ اهللاَ نَّا« اگر عبارت

آن بسي وسيعتر شده و شامل انتحار، كشتن غير و به خطر انداختن خويش كه منجر به 
، به هرحال )428، ص1تا، ج ، بيمقدس اردبيلي(. گردد ، نيز ميكشته شدنش شود

توان گفت از آنجا كه همه مؤمنان يك نفس و يك جان هستند، يك جان نبايد در  مي
  )411، ص2، ج1428، فاضل(. صدد هالكت خود بر آيد

در شمار ديگـري از آيـات، قـرآن كـريم بـا ممنـوع كـردن و نهـي از خـونريزي و          
تـي  گـاه اهمي  ايـن تأكيـد آن  . حيات ديگران تأكيد ورزيده اسـت  حقّديگركشي به حفظ 

بـراي   )ص( هـايي بـوده كـه پيـامبر اكـرم      يابد كه بدانيم از نخستين فرمـان  دوچندان مي
سـوره انعـام كـه از     151 در آيـه  )16، ص1تـا، ج  ، بيسبحاني(. پرستان حجاز آورد بت
در اين آيه  »لنَّفْس الَّتي حرَّم اللَّه إِال بِالْحقِّوال تَقْتُلُوا ا«: ي است، آمده استمكّ هاي هسور

 ز قـانوني از گناهـان بـزرگ شـمرده     و آيات مشابه، قرآن مجيد قتل نفس را بدون مجـو
 )199، ص1386جعفـري،  (. شـود  ا مـي هـ  عنوان نفس محترمه شامل همه انسـان . است

 ةهمچنين منظور از كلم. ازيتأكيدي است نه احتر »محترمه« توان گفت قيد مي، بنابراين
، 2، ج1405راونـدي،  (، زنا بعد از احصان ارتداد قتل بر اساس مجازات حق در اين آيه،

مقدس ( باشد ميعنوان قصاص و قتل نفس به  )394تا، ص ، بيمقدس اردبيلي/ 372ص
كه شامل قتل عمدي مؤمن و قتل بـه نـاحق   ) 3، ص7، ج1387طوسي، / ، هماناردبيلي

  )677، ص1428، فاضل مقداد(. ودش مظلوم مي
سوره بقره از  84و 83هايي است كه بنابر مفاد آيات ت از قتل، از جمله پيمانممنوعي

 ةميثاق از مـاد  ». . . مكُاءمد ونَكُفسالتَ مكُيثاقَا مذنَخَاذ اَو«بني اسرائيل گرفته شده است، 
سـت كـه   ا  ه به فاعـل بـه لحـاظ آن   باشد و اضاف مي مؤكّدوثوق و به معنى عهد و پيمان 

. ها از وظائف عبوديت بـوده و در فطـرت بشـر نهـاده شـده اسـت       التزام و پيمان به آن
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هاي قرآنـي   خطاب اين آيه همچون ديگر آموزه) 228، ص1، ج1404حسينى همدانى، (
  )188، 1363، حسينى شاه عبدالعظيمى(. باشد خطابي عام براي همه مي

ـ  مسئله كشـتن فرزنـدان در  به ، در آياتي ديگر  ت اشـاره شـده اسـت   دوران جاهلي .
گاه، دختران خود را از . هاي گوناگوني داشته است انگيزه اين كار، وجوه و) 9-8تكوير(

پنداشتند كه اگر جنگي رخ دهد و دخترانشان بـه اسـارت رونـد،     بردند، زيرا مي ميان مي
ود را از بيم قحطسالي و تنگدستي گاه، فرزندان خ. دامنشان خواهد نشست ننگي بر ةلكّ
هـا هـالك    گاه، نيز فرزنـدان خـود را پـيش پـاي بـت     ) 31؛ اسراء151/انعام(. كشتند مي
اين كار نابخردانـه نيـز مشـمول نهـي     . ها تقرّب جويند ساختند تا بدين وسيله به بت مي

نـان  شروط بيعت با ز ةهمين نهي در زمر )140و137/انعام(. قرآن كريم قرار گرفته است
برخي معتقدنـد كـه   . سوره ممتحنه به اين مطلب اشاره دارد12 آيه. گنجانده شده اسـت

ه به با توج )9/414ج طبرسي(. اين آيه در مقام نهي از كشتن فرزند و سقط جنين است
اي براي حق حيات قائل شده است؛  يابيم كه قرآن ارزش فوق العاده آيات مذكور، درمي

سان را از هنگام قرار گرفتن در نخستين مراحـل وجـود تـا    ت حقوقي انچرا كه شخصي
ترين حـاالت   نظر داشته و حتي حق حيات بشري را در ناتوان آخرين مراحل كمال، مد
فقها نيز سقط جنين تنها در مواردي كه منجر به  يه به آرابا توج. او مراعات كرده است

دليل جواز  فرزند به تنهايي خطر جاني براي مادر باشد جايز است و لذا نقص جسماني
ــوده ــاني.ر( نب ــبزواري/ 173، ص1413، ك گلپايگ ــانعي/ 318، ص29، ج1413، س ، ص
و مرتكب آن ملزم به پرداخت ديه )29، ص1422مكارم شيرازي، / 428، ص2، ج1377
  )113، ص4، ج1387طوسي،  ك.ر(. گردد مي

خاص، تا آنجا پيش قرآن مجيد با تأكيد بر لزوم احترام و حفظ حق حيات ساير اش 
. داند رود كه سلب حق حيات از يك شخص را برابر با نابود سازي تمام جامعه مي مي

اند؛ پس، اگر كسي به يكي از انسانها سوء  چرا كه انسانها همگي يك حقيقت)32/مائده(
كه در همه  را هدف قرار دادهت قصد كرده؛ زيرا انساني قصد كند، گويي به همه سوء

ي تمام انسانها را احياء ياگر كسي، انساني را احياء كند گو از سوي ديگر،يكي است و 
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كرده؛ چرا كه، انساني315، ص5ج، 1417، طباطبايي(. او را احياء نموده است ت /
ظاهراً تشبيه قتل يك نفس به قتل جميع مردم از ) 418، ص4، ج1404، حسيني همداني

