
:قال علیه السالم
ان تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک: ثالثة من مکارم الدنیا و اآلخرة 

بخشیدن کسی که به تو ظلم روا داشته، ارتباط با : سه چیز از مکارم اخالقی دنیا و آخرت است
کسیکه از تو فاصله گرفته، و بردباری نسبت به کسیکه با نادانی در موردت قضاوت و رفتار نموده 



حقوق فطری و طبیعی



لق  دادد و  به حکم قانون طبیعت، به هر فرد انسانی حقّی تع:تعریف
ایق  حققوق دا بقه    . نمیتوان اودا ازآن محروم کرد مثل ح ّ آزادی

حققوق  اعتباد اینکه از سرشت و فطرت آدمی جدائی ناپذیراست،
فطری و به جهت آنکه عادّی تری  حقوق انسان است آن دا حق ّ 

طبیعی نام نهاده اند  
اصول حقوق طبیعی بشر چهاد موضوع  

:است
ح ّ مالکیت-4ح ّ برابری-3حقّ آزادی-2حیات ح ّ -1



تاریخچه بحث

ع ای  بود که وضق توماس هابزدیدگاه 
طبیعی بشر، جنگ و جقدال اسقت و  
ر نتیجه آن جز چیرگقی نیرومنقدان بق   

ضعیفان نخواهد بود

مهمّ و مسئله ح ّ طبیعی بشر از بحث
“ بشرطبیعیوضع“ اختالف برانگیز

.         آغاز گردید

دت با ای  دیدگاه توجیه گر ققد هاابز 
مطلقه شاهان گردید چقرا کقه معتققد   

با ترس بود که وضع طبیعی بشر فقط
.       از قددت و قانون مهاد میگردد



لویاتان
1651هابز دد اثر معروفش بنام لویاتان که دد سال 

نگاشت دولت و حکومتی دا به تصویر میکشد که قادد به
.انضباط بخشیدن دفتاد آدمیان است

دد کتاب اشعیاء آمده) نام اژدهاء هولناکی است-:  لویاتان
نام یک هیوالی ددیائی نامعلوم که تمثیلی از  -

(دد کتاب ایّوب آمده است) نیروی الهی است
نام فرعون مصر بوده است-



دد دفاع از ح ّ الهقی چقادلز اوّل   رابرت فیلر1642ددسال 
.گذاشتپدرشاهیکتابی نوشته ونام آن دا 

، دیشقه  مبنای مشروعیت و شکل گیری دولت:     اعتقاد فیلر
.دد گسترش خانواده اوّلیه بشر دادد

ی خداوند، سلطنت بر نخستی  خانواده دا بقه آدم داد و از و ”
تقدنقد  به شیوخ و بزدگان دسید و آنانکه به کتقاب مققدس مع  

از باید معترف باشند که خانواده پددشقاهی و ققددت شقیوخ   
“.سوی خداوند آمده است



کل شاهان، نخستی  شیوخ بوده اند و قددتشان، ش
جقز  و مشتقی از حکومت پددی است ای  سلطنت
ی و دد صودتی که خالف قوانی  خداوند باشد، الهق 

شاور  علیاه آن گهااه و جهایات     مطل  اسقت و  
.                                                    است

، آزادی طبیعی انسقان افسقانه ای دمانتیقک اسقت    ”
وهقی  انسان دد لحظه تولّد تابع دسوم و ققوانی  گر 

دم بوده و ای  دیدگاه کقه دولتهقا بنقابر اتفقاق مقر     
“     .بوجود آمده اند ناددست است



باین طرفاداران پارلماان و   جهگ های داخلی انگلستان۱۶۴۲در 
آغاااز شااد ارتاا  چااارلز اولساالطهت طلاای هااای هااوادار شاااه 
ور اولیا و تومااس فیارفک   پارلمان گراها کاه باه خاوبی توسا      

ی هاا  سازماندهی شده بودند موفق به شکست سالطهت طلا  کرامول
.شادند ۱۶۴۵و نیزبای در  ۱۶۴۴طی دو نبرد مارساتن ماور در   

چارلز اول دستگیر و پ  از تحمال بای  از دو ساال زنادان در    
باا اعادام پادشااه، اولیاور کراماول      .گردن زده شد۱۶۴۹ژانویه 
کرد و خود را رئی  جمهور نامیاد اماا چاون باا     جمهوریاعالم 
روبرو شد مجل  را مهحل کارد و روی در  مجل  اعیانمقاومت 
جمهوری او، که با جمهوری های . «اجاره داده می شود»آن نوشت 

