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:تحقیق

مقایسه ای میان منشور حقوق بشر و اعالمیه اسالمی حقوق بشر

...تاریخچه، تفاوتها و 



حقّ حیات از نظراسالم                
اسالم مانند تمامی ادیان آسمانی، منشأ حیات تمامی مخلوقات از -

جمله انسان را خدا میداند

همانكه مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید

الْغَفُورُالْعَزِیزُوَهُوَعَمَلًاأَحْسَنُأَیُّكُمْلِیَبْلُوَكُمْوَالْحَیَاةَالْمَوْتَخَلَقَالَّذِي

خداوند تمامی مراحل حیات آدمیان را نیز به خود منتسب نموده  -
وطی نمودن مراحل حیات دنیوي كه به فرسوده شدن بدن آدمی می  

.انجامد را الزم شمرده



ةًاللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَ
ر                                                                           یَخْلُقُ مَا یَشَاء وَهُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِی

54روم

خداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفرید آنگاه پس از ناتوانى قوت بخشید سپس بعد از قوت 
.آفریند و هموست داناى تواناناتوانى و پیرى داد هر چه بخواهد مى

ائًوَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْ الَ یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْ
70نحل 

سالهاى [ دوره]گیرد و بعضى از شما تا خوارترین شما را مى[ جان]و خدا شما را آفرید سپس 
دانندچیزى نمى[ دیگر]دانستن [ آن همه]شود به طورى كه بعد از بازگردانده مى[ فرتوتى]زندگى 

مراحل حیات مادّي بشر               



حرمت خودكشی                  

با توجه به آیات یادشده، تداوم حیات آدمی وبقاء آن تا مرز استهالک طبیعی یک برنامه الهی -
.است و كسی حق ندارد از ادامه حیات بشر جلوگیري نموده و در آن خللی ایجاد كند

حتی خود انسان نیز نمی تواند از ادامه حیات خود جلوگیري بعمل آورد واز همین روست كه -
خودكشی از محرمات الهی شمرده شده است                                                    

195بقره ....                                 وَالَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ وَالَ ...

30و 29یَسِیرًا              نساء نُصْلِیهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ 
ازنظر قرآن، قتل انسان عملی مذموم و گناه محسوب می گردد وقتل یک تن بسان -

.كشتن تمامی انسانها تلقی شده است



حرمت قتل                     
مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی األَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا
32مائده 

به ]از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم كه هر كس كسى را جز به قصاص قتل یا 
فسادى در زمین بكشد چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را  [ كیفر

زنده بدارد چنان است كه گویى تمام مردم را زنده داشته است

من قتل ”دربرخی روایات آمده است كه تمامی گناهان مقتول بر گردن قاتل افكنده می شود  -
این تفسیرموافق آیات  “   مؤمنا متعمدا اثبت اهلل علی قاتله جمیع الذنوب و برء المقتول منها

.  مربوط به مكالمه هابیل با قابیل میباشد



جزاء اخروي قتل                  

أَخَافُ  لَئِن بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِیَ إِلَیْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّی
اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ

إِنِّی أُرِیدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِی وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء  
29و28مائده الظَّالِمِینَ

دراز خود را به سوى من دراز كنى تا مرا بكشى من دستم را به سوى تواگر دست
یترسمپروردگار جهانیان م،كنم تا تو را بكشم چرا كه من از خداوندنمى

بازگردى و در نتیجه از [ به سوى خدا]خواهم تو با گناه من و گناه خودت من مى
سزاى ستمگراناهل آتش باشى و این است



گستره حیات بشردر اسالم
حقّ حیات از نظر اسالم منحصر به زمان پس از تولد نیست بلكه از : آغاز-1

. هنگام انعقاد و استقرار نطفه در رحم انسان، حقوق او نیز آغاز میگردد
هرگونه لطمه و ضرری كه آدمی را از مسیر تكوینی شكل گیری وجودش : نتیجه