، باشد چنان كه در طرف احياء اينگونه ميهم، جهت مبالغه در قبح قتل به غير حق است
، 1428، فاضل مقداد(. چرا كه فرض تشبيه حقيقي، منافات با حس و عقل و عدل دارد

  ) 354، ص2ج
، نساء، براي كسي كه حق حيات ديگري را سلب كند ةسور 93و 92آياتدر 
أكيد بقره نيز ضمن ت ةسور 178آيه . هاي اخروي و دنيوي در نظر گرفته است مجازات

ا «: ي به اين حق اشاره كرده استبر محترم بودن حق حيات، به مجازات متعدها أَيي

   .»يبِاألنثَ يالْحر بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد واألنثَ يالَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَ

به استثناي كساني كه  –ه انسانها پس از ديدگاه قرآن، حق حيات نفس محترمه هم
توان به حيات كسي  امري ثابت است و به مقتضاي اين حق، نه تنها نمي -گفته شد

آسيب و خللي وارد كرد، بلكه براي هر كس كه توانايي حفظ نفس محترمه از آسيب 
قتل را داشته باشد، تكليف و واجب است كه با هر وسيله ممكن به حفظ نفس محترمه 

، 1409عاملي،  حر: ك. احاديث بسياري نيز در اين باب وارد شده است ر(. بنمايداقدام 
  ) باب القتل، 1407كليني، و  كتاب القصاص
دآيات متعد ،ل در تعارض با حق در خصوص ترغيب به جهاد شايد در نگاه او

حيات به نظر آيد، اما با توجه آشكار ت جهاد و قتال، اين نكته به ساير آيات با موضوعي
تا،  ، بيعبدالرؤف: ك. ر(. نظر قرآن است شود كه هدفي وراي كشتن و خونريزي مد مي
ي و ل ايذاء، تعدتها تحمبعد از مد) 40و39/حج( ذن قتالا صدورِِ) 2170ص

بود كه بر مسلمانان رفته بود و آنان را به   به دليل ظلمي)109/؛ بقره10/مزمل(تجاوز
طبق آيات  )88، ص2، ج1407كليني، : ك. ر(. رون كرده بودندهايشان بي ناحق از خانه
عهود في ما بين خود ـ مستقيم يا غير مستقيم  ـ كه مشركان  توبه، هنگامي ةابتدايي سور

و مسلمانان را نقض كردند، با اعالم برائت از مشركان، و بعد از مهلت دادن چهار ماهه 
، داليل اين جهاد توبه ةسور13و 12، 10در آيات. به ايشان، دستور قتال صادر شد
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 خويشاوندي، خيانت، حقوق رعايت عدم شكني، پيمان چون متعارف غير رفتارهاي
اليرقُبونَ في مؤمنٍ إِال والذمةً  - 1«: است بر شمرده شده مشركان ستمكاري و غدر

وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا  - ٣من بعد عهدهم وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم   -٢وأُولَئك هم الْمعتدونَ 

أَالتقَاتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ  - ٥إِنهم الأَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ - ٤أَئمةَ الْكُفْرِ

  . »وهم بدُءوكُم أَولَ مرة -٦الرسولِ
 217كه آيه  )9-8/؛ ممتحنه40-39/انفال(توان فتنه را نام برد  از ديگر داليل، مي

فيه قُلْ قتالٌ فيه  قتالٍٍ يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِِ«: كند سوره بقره به مصاديق آن اشاره مي

 بِيلِِ -١كَبِريس نع دصو  ٢اللَّه -  بِه كُفْر٣و- امِِورالْح جِدس٤ الْم-  رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخو

  »...يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا يوال يزالُونَ يقَاتلُونكُم حت عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِِ
 يا و باشند جنگ آغازگر نمشركا كه است صورتي در كارزار اين مشروعيت البتّه

 بيرون خود كاشانه و خانه از را مسلمانان و نموده تجاوز اسالمي هاي سرزمين به آنكه
 سوي از گردد، مسلمان شهروندان حقوق تضييع موجب كه رفتاري هر يا و كنند

 و جسته دوري عداوت و دشمني از مشركان كه صورتي در لكن. گردد واقع مشركان
 قرار تعدي مورد را اسالمي دولت و شهروندان حقوق و گيرند پيش در مسالمت شيوة

در  مطالب اين مفاد. نيست مورد سفارش اسالم آنان با خصومت و پيكار ندهند،
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين   -1«: بقره به صراحت بيان شده است ةسور194الي190آيات

 -٤واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم  -٣نَّ اللَّه اليحب الْمعتدين والتعتدوا إِ -٢يقَاتلُونكُم

والتقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ  -٥وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ

تيح  يهف لُوكُمقَاتلُ -٦يفَإِنْ قَات رِيناُء الْكَافزج ككَذَل ملُوهفَاقْت ٧وكُم -  ا فَإِنَّ اللَّهوهتان فَإِن

 يمحر ٨غَفُور - تح ملُوهقَاتلَ يوانَ إِال عودا فَال عوهتان فَإِن لَّهل ينّكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فيالت 

 نيما-٩الظَّالرالْح رهالشاصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش ١٠م- دتنِ اعوا  يفَمدتفَاع كُملَيع

دتا اعثْلِ مبِم هلَييع نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيبعالوه در اين آيات، . »ع
  . شود معرفي ميفتنه به عنوان يكي از داليل اصلي جهاد 
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پس، بنابر آياتي كه از باب نمونه در موضوع جهاد ذكر شد، اين نكته روشن 
ها، فرمان  انسان تي به حقوق و انسانيگردد كه از ديدگاه قرآن، تنها در صورت تعد مي

ه در اين فرمان، جانب اعتدال و ميانه روي در نظر گرفته شده البتّ. شود جهاد صادر مي
ل ايذاء از با دعوت آغاز كرده و دستور بر تحم، لاو ةورت كه در مرحلاست؛ بدين ص

