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چکیده
يکی از محورهای اساسـی تفکّـرات و تـأ ّم ت انديشـمندان ،عرفـا و ف سـفه اساسـ ًا شـناخ
ماهیّ انسان اس  .در غالب اديان الهی مخصوص ًا دين مبـین اسـ م نیـز بـه شـناخ ايـن شـاهکار
خلق تأكید زيادی شدهاس تـا مقدّمـهای در شـناخ حضـرت حـق تعـالی باشـد .از مهـمتـرين
موضوعاتی كه در ه شناخ انسان مطرح میشود ،روابـط ،حقـوق و تکـالیف نـان در مقابـل
يکديگر اس .
ابوحامد امام محمّد غزالی ،متفکّـر و انديشـمند قـرن پـنجم هجـری ،در ثـار گرانقـدرش ايـن
موضوع را سرلوحة كار خود قرار دادهاس  .در اين مقاله با مطالعة سـه اثـر معـروف غزالـی؛ يعنـی
كیمیای سعادت ،نصیحةالملوک و احیاءعلومالدّين ،ديـدگاه و نیريّـات وی در ارتبـاط بـا حقـوق و
روابط انسانها استخراج ،بررسی و نقد و تحلیل شدهاس كه با تو ّه بـه بیـنش دقیـق و عالمانـة او
میتوان ديدگاه های وی را سرلوحة اخ ق و رفتار امعة بشری قرار داد .از مله مهمترين حقوقی
كه غزالی مخاطبان خود را به رعاي نهـا سـفارش كـردهاسـ  ،مـواردی اسـ از قبیـل حقـوق
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مسلمانان ،همسايگان و دوستان نسب به يکديگر ،حقوق اعضای خانواده نسـب يکـديگر ،حقـوق
برابر در ازدواج ،حقّ برو و حقوق رفاهی و ساير حقوق مردم كه بر عهدة دول هاس .
واژههااای کلیاادی :حقــوق انســان ،امــام محمّــد غزالــی ،نصععیحةالملععوک ،كیمیــای ســعادت،
احیاءعلومالدّين

 -1مقدّمه
يکی از مفـاهیم كلیـدی و بسـیار مهـم در غالـب تحقیقـات ،شـناخ
مفاهیم مربوط به وی اس
از ن ه

تا شناختی امع و كامل نسب

قابل تأمّل اس كه مقدّمة شناخ خداوند اس

بشناسد ،خدا را خواهدشناخ ؛ چنانکه پیـامبر اكـرم (
عرَفَ نفسَهُ فَقَد عرَفَ ربِهُ (مجلسی:9919 ،

انسـان ،چیسـتی و

به او حاصل شود .شناخ

انسـان

و كسـی كـه حقیقـ

خـود را

) در ايـن بـاره فرمـودهاسـ  :مَـن

.)91

در متون اس می از انسان با عنوان خلیفة الهی نام برده شدهاس  .شهید مطهّری با تو ّـه
به ية 919سورة توبه « َلقَد ا َئکُم رسول مِن اَن ُفسِـکُم عزيـز عَلیـ ِه مـا َعنِـتام حـريص علـیکُم
بالمؤمِنینَ رَؤُف رحیم» (توبه )919 ،تأكید میكند كه از نیر اس م ،انسـان كسـی اسـ

كـه

درد خدا را داشته باشد و چون درد خدا را دارد ،درد ساير انسانها را نیز دارد .وی پیـامبر را
به عنوان يو انسان كامل از ديد اس م معرّفی میكنـد ،چراكـه رنـج مـردم بـر او سـخ
گران اس

و حريص نجاتدادن مردم اس

و

(ن : .مطهّری.)34-11 :9991 ،

 -1-1بیان مسئله
از نجا كه انسان مو ودی ا تماعی اس

و بايد به صورت گروهی زنـدگی كنـد ،ايـن

سؤال پیش می يد كه هريو از نان در برابر يکـديگر چـه حقـوق و تکـالیفی دارنـد و در
روابط انسانی خود چه چیزهايی را بايد رعاي كنند؟
يکی از علوم زمانة حاضر حقوق اس می اس

كـه در راسـتای تبیـین و تشـريح حقـوق

انسانها از ديدگاه اسـ می مـیپـردازد .بـوازار ( )Marcel Andre Biosardدر كتـاب
انساندوستی در اس م بیان میكند كه در اس م هم حقوق فـرد مطـرح اسـ

و هـم حقـوق
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ا تماع .اس م مؤيّد شخصیّ

انسان ،زادی و شکوفندگی او اسـ

و ايـن زادی در پرتـو

ايمان به خدا شکل گرفته اس  .درواقـع اعتقـاد بـه خداونـد و بنـدگی او انسـان را در برابـر
انسان ،به زادی و برابری میرساند و اين احساس برابری ،وظايف و حقوق انسـانهـا را در
قبال يکديگر معلوم میكند (ن : .بوازار.)30-39 :9911 ،
بسیاری از متفکّران و عالمان اين موضـوع را سـرلوحة مطالعـات و تألیفـات خـود قـرار
دادهاند .يکی از متفکّران اس می در حوزة شناخ

انسان و حقوق وی ،ابوحامد امام محمّـد

غزالی اس  .در اين مقاله با تکیه بر ثار وی ،شواهد و مؤلّفههای حقوقی انسانها در ارتباط
با يکديگر استخراج و نقد و بررسی شدهاس .
 -2-1پیشینة تحقیق
در موضوع حقوق بشر در ثار اديبان فارسی ،پژوهشهای چندی صورت گرفتـهاسـ ،
از مله مقالة «گفتمان حقوق انسانی در گلستان سعدی» نوشتة محمّد قراگوزلو و «گلستان و
حقوق طبیعی انسان» نوشتة دكتر محمود عباديان .در اين دو مقاله گلسـتان سـعدی از منیـر
حقوق بشر بررسی و نیريّات سعدی در اين خصو

استخراج و نقد شده اسـ  .عـ وهبـر

اين دو ،حسین ندّاف در پاياننامة منشور حقـوق بشـر در شـعر فـروغ فرّخـزاد ،صـفّارزاده و
شفیعی به بررسی اين موازين در ثار سه تن از اديبان معاصر پرداختهاس ؛ مجتبـی رؤيتونـد
نیز در پاياننامة لوة انساندوستی و حقوق بشر در ادبیّـات فارسـی شـاعران مشـروطه ،ايـن
موضوع را از منیر شعرای مشروطه بررسـی كـردهاسـ  .چنانکـه مشـاهده مـیشـود ،مقالـة
پیشرو با تحقیقات انجامشده ،متفاوت و محتوای ن موضوعی تازه اس .
 -3-1ضرورت و اهمّیت تحقیق
حقوق بشر يکی از مهمترين مسائلی اس