.باز دارد مجاز نمی باشد

لذاست كه سقط جنین از محرمات الهی است ودر قانون مجازات اسالمی پیش -
.بینی شده و فعلی مجرمانه است

یدا سقط ازجهت پزشكی به ختم حاملگی قبل ازاین كه جنین قابلیت مستقل پ-
ل باید قب( سقط درمانی)كند، اطالق میگردد پزشك تنها در صورت اندیكاسیون

.از هفته شانزدهم بارداری اقدام به سقط نماید



قانون مجازات اسالمی624مادّه 

اگر طبیب، ماما یا داروفرروش و اشخاصری كره بره     ” 
ائل عنوان طبابت، جرّاحی یا داروفروشی می كنند وس
نرین  سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط ج

د نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند ش
رت و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صو

“  .خواهد پذیرفت



دلیل قرآنی

اى از گل آفریدیمرا از عصارهانسانو به یقین 

نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّكِینٍهُثُمَّ جَعَلْنَامن ساللة من طین االنسانولقد خلقنا 

قرار دادیماى در جایگاهى استوار نطفه[ به صورت]را (انسان) اوسپس 

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَهُفَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا

مضغه[ به صورت]آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را 
گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوانهایى ساختیم بعد استخوانها را با گوشتى

.آفرینشى دیگر پدید آوردیمرا (انسان)اوپوشانیدیم آنگاه



دیه           درصد دیه       حالت سقط     

دینار       20 دیه كامل نطفه         

دینار       40           // علقه        

دینار       60          // مضغه       

دینار      80         // رویش استخوان 

دینار     100 دیه كامل جنین     جنین كامل    

دینار    1000 دیه كامل نفس     (جنین روح دار)نفس

....دیه جنین پنج جزء است یك پنجم آن در ازاء نطفه و(: ع)امام صادق-

دلیل روائی

5

1

5

2

5

3

5

4

1395نرخ دیه 
یک دینار شرعی

تومان190/000
دیه كامل نفس
تومان190/000/000

خمس دیه نفس
تومان38/000/000

دیه كامل در ماه حرام
تومان253/333/333

دیه كامل جنین
تومان19/000/000

خمس دیه جنین
تومان3/800/000



انجام حیات بشر-2
با توجه به آیات قرآن، گستره حیات بشری بسی وسیع تر از چیزی است

قرآن حیات بشر را پس از مرگ نیز مستمر .كه انسان مشاهده می نماید
دانسته و بین مرگ ورستاخیز نیز آدمی را در وضعیت برزخی، زنده 

.میداند

سَبِیلٍمِّنخُرُوجٍإِلَىفَهَلْبِذُنُوبِنَافَاعْتَرَفْنَااثْنَتَیْنِوَأَحْیَیْتَنَااثْنَتَیْنِأَمَتَّنَارَبَّنَاقَالُوا
11غافر و دو بار ما را زندهمیراندیگویند پروردگارا دو بار ما را مى

هست[از آتش]شدنى گردانیدى به گناهانمان اعتراف كردیم پس آیا راه بیرون

مرگ
اماته 

اول

مرگ
اماته
دوم

احیاءاحیاء
حیات

دنیوی

حیات

برزخی

حیات

اخروی



نتیجه
.ردبا توجه به اینكه انسان پس از مرگ نیز از زندگی وحیات برزخی برخوردار است حقوق او دراین مقطع از زندگی اش نباید مورد غفلت قرار گی-

.در واقع حقوق بشر از دیدگاه اسالم فرایندي مستمر است كه هرگز حتّی پس از مرگ هم متوقف نمی گردد-