دستور به دفاع در مقابل متجاوزان به جان ، مار و مشركان داده و در مرحله دوجانب كفّ
آخر دستور به جهاد ابتدايي داده  ةو مال و ناموس مسلمين صادر شده و در مرحل

، 2ج، 1417، ك طباطبايي. ر(. ت انساننسانيشود؛ آن هم به منظور دفاع از حق و ا مي
حيات و لزوم حفظ  حقّ كه در مورد اهميت  با آياتيتعارضي ، لذا، آيات جهاد) 71ص

  . جانِِ انسان است، نداردو حراست از 

  حيات معنوي. 2- 1
ي و معنوي ماد ةعد جسم و روح، داراي حيات دوگانبه حكم دارا بودن دو ب، انسان

ي او شود و حيات ماد ي مياش متجلّ وجودي انسان، در حيات معنوي تشخصي. است
اين  )150، ص1383، شوري(. دهد عاع قرار ميرا از نظر فردي و اجتماعي، تحت الشّ

رات است كه ها و تفكّ ها، انديشه عد از حيات داراي خصايصي چون علم، ايمان، ارزشب
شايد بتوان گفت . شود ر گرفته ميت در نظدر جهت تحصيل كماالت و ارتقاي انساني

عدم توجه يا كم توجكه از عدم  ـ عد از حيات هي حقوقدانان و قانونگذاران به اين ب
سبب  ـ ب از دو بعد جسم و روح است ناشي شدهشناخت حقيقي انسان كه مركّ

هي به حقوق فطري انسان شده استنقصان قوانين و كم توج .  
كس كه  و هر)70و69/يس( ي، نقطه مقابل كفر استحيات معنو، از ديدگاه قرآن

كند، گويي حيات  اي ايجاد مي كند و انحرافات انديشه ديگران را به هر طريقي گمراه مي
فقها در احكام مربوط به وجوب قضاء،  لذا) 159/بقره( .برد معنوي آنان را از ميان مي

نكـ (. اند ين آيه استناد كردهبدعت نيز به اتحريم  به معروف و ل شهادت، امره، تحمتفقّ
تا،  بيس اردبيلي، مقد/ 755، ص4ج، 1387ي، حلّ/ 367، ص1ج، تا بيسبزواري، 

، 1381، جوادي آملي/ 404، ص21تا، ج بينجفي، / 499، ص9ج، تا بيي، حلّ/ 693ص
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  )176ص
بر لزوم حفظ و حراست از حيات معنوي و وجوب اقدام  خداوند متعال، همچنين

-97/نساء(. ستا  نسبت به دفع خطر از حيات معنوي تأكيد نموده )تمهاجر( مشروع
در بيان قرآن كريم، غيبت، نيز عاملي در جهت سلب حيات معنوي ) 10/، زمر100

 »وال يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه« :ديگران است
ه به توضيحي كه مرحوم شيخ انصاري پيرامون تمثيل مذكور در با توج )12/تحجرا(

سلب حيات معنوي اوست، ايشان  او به معناي غيبت برادر مؤمن قتل، اند آيه داده
عرض و آبروي او را به ، تخداوند مؤمن را برادر مؤمن قرار داده و حيثي«: گويند مي
، ت او رات و تجاوز به شخصيحيثيگوشت بدن او فرض كرده است و هتك  ةمنزل

عدم آگاهي آن شخص را همچنين . چونان خوردن گوشت برادر مؤمن قرار داده است
  ) 158، ص1، ج1387انصاري، (. ي نموده استبه مثابه حالت مرگ وي تلقّ، در غيابش

ـ  از ، ت و در نهايـت سـلب حيـات معنـوي شـخص اسـت      تهمت نيز كه سلب حيثي
عالوه بـر  ، سوره حجرات 12در آيه ) 112/نساء(. مرده شده استديدگاه قرآن مذموم ش

س در امور ديگران به مؤمنان سفارش امر به پرهيز از غيبت، اجتناب از سوء ظن و تجس
س و كنجكاوي حرام است، چه همـراه بـا   آيه، صراحت دارد كه نفس تجس. شده است

ق آيـه، اصـل عقلـي    جداي از ظاهر سـيا . افشاي اسرار باشد چه صرف آگاهي شخصي
س و كنكـاش در امـور درونـي    ديگران، نشان از ممنوعيت تجس عدم واليت و سلطه بر
كه افراد انسـان بـه حسـب     چرا )539ص ،2ج، تا بيمنتظري، (. انسان و افشاي آن دارد

اند و به سبب اين نوع خلقت و فطرتشان، بر خودشـان و   طبع، آزاد و مستقل خلق شده
ف در شـؤون و اموالشـان،   پس هرگونـه تصـرّ  . ط هستندكنند مسلّ بر آنچه كه كسب مي

تا آنجا كه حتي اگر در عقل و علـم و فضـايل و   . شود ي محسوب مينوعي ظلم و تعد
شود كه بعضي بر بعضـي ديگـر واليـت داشـته      مختلف باشند، موجب نمي. . . اموال و

  )28، ص1ج، همان(. ط باشندباشند و بر آنها مسلّ
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   حق عدالت - 2
ت و كمال شرايع نزول قرآن كه مافوق همه كتابهاي آسماني است، نشانگر تمامي

؛ )115/انعام(ت هم از جهت صدق و هم از جهت عدل است اين تمامي. آسماني است
ق پذير است س از جانب پرودگار گفته شده است، تحقّهمه آنچه كه در اين كتاب مقد

ي و انحرافي صورت ند، بدون اينكه تعدا و همه چيز بر اساس شأنشان سنجيده شده
توان گفت كه همه احكام الهي در  لذا، مي) 215، ص7ج، 1417، طباطبايي(. گرفته باشد

احكام قرآن،  از  پس، هر حكمي. اند اين كتاب، بر اساس صدق و عدالت تبيين شده
ه قرآن به حق عدالت استنشان از عدالت دارد و اين بهترين دليل بر عطف توج .  