كه امروزه نیر هانیان را به خود لب كرده

و موضوع موردبحث غالب مجامع انسانی اس  .اگرچه اين موضوع چنـد دهـهای اسـ

بـه

صورت علنی و هانی مطرح شدهاس ؛ امّـا در اسـ م و در بـین علمـای اسـ می مسـئلهای
اس

كه قدم

ديرينه دارد .امام محمّد غزالی در قرن پنجم هجری قمـری ايـن موضـوع را
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در غالب ثار خود مطرح كردهاس ؛ درحالیكه تنها چند دهه از عمر مجمع هانی حقـوق
بشر و اع میّة هانی حقوق بشر نمی گـذرد .ضـرورت ايـن تحقیـق از ن هـ اسـ كـه
تاكنون كسی از اين منیر به ثار غزالی ننگريسته اس  .در اين مقاله سعی بر ن اس

تـا بـا

استخراج اين مؤلّفه هـای حقـوقی بـه مـدّعیان حقـوق بشـر نشـان دادهشـود كـه ايـن مطلـب
موضوعی تازه نیس  ،بلکه در بین متفکّران اس م سابقهای به قدم تاريخ اس م دارد.
 -2بحث
در ادامه ثار غزالی از منیر حقوق بشر مطالعه و موازين حقوقی نها استخراج و نقـد و
تحلیل شدهاس .
 -1-2تعریف حق و تکلیف و انواع آن
در ابتدای ك م الزم اس

تعريفی دربـارة مفهـوم حـق و انـواع ن ارائـه شـود و سـپس

توضیحی مختصر دربارة دو سـند مهـم هـانی حقـوق بشـر دادهشـود كـه مبنـای كـار ايـن
پژوهش بوده اس .
در زبان عربی اين واژه معانی مختلفـی دارد .حـق در اصـل بـه معنـای و ـود و ثبـوت و
مطابق

و موافق

و نقـیض معنـای باطـل اسـ

(ن : .محمّـدبنمکـرّم :9990 ،ذيـل واژة

حق) .در لغ نامة دهخدا ذيل اين واژه معـانی زيـر ذكـر شـدهاسـ  :راسـ كـردن سـخن،
درس دانستن ،يقیننمودن و( ...ن : .دهخدا :9933 ،ذيل واژة حق) .فرهنگ معـین بـرای
ن معانی ذيل را ذكر كردهاس  :وظايف ،تکالیف و همچنین قواعد و رسوم الزماال رايـی
كه به منیور استقرار نیم در وامع انسانی وضع يا شناخته شدهاس  .در تعريف حقوق بشـر
ن را مجموعة حقوق و اختیاراتی میدانند كه به يو شخص به عنوان انسان بـدون در نیـر
گرفتن نژاد ،ملیّ  ،تابعیّ

يا نس او دادهمیشود (ن : .معین :9911 ،ذيل واژة حق).

در علم حقوق ،حق را چنین تعريف كردهاند« :سلطه ،توانايی و امتیازاتی كه بـه مو ـب
قانون يا قواعد حقوق به اشخا

دادهمـیشـود و بـه وسـیلة ن افـراد مـیتواننـد در روابـط
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ا تماعی خويش ،ارادة خود را به يکديگر تحمیل كنند و نـان را بـه رعايـ

و احتـرام ن

الزام نمايند» (كريمینیا.)991 :9991 ،
مدنی معتقد اس كه حقوق عبارت اس از مجموع قواعد كلّی كـه بـر رفتـار اشـخا
كه در امعه زندگی میكنند و يا بر ارگانهای حکوم  ،كه ادارة امعه را بر عهده دارنـد
و بر ارتباط افراد با ارگانهای حکوم
و دول

و در ارتباط با ديگر واحدهای سیاسی ظاهر میشود

ضامن ا رای نها اس ( .ن : .مدنی .)11 :9991 ،مدرّسی نیز حق را ن چیـزی

میداند كه فرد به واسطة ن از سايرين بخواهد كاری را انجام دهند و يا انجـام ندهنـد تـا از
اين طريق بدو منفعتی برسد (ن : .مدرّسی.)991 :9939 ،
واژة مقابل حق ،تکلیف اس  .درواقع تکلیـف ،مسـئولیّتی اسـ

كـه در احقـاق حقـوق

مطــرح اسـ  .تکلیــف و حــق از يکــديگر ــدا نیســتند .اگــر كســی حقّـی دارد ،در مقابــل
تکالیف و وظايفی نیز بر عهدة او اس  .حضرت علـی (ع) مـیفرمايـد« :ال يَجـری لِاَحـدا الّـا
َری علیه وَ ال يَجری عَلیه الّا َری لَه» ،حقّی برای كسی نیس  ،مگر نکه به عهدهاش هـم
حقّی اس

و به عهدة كسی حقّی نیس  ،مگر نکه برای او و به نفع او هم هسـ

(حضـرت

علــی(ع) :9939 ،خطبــه  .)191پــس حــق و تکلیــف دو رويــة يــو س ـکّه و الزم و ملــزوم
يکديگرند .اگر ايی حقّی از كسی ضايع میشود ،به دلیـل كوتـاهیكـردن فـرد مقابـل در
انجامدادن تکلیف و مسئولیّتش بودهاس .
رئیس مهـور امريکـا ،فـرانکلین روزولـ

( ،)Franklin Delano Rooseveltدر

سال  9109همگان را به هانی مبتنی بـر چهـار زادی يعنـی زادی بیـان ،زادی مـذهب،
زادی از فقر و احتیاج و زادی از ترس فراخواند .اين اقدامات سبب تأسیس سـازمان ملـل
متّحد و تدوين منشور ن شد .در  9101منشور ملل متّحد به امضا رسید و سـرانجام در دهـم
دسامبر  9109اع میة هانی حقوق بشر به تصويب رسید كه نخستین اع میّة فراگیر حقـوق
بشر با هدف برقراری تفاهم مشتر
اس

ملّ ها در مـورد حقـوق و زادیهـای اساسـی انسـان

و مشتمل بر يو مقدّمه و سی مـادّه اسـ ( .ن : .مهرپـور .)03-91 ،9999 ،پـس از
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اين تاريخ مسئلة حقوق بشر بهعنوان يو موضوع هانشمول و همگـانی در مـد كـه همـة
دول ها و ملّ ها را موظّف به رعاي

مواد اين اع میّه میداند.

اين اع میه تقريباً مهم تـرين مسـائل حقـوقی مشـتر
باو وداين ،شايد بتوان گفـ

بـین تمـام انسـانهـا را دربـردارد.

بعضـی مـوارد ريـز و حسّـاس از ديـد ن پنهـان مانـدهاسـ .