:از حقوق فرد درحیات برزخی میتوان به موارد زیر اشاره نمود-

اغتسال-

تكفین-

تشییع جنازه-

نماز-

تدفین-

احترام به بدن مرده و حرمت مثله و شكستن استخوانها-

حرمت نبش قبرو كراهت راه رفتن بر روي قبور-

...استغفاربراي مردگان و زیارت قبور واهداء خیرات و مبرّات و-



پس از مرگ جسمانی كه از مسائل اثبات اكمال نفس با توجه به 
وترأمین حقروق   حیرات برزخری   شده درفلسفه میباشد توجه بره  

انسانی كه از دنیا رفته است از آموزه های لطیرف اسرالم اسرت    
ه براستی چه تفاوت فاحشی است بین دیدگاه اسالم و آنچه امروز

در غرب رایج است، امروزه به بهانه سنگینی مخارج كفن و دفن، 
مردگان را به كام آتش فرو برده، به دستگاههای بی روح وخشن 

!                                              مرده سوزی میسپارند



:امام هشتم علیه السالم
 مِنْرهُ  لَا یَتِمُّ عَقْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ حَتَّى تَكُونَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَیْررُ مِنْرهُ مَرأْمُولَ وَ الشَّرر     

سْأَمُ مِرنْ طَلَربِ   مَأْمُونَ یَسْتَكْثِرُ قَلِیلَ الْخَیْرِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَسْتَقِل  كَثِیرَ الْخَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ لَا یَ
غِنَرى وَ الْحَوَائِجِ إِلَیْهِ وَ لَا یَمَل  مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ الْفَقْرُ فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِرنَ الْ 

لَ ع الذ ل  فِی اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْعِزِّ فِی عَدُوِّهِ وَ الْخُمُولُ أَشْهَى إِلَیْهِ مِنَ الش هْرَةِ ثُمَّ قَرا 
ىالْعَاشِرَةُ وَ مَا الْعَاشِرَةُ قِیلَ لَهُ مَا هِیَ قَالَ ع لَا یَرَى أَحَداً إِلَّا قَالَ هُوَ خَیْرَ مِنِّی وَ أَتْقَ



:مائیداسالید بعدی را با توجه به نكات ذیل تبیین ن

حداقل در . .سطر پاسخ داده شود15

تمام نكات اشاره شده در كالس پیرامون اسالی. د  2
.را مختصر بیان نمائید

زمان پاسخ دهی . .دقیقه است310

پاسخ صحیح بین . .  نمره خواهدداشت1تا /. 425



1789اوت 26اعالمیه حقوق بشر و شهروندي فرانسه •
، حقروق ذیرل را حقروق بشرر و    آستان ذات مقدس باریتعرالی مجلس ملی، در ... 

شهروندان اعالم می كند
1793ژوئن 24اعالمیه حقوق بشر و شهروندي فرانسه •

ي ، منشور زیر را كه حاوي حقروق بشرر و شرهروند   در برابر خداي تعالیلذا ... 
است اعالم میدارد

1795اوت 22اعالمیه حقوق و تكالیف بشر و شهروندي فرانسه •
شرهروندي  اعالمیه حقوق و تكالیف بشر ودر پیشگاه باریتعالی مردم فرانسه، ... 

را به شرح زیر اعالم میدارد



آزادی در اسالم
یكی از مفاهیم مقدس وبا ارزش در حیات بشری است  آزادی

بی تردید پس از نعمت حیات، آزادی است كه انسان را از  
دیگر موجودات كه اسیر قوانین طبیعی و غرائزند، برتر  

.نموده و او را صدر نشین هستی كرده است

را بیان نمائیم ومقصوداقسام آزادی قبل از ورود به بحث، باید 
.خود را ازمیان آنها جستجو كنیم



معانی آزادی
در علم اخالق آزادی را ارزشی ستودنی و غالمری را  : آزادی چون ارزش-1

منفورترین رذائل دانسته اند
فی دنیاكم  احراراان لم یكن لكم دین فكونوا (: ع)امام حسین