است حقيقي كه ريشه در فطرت انساني و تمام ابعاد  از نگاه قرآن، عدالت، مفهومي
ق يافت كه خداوند اين عدل در آفرينش، بدين صورت تحقّ) 7/انفطار(. وجودي او دارد

متعال هر چه را كه براي سازمان هستي الزم بود، به آن اعطا كرد و آنگاه هر چه براي 
) 207، ص1381، جوادي آملي(. ز، در اختيارش نهادهدفداري آن ضرورت داشت ني

. براي عملي كردن عدالت و فضيلت و رعايت آن حق، پيامبراني را فرستاد خداوند
ارسال پيامبران و انزال  ةو تشريع دين كه بوسيل) 15/؛ شوري29/؛ اعراف25/حديد(

، طباطبايي(. كتب و ميزان بوده با هدف پياده شدن قسط و عدل در ميان مردم بوده است
قرآن كريم، براي بيان مفهوم عدالت از دو واژه عدل و قسط  )171، ص19ج، 1417

پيامبران،  ةبراي عملي شدن وظيف) 347، ص2، ج1415جصاص، (. استفاده نموده است
ق آن از سوي مردم ه به حق عدالت و تحقّدي بر لزوم توجدر آيات متعد خداوند متعال

إنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ «: سوره نحل در اين باره آمده است 90در آيه . دهد فرمان مي
مراد از عدالت در اين آيه، به حكم ظاهر سياق آيه، عدالت اجتماعي است . »واإلحسانِ

يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن  و آن عبارت از اين است كه با هر
از آنجا كه اين خصلتي است اجتماعي . داده شودجاي خود سزاوار  گاهجاي است و در

ق به مجموع فان، مأمور به انجام آنند، الزمه آن اين است كه امر، متعلّكه فرد فرد مكلّ
دار  پس هم فرد، مأمور به اقامه اين حكم است، هم جامعه كه حكومت عهده. هم باشد
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  ) 330، ص12ج، 1417، طباطبايي(. زمام آن است
آن بر لزوم رعايت حق عدالت ديگران، اعم از دوست و دشمن، مؤمن در آياتي از قر

سوره 135اين مفهوم در آيه  )152/؛ انعام8/؛ مائده58/نساء(. و كافر تأكيد شده است
كلمه قسط، در اين آيه به معني عدل . آمده است »كُونُوا قَوامينَ بِالْقسط« نساء با بيان

قوام در . خواهد كه كامالً به عدالت قيام كنند مي خداوند در اين آيه از مردم. است
بيانگر دشواري و سنگيني اقامه عدل  است و ترين قيام ترين و تمام اينجا، به معني كامل

ها و  شود از منافع شخصي درگذرد و خويشاوندي كه انسان ناچار مي است، چرا
، 5ج، 1417، طباطبايي(. ها را به عنوان مانعي در راه قيام به عدل كنار زند وابستگي

  ) 208، 1381جوادي آملي، / 108ص
) 129/نساء(آياتي ديگر، بر رعايت عدالت در مورد اموال ايتام و ازدواج با ايشان  در

و همچنين در امر تعداز ديدگاه قرآن اصالح بين ) 3/نساء(. ه شده استد زوجات توج
. هر يك از آنها ممكن است دو گروه متخاصم نيز از طريق رعايت حق عدالت در مورد

ه به حق عدالت، به طور توان گفت، در نگاه قرآن لزوم توج پس مي) 9/حجرات(
  ) 8/ممتحنه(. گيرد يكسان و هماهنگ، همه انسانها را در برمي

ت قسط و عدل در قرآن وارد شده استآيات بسيار زيادي با موضوعي .
ه عنوان نمونه در باب حق عدالت اساس آياتي كه ب بر )292تا، ص ، بيعبدالرؤوف(

 اي را به اين حق مبذول داشته ه ويژهص گرديد كه قرآن كريم توجاشاره شد مشخّ
  . داند ميبر اساس عدالت  را و بعثت پيامبران  تا آنجا كه خلقت آدمياست، 
  هاي قرآني  حق آزادي در آموزه - 3

يد بر پذيرش توحيد به منظور تأك. از نگاه قرآن، انسان فطرتاً آزاد آفريده شده است
پرهيز از بندگي طاغوت به معناي اعم از يك سو و توصيف انسان به عنوان موجودي 

آن  تاهميو  ه قرآن به اين حقحق انتخاب از سوي ديگر، نشان از توج صاحب اراده و
از طرفي قرآن كريم، با فرمان به توحيد و پذيرش يكتاپرستي كه محور اصلي . باشد مي
كند كه انسان بايد از بندگي و اسارت  ، تأكيد مي)25/انبياء(انبياء بوده است ةام همپي



       

  

    1390، بهار لل، شماره اوقيم، سال او كتاب نامهفصل  28

نفس، هوي و  آيه طاغوت در ايناز منظور ) 36/نحل(. آزاد شود) غير خدا(طاغوت 
كند ت از آنها از هيچ تالشي فروگذار نميشيطان است و هر آنكس كه در تبعي .