ازاينرو وامع اس می با برخورداری از منابع غنی اس می ،كه تمام حقـوق ريـز و درشـ
انسانی را در تعالیم خود نهفته دارد ،برای تکمیل اع میة حقوق انسان وارد عمـل شـدند .در
تاريخ  90محرّم  9099هجری قمری ،ا
در قاهره برگزار شد .در اين ا

س وزرای امور خار ة سازمان ا ـ س اسـ می

س دول های عضو سازمان ا ـ س اسـ می بـا ايمـان بـه

خداوند يکتا و با تصديق رسال حضرت محمّد (
برای تحقّق اموری كه در شريع

) و با درنیرگرفتن عقیدة توحیـد نـاب

اس می مدهاس  ،اع میة حقوق بشر اسـ می را مطـرح

كردند .حقـوق اساسـی و زادی هـای عمـومی در اسـ م ،زئـی از ديـن مسـلمانان اسـ ؛
بنابراين هیچ كس حق ندارد نها را بهصورت كلّی يا زئی متوقّف كند يا زير پا بگذارد.
بسیاری از اين موّاد با اع میّة هانی يکسان اس

و چندين مـورد اضـافه بـر ن در ايـن

اع میّه مو ود اس  .تسـخیری اضـافات را بـه شـرح ذيـل ذكـر كـردهاسـ  :حـقّ فضـل و
كرام

بهدس

انسان ،ممنوعیّ

مده از طريق كار ،لوگیری از راههـای تولیـد مثـل انسـان ،حرمـ

مـردة

تخريب مزارع و ساختمانهای مسکونی در خ ل نگ ،حـقّ خـانواده در

برخورداری از نفقة مـرد ،حـقّ دعـوت بـه نیکـی و نهـی از منکـر ،حـقّ فـرد در حمايـ از
مقدّسات خود در برابر توهینها ،حقوق ذویالقربی ،حقّ انسـان در پیـروی از ديـن فطـری،
زادی از قید و بند استعمار ،ممنوعیّ

ربا و كسب در مد مشروع (ن : .تسخیری:9994 ،

.)93-91
حقوق به طور كلّی شامل انواعی اس

كه میتوان نها را به چهـار دسـته تقسـیم كـرد.

اوّلین و مهمترين حق ،حقّ خداوند بر بنده اس  .همه چیز از ن خداونـد اسـ

و نهايتـاً بـه

سوی او برمیگردد و هیچ مو ودی در برابر او از خود استق ل ندارد« .لَهُ ما فی السِمواتِ وَ
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ما فی االَرضِ» (بقره .)111 :همة نعم هايی كه انسان از ن برخوردار اس  ،از نِ حضرت
انسان در برابر خداوند وا ب میشود.

حق اس  .ازهمینرو مسئولیّ
دومین حق ،حقّ انسان نسب
دارای ابعاد گوناگونی اس

به خود اس  .مصباح يزدی معتقـد اسـ

كه با يکديگر ارتباطاتی دارند و به نسب

ديگری دارای حقوق و بالتّبع مسئول ّی

كـه نفـس انسـان

اين ارتباط ،نسب

بـه

خاصّـی اسـ  .مـث ً انسـان حـق نـدارد هرطـور كـه

بخواهد از اعضا و وارح ظاهری و باطنیاش اسـتفاده كنـد (ن : .مصـباح يـزدی:9991 ،
 .)904غزالی نیر خود را در اين خصو

چنین بیانمیكند« :هیچ چیز بـه تـو نزديـوتـر از

تو نیس  .چون تو خود را نشناسی ديگری را چون شناسی ...پس تو را حقیقـ خـود طلـب
بايد كرد تا خود ،تو چه چیزی و از كجا مدی و كجا خواهی رف
چه كار مدهای و تو را از بهر چه وردهاند و سعادت تو چیسـ
تو چیس

و اندر ايـن منزلگـاه بـه
و در چیسـ ؟ و شـقاوت

و در چیس ؟» (غزالی .)99 :9919 ،پس انسان در قبال خود مکلّـف اسـ

تـا بـه

خودشناسی دقیق بپردازد تا از اين طريق بتواند صفات رذيله را از خود دور و صفات حمیده
را تقوي

كند و در راه سعادت قرار گیرد تا از اين طريق به خداشناسی برسد.

حقّ سوم مربوط میشود به وظیفة انسان در مقابل ساير مو ودات زندة ديگر.
حقّ چهارم تکلیف انسان در مقابل ساير انسانهاسـ

كـه در واقـع موضـوع اصـلی ايـن

پژوهش اس  .در ذيل به انواع حقوق انسانها در مقابل يکـديگر اشـاره خواهـد شـد .بـرای
تفهیم بهتر موضوع ،ابتدا به تشريح هر كدام از حقوق با تو ّه به اسناد مو ود از مله رسـالة
حقوق حضرت سجّاد (ع) ،نهج الب غه ،اع میة هـانی حقـوق بشـر و اع میـة حقـوق بشـر
اس می خواهیم پرداخ

و سپس نیر غزالی در مورد ن ذكر خواهدشد.

 -2-2حقّ مسلمانان نسبت به یکدیگر
دين مبین اس م به صراح

مسلمانان را برادر يکديگر خوانده اس

و برای نان حقـوق

برابری قائل شدهاس  .در اين دين بین سـیاه و سـفید ،عـرب و عجـم و  ...تفـاوت و برتـری
و ود ندارد و تنها م

برتری ،تقوا اس  .حضرت سـجّاد (ع) شـماری از ايـن حقـوق را
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به ديگر مسلمانان كـدورتی داشـتهباشـد ،بايـد بـا

مهربانی با نها برخورد كند ،شکر و سپاسش را از نیکوكاران نها دريغ نکند ،بـرای همـة
مسلمانان دعا كند و به ياری همة نها بشتابد (ن : .حضرت سجّاد (ع).)14 :9999 ،

نويسندگان و حکیمان ايرانی نیز از تو ّه به اين امر غافـل نبـودهانـد .غزالـی در كیمیـای
سعادت فهرستی از حقوق را بهطور كلّی بـرای مسـلمانان قیـد مـیكنـد كـه سـاير مسـلمانان
موظّف هستند نها را رعاي
نپسندند؛ ممنوعیّ

كنند ،از مله :هر چه بـه خـود نمـیپسـندند بـه ديگـران نیـز

قهركردن بیش از سه روز؛ عدم تکبّرورزيدن بر ديگران؛ گوشندادن بـه

حرف سخنچینان؛ رفتار نیکو با همگان؛ احترامگذاشـتن بـه پیـر و كـود ؛ ايجـاد انـس و
شتی بین مسلمانان؛ عیبپوشی؛ ممنوعیّ

تهم زدن و غیبـ كـردن؛ لـوگیری از ضـايع

شدن حقوق مالی و انی ديگران؛ عیادت بیماران؛ شرك كردن در تشییع نازة مسـلمانان؛
زيارت اهل قبور و ( ...ن : .غزالی .)013-099 :9919 ،وی اين نکـات ريـز و دقیـق را بـا
استناد به سخنان حضرت رسول (