در فلسفه، رها برودن اراده آدمری از تمرامی قیرود و     : آزادی چون اختیار-2
محدودیتهای بیرونی مورد توجه قرار گرفته است

ماهیت و از دیدگاه مكتب اگزیستانسیالیسم با اینكه همه موجودات عالم دارای
یده ای سرشت هستند وماهیاتشان بر وجودشان مقدم است اما انسان تنها پد

مرده  است كه وجودش بر ماهیتش مقدم است وبدون هیچ سرشتی بوجرود آ 
.  انسان ابتداء بوجود میآید وآنگاه با انتخاب خود هویتش را میسازد



یعنی مالك خود برودن و خردمت   : آزادی چون استقالل-3
خود كردن وخدمت بیگانه نكردن وخالصره احسراس بری    

ر كره  نیازی نسبت به بیگانره و قردرتهای اسرتعماری آنطرو    
.مصلحان اجتماعی معتقدند

نگی میان دار است و فرنگ و فراقبال الهوری در این مسئله، 
بیرر  در اشعار او به استعمار و عامل زوال استقالل ملتهرا تع 

ون اقبال خود فراموشی ملل شرقی را عامل سك. شده است 
رد                                      و درجازدن میداند كه ازدرشت دیدن بیگانه ناشی میگ





درمقابل آزادی چرون  
ن استقالل، دربند بود
از و الیناسرررریون و 

وبره  خود بیگرانگی  
تعبیررررآل احمرررد ، 
غرررررب زدگرررری  
.                             اسرررررررررررررت



ودرمقابل آزادی چون استقالل، به تعبیر 
.استعوضی شدن شریعتی 

ه این است آدم عوضی و اینهایند عوضی ها كر ” 
ذوق و حساسیت و ایده وآرزوها و عشق ها و 
كینه ها و تمام تجلی های روحری و نیازهرائی  

بره  كه احساس میكنند فرنگی اسرت و ربطری  
وضررع عینرری خررود وخررانواده اش  و طبقرره و 

وقتی فرهنگ را از انسران  .... جامعه اش ندارد
سلیم گرفتند میشود مثل مانكن های گچی كه ت

بره  و رنگ پذیر است هر لباسی را كه بخواهند
سررادگی تررنش مرری كننررد و پشررت ویترررینش

ن و میگذارند چنین آدمی ابزاری به فرمان دشم
هر شكل كه بخواهند در می بیگانه است كه به 

!آید



آزادی چون اباحه-4

یا به تعبیرلیبرالی آن آزادی از                       یعنی به همه جا سرك  
.  كشیدن وازتجربه هیچ چیزغافل نبودن وهرعملی را مباح دانستن

آزادی چون اباحه یعنی آنچه امروزه در غرب رواج یافته و متفكران  -
.غربی را نیزنگران كرده است

آزادی چون اباحه یعنی هرزگی و شهوت پرستی و برهنگی و ال -
.ابالی گری

(Freedom  from(



:به دخترشچارلی چاپلیناز نوشته های 
بیماری عصر ماست من پیرم  برهنگی... 

و شاید حرفهای خنده دار بزنم، امّا به  
گمان من تن عریان تو باید ازان كسی  

باشد كه روح عریانش را دوست 
میداری، بد نیست اگر اندیشه تو در 
این باره مال ده سال پیش باشد مال  

این ده سال  ! دوران پوشیدگی، نترس
تو را پیرتر نخواهد كرد بهر حال  

عه امیدوارم تو آخرین كسی باشی كه تب
!!جزیره لختی ها میشود



:ویل دورانت
واضح است كه اگرر آمریكرائی از نبرودن   ...  ”

آزادی شكایت كند، مقصرودش آزادی معرده   
ی است نه آزادی فكر، چند سال پیش در یك

هدید از جلسات، اتحادیه كارگران آمریكائی ت
ادی به انقالب كرد، امّا نه برای باز بودن وزیر 