اهت متداول امروزی متفااوت باود و بیشاتر باه دیکتااتوری شاب      
هاده  ، سای نمای اساق  داشت، تشکیل شده بود از سه کهسول، ساه  

پارلمان که همه آنها را وی تعیین کرده بود و در راس هماه آنهاا   
وی عده زیادی از مخالفاان  را گاردن   . خود کرامول قرار داشت

.  زد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%81%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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م انگلی  علیه چارلز اوّل سر به طغیان سال نداشت که مرد۱۰الک بی  از 
.برداشتهد
.ساله بود که پادشاه محاکمه شد و سر از ته  جدا شد۱۷الک 



دیدگاه الک

ان که قانون طبیعت، از حقوق انس”: او درزمیهه دولت نیز میگوید
افق حیوانی عاقل است جانبداری می کهد و مردم از روی عقل به تو

رسیده اند وقراردادی اجتماعی تهظیم کرده اند که حقّ داوری و 
ه، سلطان بهابراین جامع. کیفررا به جامعه بسپارند نه به یک پادشاه

زیهد  واقعی است که با رأی اکثریت، برای خود رئیسی را بر می گ

بر نف  در مقابل دیدگاه هابز، جان الک وضع طبیعی بشر را تسل 
خویشتن قرار داد و در اعتراض به هابز، حالات جهاگ و جادال و    
ان چیره بودن نیرومهادان بار ضاعیفان را حالات طبیعای در جاانور      

.                                                             قلمداد نمود نه انسان



الک در کتاااخ خااود کااه نااام آن را دو رساااله در باااره   . 1
قّ حکومت گذاشت کتاخ پدرشاهی فیلر را نقاد کارد و حا   

.طبیعی بشر را درقبال حقّ الهی قرارداد

بدیهسان نظریه الک عبارت بود. یح حقّ از انکار و نفی صر: 2
ه الهی پادشاهان و نفی قدرت مطلقه حاکمان که در اندیشا 
ادی هابز و فیلر وجود داشت، واین انکار از حقّ طبیعای آز 

.وبرابری بشر ناشی می گردید



نتیجه
مسئله حق ّ طبیعقی دد لیقل دو بحقث    
یده وضع طبیعی و ح ّ الهی مطرح گرد

اسققت و اندیشققمندان لیبققرال بققر حقق  
طبیعققی بشققر دد قبققال حقق ّ الهققی و   

شقر  تفسیری خاص از وضقع طبیعقی ب  
.تأکید ودزیده اند



.دد آیات قرآن، انسان با دوگونه خصلت معرفی شده است

وضع
وجودی

(وضع طبیعی......     )عجول، خونریز، فاسد، بخیل، و

(وضع فطری.....   )مؤم ،حلیم، پرهیزگاد، داستگو، و

دیدگاه اسالم

وضع طبیعی بشر( الف



ه انسان با آنکه دد محاصره کشش هوس و میل ب-
بدی هاست لک  از ای  میل آکنقده نبقوده و وضقع   

د او فطری او امکان غلبه بر کشش های طبیعی دا د
رفته میسر ساخته است آدمی میان ایندو وضع قراد گ
ودش و اینکه کدام وضع دا برمیگزیند به انتخاب خق 

بستگی دادد

آن نفسی که باخودی، خود تو شکار پشه ای
یدتوان نفسی که بیخودی، پیل شکار آ



گهاه جبّلی                     
علی دغم برخی نظرات مطرح و پرطرفداد دد مسحیت که به  اسالم، 

ود  سنت اگوستی ، از قدیسان مشه) گناه جبلّی و لاتی بشر اعتقاد دادد
گناه آدم دد بهشت به فرزندان او منتقل شده و: مسیحی معتقد بود که 

لذا تمامی انسانها از بدو 
.انسان دا پاک و معصوم میداند( تولد گناهکاد هستند

م  نجس زی  جاشدم پاک آمدم    
بستدم خلعت، سوی خاک آمد م

هی  بیائید ای پلیدان سوی م                   
که گرفت از خوی یزدان خوی م 



ای  نظریه: عالمه طباطبائی
هقم باعققل منافقات    ( گناه لاتی) 

: حکم عقل ایق  اسقت کقه   ) دادد
مؤاخققذه و کیفققر انسققان بخققاطر 
جرمی کقه مرتکقن نشقده قبقی     