) بیان كردهاس كه از لحیـة تولّـد تـا مـرگ انسـان را

دربردارد.
 -3-2حقوق رعیّت و زیردستان
رعاي

حقوق مردم به عهدة دول ها و بزرگان مملکـ

اسـ  .در مقابـل مـردم نیـز در

قبال مسئوالن حکومتی تکالیفی دارند .حضرت علی (ع) در نهجالب غه میفرمايد« :وَ اَعیـمُ
ی الـوالی
ق الرَّعیِـ ِ علـ َ
ق الـوالی علـی الرَّعیِـ ِ و حـ ا
ق حـ ا
و الحقو َ
ض سُبحان ُه مِن تل َ
ما اف َت َر َ
فَرضَةٌ فَرَضها اهللُ سُبحانهُ لکلٍّ فَجعَلَها نیاماً لِاُلفَتِهم و عزّاً لِدينِهم» بزرگترين حقها كه خدا
وا ب كرده اس  ،حق والی بر رعیّ

اس

و حق رعیّ

بر والی ،كه خدای سـبحان ن را

وا ب نمود و حق هر يو را به عهدة ديگری واگذار كرد و ن را مو ب برقـراری پیونـد
نان و ار مندی دين ايشان قرار داد (حضرت علـی (ع) :9939 ،خطبـة  .)191اگـر والیـان،
حقّ مردم را تمام و كمال ادا كنند و عدال

ا تماعی را در امعه برقـرار كننـد ،بسـیاری از

مفاسد و نايات ريشهكن خواهدشد و رامش بر امعه حاكم میشود.
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ا تمـاعی در امعـه،

قواعد و اصولی الزامی اس  .غزالی شماری از اين امور را ذكر كردهاس

كه والـی

يا حاكم بايد انجام دهد :الف -در هر امری بايد چنین فرض كند كـه خـود رعیّـ
ديگری والی .ب -نسب

به انتیار حا تمندان بیتو ّه نباشد؛ زيـرا بـر وردن حا ـ

وا ب اس  .ج -خود را به قناع
خشنودی رعیّ
رع ّی

اسـ

و
نـان

عادت دهد .د -با مدارا با مردم رفتار كنـد .ه -در لـب

منطبق بر شرع و شريع

لوگیری كند و بـرای رعايـ

ت ش كند .و -از ظلم غ مـان و نايبـان خـود بـر
بهتـر عـدل بايـد ظلـم ،شـهوت و غضـب را از عقـل

بازدارد تا ايشان را اسیر عقل و دين گرداند نه عقـل و ديـن را اسـیر ايشـان .قاعـدة فهـم ن
اس

كه ت ش كند تا بیشتر متمايل به عفو باشد و كرم و بردباری پیشه كند (ن : .غزالـی،

 .)191-113 :9919وی در ای ديگر در اين خصو
« ملة حقّ زيردس
طاق

بیان كردهاس

كه:

ن اس كه وی را در نان و امه شريو خود كنـد و نچـه فـوق

او باشد ،نفرمايد و در او به چشم تکبّر و خوارداش

ننگرد و گنـاه او را عفـو كنـد و

در ن حال كه او در خشم شود –در زلّتی يا خیانتی كه در حق او كردهشود -انديشـه كنـد
و در خیان

خود بر حق خدای ،ع ّز و ـلَّ ،و تقصـیر خـود در طاعـ او ،بـا نکـه قـدرت

خدای ،ع َّز و لَّ ،بـر او بـیش از ن اسـ كـه قـدرت او بـر زيردسـ خـود ،تفکّـر كنـد»
(غزالی .)039 ،9911 ،مسئوالن حکومتی بايد با زيردستان به نوعی برخـورد كننـد كـه اگـر
خود ای نها بودند ،اين رفتار را میپسنديدند.
 -0-2حقّ همسایه
در يات و روايات تا چهل منزل از هـر سـم
وردهاند .رعاي

و سـوی منـزل فـرد را همسـايه بـهشـمار

احتـرام و حقـوق همسـايگان از اهمیّـ

بسـیار ويـژهای برخـوردار اسـ .

حضرت امام سجّاد (ع) در سفارش به حقوق همسايه مـیفرمايـد :بايـد محـاف منـافعش در
غیب

او و حاف كرامتش در حضورش باشی؛ نبايد برای يافتن عیبهايش تجسّـس كنـی و

اگر متو ّه عیبی از او شدی ،ن را بپوشان؛ در گرفتاری تنهايش نگذار؛ بر نعمـ خداونـد
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بر او حسد نورز؛ لغزشهايش را ببخش؛ با حلم با او برخـورد كـن و همیشـه بـا او در صـلح
باش؛ مگذار ديگران از او بدگويی كنند؛ مانع خیان

بدو شو؛ حـرفهـای بـد را دربـارة او

باور نکن و با او به نیکويی معاشرت كن ( ن : .حضرت سجّاد (ع).)99 :9999 ،
غزالی نیز از بیان حقوق همسايه غافل نشـده و رعايـ

ن را بـر خـود و ديگـران فـرض

دانسته اس  .وی در اين باره مینويسد حق همسـايه نـه ن اسـ
بلکه ن اسـ
خصو

كـه او را نر ـانی و بـس،

كـه بـا وی بـه نیکـی رفتـار كنـی و سـخن حضـرت رسـول ( ) را در ايـن

نقل میكند كه:

«اگر از تو ياری خ واهد ،ياری دهـی و اگـر وام خواهـد ،وامـش دهـی و اگـر درويـش
باشد ،مدد كنی و اگر بیمار باشد ،عیادت كنی و اگر بمیرد ،از پس نازة وی فـرا شـوی و
اگر شاديی رسدش ،تهنی

كنی و اگر اندوهی رسدش ،تعزي

كنی و ديوار سرای خويش

بلند برنداری تا راه باد و فتاب از وی بسته شود و چون میوه خـوری ،وی را فرسـتی و اگـر
نتوانی ،پنهان خوری و نپسندی كه فرزند تو در دس

گیرد و بیرون شود تـا فرزنـدان وی را

چشم در ن يـد و وی را بـه دود مطـبخ خـود نرنجـانی ،مگـر كـه وی را از طـبخ خـويش
بفرستی» (غزالی .)019 :9919 ،همچنین از ديگر حقوق همسايه ن اس كه:
« از زلّ های او درگذارد و از بام در عورات او ننگرد و در نهادن تیر در ديوار و رفـتن
ب از ناودان و انداختن خا

پیش سرای با وی مضايق

نکند و راه سوی خانة وی تنـگ

نگرداند و در چیزی كه او به خانة خود برد ،ننگرد و نچه از عیبهای وی منکشـف شـود،
بپوشد و چون حادثهای به وی رسد ،دستگیری كند و در غیب

او نگهبـان خانـهاش باشـد و

از نفقـات فرزنــدان او غافـل نباشــد و سـخن او را اســتراق سـمع نکنــد و چشـم از حــرم وی
فروخواباند و در خادمة او به دوام ننگرد و با فرزندان او در سخن تلطّف نمايد و در نچه او
از كار دين و دنیا نداند ،رهنمونی كند» (غزالی .)019 :9911 ،در اين بخش غزالی بـا تو ّـه
به تعالیم اس می نکات بسیار ظريف و دقیقی در باب حقوق همسـايه ذكـر كـردهاسـ
تقريباً می توان گف

با اين صـراح

و دقّـ

كـه

در هـیچ كـدام از اسـناد اروپـايی و امريکـايی
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حقوق بشر ذكر نشدهاس  .گويی ن مدّعیان حقوق بشر از تو ّه به اين مسئلة مهم خواسـته
ورزيدهاند.