ن كريم به آزادي انسان از بندهاي دروني، اينكه قرآ) 119، ص1، ج1378، انصاري(
ت است كه هوي و هوسهاي انسان، موجب نفي ه نشان داده به اين علّسخت توج
  ) 50/قصص(. كشد گردد و از درون انسان را به بند مي آزادي او مي

 داند كه از طرف از طرفي ديگر قرآن كريم، انسان را موجودي داراي اراده مي
و از سوي ديگر عمل  )20-18/اسراء(انتخاب به او اعطاء شده حق  »خداوند متعال«

، 3، ج1390خسرواني، ( كردن به بهترين شيوه و طريقت براي او تبيين شده است
نهايي انتخابش را هم، براي او به وضوح  ةه، نتيجو البتّ )61، ص1379ايازي، / 358ص

ت پذيرش انتخاب، مسؤولي اما، بيان كرده تا انسان بداند، هرچند در انتخاب، آزاد است
مهم امر اين  هت جزا و پاداش ناظر بآيات با موضوعي. خود او نهاده شده است ةبر عهد

  )41-37/نازعات(. باشد مي
ها و الغاي تدريجي  دي از قرآن كريم، بر آزاد سازي بردهاز اينها گذشته، آيات متعد

ه به حق آزادي ت و توجز اهميرسم به بردگي گرفتن انسانها تأكيد دارد كه نشان ا
يكي از مصارف هشتگانه  ،به عنوان مثال )210، ص1405ابو يحيي، (. انسانها است

الي  11همچنين آيات) 60/توبه(. زكات در اسالم خريد بردگان و آزاد كردن آنها است
ةَ، وما أَدراك ما فَال اقْتحم الْعقَب«: فرمايد مي ها  سوره بلد با تأكيد بر آزاد كردن برده 13

ةقَبر ةُ، فَكقَب؟داني آن گردنه چيست مهم نگذشت، و تو نمي ةولي او از آن گردن«: »الْع 
اي است از  اين گردنه صعب العبور، مجموعه ».اي است آزاد كردن برده )آن گردنه(

نيز  زند و اعمال خير كه عمدتاً بر محور خدمت به خلق و كمك به ضعيفان دور مي
. اي از عقائد صحيح و خالص است كه در آيات بعد به آن اشاره شده است مجموعه

) 270، ص24جاهللا،  فضل: ك. ؛ در اين زمينه ر30، ص27، ج1374مكارم شيرازي، (
سوره نساء در كنار فرمان احسان به والدين و خويشاوندان،  36عالوه بر اين، آيه 

برده  ةه قرآن كريم، به مسئلنشان از عمق توجاحسان به بندگان هم امر شده است كه 
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  )200تا، ص ، بيعبد الرؤوف(. باشد داري مي
ر ي كه مصاديق فراواني دارد؛ از جمله، حق آزادي تفكّاست كلّ  حق آزادي، مفهومي

در اين مجال كوتاه، به صورت . و انديشه، حق آزادي عقيده، حق آزادي قلم و بيان
 . پردازيم مصاديق اين حق از نگاه قرآن مي اختصار، به بررسي مهمترين

  حق آزادي انديشه - 1- 3
، 1370مطهري، (. ر اوستپيشرفت و تكامل بشر در هر زمينه در گروي آزادي تفكّ

به دست عقل ، تأكيد ورزيده است و گزينش راه را قرآن كريم نيز بر اين امر )7ص
اين آزاد  )19/زمر(. تخاب كندسپارد تا از ميان سخن هر صاحب نظري، بهترين را ان مي

 تنگ نظري، منجر به هدايت، به سوي گيري از عقل، پرهيز از جمود و  انديشي و بهره
  )305، ص17ج، 1417، طباطبايي(. شود مي »خداي متعال«

عقل در قرآن، جايگاهي بس واال، دارد؛ تا آنـجا كه مقـام انسان بودن را از افـرادي 
برند، سلب نموده و به عنوان  ت بخش فكر و انديشه، نمياي از تعاليم حيا كه بهره
و به گروهي كه از نيروي انديشه ) 22/انفال(كند  ترين موجودات از آنان ياد مي پست

آيات ) 100/يونس(. برند، پليدي و رجس را نسبت داده است خود در زندگي بهره نمي
و »تتفكرون«، »ونتعقل«، »يتدبرون«تعابيري همچون  ةدي كه در بـردارندمتعد . . .
براي نمونه به آيات . باشند، به خوبي بيانگر تأكيد قرآن به لزوم آزاد انديشي است مي
، 219/، بقره29/، ص24/، يونس21/، حشر122/، توبه68/منونؤ، م24/دممح، 82/نساء
ي در يك آيه حتّ تعالمداوند خ) 30، ص2004عماره، (. مراجعه شود 93/، كهف8/روم

كارگيري عقل و خرد به او و هر آنچه از   هاز بندگان خود نخواسته تا بدون ب از قرآن،
، طباطبايي(. جانب اوست، ايمان آورند يا در پرستش او راهي را كوركورانه بپيمايند

  )385، ص5ج، 1417
تأكيد شده است تبليغ پيامبران، با منطق، استدالل و تبيين حق بوده و  در آياتي ديگر

و در اين راستا از دليل و ) 14/نحل(. ته شده تا عقل خود را بكار بندنداز مردم خواس
همان طور ) 24/انبياء(ت نمايند و از مخالفان خود نيز درخواست برهان كنند برهان تبعي
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111/بقره(. طلبد ي، از مشركان برهان ميكه قرآن كريم در مقام تحد( 

  آزادي عقيده - 2- 3
انتخاب عقيده آزادند و بر همين اساس، هرگونه اجبار و  ها در از ديدگاه قرآن، انسان

گذاشته شده  نفي و انتخاب راه سعادت و ضاللت، به اختيار فرد ،اكراه در مورد عقيده
پس از رشد ) 118/هود( ت اختالف عقيده بين مردمانقرآن، ضمن پذيرش واقعي. است

وجود اختالف، امري طبيعي و شود كه  ر مياين نكته را متذكّ) 213/بقره( فكر و انديشه
؛ 149/؛ انعام35/انعام: ؛ رك149، ص12، ج1419فضل اهللا، ( تهاي الهي استيكي از سنّ

شدند و ايمان را از سر  خواست مردم، مشرك و كافر نمي و اگر خدا مي) 99/يونس
روشن است اين چنين ايمان اجباري  )107/انعام(. گرديدند اضطرار و اجبار پذيرا مي

ه است، چرا كه آفرينش بشر براي تكامل بر اساس اختيار و آزادي انتخاب عقيده بيهود
شود و  باشد و تنها در صورت آزادي اراده است كه ارزش نيكان از بدان شناخته مي مي

مكارم شيرازي، (. ي از دست خواهند داداجبار ارزش خود را به كلّ ةاين مفاهيم در زمين
سوره بقره به صراحت آمده است كه هيچ اجباري در  256ة در آي )215، ص5، ج1374