(است

وهم بقا آیقات ققرآن ناسقازگاد     
اال تاااااازر وازرة ) . اسققققققت
و(وزراخری

(ان لی  لالنسان اال ماسعی) 



حقّ الهی
ح ّ الهی دد دو معنا قابل طرح است( ب
به معنای امتیازات و مطالباتی که خداوند نسبت به بندگان و -1

مخلوقاتش دادد مانند ح ّ عبادت و ح ّ شکر گذادی
به معنای حقوق و اختیاداتی که از جانن خداوند به برخی -2

انسانها اعطا شده است مانند ح ِ حکومت و زمامدادی که به 
.ادّعاء بعضی، به حاکمان تفویض شده است

دوّم قراد گرفت  حقوق طبیعی بشر ددمقابل حقوق الهی بمعنای: نکته
آن دد دیدگاه لیبرالیسم، موجن شده که حتی دد زمینه حقوق الهی  

.به معنای اوّل نیز بی اعتنائی صودت گیرد



اعالمیه حقوق بشر و حقوق الهی

خداوند قدرت استیفای حقوق خود را دارد-۱

ستم کردن به خدا ممکن نیست-۲

.وجود خدا مسئله ای مورد اختالف است-3

هر دیهی به خدائی دعوت می کهد و ادعاء حقانیت دارد-۴

چهاد دلیل علت طرح نشدن حقوق الهی دداعالمیه دانسته شده



نقد دالئل

آودیم تا دد برابر آن اى از آسمان بر آنان فرود مىاگر بخواهیم معجزه
گردنهایشان خاضع گردد

آودند جان خود دا تباه سازىایمان نمى[ مشرکان]شاید تو از اینکه 

ه با وجود قددت الهی بر استیفای حققوق خقود، اداد  -1
اوندی الهی آن است که انسانها خود به استیفاء حقوق خد

اقدام نمایند
مُؤْمِهِینَیَکُونُواأَلَّانَّفْسَکَبَاخِعٌلَعَلَّکَ
خَاضِعِینَلَهَاأَعْهَاقُهُمْفَظَلَّتْآیَةًالسَّمَاءمِّنعَلَیْهِمنُهَزِّلْنَّشَأْإِن



وَمَا ظَلَمُونَا وَلَکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ
160اعراف 

وَلْتَکُن مِّهکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَهْهَوْنَ عَنِ 
الْمُهکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

به نیکى دعوت کنند و به کاد شایسته[ مردم دا]و باید از میان شما گروهى 
وادادند و از زشتى بازدادند و آنان همان دستگادانند

ددست است که ستم به خداوند امکان پذیر نیست : نقد توجیه دوم-
ولی باید دید که بی توجهی به حقوق الهی ستم به خود است یا ستم به 

!    خداوند



ها گرچه عده ای از انسقان : نقد توجیه سوم-3
اد به خدا اعتقاد ندادند ولی با توجه بقه آمق  

وه بقه  خداپرستان، نمیشود از ای  جمعیت انب
ی که سادگی گذشت ونسبت به حقوق خدائ

ایشان اعتقاد دادند بقی توجقه بقود، وجقود    
یقک بیش از سه میلیادد مسیحی و بیش از

قابل انکاد نیست.... میلیادد مسلمان و



آمار پیروان ادیان نسبت به جمعیت جهان





لکل جعلها مهکم شرعة ومههاجا و لوشاء اهلل لجعلکم امة  
۴8مائده واحدة                                         

ما برای هر کدام ازشما، آئین و طریقه روشهی قرار دادیم؛ واگر 
خدا می خواست، همه شما را امت واحدی قرار میداد

اختالف دد شرایع است نه دد دی   : نقد توجیه چهادم-4
ومشترکات آئینهای آسمانی حول محود خدا و قیامت و 

.انبیاء، بسیاد گسترده میباشد
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حق طبیعی

طبیعی وضع

:تعریف

اصول

به حکم طبیعت، به هر فرد انسانی حّقی تعلق دارد این حقوق را به اعتبار اینکه از فطرت آدمی

جدائی ناپذیراست، حقوق فطری و به جهت آنکه عاّدی ترین حقوق انسان است آن را حّق طبیعی 