يا ناخواسته غفل

 -9-2حقّ دوست و معاشر
در حوزة دوستی ،اوّلین قدم ،تشخیص دوستان صادق اسـ  .حضـرت امـام حسـین (ع)
میفرمايد« :مَن اَحَبِوَ نها

و مَن اَبغَضَوَ اغرا » ،كسـی كـه تـو را دوسـ

دارد ،از تـو

انتقاد میكند و كسی كه با تو دشمنی دارد ،از تو تعريـف و تمجیـد مـیكنـد (بحـاراالنوار،
مجلسی  ،ج .)919 :31با اين تعريف انسان میتواند دوستان خود را از بین دشمنان تشخیص
دهد .رابطة دوستی تنها ارتبـاط بـین دو فـرد نیسـ ؛ بلکـه بـهصـورت گسـتردهتـر ،دوسـتی
گروهها ،ارگانها ،ملّی ها و كشورها را نیـز دربرمـیگیـرد .اگـر در روابـط بـین ملّـ هـا و
كشورها و ...هر كس خود را ملزم به رعاي

اين حقـوق مـیدانسـ  ،وامـع كمتـر شـاهد

نگ ،كشتار و قتل و غارتهای گسترده بودند.
غزالی ،رابطة دوستی را نقدر مهم و قابل تو ّه ويژه دانسته كه حقوق ن را بهصـورت
داگانه و ويژه از ساير حقـوق ذكـر كـردهاسـ  .وی بـرای تحکـیم ايـن رابطـه ده حـق را
برشمرده اس  :الف -حقّ مال كه شامل سه مرحله اس  :ايثار به دوستان ،دا ندانستن مـال
خود از دوس
دوس

و بخشیدن مال به دوس

در همة حا

در موقع نیازمندی ،بدون توقّـع بـران .ب -يـاری

ها ،قبل از تقاضای وی .ج -عیبپوشی دوستان .د -اظهار دوستی بـه

زبان .ه -موختن علم دين به وی و ترغیب وی به انجامدادن امور اخروی در خفا و خلوت.
و -عفو زلّ
نسب

و تقصیر .ز -ياد خیر از دوس

و خانوادهاش در حیات و ممات .ح -وفـاداری

به دوس ؛ چنانكه بعـد از مـرگ وی از فرزنـدان و اهـل وی غافـل نشـوی و ديگـر

نکه به دوستان تکبّر نـورزی و در دوسـتی مـداوم

ورزی و بـا دشـمنان دوسـ

دوسـتی

نکنی .ط -تکلّف را از میان بردارد .ی -خـود را از همـة دوسـتان كمتـر شناسـد و از ايشـان
هیچ چیز انتیار نداشته باشـد (ن : .غزالـی .)099 -049 :9919 ،بـا تو ّـه بـه عبـارتهـای
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ن اس

پايانی نکتة بسیار حائز اهمیّ

شماره04

كه دوستی و دوام ن با مرگ يکی از اعضـا مختـل

نمیشود .دوستان حتّی بعد از فوت يکی از اعضا ،باز نسب

به يکديگر مسئول هستند.

 -6-2حقّ مرد بر زن
در خانواده همة اعضا حقوق و تکالیفی نسب

به يکديگر دارند .مرد بـه عنـوان يکـی از

اركان اصلی و پاية خانواده از حقوقی ويژه برخوردار اس  .غزالی در ثارش اين حقـوق را
كه دين مبین اس م ادای نها را تکلیف زن دانسته اس تا پايـههـا و اركـان

برشمرده اس

خانواده محکم و پايدار بمانند .غزالی در اين خصو
«حقّ مرد بر زن ن اس

معتقد اس

كه:

كه در خانه بنشیند و بیدسـتوری وی بیـرون نشـود و فـرا در و
و حديث بسیار نکند و بیضرورتی به نزديو ايشان نشود

بام نشود و با همسايگان مخالط

و از شوهر خويش ز نیکويی نگويـد و گسـتاخی كـه میـان ايشـان باشـد –در معاشـرت و
صحب  -حکاي
خیان

نکند و در همة كارها بر مـراد و شـادی وی حـريص باشـد و در مـال وی

نکند و در همة كارها مراد وی طلبد و شفق

نگاه دارد و چـون دوسـ

شـوهر وی

در بکوبد ،چنان پاسخ دهد كه وی را نشناسد و از ملة شنايان شوهر ،خويشتن را پوشـیده
دارد تا وی را باز ندانند و با شوهر بدانچه بود ،قناع كند و زيادتی طلب نکنـد و حـقّ وی
را از حقّ خويشاوندان فراپیش دارد و همیشه خويشتن را پـاكیزه دارد؛ چنـانكـه صـحب
مباشرت و معاشرت را بشايد و هر خدم  ،كـه بـه دسـ

و

خـويش بتوانـدكردن ،بکنـد و بـا

شوهر به مال خويش فخر نکند و بر نکويی كه از وی ديده باشد ،ناسپاسی نکند و نگويـد
من از تو چه ديدهام؟ و هر زمـانی بـی سـببی عیـب نجويـد و خشـم نگیـرد و طلـب خريـد و
فروخ

و ط ق نکند» (غزالی .)919 :9919 ،همچنین وی از مله مهمترين حقوق مـرد بـر

زن را دو چیز میداند« :يکی صیان
اس

و تستار و دوم تر

مطالب

به چیزی كه ورای حا

و تعفّف از كسب او ،چون حرام اس » (غزالی.)991 :9911 ،
 -7-2حقوق زن بر مرد
همانطور كه زن در برابر مرد خود مکلّف به رعاي

مسئول اس

و چه بسا مسئولیّ

حقوقی اس  ،مرد نیز در برابر وی

سنگینتری را عهدهدار اس  .حضرت سجّاد (ع) میفرمايد
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حق باشند .زن بايد از شـوهر اطاعـ

كه هر دو طرف زن و شوهر بايد شکرگزار اين نعم

كند تا زمانی كه اطاعتش منافاتی با اطاع حق نداشتهباشد و بر شـوهر اسـ

كـه بـا همسـر

خويش مهربان و با او انیس و همـدم باشـد (ن : .حضـرت سـجّاد (ع) .)1 :9999 ،دوام و
ثبات روابط همسری منوط به همکاری زن و مرد با هم اس  .در اسناد حقوق بشـر اروپـايی
و مريکايی ،حقوق زن و مرد در خانواده نسب

به يکديگر چندان به صـراح

بیـان نشـده

اس ؛ درحالیكه اعضا و اركان خانواده با شناخ

تکـالیف و حقـوق خـود و ديگـر اعضـا

میتوانند باعث استحکام خانواده و درنتیجه رعاي

حقوق ساير اعضای امعه شوند.