است كه   يك سلسله معارف علمي، در اين جا، مقصود از دين. پذيرش دين نيست
؛ پس، »اعتقادات«: معارف عملي به دنبال دارد و جامع همه آن معارف، يك كلمه است

، 2ج، 1417، يطباطباي(. هيچگونه اكراه و اجباري راه ندارد، پذيرش اعتقادات ةزمين در
  ) 342ص

اند كه  دي، پيامبران به عنوان شاهد، مبشّر و منذر معرفي شدهدر آيات متعد
ي تأكيد شده است كه نبايد در مورد هاي الهي ندارند و حتّ تي بيش از ابالغ پياممسؤولي

 ،؛ عماره35/؛ نحل48/؛ انعام165/نساء(. ايمان آوردن يا نياوردن مردم نگران باشند
سوره غاشيه تأكيد شده  22و  21در آيات) 238، ص12ج، 1417، طباطبايي/ 221ص

طي بر مردم در اجبار آنان به پذيرش عقيده و آيين گونه تسلّ است كه پيامبران هيچ
و  66/نيز؛ انعام(باشند  ت هدايت جامعه هم وكيل مردم نميندارند و در حوزه مسؤولي

، 1374مكارم شيرازي، / 137، ص7ج، 1417، ؛ طباطبايي6/، شوري65و  54/، اسراء107
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ول ئمنظور از وكيل كسي است كه مس) 151، ص9ج، 1419، فضل اهللا/ 286، ص5ج
كند كه  اعالم مي) ص(هدايت عملي و ضامن ديگران بوده باشد، به اين ترتيب پيامبر
حقيقت بگيريد و هدايت اين شما هستيد كه بايد تصميم نهايي را در مورد قبول و يا رد 

مور ابالغ رسالت و دعوت الهي هستم و تأكيد شده است كه من، راه أمن تنها م. بپذيريد
در همين مرحله در  )29/كهف(. دهم و مردم مختارند كه بپذيرند يا نپذيرند را نشان مي

دهد كه مبادا از منطق  دستور مي )ص(به پيامبر سوره نحل، خداوند متعال 125 ةآي
والْموعظَة  -٢بِالْحكْمة  - ١سبِيلِ ربِّك  يادع إِلَ«: شود صواب و مجادله احسن خارج

 ةنس٣الْح- نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو«  

، 1412، راغب اصفهاني( به معنى رسيدن به حق به وسيله علم و عقل، »حكمت«
لب شنونده از كه كارهاى نيك طورى يادآورى شود كه ق ابه اين معن» موعظه«، )249ص

به  »جدال« و) 876همان، ص( ت پيدا كند و در نتيجه تسليم گرددشنيدن آن بيان، رقّ
سه طريق منطقي است ) 189همان، ص(غلبه جويى معني سخن گفتن از طريق نزاع و

موعظه را ، خداى تعالى، چيزى كه هست. است كه خداى تعالى براى دعوت بيان كرده
نُ« و جدال را هم به قيدد ساخته به قيد حسنه، مقيسأَح يي هبِالَّت« د نموده است و مقي

، حسنه نيستند و بعضى از جدالها، ها اين خود داللت دارد بر اينكه بعضى از موعظه
وگرنه ؛ حسن ندارند و بعضى ديگر اصالً) نيكوتر(و بعضى ديگر احسن ) نيكو(حسن 

ن و جدال راخداوند موعظه را مقيسد به ح 1417، طباطبايي(. كرد د به احسن نمىمقي ،
حسنه اشاره به اندرزي است كه خالى از هر گونه خشونت،  ةلذا، موعظ) 371، ص12ج

برترى جويى، تحقير طرف مقابل، تحريك حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد و 
 اي است كه حق و عدالت و درستى و مجادله »أَحسن«به  منظور از مجادله مشروط

امانت و صدق و راستى بر آن حكومت كند و از هرگونه توهين و تحقير و خالفگويى 
مكارم شيرازي، (. هاى انسانى آن حفظ شود تمام جنبه  و خالصه و استكبار خالى باشد

شريفه از اين جهت كه كجا حكمت، كجا موعظه و  ةالبته، آي) 457، ص11ج، 1374
ت است و اين بدان جهت است كه تشخيص كجا جدال احسن را بايد بكار برد، ساك
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كننده است، هر كدام حسن اثر بيشترى داشت آن را  خود دعوت ةموارد اين سه به عهد
 )376، ص12ج، 1417، طباطبايي(. بايد بكار بندد

توانند مردم را براي ورود در دين،  در آياتي ديگر تأكيد شده است كه پيامبران نمي
در آيه . هاي اجباري هرگز به اهداف هدايتي نخواهند رسيدكه با روش اكراه كنند؛ چرا

» .ار و مسلط نيستيو تو برآن مردم، جب :وما أَنْت علَيهِم بِجبارٍ«: سوره ق آمده استاز  45
طي است كه بتواند مردم را بر اجراي سلّفرد مبه معني ، در اين آيه »جبار« ةكلم

از آيات، تأكيد  برخي) 361، ص18ج، 1417، طباييطبا(. هاي خود مجبور سازد خواسته
 خواهد همگي مردم يكسره از سر اجبار، ايمان بياورند و نمي» خداي تعالي«كنند كه  مي

؛ 19/لم؛ مز4ّ/؛ شعراء107/؛ انعام99/يونس(. عي داشته باشندپيامبران نيز نبايد چنين توقّ
  ) 8/؛ شوري56 و 55/رثّ؛ مد29/كهف

ارتداد، منافاتي با  ةرسد كه آيات ناظر به مسأل روري به نظر ميذكر اين نكته، ض
كنند كه  آزادي عقيده ندارند؛ چرا كه اين آيات، قيودي را در رابطه با ارتداد ذكر مي