دن وقت در كارگاه ها، بلكه بررای بسرته برو   
آزادی خررواهی بررزرگ  !!...  میخانرره هررا 

درآمریكا محدود به این شده است كه شراب
را اوّلین واجبات یك مررد و وسرعت نظرررا    

“.اوّلین واجبات یك زن بدانند



آزادی چون آزادگی-5
“الطمع رقّ مؤبد(:ع)قال علی” یعنی آزادی ازطمع وآزمندی  

. آزادی از هر رذیلتی كه چهره باطنی آدم را مسخ میكند-
ی و اكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الی الرغائب، فانك لن تعتاض بما تبذل ف

نفسك عوضا
.یعنی آزادی از زنجیرهای ضخیم عادات جاهالنه وتقلید های كوركورانه-
.یعنی آزادی از نفس و دشمن درونی-
.پیامبران برای تحقق این آزادی برانگیخته شدند-

یَأْمُرُهُملِ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ األُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَاإلِنْجِی
وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْبِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِوَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ 

157اعراف وَاألَغْالَلَ الَّتِی كَانَتْ عَلَیْهِمْ



چون روشآزادی-6
. یعنی به فوائد و محسنات روشمندانه آزادی فكر كنیم-
آزادی را همگان ارزش میدانند ولی اگر این آزادی به بهای هنجارشكنی و زیر سئوال -

.رفتن سنتها و شكسته شدن حریم مقدسات تمام شود جلوی آن را میگیرند

ارزشی بودن آزادی وسائر فضائل اخالقی مشروط به این است كه با باورها و ارزشهای -
.مورد نظر جامعه تزاحم نداشته باشد

حال اگر صرفا به آزادی، ازآن جهت كه روشی برای اطالع از مطالبات مردم و درك -
آحاد جامعه است نظر شود این مقوله، روشی مناسب ... صحیح مزاج فرهنگی واجتماعی و

.برای حاكمان خواهد بود كه خالئق را در آئینه كوچك این حاجب و آن ناظر نبینند
. آزادی بیان وقلم ،آزادی درعرصه سینما ازاین قبیلند-



نقد                         
با توجه به مسئولیت سنگینی كه حاكم اسالمی در صیانت از باورهای -

دینی و هنجارهای پذیرفته شده جامعه دارد، ممكن نیست كه با چنین روشی 
اعتقادات و مقدسات مردم را در معرض نابودی قراردهد ودر صورت 

كوتاهی در عمل به وظائف خود، مسئول انحرافاتی خواهد بود كه در نتیجه  
.اتخاذ روش یاد شده گریبان مردم را میگیرد

بی تردید یكی ازرموزموفقیت درتدبیرواداره جامعه، اطالع از افكار و ایده -
ها ومشكالتی است كه مردم را آزار میدهد ولكن روش آگاهی یافتن ازاین  
امورعمل به سیره والتفات به وصیت ها و مواعظ معصومین است و در این 

جهت رجوع به سیره امیرالمؤمنین وتوجه به عهدنامه مالك اشتر برای حكم  
. اسالمی یك ضرورت است



مِنَ عْبَةٌ وَأَمَّا بَعْدَ هذا، فَالَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِیَّتِكَ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُالَةِ عَنِ الرَّعِیَّةِ شُ
الضِّیقِ، وَقِلَّةُ عِلْمٍ بِاالْمُورِ وَاالْحْتِجَابُ مِنْهُمْ یَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دوُنَهُ 

یُشَابُ الْحَقُّ فَیَصْغُرُعِندَهُمْ الْكَبِیرُ، وَیَعْظَمُ الصَّغِیرُ، وَیَقْبُحُ الْحَسَنُ، وَیَحْسُنُ الْقَبِیحُ، وَ
....الْوَالِی بَشَرٌ الَ یَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ االْمُوربِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا

مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، وِی الْحَاجَاتِذوَاجْعلْ لِ....
حَتَّى وَشُرَطِكَوَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَفَتَتَواضَعُ فِیهِ هلل الَّذِی خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ

یَقُولُ فِی غَیْرِ (ص)فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِیُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَعْتِع
مَوْطِن                

أُمَّةٌ الَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حقه من القوی غیر متعتع لَنْ تُقَدَّسَ



آزادی چون حقّ-7
انسانها این : این نوع آزادی ازمباحث حقوقی به شمار میرود ومعنایش این است كه-

.حق را دارند كه آزاد بوده  ومملوك كسی نباشند
.از نگاه اسالم، آدمیان مملوك یك وجود بیشتر نیستند واو خداوند است-
انسان ازغیر خداوند آزاد است و هرگونه تأثیرپذیری از غیرخدا درنظرقرآن شرك -

.بوده وگناه است به عالوه آنكه خالف فطرت بشرنیز می باشد

الْقَهَّارُالْوَاحِدُاللّهُأَمِخَیْرٌمُّتَفَرِّقُونَأَأَرْبَابٌالسِّجْنِصَاحِبَیِیَا
39یوسف



درنگاه اسالم انسان طبعا آزاد آفریده شده وباید ازآزادیش صیانت نماید، حضرت  
: میفرمایند( امام حسن)در بخشی از وصیت نامه خود به فرزندشان(ع)امیر
و اكرم نفسك عن كل دنیة و ان ساقتك الی الرغائب، فانك لن تعتاض بما تبذل  ...

...فی نفسك عوضا و ال تكن عبدغیرك وقد جعلك اهلل حرّا
و نفس خود را ازهرگونه پستی بازدار، هر چند تو را به اهدافت برساند، زیرا ... ”

نمی توانی به اندازه ای كه از آبرویت از دست داده ای، بهائی به چنگ آوری و 
“...بنده كسی مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داد

هیچكدام دلیل برتری نبوده و  ... نژاد و خون و رنگ پوست و طبقه اجتماعی و 
بهانه ای برای به اسارت كشیدن انسانها نمی باشد، كرامت و برتری انسانها با  
ل  مقیاس تقوا اندازه گیری می گردد واین ویژگی نیزبا بهره كشی از دیگران، قاب

:در وصف پرهیزگاران می فرمایند( ع)حضرت امیر. جمع نیست
نفس انسانهای با تقوا از ایشان در  ... نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحة ... ”

رنج بوده ولی مردم از آنها در كمال راحتی هستند و گزندی از آنها به كسی نمی  
.رسد



دیدگاه اسالم در تقابل با نظریه ایست كه مسئله خون و نژاد را از عوامل تمدن ساز -
.میداند

ارائی داز كسانی است كه بردگی را ابزاری برای تدبیر زندگی و به تعبیر دیگر ارسطو، -
.قلمداد میكرده استزنده 

بین نفس و بدن، بین عقل و شهوت و بین انسان و حیوان و بین مرد و زن و همه جا ” 
اینگونه تفاوت وجود داشته باشد به نفع هر دو است كه یكی بر دیگری حاكم باشد و
ردن طبیعت برآن است كه بین انسانها چنین تمایزی را بوجود آورد، بعضی را برای كار ك
زاد می سازد و بعضی دیگر را شایسته حیات سیاسی می گرداند بعضی از انسانها طبعا آ

.وبعضی دیگرطبعا برده اند
این دیدگاه تا اواخر قرن هفدهم نیز تا حدودی رائج بوده است یكی از نویسندگان -

فرانسوی سئوالی را مطرح كرد و آن اینكه اگر پادشاه فرانسه بخواهد بعضی از اتباع و
رعایای خود را به پادشاه انگلستان ببخشد، این اتباع در این باره چه فكر خواهند كرد؟
پاسخ او این بود كه اتباع مورد بحث اصوال حق فكر كردن را ندارند و باید اطاعت كنند

. چون ایشان تابع محضند