غزالی ،حقوق زنان را كه مردان مکلّـف بـه رعايـ

نهـا هسـتند ،بـدين ترتیـب شـرح

میدهد :خوشخلقی با زنان ،نه بدان معنی كه ايشان را نرنجاند ،بلکه به اين معنی كـه رنـج
نها را تحمّل و بر ناسپاسی نان صبر پیشه كند؛ با ايشان در حد اعتدال ،مزاح و بازی كنـد
و گرفته و عبوس نباشد؛ در حديث غیرت ،اعتدال نگاه دارد و نبايد كه بی ه  ،گمانِ بـد
برد و غیرت را از حد ببرد؛ پرداخ

نفقه به اعتدال ،چنانكـه نـه تنـگ گیـرد و نـه اسـراف

كند ،كه ثواب نفقهكردن بر عیال بیش از ثواب صدقه اس ؛ موزش زنـان از علـم ديـن در
رابطه با نماز و طهارت و حیض و غیر ن؛ اگر دو زن داشته باشد ،بايد عدال
برقرار كند؛ بايد در همخوابگی داب ن را رعاي

را بین ن دو

كند (ن: .غزالی.)999-990 :9919 ،

 8-2حقّ خانواده در برخورداری از نفقة مرد
مادّة ششم اع میّة حقوق بشر اس می به اين حق اختصـا

دارد ،امّـا ايـن حـق بـه ايـن

صورت در اع میّة هانی حقوق بشـر مو ـود نیسـ  .غزالـی بـرای بیـان ايـن حـق از قـول
حضرت رسول (
ن اس

) مدد میگیرد كه میفرمايد :خَیرُكُم خَیرُكُم لِاَهلهِ ،يعنی ،بهترين شـما

كه با اهل خود بهتر باشد و نیز :ديناراً اَنفَقتُهُ فی سَبیلِ اهللِ و ديناراً اَنفَقتُهُ فی رَقبعة و

ديناراً تَصدِقَ

به علیَ مسکینٍ و ديناراً اَنفَقتَهُ علی اهلِـو ،اَعیَمُهـا ا ـراً الّـذی اَنفَقتَـهُ عَلـی

اَهلِو ،يعنی ،ديناری كه در راه خدای ،تعالی ،نفقه كنی و ديناری كه بر رقبه نفقـه كنـی و
ديناری كه به مسکین صدقه كنی و ديناری بر اهل خود نفقه كنـی ،بـزرگثـوابتـر از ايـن
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مله ن اس
ن اس

شماره04

كه بر اهل خود نفقه كنی ...و مهمتر چیزی كه در نفقـه بايـد رعايـ

كه از ح ل باشد و از راه بدی كسب نشدهباشد كه ن خیان

كـرد،

باشد در حق ايشـان

(ن : .غزالی.)11 :9911 ،
 -5-2حقوق فرزندان بر والدین
مادّة هفتم اع میّة حقوق بشر اسـ می مربـوط بـه حقـوق فرزنـدان اسـ
و پنجم را به خود اختصا

هانی حقوق بشر ،مادّة بیس

و در اع میّـة

دادهاس  .حضرت صادق(ع) از

رسول خدا ( ) رواي كردهاند كه حقّ فرزند بر پدر ،در صورتی كه پسر باشد ،ن اسـ
كه مادرش را مسرور گرداند و نام او را نیکو قراردهد و كتاب خدا را بـه او بیـاموزد و او را
پاكیزه نگاه دارد و شناكردن را به او تعلیم دهد واگر دختر باشد ،ايـن اسـ

كـه مـادرش را

خشنود گرداند و نامش را نیکو نهد و سـورة نـور را بـه او تعلـیم دهـد( فـروع كـافی ،ج: ،1
 .)993شايد بتوان گف
وی اهمیّ

خاصّی میيابد .برای اين منیور بايد والدين از حقـوق ويـژة فرزنـد خـود مطّلـع

باشند و نها را رعاي
غزالی در اين خصو
راه درس

مهمترين ثمرة زندگی انسان ،فرزند وی اس ؛ پـس چگونـهپـرودن

هداي

كنند.
مینويسد كه فرزند در دس

پدر و مادر ،امان

اس

و اگر بـه

شود يا راه خ ف ،والدين در ثـواب و عقـابش شـريو هسـتند .والـدين

بايد فرزندان را باادب بپرورند؛ اخ ق نیکو بیاموزند؛ از دوس

بد حفـ كننـد؛ بـه قناعـ

خو دهند؛ از مال حـ ل بـدو بخوراننـد؛ داب شـريع و ديـن را بـه او بیاموزنـد؛ كارهـای
پسنديده اش را تحسین كنند و از خطايش چشـم بپوشـند ،امّـا اگـر خطـا زيـاد شـود ،وی را
توبیخ كنند؛ او را به تنپروری و كاهلی خو ندهند و خُلق نیکـو و تواضـع را بـه او بیاموزنـد
(ن : .غزالی.)001 -000 :9931 ،
از ديگر تکالیف پدر و مادر نسب

به فرزندان ن اس

عصیان واندارند .غزالی با تکیه بر حديث پیـامبر (
هف

كه نان را با بـدخويی خـود بـه

) سـفارش مـیكنـد كـه پسـری را كـه

روزه شد ،عقیقه كنید و نام نیکو بنهیـد و پـاكیزه كنیـد و چـون شـشسـاله شـد ،ادب
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بیاموزيد و چون هف ساله شد ،به نماز فرمايید و چون نهساله شد ،امة خواب دا كنیـد و
چون دهساله شد ،به سبب نماز بزنید و چون شانزدهسـاله شـد ،پـدر ،وی را زن دهـد(ن: .
غزالی .)099 :9919 ،بر پدر و مادر وا ب اس
سلب و ،...عدال

در قهـر و دوسـتی ،نـوازش و تنبیـه ،عطـا و

را بین فرزندان رعاي كنند و بدين ترتیب مودّت و دوستی را بـین نهـا

ايجاد كنند.
 -14-2حقّ آبرو و حیثیّت
قاری سیّد فاطمی ،بنیادیترين اصل موضوعی حقوق بشر را اصل حیثیّ
كه درواقع زيربنای اخ ق هنجاری اس
وی تأكید دارد كه انسان از ن ه
اخ قاً نسب

و از ديدگاه حقوق بشـری ،غیـرقابـلانکـار اسـ .
كه زادانـه و بـه اختیـار مرتکـب اعمـالش مـیشـود،

به نها مسئول اس  .اصل حیثیّ

نیس ؛ بلکه گزارهای اخ قی اس

انسانی میداند

انسانی در واقع يو صف

و ويژگی انسانی

كـه دو تجلّـی دارد :اوّل وضـع قاعـدة برابـری انسـانی و

ديگری تجلّی تصمیمگیری كه نتیجهاش زادی انسانهـا در انتخـابهايشـان اسـ

(ن: .