توضيح اينكه، . ه قرآن است، صرف تغيير عقيده نيستدهد آنچه مورد توج نشان مي
ه خاطر تمايالت و منافع مادي از آن اي، باز هم ب برخي با اذعان به حق بودن عقيده

) ص(دمحم ةسوراز  25آيه ) 75، ص21ج، 1419، فضل اهللا(. كنند عقيده صرف نظر مي
إِنَّ الَّذينَ ارتَدوا علَى أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ «: فرمايد به اين مطلب اشاره كرده و مي

به معناى برگشتن  »ارتداد على االدبار«ة ، كلم»هم وأَملَى لَهملَهم الْهدى الشَّيطَانُ سولَ لَ
اى است كه منظور از آن، ترك كردن بعد  استعاره  به عقب بعد از رو آوردن است و اين

است، به معناى جلوه دادن چيزى » لَوس« كه مصدر »تسويل«ة كلم. از گرفتن است
هايش هم در نظر زيبا  رى كه زشتىاست كه نفس آدمى حريص بر آن است، به طو

امداد و يا طوالنى كردن آرزو است كه انسان را به خود مشغول  »امالء «مراد از. شود
اين گروه همچنين بر ) 241، ص18ج، 1417، طباطبايي(. دارد داشته و از حق بازمى

اي حقيقي نيست به لجاجت و عناد نيز رفتار  ناحق كه مبتني بر انديشهه بازگشت ب
بديهي است كه اگر كسي، قلباً لجاجت و عنادي نداشته باشد و بر ) 3/منافقون(. كنند مي
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بر دل او  »خداوند متعال«ر نيست تا اثر شبهات يا تبليغات از دين روي برگرداند، مقص
آن كس كه به طور مداوم از . مهر زند و همواره از فيض هدايت محرومش كند

كند و به هيچ  ماً بر امر ناحقي، پافشاري و عناد ميشود، حت فيوضات الهي، محروم مي
177، ص11ج، 1377، قرشي/ 252، ص1379ايازي، (. ه شدن نداردروي قصد متنب (

. دهند گروهي هم به قصد ضربه زدن و ايجاد خلل و تغيير در امر حق، تغيير عقيده مي
بسيار دارد؛ مثالً،  لهمچنين، در برخي آيات تعبيراتي آمده كه جاي تأم )72/آل عمران(

فرمايد كه ارتداد آنها، بارها تكرار شده است و در نهايت در كفر خود فزوني  قرآن مي
ازدياد كفر، در ظاهر، براي كسي كه در جستجوي حقيقت است ) 137/نساء(. اند جسته

عميد، () دورويي(ه تذبذب ب دهد كه شخص رو معنا ندارد؛ فقط، در صورتي معنا مي
، 1417، طباطبايي(. ه نفاق و تغيير موضع را پيش گيردو سجيباشد ) 421، ص1379

افزون بر توطئه آميز بودن حركت ارتداد، تأثير منفـي و ) 74/توبه: ك. ؛ ر58، ص5ج
  )217/بقره(. باشد تخريب فكري آن در جامـعه نيز مد نظر قرآن مي

و اعتقاد خود را  لذا آزادي انديشه و آزادي عقيده آن است كه كسي اعتقادي دارد
بيان كند نه اينكه از روي عناد و لجاج با قصد توطئه و بدون اعتقاد، اقرار به خروج از 
. اسالم نموده و افكار انحرافي خود را به قصد شكستن ديگران ترويج كرده باشد

  ) 128، ص11ج، 1374مكارم شيرازي، (
  آزادي قلم و بيان - 3- 3

آن كريم، تا بدانجاست كه به قلم و آنچه خواهد ت قلم و بيان در ديدگاه قراهمي
 »خداوند متعال«نيز  5 و 4در سوره علق آيات) 1/قلم(. نگاشت سوگند ياد شده است

هاي بشري را از طريق قلم به انسان آموخته  داند كه نادانسته ت قلم را در آن مياهمي
شود كه همراه  ر مييادآو »خداوند متعال«سوره الرحمن  4و  3همچنين در آيات . است

زبان، لغت و يا نيروى  »بيان«منظور از . آموخته است را به وي، بيان، انسان آفرينشبا 
م نيست؛ بلكه مقصود، هر چيزى است كه انسان بتواند آنچه در ضميرش هست را تكلّ

هاى الهى است و  هاى نعمت بيان، يكى از شگفتي. الع ديگران برساندآن به اطّ ةبه وسيل
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، هاى پروردگار بيانگر اين نكته است كه نعمت »الرحمن«شدن سوره با صفت  آغاز
. ايمان، سياه و سفيد خواهد بود ت، با ايمان و بىشامل همه افراد بشر از هر كيش و ملّ

  )95، ص19ج، 1417، طباطبايي(
ر و تعقّت دعوت به تفكّعالوه بر موارد مذكور، آياتي با موضوعير، گفتگوي ل، تدب

نهي از منكر، اصل مشورت و مانند آن، بدون پذيرش  ن، اصل امر به معروف واحس
213، ص1405ابويحيي، (. ر و اجرا نخواهند بودحق آزادي بيان و قلم، قابل تصو (ر تدب

شود كه  انديشه زمانى شكوفا مى. ل جايگاهي بس رفيع در انديشه قرآني دارندو تعقّ
هاى آن را فراهم سازد نشيند كه افكار نو زمينه ر مىر آنجا به بامجال طرح يابد و تدب .