نام نهاده اند 

حیات

آزادی

برابری

مالکیت

دیدگاهها

هابز

الک

اسالم

وضع طبیعی بشر، جنگ و جدال است و نتیجه آن جز چیرگی نیرومندان 

بر ضعیفان نخواهد بود

وضع طبیعی بشر را تسلط بر نفس خویشتن است حالت جنگ و جدال و چیره بودن 

. نیرومندان بر ضعیفان حالت طبیعی در جانوران است نه انسان

انسان با آنکه در محاصره کشش هوس و میل به بدی هاست لکن از 
این میل آکنده نبوده و وضع فطری او امکان غلبه بر کشش های 
طبیعی را در او میسر ساخته است آدمی میان ایندو وضع قرار 
ی گرفته و اینکه کدام وضع را برمیگزیند به انتخاب خودش بستگ

دارد

فیلردیدگاهها

الک

خداوند، سلطنت بر نخستین خانواده را به آدم داد و از وی به شیوخ و بزرگان رسید 

“.خانواده پدرشاهی و قدرت شیوخ از سوی خداوند آمده است

انکار و نفی صریح حّق الهی پادشاهان و نفی قدرت مطلقه حاکمان واین 

انکار ازحّق طبیعی آزادی وبرابری بشر ناشی می گردید

جبلیگناه

(معتقد)سنت اگوستین

(منکر)عالمه طباطبائی

معانی

به معنای امتیازات و مطالباتی که خداوند نسبت به بندگان و -1
مخلوقاتش دارد مانند حّق عبادت و حّق شکر گذاری

به معنای حقوق و اختیاراتی که از جانب خداوند به برخی انسانها اعطا شده است -2

.مانند حِق حکومت و زمامداری که به اّدعاء بعضی، به حاکمان تفویض شده است
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نظراسالم در مورد حقّ الهی بمعهای امتیاز وضع قانون و حکومت بر مردم، این است  
قانون گذار حقیقی جز خدا کسی نیست چرا که اوست که از مصالح بهدگان  : که

آگاه است

وَمَ  لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ

اند آنان خود کافرانندکسانى که به موجن آنچه خدا نازل کرده داودى نکرده

وَمَ  لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اند آنان خود ستمگرانندو کسانى که به موجن آنچه خدا نازل کرده داودى نکرده

وَمَ  لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانند

44مائده 

45مائده 

47مائده 
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ر مقردم  دد قرائت شیعی از اسالم ، پیامبر و جانشینان معصوم ایشقان بق  
ایشقان  والیت دادند پس بدیهی است که حق ّ الهقی حکومقت بقر     

.                                          تفویض شده است

6احزاب النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِی َ مِ ْ أَنفُسِهِمْ

إِن یَا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْقرِ مِقنکُمْ فَق   
لّقهِ وَالْیَقوْمِ   تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِال

اآلخِقققققققرِ لَلِقققققققکَ خَیْقققققققر  وَأَحْسَققققققق ُ تَقققققققأْوِیال    
59نساء 

اعات  اط[ نیز]اید خدا را اطاعت کهید و پیامبر و اولیاى امر خود را اى کسانى که ایمان آورده
ماان داریاد   اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ای[ دیهى]کهید پ  هر گاه در امرى 

فرجاام تار   عرضاه بداریاد ایان بهتار و نیاک     [ او]پیاامبر  [ ساهت ]خادا و  [ کتااخ ]آن را به 
است                             
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نتیجه
از نظر شیعه رعایت احکام الهی، موجی تفویض 

باه خاالف دیادگاه    ) حقّ الهی حکومت نمیشود
بلکه عصمت از خطاء و علام باه احکاام،    ( فیلر

این حقّ را بدنبال میاوورد ودر صاورت فقادان    
شرط اوّل شرط دوّم، الزمه استفاده از این حاقّ  
است                                                     



29

خدا

رسول خدا

امام  معصوم

(بدون واسطه)دانابه احکام-
پرهیزکار                  -

(باواسطه)دانا به احکام-
پرهیزکار               -

ننننِد  إِلَنننن  أََفَمننننن َیه 

َبنَع  أَن ُیت  ال َحقِّ أََحق  

ننننن ال  َیِهنننن َ  إاِل  أَم  دِّ

نننننننننننننننننننننننننَدی أَن ُیه 

35یونس 

ولهم خصائص حق الوالیة

و فیهم الوصیة و الوراثة 
2نهج البالغه خطبه 

ناس ایها الناس اّن احّق ال

بهذا االمر اقواهم علیه و

هنج ناعلمهم بامرهللا فینه   

173البالغه خطبه 