قاری سیّد فاطمی.)99 :9914 ،
قر ن كريم ع وهبر حقّ حیات ،حف حیثیّ

و كرام

انسان را از مهمترين حقوق وی

دانسته اس  .مصباح يزدی چند مورد از كارهايی را كه بـرو و كرامـ
رعاي

انسـانهـا در گـرو

نهاس  ،اين چنین برمیشمرد :الف -عدم بدگمانی و تجسّـس و غیبـ « :اِ تَنِبـوُا

كَثیراً مِنَ الیَّنِّ اِنَّ بعضَ الیَّنِّ اِثم و ال تَجَسِسوا و ال يَغتَب( »...حجـرات :يـه  .)91ب -عـدم
تهم

و افترا :اين رفتار سبب میشود امنیّ

و رامش از اعضای امعه رخـ

بربنـدد .ج-

عدم استهزا و تمسخر« :يا ايُّها الَّذينَ مَنوا ال يَسخَر قَوم مِن قومٍ عَسی اَن يَکوُنوُا خَیـراً مِـنهُم»
(حجرات :يه  .)99د -عدم ترشرويی و بیاعتنايی« :ال تُصَعِّر خـدِ َ لِنّـاسِ و ال تَمـشِ فـی
االَرضِ مَرَحا ً» (لقمان :يه ( )99ن : .مصباح يزدی .)113-199 :9939 ،چنـانكـه در ايـن
يه بیان شد ،تکبّر از مواردی اس

كه به حیثیّ

افراد لطمه میزنـد .غزالـی در بیـان فـات

تکبّر به مواردی اشاره میكند كه درواقع سبب سلب اين حق اساسی از انسان میشود:
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«پس عیبكردن مردمان و استحقار ايشان ف
هركــه پنــدارد كــه او بــه از بــرادر خــود اسـ
خوارداش

اوّل اس

شماره04

و ردّكردن حـق ،فـ

دوم و

و او را حقیــر دارد و عیــب كنــد و بــه چشــم

در او نگرد يا حق را ردّ كند ،با نچه ن را میشناسد[ ،وی] در نچه میـان او و

میان خلق اس  ،تکبّر كرده باشد» (غزالـی .)134 :9919 ،وی دربـارة اسـتهزا و تمسـخر نیـز
مینويسد:
« نبايد كه گروهی بر گروهی استهزا كند ،باشـد كـه ن ماعـ

كـه بـر ايشـان اسـتهزا

میكنند ،به از استهزاكنندگان باشند و معنی سخريّ  ،حقیـرشـمردن و خوارداشـتن اسـ

و

عیبها و نقصها بر و هی بازگفتن كه از ن خنده يد و ن به محاكـات باشـد در قـول و
فعل و به اشارت هم بود» (غزالی.)134 :9919 ،
 -11-2حقّ برابر در ازدواج برای زنان
ع وهبر اع میّة هانی حقوق بشر ،كنوانسیون حقوق زنان ،حقـوق ويـژهای بـرای زنـان
اختصا

دادهاس  ،از مله حقّ رأی و مشارك

سیاسی؛ حقّ تحصیل برابـر؛ حقـوق برابـر

در ازدواج؛ زادی انتخاب همسر؛ حقوق برابر در طول دورة زناشويی؛ حقّ برابر در تربیـ
فرزند؛ حقّ زادی برابر نسب

به انتخاب نام خانوادگی ،حرفه و ادارة اموال خود.

غزالی از ملة حقوق زن به رضايتمندی وی ضمن عقد اشاره میكند« .رضای زن ،اگر
ثیّب بالغه باشد يا دوشیزة بالغه ،از رضای وی چاره نبود ولـیکن غیـر ،پـدر و ـدّ وی را بـه
زنی دهد» (غزالی .)30 :9911 ،حقوق زنـان بخـش دانشـدنی و مهـمِّ حقـوق هـانی بشـر
اس

و حذف هرگونه تبعیض علیه نها از اهداف اوّلیّـة امعـة بـینالمللـی اسـ

(ن.

:

قاری سیّد فاطمی .)990 :9991 ،درحالیكه اس م چهارده قرن پیش با ديـد اه نـهای كـه
نسب

به زن و ود داش  ،به ستیزه برخاسته و برای وی شخصیّ

مسـتقل قائـل شـده و وی

را صاحب اراده و اختیار در انجامدادن امور زندگی و انتخاب همسر و  ...دانسته اس  ،هنوز
در بعضی وامع رفتاری كاالگونه با زن دارند و بعضاً در امر ازدواج هـیچ اراده و اختیـاری
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كـه كنوانسـیونی مسـتقل بـرای احقـاق حقـوق

برای وی قائل نیستند .بنابراين ضروری اس
زنان تشکیل شود.

 -12-2حقهای رفاهی و حداقلهای معیشتی
حق بهرهمندی از امکانات كافی زندگی از ملة حقوق رفـاهی محسـوب مـیشـود .بـر
اساس مادّة يازده میثاق بینالمللی حقوق بشر ،هر فرد و خانوادهاش ع وهبر اينکه حق دارند
از امکانات كافی برای ادامة حیات مانند غذا ،پوشا

و مسکن بهرهمند باشند ،محق هسـتند

كه بهصورت مستمر ،شـرايط معیشـتی خـود را بهبـود بخشـند .اع میّـة هـانی حقـوق بشـر
ع وهبر غذا ،لباس و مسکن ،مراقب های پزشکی و خـدمات ضـروری ا تمـاعی را نیـز در
زمرة حداقلهای معیشتی بـهشـمار ورده اسـ

(ن.