گوياي ) 71/؛ توبه104/آل عمران(همچنين، دعوت به امر به معروف و نهي از منكر، 
اين حقيقت است كه حق آزادي بيان از ديدگاه قرآن پذيرفته شده كه دستور به ابراز 

آزادي بيان،  ةپس، زمين. تافكار و عقايد، در برابر انحرافات فردي و اجتماعي داده اس
، 1382كاتوزيان، (. بايد فراهم باشد وگرنه تأكيد بر اين امر مهم، بي معنا خواهد بود

  )306ص
) 159/؛ آل عمران38/شوري(. در آياتي ديگر به مشورت كردن توصيه شده است

ت اي كه انسان بتواند آزادانه بيانات خود را اظهار نمايد، اصل مشور مسلماً در جامعه
در آياتي از قرآن نسبت به جدال احسن و نيكو، ترغيب صورت گرفته . كند معنا پيدا مي

هاي مخالف،  طبعاً گفته، بديهي است كه اگر آزادي بيان نباشد) 18و17/زمر(. است
امكان بروز ندارد تا مردم بخواهند و بتوانند آن را بشنوند و دست به مقايسه بزنند و 

را دعوت به سخن  غان اسالمياز طرفي قرآن، مبلّ. عت كننداحسن اين اقوال را متاب
امكان ، اگر آزادي انديشه و بيان نباشد) 125/نحل(. نمايد خوش و راستگو بودن مي

امكان طرح ، در فضاي استبداد. دعوت به وسيله حكمت و موعظه نيكو نخواهد بود
كمت امكان دعوت به روش ح عقايد مخالف نيست و همه تبليغات يكسويه است و

زيرا دعوت به حكمت در فضاي آرام گفتگو و برخورد منطقي و استداللي ، پذير نيست
ر استعقل ميس .  
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 )111/بقره(. خواند در برخورد با مخالفان، آنان را به بيان داليل خود فرا مى، قرآن
برهان طلبي قرآن كريم اين است كه به مخالفان خود آزادي بيان داده باشد تا  ةالزم

بر همين اساس، قرآن بر حق آزادي قلم و بيان تأكيد . بتوانند براهين خود را بيان نمايند
توضيح اينكه چون وصف، در اصل . ا براي اين حق، حدودي در نظر داردورزد، ام مي
لذا در تمام شؤون هستي نيز تابع وجود ، ق خود، تابع هستي موصوف استتحقّ

ني كه اگر هستي موجودي، نامحدود بود، وصف به اين مع. موصوف خود، خواهد بود
ذاتي او نيز نامحدود خواهد بود و همچنين اگر موجود، محدود و متناهي بود، وصف او 
محدود خواهد بود؛ لذا همان طور كه هستي انسان، محدود است، موصوف او، از جمله 

  )9، ص1381، جوادي آملي(. آزادي نيز محدود خواهد بود
شود كه منجر به شيوع و رواج  ريم، زماني حق آزادي محدود مياز ديگاه قرآن ك
هام اخالقي به سوره حجرات، اتّ 11قرآن كريم، در آيه  )19/نور(. فساد و فحشاء گردد

همچنين در آيه . حق آزادي دانسته و لذا از آن منع نموده است ةديگران را محدود كنند
الْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِالَّ منْ ظُلم و كانَ اللَّه  ال يحب اللَّه«: سوره نساء آمده است 148

كسى كه بر ] از[خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر : سميعاً عليماً
وقتي در مورد چيزي به كار  "جهر" ةكلم ».او ستم رفته باشد، و خدا شنواىِ داناست

، راغب اصفهاني(. حواس بينايي يا شنوايي، ظاهر شده باشدرود كه زائد بر اندازه  مي
هر سخني است كه در و سخن زشت هم، به معناي  "ن القولسوء م" )208، ص1412

مثل نفرين و فحش، چه فحشي كه مشتمل بر ؛ گردد ناراحت مي، كسي گفته شود ةبار
به وي نسبت هايي به دروغ  هاي طرف باشد و چه فحشي كه در آن بدي ها و عيب بدي

، به عبارت ديگر، جهر به آن را، همه اينها سخناني است كه خداي تعالي. داده شود
شده باشد و آن هم در   مگر اينكه به طرف ظلمي؛ دارد دوست نمي، اظهار آن را

چه از  تواند هر قرينه است به اينكه چنين كسي نمي» إِالَّ منْ ظُلم«. خصوص آن ظلم
تواند  شريفه داللت ندارد به اينكه مي ةـي آيحتّبه او نسبت بدهد و  دهانش بيرون بيـايد

تواند با  تنها مي بلكه، هاي ديگر او را كه ربطي به ظلمش ندارد به زبان بياورد بدي
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صداي بلند ظلم كردنش را بگويد و صفات بدي از او را به زبان آورد كه ارتباط با ظلم 
  )123، ص5ج، 1417، طباطبايي(. او دارد

سات و افتراي برحق آزادي تا آنجا مورد تأييد قرآن است كه به توهين به مقد 
ت كه عليه هوي مادامي، از نگاه قرآن، افراد) 21، 108/انعام(. نينجامد» خداوند متعال«

  . مندند و اعراض و نفوس و اموال مردم توطئه و فتنه نكنند، از حق آزادي بهره  اسالمي
  

  گيري نتيجه
توانست بين  اي از رشد دست يافته بود كه مي باز، زماني كه عقل بشر به درجهاز دير

خود و ديگري تمايز قائل شود و عالوه بر خود، نسبت به ديگران هم احساس 
حقوقي تغيير ناپذير و يكسان ميان نوع بشري، اذهان  ةت كند، تاكنون، انديشمسؤولي
شود ن با عنوان حقوق فطري ياد ميدي را به خود مشغول ساخته است كه از آمتعد .  

از ديدگاه قرآن كريم نيز به عنوان يكي از منابع اوه استنباط احكام اسالمي، حقوق لي
فطري بر مبناي فطرت انسان كه مخلوق خداوند است، بنياد يافته و از اين روي محكم 

بر . استوار است رات الزام آور حقوقي نيز بر اساس آنو تغيير ناپذير بوده و ساير مقرّ
بويژه  ، همين اساس است كه قرآن كريم، بهترين منبع براي شناخت و حفظ حقوق آدمي

د و طي مراحل كمال چرا كه از ابتداي خلقت انسان، تا بدو تولّ ؛حقوق فطري او است
ها و  ترين امر و نهي ها، كامل هاش به او نظر دارد و بهترين توصي جسماني و روحاني

  . ها را با نظر به ابعاد انسان و زندگي او به وي ارزاني داشته است هتوج ترين مناسب
  
  
  
  
  
  