 :قـاری سـیّد فـاطمی-111 :9999 ،

 .)119احقاق اين حق بر عهدة دول های حاكم میباشد .ارتباط مستقیم و متقابلی بین دوام
حکوم ها و رضاي

و رفـاه مـردم و ـود دارد .اگـر مـردم از نیـر اقتصـادی و رفـاهی در

مضیقه نباشد ،در دوام و ثبات دول ها بسیار مؤثّر و مفید اس  .غزالی معتقد اس كه:
«وا ب بود سلطان را كه چون رعیّ
فرياد رسد؛ خاصّه ن وق

وی بیچاره شوند و بـه سـختی درماننـد ،ايشـان را

كه قحط افتد و اندرمانند از معیشـ

خـويش ،پادشـاه بايـد كـه

ايشان را طعام دهد و [از] خزينه ياری كند به مال و نگـذارد كـه حشـم وی بـر رعیّـ
كنند؛ كه نگاه مردمان درويـش گردنـد و از واليـ
شکسته شود و منفع

سـتم

تحويـل كننـد و دخـلهـای سـلطان

به انبارداران و محتکران بازگردد و دعای بد و بدنامی به سلطان بماند

و از اين سبب بود كه ملو

پیشین از اين حالها پرهیز كردندی و از خزينه رعیّ

را يـاری

دادندی» (غزالی .)913 :9913 ،درواقع با اين كارها ع وه بر راضینگاه داشتن مردم ،بـرای
دوام و ثبات پادشاهی و حکمرانی خود ت ش میكردند.
 -13-2حقّ برابری در مقابل دادگاه
در اوّلین ملة مادّة چهارده میثاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی ،حـقّ برابـری در
مقابل دادگاه تشريح شدهاس  .از مع ملة اوّل مادّة چهارم و بنـد يکـم مـادّة دوم میثـاق،
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می يد كـه همـة افـراد بـدون هرگونـه تبعـیض بـر مبنـای نـژاد ،مـذهب،

نسیّ  ،زبان ،ديدگاههای سیاسی و غیرسیاسـی ،وضـعیّ
غیره بايد بهصورت برابری از حماي

ا تمـاعی ،والدتـی ،مـالکیّتی و

دستگاه قضايی در تضمین حقوقشان برخوردار باشـند

و دادگاه بايد رفتاری برابر بـا ن هـا داشـته باشـد .حـق بـر دادخـواهی ،محاكمـة عادالنـه و
دادگستری مستقل و بیطرف در اسناد حقوق بینالمللی و اس می نیز بـرای دفـاع از حقـوق
تضییعشدة انسانها قید شدهاس .
رعاي

اين حق در ثار ادبی و تعلیمـی فارسـی ،نمـودی واضـح دارد و نويسـندگان در

غالب حکايات و روايات بدان سفارش اكید كردهاند .غزالی در نصیحةالملعوک حکـايتی از
رسم ملو

عجم بیان میكند در ارتباط بـا همـین موضـوع كـه خ صـة ن بـه شـرح ذيـل

اس  :در بین پادشاهان عجم مرسوم بود كه روز نوروز و مهرگان بار عام میدادنـد و مـردم
شکايات خود را مستقیم به عرض پادشاه میرساندند و دادخواهی میكردند .پادشاه نخس
از خود شروع میكرد و اع م میكرد كـه هـركس از او شـکايتی دارد ،بیـان كنـد و خـود
مقابل موبد موبدان مینشس

تا پاسخگوی حقوق تضییعشده باشد و از موبد میخواس

بدون اغماض داوری كند و بعد از پادشاه نوب
غزالی درخصو

رعاي

تـا

سايرين بود( .ن : .غزالی.)911 :9913 ،

عـدال

معتقـد اسـ كـه قضـات بايـد مجهـو ِل بـینـام را بـا

معروفِ با اه و حشم  ،در خصوم

و داوری برابر دارند و به هر دو به يو چشـم نگرنـد

و يکی را بر يکی فضل ننهند (ن : .همان .)919 :اگر حکّـام و دولتمـردان عـادل باشـند و
قاضیان بی اغمـاض و بـر مبنـای حـق داوری كننـد ،همـواره صـاحبان حـق بـه حقـوق خـود
میرسند و دس

متجاوزان كوتاه میگردد ،امنیّ

و صلح بر امعـه حکـمفرمـا مـیشـود و

همگان در رامـش و سـايش زنـدگی مـیكننـد و مدينـة فاضـلهای كـه بسـیاری از ن دم
میزنند ،بهو ودمی يد.
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 -3نتیجهگیری
حقوق بشر به شکل امروزی خود مبحثی نو و ديد در هان اس

كه عمر ن به يـو

قرن هم نمیرسد .با و ود اين ،سردمداران مجامع هانی خود را حامیان بـیعیـب و نقـص
حقوق بشر میدانند .حال نکه بحث حقوق انسان در ايران قـدمتی بسـیار ديرينـه دارد و بـه
دوران كورش كبیر و پس از ن ظهور يین مقـدس اسـ م برمـیگـردد .بـا چنـین پشـتوانة
محکمی اس

كه انديشمندان و متفکّرانی همچون غزالی ظهور میكنند.

غزالــی در قــرن پــنجم يعنــی مـدّت زمــانی حــدود هشـ

قــرن پــیش از تشــکیل مجمــع

بینالمللی حقوق بشر و انتشار اع میههای هانی حقوق بشـر ،در البـهالی سـه اثـر معـروف
خود با بهرهگیری از مکتب اس م و فرهنگ غنی ايرانی ،مؤلّفـههـای حقـوق انسـانی را بیـان
كردهاس  .در اين پژوهش ع وهبر شرح مختصـری از حقـوق انسـان نسـب
خويشتن خود ،به میزان قابل تو ّهی ،به روابط و حقوق انسانها نسب

به يکـديگر پرداختـه

شدهاس  .از مله حقوقی كه غزالی به نها اشاره كردهاس  ،مواردی اس
تی ذكر میشود .حق مسلمانان نسب
شدهاس  .غزالی در اين خصو

كه در سطور

به يکديگر اوّلین حقی اس كه در اين مقالـه مطـرح

معتقد بـه رعايـ

تکبرورزيدن ،غیب كردن و تجسّس و رعاي
نسب

بـه خداونـد و

مـواردی اسـ

همچـون خـودداری از

اموری مانند خـوشخُلقـی ،رفتـار حسـنه و...

به يکديگر .وی بر والیان و حاكمان در رعاي

حقـوق مـردم و تـأمین نیازهـای نـان

سفارش اكید كردهاس  .در ادامه از حقوق همسايه و دوستان سخن به میان مده و رعاي
اموری مانند حق مال ،عیبپوشی و خوشرفتاری در حیات و رسیدگی به اوضاع فرزندان و
خانوادة دوستان در ممات دوس

اشاره شدهاس  .غزالی برای مردان و زنان بر مبنای يـات

و احاديث حقوقی مجزّا ذكر كرده و به زنان در رعاي عفّـ  ،اطاعـ

و تمکـین از همسـر

سفارش كرده اس  .وی ع وه بـر ايـن ،بـه حقـوق ديگـری از ملـه حقـوق فرزنـدان ،حـق
خانواده در برخورداری از نفقه ،حقوق برابر در ازدواج ،حقوق رفاهی ،حق برو و حیث
حق برابری در مقابل دادگاه نیز اشاره و مخاطبان خـود را بـه رعايـ
اس .

و

نهـا سـفارش كـرده
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